ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๑

ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล และยั่งยืน

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
ระบบเศรษฐกิจ
4. จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ
เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

ภารกิจ
1. ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทานิติกรรม และดาเนินการ
ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
2. จัดทา นาออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดาเนินการเกี่ยวกับเงินตรา
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราสรุและงานรั
บจ้างทาของ
ป
ผลส
ารวจ
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักดเห็
ษ์ทรันพย์สินมีค่าของรัฐ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

๒

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของกรมธนารักษ์
จุดแข็ง (Strength)
การจัดการ
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความสาคัญกับ
การวางแผน การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาองค์กร
2. มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
ทรัพยากรบุคคล
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ใฝ่รู้และมีจิตบริการ
2. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เครื่องมือ
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รองรับ
การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
งบประมาณ
1. มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อ
การดาเนินการตามภารกิจ
2) มีเงินนอกงบประมาณสนับสนุนให้เกิด
ความคล่องตัวในการดาเนินงาน
กฎ ระเบียบ
มีกฎ ระเบียบที่บังคับใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

จุดอ่อน (Weakness)
การบูรณาการการทางานและวางแผนร่วมกัน
ภายในองค์กรยังไม่เพียงพอ

1. อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบ
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริม
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ยังไม่เพียงพอ
3. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
1. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การเชื่อมโยงข้อมูล
แต่ละภารกิจยังขาดประสิทธิภาพ
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๓
โอกาส (Opportunity)
การจัดการ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนในการดาเนินการตามภารกิจต่างๆ
ของกรมธนารักษ์

อุปสรรค (Threat)
1. ผู้มีส่วนได้เสีย และบางหน่วยงานไม่ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร
2. การแพร่ของโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ทรัพยากรบุคคล
1) ภาครัฐให้ความสาคัญในการพัฒนาและ
สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
เสริมสร้างศักยภาพคน
ยังไม่เพียงพอ
2) จากสภาวการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนสนใจที่จะทางาน
ในองค์กรภาครัฐที่เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
จึงเป็นโอกาสให้องค์กรสามารถคัดเลือกบุคลากร
ได้อย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมมากขึ้น
เครื่องมือ
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐมีความชัดเจน
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน
กฎ ระเบียบ
มีการปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ในภารกิจต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

๔

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

๕

ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ระยะ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

๖

ความเชื่ อ มโยงระหว่ างภารกิ จแต่ ล ะด้ านของกรมธนารั กษ์ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการคลั ง
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงเศรษฐกิจ)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ระยะสั้น
กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการจ้างงาน
ในระบบเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
การนาที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์
การบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการลงทุน
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ระยะยาว
สังคม และสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนศักยภาพและ
จัดเก็บรายได้ไม่ต่ากว่า 3%
ความสามารถในการแข่งขัน
ของมูลค่าทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
การปรับอัตราค่าเช่าให้สอดคล้องกับ
มูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน

ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงสังคม)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ระยะสั้น
การลดความเหลื่อมล้า
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
กลยุทธ์
การนาที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์
เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการก่อสร้างหรือ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่
ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้สูงอายุให้สามารถ
การบริหารทรัพย์สิน
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม เข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิต
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน เป้าประสงค์ระยะยาว
สังคม ชุมชน และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
การนาที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการดาเนินการ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการดารงชีวิต
ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

๗

ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงธรรมาภิบาล)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กระทรวงการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ระยะสั้น
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และการให้บริการ
กลยุทธ์
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูล และการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
เป้าประสงค์ระยะยาว
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุมีความทันสมัย
การเป็นองค์กรต้นแบบใน
การบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และเป็นมืออาชีพ
และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย และพัฒนา
นวัตกรรมที่จะใช้บริหารจัดการข้อมูล
ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสนับสนุนศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ระยะสั้น
มีราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
และห้องชุดครอบคลุมทั่วประเทศ
กลยุทธ์
1. การเพิ่มอัตรากาลังให้มีปริมาณ
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินงาน
2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยใน
การบริหารทรัพย์สินของประเทศ การจัดทาราคาประเมินที่ดิน สิง่ ปลูกสร้าง
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และห้องชุด
สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ระยะยาว
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
ราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
กลยุทธ์
การจัดทาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

