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-ร่าง- 

 

    บทสรุปผู้บริหาร 
บทน า 

 ภาครัฐได้ ให้ ความส าคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสั งคมดิจิทัล (Digital 
Economy) ที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่เพ่ือการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน  โดยหนึ่ง
ในหกยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนารากฐาน และการเปลี่ยนรูปแบบบริการใหม่ให้แก่การ
ท างานและการให้บริการในภาครัฐ อันจะน าไปสู่การลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ิมความ
สะดวก รวดเร็วและถูกต้องก่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการ
ให้บริการโดยมีผู้รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง และให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของภาครัฐเพ่ือน าไปต่อยอดเพ่ิมมูลค่าสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ พ.ศ. ๒๕6๔ – 256๖ นั้น นอกจากจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงการคลัง และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แล้ว  
ต้องมีการบูรณาการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในหน่วยงาน  
และต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของหน่วยงานโดยเฉพาะในการปฏิรูประบบการ
บริหารงานภาครัฐ  และการให้บริการประชาชน  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางให้ส่วนราชการสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินการจัดท าหรือปรับแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง 
ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือให้มีเนื้อหาสาระที่กระชับ  มีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  สามารถน ามาใช้เพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน  ทั้งในเรื่องการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานและการให้บริการประชาชน ซึ่งต้องสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมของแผนงาน 
และแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน  และสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ   

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ พ.ศ. ๒๕6๔ – 256๖ ฉบับนี้ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของผู้บริหารและ
บุคลากรของกรมธนารักษ์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุน และได้
น าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาก าหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมธนารักษเ์พ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการด าเนินการยิ่งขึ้น  
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บทที่ 1  
บทน า 

๑.๑  หลักการและเหตุผล 

 ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมธนารักษ์ โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Department Chief Information Officer : DCIO) เป็นผู้มีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระดับกรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
วางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการระบบเครือข่าย
และบูรณาการระบบข้อมูล เพ่ือการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนราชการ บริหารจัดการและก าหนด
นโยบายด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ เป็นศูนย์รวมข้อมูล
สารสนเทศและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด รวมถึงส่งเสริม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์  มีคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี ตลอดจนการก ากับดูแลติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือแปลงแผนด้านเทคโนโลยีฯไปสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕6๔ – 256๖) ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบดิจิทัลของกรมธนารักษ์ โดยกรอบ
การก าหนดทิศทางของแผนฯ มาจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตลอดจนทิศทาง
และนโยบายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงการคลัง 

 
๑.๒  โครงสร้างและภารกิจของกรมธนารักษ์  

วิสัยทัศน์ 
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล

และยั่งยืน 

พันธกิจ  
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ไดม้าตรฐานสากล  
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 
4.   จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพ่ือสืบทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์ 
๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ปฏิบัติงาน 
๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกหน่วยงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
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๓) พัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารงานและการบริการสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดระบบส านักงาน
อัตโนมัติ 

๔) พัฒนาและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

๕) พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรกรมธนารักษ์ 
 
โดยมีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนด

ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดท านิติกรรม  และด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยราชพัสดุ 

2) จัดท า น าออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์และด าเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วย
เงินตราและงานรับจ้างท าของ  

3) รับ จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
4) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน  
5) จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ

กรมธนารักษ ์
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การแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดีกรมธนารักษ์ 

กลุ่มงานตรวจราชการตรวจราชการ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  

ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญ
กษาปณ์และทรัพยส์ินมีค่า 

 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

รองอธิบดี  
(ด้านเหรียญกษาปณ์) 

 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย ์

รองอธิบดี  
(ด้านที่ราชพัสดุ) 

 

บส. 
 

สฐ. 
 

ยผ. 
 

สท. 
 

กม. 
 

รองอธิบด ี
(ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรพัย์)  

 

รองอธิบด ี
(ด้านบริหาร) 

 

บต. กษ. 

กท. 
 

บภ. 
 

พบ. 
 

พธ. 
 

พร. 
 

สลก. 

บค. 
 

บท. 
 

ปท. 
 

ทส. 
 

มป. 
 

สธพ. 
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อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์  
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) 

มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายใน
กรม ติดตาม ประเมินผล และจัดรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรมประสานงานและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือทีอ่ธิบดีมอบหมาย 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (สน.) 

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย  

 
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (กท.) 

