แผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล
สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพทีร่ าชพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำนำ
แผนส่งเสริมระดับธรรมำภิบำล สำนักพัฒนำธุรกิจและศักยภำพที่รำชพัสดุ
เพื่อให้ เป็น ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารภาครั ฐ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ร าชการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล
ส านั ก พั ฒ นาธุร กิ จ และศั ก ยภาพที่ ร าชพั ส ดุ จึ ง ได้ จั ดท าแผนส่ ง เสริ ม ระดั บธรรมาภิบ าล
ตามแนวทางนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งสอดคล้องและรองรับแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของกรมธนา
รักษ์ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยม
ร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ผู้อานวยการสานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

แผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพทีร่ าชพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเจตนารมณ์
ในฐานะผู้ บ ริ ห ารของส านก พ ัก น นาุร ร พิ แ ละะัก พ ภาาัี่ร ร าพัก ส ุร เห็ น สมควรให้ ม่ พ ารแก ุ ี า
ลผนส่งเสริมระุกบุรรมาาิบาะตามลนวีางนโภบาภพารพาพกบุูละองค์พารี่รุ่ เัืรอให้พารปฏิบกติราพพารม่
ระบบพารบริ ห ารแก ุ พารี่ร ุ่ ม่ค วามพกุ เแน โปร่ง ใส ตามหะก พ ุรรมาาิบ าะ เป็น ี่รภอมรก บของีรพ ฝ่ า ภ
ี่รเพ่รภวข้อง อกนแะเป็นพารเสริมสร้างความเป็นหน่วภงานาาครกฐี่รม่ครณาาัละะประสิีุิาาั ัร้อมสร้าง
ความไว้วางใและะัรกีุาลพ่ผู้เพ่รภวข้องีรพาาคส่วนต่อไป
ลผนส่งเสริมระุกบุรรมาาิบาะของสานกพักนนาุรรพิและะักพภาาัี่รราพักสุรไุ้รวบรวมหะกพพาร
นโภบาภพารปฏิบกติร าพพาร ลนวีางปฏิบกติ รวมีก้งมาตรฐานพารีางาน ความประัฤติี่รุ่บนัื้นฐาน
ุรรมาาิบาะของข้าราพพารละะเแ้าหน้าี่ร/ันกพงานของรกฐตามความคาุหวกงของพรมุนารกพษ์ ละะผู้ี่ร
เพ่รภวข้องประพอบุ้วภ ผู้บริ หาร บรคะาพรของพรมุนารกพษ์ ผู้รกบบริพาร ประพาพน ละะผู้ม่ส่วนไุ้ส่วนเส่ภ
โุภบรคะาพรีรพระุกบ แะนาลผนส่งเสริมระุกบุรรมาาิบาะตามลนวีางนโภบาภพารพาพกบุูละองค์พารี่รุ่
ฉบกบน่้ ไปเป็นลนวีางภึุถือปฏิบกติในพารุาเนินงาน ละะแะไม่ะะเะภพารปฏิบกติตามหะกพพารี่ร ปราพฏอภู่
ในลผนส่งเสริมระุกบุรรมาาิบาะ ฉบกบน่้
ีก้งน่้ สานกพักนนาุรรพิและะักพภาาัี่รราพักสุร แะัิแารณาีบีวน ละะปรกบปรรงลผนส่งเสริม
ระุกบุรรมาาิบาะเป็นประแา ีก้งน่้ เัืรอให้ม่ความเหมาะสมละะีกนสมกภอภู่เสมอ ุกงนก้น เัืรอเป็นพารลสุง
ถึงักนุสกญญาระหว่างหน่วภงานละะบร คะาพร แึงขอให้ีรพคนไุ้ะงพืรอในหนกงสือรกบีราบุกงเอพสารี่ร ลนบ
มาัร้อมน่้ ัร้อมีก้งภอมรกบเป็นหะกพพารปฏิบกติราพพารตะอุไป