๘

ด้านเหรียญกษาปณ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสนับสนุนศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ระยะสั้น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การตลาดเข้าสู่ Industry 4.0
กลยุทธ์
การนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริม
การตลาด
เป้าประสงค์ระยะยาว
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตเหรียญกษาปณ์
การตลาดในประเทศและต่างประเทศ
การบริหารทรัพย์สินของประเทศ
2. การบริหารจัดการเหรียญมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ทั้งการจ่ายแลกและรับคืนเหรียญ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์
2. การพัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากร
ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
การตลาดในต่างประเทศ
3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. การนาเทคโนโลยีมาพัฒนา ปรับปรุง
การดาเนินการรับคืนเหรียญ และพัฒนา
ช่องทางการให้บริการจ่ายแลกเหรียญให้
มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวมถึง
การเพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
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ด้านทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสนับสนุนศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ระยะสั้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์
กลยุทธ์
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
สามารถให้บริการและความรู้แก่
นักท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี
2. การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้
การดาเนินงานมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์ระยะยาว
1. ทรัพย์สินของรัฐได้รับการดูแลรักษา
ตามมาตรฐานสากล
การบริหารทรัพย์สินของประเทศ
2. พิพิธภัณฑ์เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. การตลาดและการประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ในด้านแนวทางการดูแล
รักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
พิพิธภัณฑ์ เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่า
เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
2. การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้
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ด้านบริหาร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กระทรวงการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ระยะสั้น
สนับสนุนการดาเนินงานของภารกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมาย
กลยุทธ์
1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของภารกิจหลัก
2. การประชาสัมพันธ์เพื่อนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ผลการดาเนินงานขององค์กร
ต่อประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในทิศทางเดียวกัน และเกิดความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
เป้าประสงค์ระยะยาว
การเป็นองค์กรต้นแบบใน
สนับสนุนการดาเนินงานของภารกิจหลัก
การบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล
ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุน
การดาเนินงานของภารกิจหลัก
ให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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แผนงาน/โครงการกรมธนารักษ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 67 แผนงาน/โครงการ
1. แผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ : การบริหารทรัพย์สินของประเทศ
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จานวน 43 แผนงาน/โครงการ
1.1 โครงการนาที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
1.3. โครงการบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี
1.4 โครงการจัดให้บริษัท จัดการพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) เช่า/บริหาร ระบบท่อ
ส่งน้าสายหลักภาคตะวันออก
1.5 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม
1.6 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริษัท โรงแรมชายทะเล จากัด
1.7 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
1.8 โครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
1.10 โครงการเปลีย่ นชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืน
1.11 โครงการการประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคาพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.12 โครงการสารวจรังวัดจัดทาแผนที่แสดงรายละเอียด กรณีการจัดให้รัฐวิสาหกิจเช่าที่ราชพัสดุ
1.13 โครงการจัดทาฐานข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร
1.14 โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation Management
Center)
1.15 การจัดทาบัญชีราคาประเมินที่ดินราชพัสดุทะเบียนรายตัวผู้เช่า ในภูมิภาค
1.16 แผนงานจัดเตรียมข้อมูลบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง บัญชีราคาประเมินห้องชุด
เพื่อจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.17 แผนงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน
1.18 แผนงานสารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค
1.19 แผนงานสารวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
1.20 แผนงานสารวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาห้องชุด อาคารชุด ที่จะขอจดทะเบียนใหม่
1.21 แผนงานสารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุดในภูมิภาค
1.22 แผนงานสารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานคร
1.23 แผนงานการบริหารการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
1.24 แผนงานบริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน
1.25. โครงการจั ดทาระบบศูนย์ สั่ งการและปฏิ บัติ การให้ ความช่วยเหลื อ การประเมินราคาทรัพย์สิ นทั้งประเทศ
ให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center)
1.26 แผนงานการจัดพิมพ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน
1.27 แผนงานจัดจ้าง จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
1.28 แผนงานประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
1.29 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงานที่ดนิ
1.30 แผนงานจัดส่งบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญ ชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บัญชีราคา ประเมินห้องชุด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.31 แผนงานประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ
1.32 แผนงานติดตาม ให้คาแนะนา และแก้ปัญหาด้านการบริหารงานฐานข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน
1.33 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ "โรงกษาปณ์ 4.0"
1.34 โครงการปรับ ปรุงกระบวนงานเหรียญกษาปณ์ ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิ ตขนส่ง และจาหน่าย
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลัก
1.35 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์ในเวทีระหว่างประเทศ
1.36 โครงการรับแลกเหรียญผ่าน Mobile Coin Unit
1.37 โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ
1.38 โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม)
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์
1.39 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าตามหลักการอนุรักษ์
1.40 โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว (Land Mark)
1.41 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ กาแพงเมือง - คูเมือง
1.42 โครงการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงวิชาการพิพิธภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา
1.43 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน พิพิธภัณฑ์ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
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2. แผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ : การบริหารทรัพย์สิน เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน จานวน 8 แผนงาน/โครงการ
2.1 โครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ
2.2 โครงการธนารักษ์ประชารัฐ
2.3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
2.4 โครงการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทากิน และอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ
2.5 โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทางานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.6 โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 – 3
2.7 โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
2.8 โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
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3. แผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จานวน 16 แผนงาน/โครงการ
3.1 โครงการนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับภารกิจของกรมธนารักษ์ ประกอบด้วย การสารวจ
ระยะไกล ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
3.2 โครงการจัดทาแผนที่รูปแปลงที่ดินคลองชลประทาน อ่างเก็บน้า เขื่อน หัวงาน ชลประทาน ที่เป็นที่ดินราชพัสดุ
เพื่อปรับปรุงรูปแปลงทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสาธารณประโยชน์
3.3 โครงการจัดทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone)
3.4 โครงการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุ
3.5 โครงการสารวจรังวัดกาหนดขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง
3.6 โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
3.7 โครงการการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทามาตรการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม ในที่ดินที่ส่วนราชการไม่ได้
ใช้ประโยชน์
3.8 โครงการกรมธนารักษ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต
3.9 โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมธนารักษ์
3.10 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์
3.11 โครงการพัฒนานวัตกรรมของกรมธนารักษ์
3.12 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรมธนารักษ์
3.13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์"
3.14 โครงการจั ด หาพร้ อ มติ ด ตั้ งระบบรั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศเพื่ อ รองรับ พ.ร.บ. ความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562
3.15 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
3.16 โครงการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการมาตรฐานระหว่างประเทศ
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