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของราชพัสดุ บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การ
จัดหาประโยชน์ และการท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 

 
กองเทคโนโลยีการส ารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ (สฐ.) 

มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ รังวัด จัดท า และเก็บรักษาแผนที่ที่ราชพัสดุ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านที่ราชพัสดุ จัดท าและบริหาร
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานที่ราชพัสดุ ให้บริการด้านข้อมูลที่ราชพัสดุแก่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 

 
กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ (บส.)  

มีอ านาจหน้าที่พิจารณาพิสูจน์สิทธิ และการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
รับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ถอนสภาพที่ราชพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีอ่ธิบดีมอบหมาย 

 
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค (บภ.)  

มีอ านาจหน้าที่ บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ และการท านิติกรรม
เกี่ยวกับราชพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
อธิบดีมอบหมาย 
 
กองพัฒนาและบ ารุงรักษาอาคารราชพัสดุ (พบ.)  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานควบคุมการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ก าหนดแนวทางและมาตรฐานการใช้ การบ ารุง รักษา และการ



-ร่าง- 
 

๖ 
 

บูรณะอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ก ากับการดูแลการใช้ การบ ารุงรักษา และการบูรณะอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ จัดท าบัญชีราคามาตรฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ 
จัดท าฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ใช้หรือน าไปจัดหาประโยชน์ในระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 

 
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ (สธพ.)  

มีอ านาจหน้าที่ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการ
บ ารุงรักษาที่ราชพัสดุรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้ง
การจัดหาประโยชน์และการท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและ
เงินตราที่เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย 

 
กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ (พธ.)  

มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายในการบริหารและพัฒนาที่ราชพัสดุ ก าหนดแนวทางและ
มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมทั้งแนวคิดและรูปแบบโครงการของที่
ราชพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ 
ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักรแล
ทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร บริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ บริหารจัดการ
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีมูลค่าสูง บริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการภาครัฐในการพัฒนาที่ราช
พัสดุเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือทีอ่ธิบดีมอบหมาย 

 
กองบริหารเงินตรา (บต.)  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่าย การแลก  การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การ
รับส่ง และการเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์  จัดท า ควบคุม  และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง เช็คเงิน
ผลประโยชน์ เช็คขัดข้องและใบน าส่งเงินของส่วนราชการ และการรับและน าส่งเช็คเงินผลประโยชน์ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง การออกเช็ค สั่งจ่ายเงินคงคลัง และการ
รับรองการจ่ายเงินคงคลัง บริหารจัดการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ด าเนินการ
เกี่ยวกับการรับฝากและการเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยและทรัพย์สินของส่วนราชการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 

 
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (สท.)  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกรมรวมทั้งจัดแสดงและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบูรณะ 
และการเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จ าหน่ายและแลกเปลี่ยนเงินตราของรัฐบาลไทยและของรัฐบาล
ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการสะสมเงินตรา ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร 



-ร่าง- 
 

๗ 
 

หน่วยงาน ชุมชน ด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 
 
กองกษาปณ์ (กษ.)  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก และการจัดท าเครื่อง
ราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน ของสั่งจ้าง และผลิตภัณฑ์อ่ืนด าเนินการเกี่ยวกับ
การยุบ การหลอม การท าลาย และการล้างตัวเหรียญกษาปณ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซมประตู
ห้องมั่นคง และซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัยของส่วนราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการ
ท าของ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ อธิบดี
มอบหมาย 

 
ส านักงานเลขานุกรม (สลก.)  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรมและราชการอ่ืนที่มิได้แยกให้เป็น
หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ หน้าที่และอ านาจดังกล่าวให้รวมถึง ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการของกรม ด าเนินเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม การด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดของกรม ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบและเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และขอร้องเรียน ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้เป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานใดภายในกรม
โดยเฉพาะ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บท.)  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมในการปฏิบัติงานของกรม ด าเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
อธิบดีมอบหมาย 
 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยผ.)  

มีอ านาจหน้าที่จัดท าและพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและขัยเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ของ
กรมไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรม 
จัดระบบการส ารวจ การจัดเก็บ และการรวบรวมสถิติข้อมูลของหน่วยงานภายในกรม รวมทั้งปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 

 
 
 



-ร่าง- 
 

๘ 
 

กองบริหารการคลัง (บค.)  
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของกรม ด าเนินการ

เกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทส.) 

มีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายดิจิทัลของกระทรวงการคลังวางแผนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมหน่วยงานภายนอก เป็นศูนย์ระบบข้อมูลและระบบจัดการข้อมูล 
รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน ก ากับดูแลระบบความปลอดภัย
สารสนเทศ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลของกรม ก าหนดแผนพัฒนา และบริหารยุทธศาสตร์ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายของกรม บูรณาการระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในกรม และหน่วยงานภายนอกกรม รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีบมอบหมาย 

 
กองกฎหมาย (กม.)  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรากฎหมายว่า
ด้วยที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง 
และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง 
ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในด้านการปกครอง การดูแล การบ ารุงรักษา และการพัฒนาที่ราชพัสดุ การ
ประเมินราคาทรัพย์ สิ น  การผลิต เหรียญ กษาปณ์  และการจัดสร้ างเครื่ องราช อิสริยยศ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย บรรดาที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจของกรม ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่
ราชพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ อธิบดี
มอบหมาย 

 
กองประเมินราคาทรัพย์สิน (ปท.)  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ในเขตกรุงเทพมหานคร เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการประเมินราคาทรัพย์สิน
และทรัพย์สินอ่ืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดท ายุทธศาสตร์และแผนงาน  รวมทั้งควบคุม ก ากับและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานเลขานุการของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด ใน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
อธิบดีมอบหมาย 



-ร่าง- 
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กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน (มป.)  
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานด้านการ

ประเมินราคาทรัพย์สิน ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอ่ืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ
เพ่ือจัดท ามาตรฐาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นต่อข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านการประเมินราคา
ทรัพย์สิน บริหารจัดการและให้บริการด้านข้อมูลราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่ งรัฐ ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 

 
๑.๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  

 บทที่ ๒ น าเสนอแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนฯ 

 บทที่ ๓ น าเสนอผลการส ารวจสถานภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ด้านข้อมูล ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ปัญหา และอุปสรรคในปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
(SWOT Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix) เพ่ือน ากรมธนารักษ์สู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 บทที่ ๔ น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของแผนฯ รวมถึงอธิบาย
รายละเอียดการวางยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน อันประกอบด้วย เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ และการ
ติดตามประเมินผล (ตัวชี้วัด) เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 

 บทที่ ๕ น าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนเพ่ือให้กรมธนารักษ์สามารถด าเนินการตามแผน
ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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บทที่ 2 
แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ พ.ศ. ๒๕6๔ – 256๖ มีความเก่ียวข้อง สอดคล้อง 
สนับสนุนกับแผนและนโยบายรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจัดท าโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยแผนฉบับนี้ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่งก็คือการเป็นประเทศไทย
ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ 
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

 2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

 4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ภายในเวลา 20 ปี และก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเพ่ือไปสู่
เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่ประชาชน

ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกท่ี ทุกเวลา ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการ
เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิด
การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ ภาค

ธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้า และบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและ
การค้าขาย สินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชน
ทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้ง
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
และสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  มุ่ งใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐ ใน
รูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที ่และภาษา น าไปสู่การ
หลอมรวม การท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน  Open data พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ 
(Government Service Platform) เพ่ือรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ก าลังคน วัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกา

และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวยความสะดวก ลด
อุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความเชื่อม่ัน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน 

2.2 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิตอลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565  
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิตอลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 จัดท าขึ้นโดยส านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

2) เพ่ือให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม / โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 

3) เพ่ือก าหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่ส าคัญส าหรับก าหนดประเด็น
แผนบูรณาการประจ าปีงบประมาณ 

4) เพ่ือก าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวข้อง พร้อม
กรอบงบประมาณในการด าเนินงาน 

5) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

โดยมีความมุ่งหวังให้น ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไปสู่เป้าหมายของประเทศในด้าน 
การลดความเลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชนการเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการ
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ท างานของภาครัฐที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของประเทศ มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างาน

ของภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล  

2.3 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 256๔ 
 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นศูนย์กลางการ
บริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” โดยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญก าหนดไว้ 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพต่อการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง   
กระทรวงการคลัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร  
 ยุทธศาสตร์ที ่4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงการคลัง 

๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมธนารักษ์ 

 

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  และอุปสรรค ของการพัฒนา และเพ่ือสนับสนุนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต สามารถสรุป สาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
3.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของกรมธนารักษ์ โดย SWOT Analysis 
 จากการส ารวจสถานภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบสารสนเทศกรมธนารักษ์ สามารถ
สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อันส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ได้ดังนี้ 