-------------------------------------------------(นางัรพร์ัิริ บรญญเัรษฐ์)
ผู้อานวภพารสานกพักนนาุรรพิและะักพภาาัี่รราพักสุร
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ใบลงนามรับทราบของเจ้าหน้าที่/พนักงาน
สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
1. ข้าัเแ้าไุ้รกบ/รกบีราบลผนส่งเสริมระุกบุรรมาาิบาะของพรมุนารกพษ์ ฉบกบน่้ละ้ว
2. ข้าัเแ้าไุ้อ่านละะม่ความเข้าใแเพ่รภวพกบลนวีางส่งเสริมระุกบุรรมาาิบาะของพรมุนารกพษ์
ละะลนวีางปฏิบกติเป็นอภ่างุ่ัร้อมีก้งภินุ่ี่รแะปฏิบกติาาภใต้ลผนส่งเสริมระุกบุรรมาาิบาะของพรมุนารกพษ์
ในุ้านต่าง ๆ ซึรงระบรไว้ไปภึุถือปฏิบกติหรือนาไปพาหนุไว้ในมาตรพาร/โครงพารต่า ง ๆ ของสานกพ/พอง/
พะร่ม/ัูนภ์/ุนารกพษ์ัื้นี่รพรมุนารกพษ์ เัืรอส่งเสริมให้พารปฏิบกติงานของพรมุนารกพษ์ มุ่รรมาาิบาะต่อไป
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางัรพร์ัิริ บรญญเัรษฐ์
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตาแหน่ง
ผู้อานวภพารสานกพักนนาุรรพิแ
ละะักพภาาัี่รราพักสุร
นาภเตพวิีภ์ ีร้ภลป
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพารัิเัษ
นาภสรรีิน พรุ่ารงักพุิ์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพารัิเัษ
นางสาวักณัิณพกญแน์ ัพรนตะมาะิพ เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพารัิเัษ
นางุาราัร สิงหักนุร์ มหิีุาฟองพระ เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพารัิเัษ
นางสาวัิพามญพร์ บรญเพตร
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพาร
นางสาวัราะกพษณ์ ักพุิ์เัรษฐ์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพาร
นางสาวณกฐว่ร์วรรณ เหะืองสรวาะกภ
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพาร
นาภอกครัะ ักพุิ์นิมิต
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพาร
นาภอนกนี์ สราาวิมะ
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพาร
นาภาูนา ัิรินาาักนุ์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพาร
นาภีกัวกตร์ ุกนวานนี์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพาร
นางสาวพฤษฏิ์พระภา ไวภพาญแน์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
พานาญพาร

ลายมือชื่อ
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
14 นางสาวมภรริน ปรรงพกภาูมิ
15
16

นางอกญพะ่ัร ผนวพสรข
นาภฐิติัะ ามรัะ

17

นางสาววิไะรกตน์ ลผ่นผา

18

นาภพกนตวกนน์ สรวรรณเะขา

19

นางสาวแิราักพร์ ัร่ักพุิ์ุ่รตา

20

นางสาวอติัร ัะเภ่รภม

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางสาวสรราวรรณ ัร่สรเีัุร
นาภัิเัษสิีุิ ัิริโพคพกพวาะ
นาภัราโพค วิแารณ์
นางสาวนิติภา ครภมูะ
นางสาวสิรินีร สินไีภ
นางสาวณกฐุา ลพ่มัวงงาม
นางสาวุวงใแ โซ่เงิน
นาภอุระพิแ มกงบรญมอบ
นางสาวขวกญเรือน เพะ่้ภงขาว
นาภวกพระ แกนีรกตน์

ตาแหน่ง
นกพประเมินราคาีรกัภ์สิน
พานาญพาร
เแ้าันกพงานุรรพารพานาญงาน
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
ปฏิบกติพาร
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
ปฏิบกติพาร
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
ปฏิบกติพาร
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
ปฏิบกติพาร
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
ปฏิบกติพาร
นกพแกุพารงานีกรวไป
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
เแ้าหน้าี่รแกุผะประโภพน์
เแ้าันกพงานุรรพาร
เแ้าันกพงานุรรพาร