๓.๑.๑ จุดแข็ง (Strength) 
S1 มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้าน ICT อย่างชัดเจนและครอบคลุมในทุกด้าน 
S2 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบ

สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
S3 มีการจัดท า MOU เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานภายนอก 
S4 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรและให้การ

สนับสนุนการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
S5 มีศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Data Center) 
S6 มีระบบงานรองรับทุกภารกิจงาน 
S7 มีอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย Internet ให้บริการอย่างเพียงพอ 
S8 มีการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
S9 มีนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT 
S10 มีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
S11 บุคลากรมีความสนใจและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางด้าน ICT และสามารถ

น าความรู้ไปต่อยอดในการท างาน 
S12 มีการจัดการฝึกอบรมด้าน ICT ให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
S13 มีระบบ Outsource ช่วยเหลอืในการปฏิบัติงาน 
S14 องค์กรมีวัฒนธรรมในการท างานที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓.๑.๒ จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
W2 เนื่องจากกรมมีภารกิจ ๔ ด้าน ท าให้ข้อมูลสารสนเทศแต่ละภารกิจ ยังไม่มีการบูรณา

การเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
W3 การปรับปรุงระบบงานขาดความคล่องตัวและตอบสนองต่อนโยบายรวมถึงกฎหมายที่

มีการปรับปรุง 
W4 จ านวนบุคลากรด้าน ICT มีไม่เพียงพอ 
W5 ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยในการบริหารดูแล

และสนับสนุนงานด้าน ICT 
W6 บุคลากรผู้ดูแลระบบขาดการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง 
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W7 จ านวนขั้นตอนในการด าเนินการที่มากตามระเบียบราชการอาจส่งผลให้การ
ด าเนินการล่าช้าและขาดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ด้าน ICT 

W8 บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

W9 ซอฟต์แวร์เฉพาะขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
W10 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
W11 การเข้าถึงข้อมูลของระบบงาน ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

๓.๑.๓  โอกาส (Opportunity) 
O1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรสู่สาธารณชนเป็นวงกว้าง เพ่ือขยายกลุ่ม

ลูกค้ารายใหม่ให้กับองค์กร 
O2 บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการพัฒนางานขององค์กร 
O3 มีการจัดท า MOU เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติม 

เช่น อปท. กทม. เอกชน ฯลฯ 
O4 การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการที่ทันสมัย รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการ

ให้บริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็ว 
O5 การน าข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิม

รายได้ให้กับประเทศ 
๓.๑.๔  อุปสรรค (Threat) 

T1 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
T2 สถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สงคราม ฯลฯ 
T3 ระบบการให้บริการประชาชนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการเนื่องจากข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณค่าใช้จ่าย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอ้ือต่อการให้บริการ 
T4 กระบวนการจัดหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต้องใช้ระยะเวลานาน ท าให้บางครั้ง

เทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปท าให้ได้เทคโนโลยีฯที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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3.2 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมธนารักษ์ โดย TOWS Matrix 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis กรมธนารกัษ์ ได้
ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS MATRIX ปรากฏผล ดังนี้ 
 ปัจจัยภายนอกองค์กร 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

นอ
งค

์กร
 

จุดแข็ง 
(Strength) 

SO1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน อาทิเช่น Ai, Block Chain, Big 
Data 
SO2 ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
SO3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media 
SO4 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ 
API Service ระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

ST1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆ 
ST2 พัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(BCM) ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ST3 ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
ST4 ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และ
รองรับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

WO1 พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มี
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 
WO2 บูรณาการการด าเนินงานภายใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
WO3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความยืดหยุ่น และ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต 

WT1 ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการ
รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Security Awareness) 
WT2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาระบบ และเป็นส่วน
หนึ่งของทีมพัฒนาระบบ 
WT3 บริหารจัดการคุณลักษณะเฉพาะ
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
ลักษณะงานตามภารกิจ 
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บทที่ 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ   

 

5.1 วิสัยทัศน์ 
  บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ที่สมดุลและยั่งยืน 
5.2  พันธกิจ 

1) บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

2) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล  
3) ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบ

เศรษฐกิจ 
4) จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพ่ือสืบ

ทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

5.3  เป้าประสงค์ 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกหน่วยงานเพื่อ

เป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
- พัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารงานและการบริการสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ให้