ลายมือชื่อ

หมาภเหตร : ข้าราพพาระาุกบี่ร 8 ละะ 14 พ่วภปฏิบกตริ าพพาร ณ สานกพักนนาุรรพิและะักพภาาัี่รราพักสุร
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แผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล สานัพัันนาธรรพิแและััพภภาัี่รราพััสดร
หลัพพารและเหตรผล
กรมธนารั กษ์ได้ น าเอาหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีห รือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริห ารงานตามภารกิจ และได้กาหนดให้ ห น่วยงานภายในจัดทาแผนส่งเสริมระดับ ธรรมาภิบาล เพื่อ
ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสานักพัฒนาธุรกิจและ
ศักยภาพ ที่ราชพัสดุ ภายใต้การดาเนินงานของคณะทางานธรรมาภิบาลได้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการกากับ
ดูแลตนเองที่ดี และแผนธรรมาภิบาล เพื่อประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและนาไป
ปฏิบัติ ด้วยเน้นหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้มีจริยธรรมและยึดถือผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นหลัก รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลประพฤติตนต่อเพื่ อน
ร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ
หลัพธรรมาภิบาล
หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง สามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน หลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและระยะเวลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่ส ามารถดาเนินการได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อ เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โดยความรั บผิ ด ชอบนั้ น ควรอยู่ ใ นระดั บ ที่ ส นองต่ อ ความคาดหวั ง ของ
สาธารณะ รวมทั้ง การแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อ
สงสั ย และสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารอัน ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายได้ อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง ร่ ว มการแก้ ไ ขปั ญ หา ร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้ รับ
ประโยชน์ และเสี ยประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงซึ่ งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ ใน
ประเด็นทีส่ าคัญโดยฉันทามติ ไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
ขั้นตอนพารดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางานธรรมาภิบาล
2. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการของสานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์และแผนธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์
3. กาหนดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนธรรมาภิบาล ประจาปี พ.ศ. 2560
4. จาแนกขั้นตอน วิเคราะห์ความเสี่ยง ผลกระทบและกาหนดแนวทางแก้ไข
5. ดาเนินการตามแผนธรรมาภิบาล ติดตามและประเมินผล
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แผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล และแผนปฏิบัติพาร ประแาปีงบประมาณ ั.ั. 2560
สานัพัันนาธรรพิแและััพภภาัี่รราพััสดร
วิสัภีััน์
"เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย กาหนดแนวทางในการบริหาร และดาเนินการพัฒนา
ศักยภาพที่ราชพัสดุด้วยหลักธรรมาภิบาล"
ัันธพิแ
1. เสนอแนะนโยบาย กาหนดแนวทางในการบริหาร และดาเนินการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
2. กาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล
ไทยในต่างประเทศ
ประเด็นภรีธัาสตร์
1. พัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมกับศักยภาพ
2. กาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน
3. กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล
โครงสร้างสานัพัันนาธรรพิแและััพภภาัี่รราพััสดร
ผู้อานวภพารสานัพ
ส่วนบริหาร
แผนพลภรีธ์