เกิดระบบส านักงานอัตโนมัติ 
- พัฒนาและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานที่

สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ 

2) พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรกรมธนารักษ์ 
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4.4 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากร 
1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการ
จัดการส านักงาน (E-office)" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และจัดการส านักงาน (E-Office) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรกรมธนารักษ์มีทักษะในการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
จัดการส านักงาน (E-Office) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่อง
การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ User Awareness Training" 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
และเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้ปลอดภัย
จากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ และมีความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายด้าน
สารสนเทศ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้
ประกาศและมีผลบังคับใช้และมีทักษะ 
ความสามารถในการตั้งค่าการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Mobile Device ให้
ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศและน าไปปฏิบัติได้ 
อย่างถูกต้อง 

1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนานวัตกรรมของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธนารักษ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เพ่ือพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมให้บุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้กรมธนา
รักษ์  
- เพ่ือน าผลงานนวัตกรรมพัฒนากระบวนการ
ท างานของกรมธนารักษ์ให้มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมให้กรมธนารักษ์ เพ่ือน าผลงาน
นวัตกรรมพัฒนากระบวนการท างานของ
กรมธนารักษ์ให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
- เพ่ือให้กรมธนารักษ์มีนวัตกรรมเตรียมความ
พร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)" 

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เป็นการน า
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ 
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนทิศทางของ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต หรือเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กร ทั้งด้านการวางกลยุทธ์ขององค์กร การ
บริหารงานองค์กร การพยากรณ์และการเข้าใจถึง
ปัญหาและโอกาสจากข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ซึ่ง
การน าวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่าง
จริงจัง จ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในข้อมูล 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณ
มหาศาลที่เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 

บุคลากรกรมธนารักษ์มีทักษะในการน า
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้าน
การตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนทิศทางของ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

1.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งาน Adobe After Effect 
Adobe Illustrator และ Infographic with Microsoft PowerPoint" 

- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเทคนิค
พิเศษในภาพยนตร์ (Visual Effect Designer) 
ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ได้ 
- เพ่ือใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัด
องค์ประกอบ ใช้งานร่วมกับภาพเคลื่อนไหว 2 
มิติ และ 3 มิติ การตัดต่อภาพยนตร์ น าไปใช้ใน
การท างานจริงใน Video, Multimedia และ

บุคลากรกรมธนารักษ์มีทักษะในการใช้
งาน Adobe After Effect Adobe 
Illustrator และ Infographic with 
Microsoft PowerPoint เพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เพ่ือให้สามารถใช้งานโปรแกรมสร้างภาพกราฟ
ฟิค ด้วยโปรแกรม adobe Illustrator ได ้
- เพ่ือใหผู้เขาอบรมได้ศึกษาการใชโปรแกรม 
Microsoft Power Point ในการน าเสนอผลงาน 
และสามารถสร้าง/จัดรูปแบบ งานน าเสนอใน
รูปแบบตางๆ ในรูปแบบ Infographic ได้ 

1.6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การท า Graphic Animation" เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท า Graphic 
Animation ซึ่งมีการคลื่อนไหว ผสมผสานกับ
ไฟล์วิดีโอหลายๆ ไฟล์น ามาผ่านกระบวนการ ใส่
ตัวหนังสือ ปรับเสียง สร้างชื่อเรื่อง ข้อความ 
จนกระท่ังได้ Animation    ที่สมบูรณ์รวมทั้งมี
กาพเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนฉากได้ 

บุคลากรกรมธนารักษ์มีทักษะในการ
จัดท า Graphic Animation ซึ่งมีการ
คลื่อนไหว ผสมผสานกับไฟล์วิดีโอ 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้าง Template ส าเร็จรูป
ด้วย Word ส าหรับเอกสาร และ Functional & Data Analytics Using 
Microsoft Excel" 

- การดึงเอาความสามารถของ Word มาใช้ใน
การท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะ
เริ่มตั้งแต่การทบทวนพ้ืนฐานการใช้งานที่ส าคัญๆ 
รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือเด็ดๆ และ
เทคนิคที่น่าสนใจ ที่จะช่วยลดเวลาในการสร้าง/
ตกแต่ง/ปรับแต่งเอกสาร รวมถึงเทคนิคการใช้
งานเด็ดๆ ที่สามารถช่วยให้การท างานได้เร็วขึ้น 
และสามารถใช้งาน Word ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 100% 
- เพ่ือใหผู้เขาอบรมได้เรียนรูการใชงานโปรแกรม 

บุคลากรกรมธนารักษ์มีทักษะในการสร้าง 
Template ส าเร็จรูปด้วย Word ส าหรับ
เอกสาร และ Functional & Data 
Analytics Using Microsoft Excel" 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
Microsoft Excel ในระดับท่ีลึกขึ้น โดยเนนใน
เรื่องเทคนิคการใชงานทางดานข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้แก การสร้างสูตรตางๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการท างานกับข้อมูล การคนหาข
อมูลที่ซับซ้อน การท า Report ด้วยเทคนิคของ
สูตรตางๆ การประยุกตใช Pivot Table ฯลฯ ที่
ส าคัญเทคนิคเหลานี้สามารถใชไดก้ับ Excel ทุก
เวอรชัน 

1.8 โครงการอบรมหลักสูตร "กระบวนการและแนวทางปฏิบัติต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562" 

เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหว (Sensitive Data) ในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุ คคล (Data Subject) ผู้ ควบคุม
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Data Controller) ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Protection Officer - DPO) ต า ม นั ย ข อ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

 
 

บุคลากรกรมธนารักษ์สามารถปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่มาตรฐานสากล 
2.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับจ านวนบุคลากรและภารกิจต่าง ๆ 
ของกรมธนารักษ์ได้ 

กรมธนารักษ์สามารถจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้ตามแผนที่ก าหนด 

2.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิมเติมและทดแทน
ของเดิมส านักกษาปณ์    

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพ่ิมเติมและทดแทนของเดิมของส านักกษาปณ์ 

กรมธนารักษ์สามารถจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้ตามแผนที่ก าหนด 

2.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านที่ราชพัสดุและด้านประเมินราคาทรัพย์สิน 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระดับ
ผู้ใช้งานเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับการ
สนับสนนุภารกิจด้านที่ราชพัสดุและด้านประเมิน
ราคาทรัพย์สิน รองรับกับระบบงานด้านที่ราชพัสดุ
และด้านประเมินราคาทรัพย์สินที่พัฒนาเพ่ิมเติม 

กรมธนารักษ์สามารถจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้ตามแผนที่ก าหนด 

2.4 โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 

จดัหาพร้อมติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส าหรับ
ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี  
ส าหรับรองรับการปฏิบัติงาน 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

2.5 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายพ้ืนฐานและระบบเครื่องแม่ข่ายหลัก
ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ 

จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบตรวจสอบ 
(Monitoring) การท างานของระบบเครือข่าย 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

2.6 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความ กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม



-ร่าง- 
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รองรับ พรบ. ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ

เนื้อหาและข้อก าหนดตาม พรบ. ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

แผนที่ก าหนด 

2.7 โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม
และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 7 ปี และจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ ส าหรับส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
 
 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการกรมธนา
รักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.1 โครงการจัดท าระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการ
ประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ (War Room Center) 

มีเครื่องมือและระบบเพื่อด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการประเมินราคาทรัพย์สินทั้ ง
ประเทศ จ านวน 77 จังหวัด ให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน ผ่านระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการฯ 
(War Room Center) 
 
 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

3.2 โครงการจัดหาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ 

เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
สนับสนุนที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินราคา

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 
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๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
อสังหาริมทรัพย์ที่ ได้จากการบูรณาการและ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก จากภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ เช่น การ
จัดเก็บข้อมูลปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างจากองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึง
ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลระบบงาน
สารสนเทศด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 
ส าหรับศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สิน
แห่ งช าติ ให้ ส าม ารถด า เนิ น การได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  และมีฐานข้อมูลราคาประเมิน
ทรัพย์สินที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน รองรับและ
สนับสนุนฐานค านวณภาษีที่ดินได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอดคล้องกับราคาตลาด 

3.3 โครงการจัดหาระบบ Single Sign On ทดแทนของเดิม เพ่ือติดตั้งระบบ Single Sign On ส าหรับใช้งาน
ร่วมกับระบบงานสารสนเทศของกรมธนารักษ์ 
รองรับผู้ใช้งานจากหน่วยงานภายใต้สังกัดทั่ว
ประเทศ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 
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3.4 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งจอภาพแสดงผลแบบ Smartboard 
พร้อมอุปกรณ์ (เพ่ิมเติม) 

 กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ    โรงกษาปณ์และการบริหารัด
การเหียญ 