ส่วนมาตรฐาน
ระบบงานี่รราพััสดร

ส่วนงานวิแัภพารตลาด
และัันนาธรรพิแ

ส่วนบริหารััพภภาั
ี่รราพััสดร

ฝ่าภ
บริหารีัรวไป

ภารพิแส่วนบริหารแผนพลภรีธ์
1. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ วางแผนและก าหนดทิ ศ ทางการใช้ แ ละจั ด หาประโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. จั ด ท าแผนและประมาณการรายได้ จากการจั ด หาประโยชน์ ใ นที่ร าชพั ส ดุ เ พื่ อเสนอแนวทาง
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ขององค์กร
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3. จัดทาฐานข้อมูลเชิงบริหารและการพัฒนาที่ราชพัสดุ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารพิแส่วนมาตรฐานระบบงานี่รราพััสดร
1. จัดทาคู่มือ แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ
2. จัดทาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์และการใช้ที่ราชพัสดุ
3. ให้คาปรึกษา แนะนา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ การใช้และการ
จัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่มิได้กาหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ไว้
4. จัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการ วางผังเมือง อนุรักษ์และพัฒนาเมืองร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล
ไทยในต่างประเทศ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารพิแส่วนงานวิแัภพารตลาดและัันนาธรรพิแ
1. ศึ ก ษาและจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า เช่ า ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ ค่ า ตอบแทนอื่ น ใด
เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
2. ศึกษาและจัดทาหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้สินทรัพย์ภาครัฐเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่วนราชการ
องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุ
3. ศึกษาและกาหนดแนวคิด รูปแบบโครงการการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
4. ศึกษาและวิจัย ตลาดเพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในด้านใช้
ราชการ เศรษฐกิจ สังคม และการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งด้านอื่นๆ
5. ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพและดาเนินการจัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์
6. ศึกษาวิเคราะห์โครงการที่ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ กฎหมายอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กาหนดเงื่อนไขการประมูล ดาเนินการเปิดประมูล รวมทั้ง
จัดทาสัญญาร่วมลงทุน
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารพิแส่วนบริหารััพภภาัี่รราพััสดร
1. ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือ
มูลค่าสูง
2. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง สภาพท าเลการใช้ ป ระโยชน์ แ ละลั ก ษณะทางกายภาพของ
ที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
3. ดาเนินการจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพที่ราชพัสดุ หรือรองรับโครงการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการให้บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล
4. กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคาพิพากษาของศาลและ
โดยประการอื่น
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5. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารพิแฝ่าภบริหารงานีัรวไป
1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของสานักฯ
3. ดาเนินการด้านพัสดุของสานักฯ
4. ดาเนินการด้านการเงินและการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักฯ
5. รวบรวมและจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
6. ดาเนินการรวบรวม จัดทาผลการปฏิบัติงาน สถิติข้อมูล และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
7. งานสวัสดิการภายในสานักฯ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ความเพืรอมโภงแผนภรีธัาสตร์สานัพัันนาธรรพิแและััพภภาัี่รราพััสดรพับแผนภรีธัาสตร์พรมธนารัพษ์
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แผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล
สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล สานักพัฒนาธุรกิจและ
ศักยภาพที่ราชพัสดุได้กาหนดแนวทางการส่งเสริม ธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับแนวทางฯ ของกรมธนารักษ์
ซึ่งตามแนวทางนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านและแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ 1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ด้านองค์การ และ 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
นโยบายด้าน
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
รัฐ สังคม และ “เน้นความสาคัญในการบริหารทรัพย์สิน 1. สนับสนุนการใช้ที่ราชพัสดุให้เต็มศักยภาพ
สิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางด้ า น
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
สิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้รับบริการ
“มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ บริ ก า ร ผู้ รั บบ ริ ก า ร แ ล ะ 1. สารวจความต้องการและความพึงพอใจ
และผู้มีส่วนได้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด้ว ยความเสมอภาค
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ส่วนเสีย
และเป็ น ธรรม โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
สม่าเสมอ
ปรับ ปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานเพื่อให้ 2. รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ และผู้มี
ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
มีความพึงพอใจ”
การให้บริการ
องค์การ
“เร่ งรั ดการพั ฒ นาและสร้ า งความพร้อ ม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การโดยด าเนิ น การ
ให้กับองค์การในการเพิ่มขีดความสามารถ ตามแผนการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลหรื อ นโยบาย
ในการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ตามหลั ก กากับดูแลองค์การที่ดี
ธรรมาภิบาล”
ผู้ปฏิบัติงาน
“พัฒ นาบุ คลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและ เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความผาสุก
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากร และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมธนารักษ์”
ให้กับข้าราชการและพนักงานของกรมธนารักษ์
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล
สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามแนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล จึงกาหนดหลักปฏิบัติ
ที่สาคัญดังนี้
1. สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ฉบับนี้อย่างทั่วถึง
2. จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การ
จะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็น
ข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจยึดมั่นและปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางาน
ประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรคนใดกระทาการใดๆ ที่ขัดต่อแนวทางส่งเสริม
ระดับธรรมาภิบาลฉบับนี้
3. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
แนวทางส่ ง เสริ ม ระดั บ ธรรมาภิ บ าลฉบั บ นี้ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงหรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือ
ปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามแผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลฉบับนี้
4. แผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุกปี
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
5 กาหนดแนวทางวั ดและประเมินการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมระดั บธรรมาภิบาลตามตัว ชี้วัด
ที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
6. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
แผนส่ งเสริ มระดั บ ธรรมาภิ บ าลฉบั บ นี้ สามารถติ ดต่ อหรื อสอบถามได้ ที่ ส่ ว นบริ ห ารศั กยภาพที่ ราชพั ส ดุ
โทร. 6707

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพทีร่ าชพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -8-

มาตรการ/โครงการเพื่อรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะทางานธรรมาภิบาลได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนนโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติงาน และพิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สาคัญของสานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ที่สอดคล้องและรองรับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงการ คลัง กรม คารับรองการปฏิบัติฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้อง
กับนโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรั ฐสังคมและสิ่ งแวดล้ อม ด้านผู้รับบริ การและผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ย ด้ าน
องค์ การ และด้ านผู้ ปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งที่ ประชุ มได้ ร่ วมกั นพิ จารณาแล้ วมี มติ เห็ นชอบกั บ นโยบายหลั กแนวทาง
การปฏิบัติงาน และแผนงาน/โครงการรวม 1 โครงการ ภายใต้นโยบายด้านองค์การ เพื่อบรรจุไว้ในแผนส่งเสริม
ระดับธรรมาภิบาล ดังนี้
นโยบายด้านองค์การ
เร่งรัดการพัฒนาและสร้างความพร้อมให้กับองค์การในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ
การดาเนินการของกองทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (พธ.)