- กรมธนารักษ์มีระบบบริหารจัดการโรงกษาปณ์
และการบริหารจัดการเหรียญไว้ใช้งาน 
- สามารถวางแผนการผลิตโดยใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- สามารถบริหารการผลิตและควบคุมการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร ค ลั ง สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- สามารถปิดบัญชีและส่งงบการเงินได้ภายใน
ก าหนด 
 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

3.6 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดท าข้อมูลแผนที่เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุและด้านประเมินราคาทรัพย์สิน 

เพ่ือติดตั้ งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพ่ิมเติมส าหรับ
จัดท าข้อมูลแผนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านที่ราชพัสดุและด้าน
ประเมินราคาทรัพย์สิน เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้
งานของเจ้าหน้าที ่

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

3.7 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน  
การคลัง และพัสดุ 

เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ มี
การจัดการทรัพยากรในกระบวนการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการแก่
ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 
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ทันต่อความต้องการ พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.8 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานกฎหมายและร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลคดี ระบบข้อหารือ ระบบ
สืบค้นความรู้ด้านกฎหมาย และระบบร้องเรียน
ร้องทุกข์ เพ่ือทดแทนระบบงานเดิมให้สามารถ
รองรับความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดย
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนการ
ท า งาน ที่ ซั บ ซ้ อ น  ส าม าร ถ ใช้ ง าน ได้ ทุ ก
แพลตฟอร์มและสามารถรองรับการแสดงผลได้
ทุกขนาดของหน้าจอแสดงผล 
 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการสร้างมาตรฐานข้อมูล 
4.1 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการศึกษาและขอ Tier 
Certification Data Center Facility ระดับ Tier III ตามมาตรฐาน 
UPTIME INSTITUTE ส าหรับ DC 

ที่ปรึกษาท าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อด าเนินการ
เพ่ือขอ Tier Certification Data Center 
Facility ระดับ Tier III ตามมาตรฐาน UPTIME 
INSTITUTE ส าหรับ DC 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมธนารักษ์ได้รับ
การรับรองมาตรฐานระดับ Tier III จาก
หน่วยงาน UPTIME INSTITUTE 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
4.2 โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (กรมธนารักษ์) เพ่ือให้สามารถจ าแนกประเภทสิ่งปลูกสร้างได้

โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการน าราคา
ประเมินสิ่งปลูกสร้างไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กรมธนารักษ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด 
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บทที่ 5 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ 

 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับหลักการการบริหารภาครัฐแนวใหม่  (New Public 
Management) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให้เป็นระบบราชการที่พึงปรารถนา ที ่
(1) สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สัมฤทธิ์ผล และคุ้มค่า 
(2) มีความรับผิดชอบ เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จ าเป็นต้องมีโครงสร้างการก ากับดูแล
แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลของกรมธนารักษ์ให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
 กรมธนารักษ์ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดิจิทัล โดยสอดคล้องตาม

แนวทางที่กระทรวงการคลังได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสารของกรมธนารักษ์ 

คณะท างานติดตาม ก ากับและประเมินผล
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

- อนุมัติ/ก ากับ/ติดตาม งบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ทบทวน ประเมินผลการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เก็บรวบรวมความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปัญหาอุปสรรค 

ศึกษาเทคโนโลยีใหม ่
 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

 

ร่างแผนปฏิบตัิการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ 

-  เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และประชุมกับ 
    กับส านัก/กอง/กลุ่ม/ส านักงานธนารักษ์พื้นที ่

-  เก็บข้อมูลสถานภาพด้าน IT ปัจจุบัน 

-  เชิญบริษัทมาน าเสนอเทคโนโลยีใหม ่
-  อบรม/สัมมนางาน IT ต่างๆ 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการดิจิทลัของกรมธนารักษ์ 
 

น าเสนอร่างแผนปฏิบตัิการดจิิทัลของกรม   
ธนารักษ์เข้าที่ประชุม 

 

ที่ประชุมศูนย์เทคโนโลย ี
สารสนเทศพิจารณา 

แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ  
ดิจิทัลฯ 

ท าหนังสือแจ้งนัดประชุมรองอธิบดีทุกด้านและ
ผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม และจองห้อง

ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณา 
แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ  

ดิจิทัลฯ 
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จัดท ารายงานการประชุมและท าหนังสือแจ้ง
เวียนรับรองรายงานการประชุม 

 

ร่างแผนปฏิบตัิการดิจิทัลของกรม             
ธนารักษ์ Version 1 

 
 

 
คณะกรรมการฯ  
ประชุมพิจารณา 

ร่างแผนปฏิบตัิการดิจิทัลฯ 
และอนุมัตโิครงการ

คอมพิวเตอร ์

ท าหนังสือแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์ 

 และจองห้องประชุม 

จัดท ารายงานการประชุมและท าหนังสือแจ้ง
เวียนรับรองรายงานการประชุม 

 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลของกรมธนารักษ์ ฉบับ
สมบูรณ ์
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ 
องค์ประกอบ 

1.   อธิบดีกรมธนารักษ์      ประธานกรรมการ 
2. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    กรรมการ 
3.   ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  กรรมการ 
4.   ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า กรรมการ 
5.   รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน)  กรรมการ 
6.   รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านเหรียญกษาปณ์)   กรรมการ 
7.   รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านบริหาร)    กรรมการ 
8.   รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ)   กรรมการ 
9.   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม     กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีการส ารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค   กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ  กรรมการ   
15. ผู้อ านวยการกองพัฒนาและบ ารุงรักษาอาคารราชพัสดุ  กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการกองกษาปณ์     กรรมการ 
17. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ  กรรมการ 
18. ผู้อ านวยการกองบริหารเงินตรา    กรรมการ 
19. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
20. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   กรรมการ 
21. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย     กรรมการ 
22. ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง    กรรมการ 
23. ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
24. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     กรรมการ 
25. ผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน   กรรมการ 
26. ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน  กรรมการ 
27. เลขานุการกรม    กรรมการ 
28. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      กรรมการและ

เลขานุการ 
29. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและ             

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                            ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

  ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
1. ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมาย การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การสื่อสารของกรมธนารักษ์ 
2. ก ากับดูแลการจัดท าและแปลงแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมธนารักษ์ไปสู่การปฏิบัติ 



-ร่าง- 
 

๓๓ 
 

3. พิจารณาและกลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารของกรมธนารักษ์ในแต่ละปี 

4. ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ์ 

5. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความ
จ าเป็น 

 
 

Flow Chart คณะท างานก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแนวทางในการติดตาม ก ากบัและ
ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สรุปผลและจดัท าเนื้อหาส าหรับน าเสนอที่
ประชุมคณะท างานก ากับตดิตามและ

ประเมินผลฯ 
 

ประชุมศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประชุมคณะท างานก ากับ 

 ตดิตามและประเมินผลฯ 

ประชุมคณะท างานก ากับ 
 ติดตามและประเมินผลฯ 

ติดตาม ก ากับและประเมินผลการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานเสนอความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
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คณะท างานติดตาม ก ากับและประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากรมธนารักษ์  ประธานคณะท างาน 
2. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม     คณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีการส ารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค   คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกองพัฒนาและบ ารุงรักษาอาคารราชพัสดุ  คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพราชพัสดุ  คณะท างาน   
9.  ผู้อ านวยการกองกษาปณ์     คณะท างาน 
10. ผู้อ านวยการกองบริหารเงินตรา     คณะท างาน 
11. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ  คณะท างาน 
12. ผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน    คณะท างาน 
13. ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน  คณะท างาน 
14. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 
15. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน    คณะท างาน 
16. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย     คณะท างาน 
17. ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง     คณะท างาน 
18. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    คณะท างาน 
19. ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน    คณะท างาน 
20. เลขานุการกรม       คณะท างาน 
21. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะท างาน 
22. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  คณะท างาน 
23. ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล  คณะท างาน 

         และเลขานุการ 
24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ช านาญการ ที่ได้รับมอบหมาย คณะท างาน 

        และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่ 
1. จัดท าแนวทางในการติดตาม ก ากับและประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารที่หน่วยงานในสังกัดน าไปใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ รับผิดชอบ 
2. ติดตาม ก ากับและประเมินผลการใช้ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ 

กรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
3. ก าหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนให้กับหน่วยงานเพ่ือน าไปวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กรมธนารักษ์ก าหนดไว้ 
4. สนับสนุน เร่งรัดและผลักดันให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

กรมธนารักษ์ เพ่ือลดขั้นตอนปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ 



-ร่าง- 
 

๓๕ 
 

5. พิจารณาและเสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ        
ในการบริหารและบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์ 

6. รายงานเสนอความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี- 
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