ลักษณะของโครงการ/มาตรการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ และที่ราชพัสดุ เพื่อให้
เกิดศักยภาพ ปลดภาระติดพัน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดาเนินการ
ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย
กิจ กรรมที่ 1 การส ารวจเพื่ อ จั ด ท าฐานข้ อ มูล ที่ ร าชพัส ดุ ที่ ต้ อ ง
พัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
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นโยบายด้านองค์การ
แผนการส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจาปี พ.ศ. 2560
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์
ผู้รับผิดชอบ : สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ
กระบวนงานหลัก : การดาเนินงานของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก : สนับสนุนการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุ
และสร้างรายได้/มูลค่าเพิ่มให้ที่ราชพัสดุ เพื่อนาส่งเป็นรายได้เข้ารัฐ
ตัวชี้วัดการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
งบประมาณ : เงินกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
ผลผลิต :
1. ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุที่ต้องพัฒนาศักยภาพ
2. รายงานสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ และ
แผนการลงทุนของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
ชื่อแผนงาน/โครงการ การดาเนินงานของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจาเป็น
กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ดาเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐใน
รูปแบบทุนหมุนเวียน ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
กรมธนารักษ์ ได้ประกาศใช้ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2558
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของรัฐ มีดังนี้
1. จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุให้มีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ในราชการหรือจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
2. ปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุเพื่อให้ที่ราชพัสดุสามารถนามาใช้ประโยชน์ในราชการหรือนามา
พัฒนาจัดหาประโยชน์ได้
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของรัฐ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ กระทรวงการคลังมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐดาเนินการให้เป็นไปเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง จึง
ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยกาหนดโครงการสารวจเพื่อจัดทาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุที่ต้องพัฒนาศักยภาพและโครงการ
ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ น ไปได้ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒ นาศักยภาพที่ราชพัส ดุ เพื่อพัฒ นาศักยภาพ
ที่ราชพัสดุ รวมถึง แผนการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดิน/ปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุ
เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2.2 เพื่ อ จั ด ท าแผนและด าเนิ น การตามแผนการลงทุ น สร้ า งผลตอบแทนให้ ก องทุ น พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
2.3 นาเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบในการดาเนินการจัดซื้อ/ปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุ
3. เป้าหมายของโครงการ
3.1 ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดิน/ปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ และนาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐพิจารณาให้
ความเห็นชอบ จานวน 1 แปลง
3.2 ดาเนินการจัดทาแผนการลงทุน สร้างผลตอบแทนให้กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
4. พืน้ ที่ดาเนินการ
ดาเนินการทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6. การติดตามประเมินผล
6.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน (Action Plan) ที่กาหนดไว้
6.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย

57 58
ร้อย ร้อย
ละ
ละ
100 100

59 60 61
ร้อย ร้อย ร้อย
ละ
ละ ละ
100 100 100

เกณฑ์การให้คะแนน

1
ร้อย
ละ
60

2 3
4
5
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ ละ ละ ละ
70 80 90 100
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7.แผนการดาเนินงาน ( Action Plan )
7.1 โครงการสารวจเพื่อจัดทาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุที่ต้องพัฒนาศักยภาพ
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. จัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่อเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติให้
ความเห็นชอบ
แผนงาน/โครงการ
2. กาหนดข้อมูลการ
สารวจ เช่น
-รายละเอียดของ
แปลงที่ดนิ
-ทาเลที่ตั้ง
-ข้อจากัด ฯลฯ
3.จัดทาแบบสารวจ
4.ดาเนินการสารวจ
5. การลงพื้นที่
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ทางกายภาพ
ข้อจากัดและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
6.สรุปผลการสารวจ
นาเสนอผูบ้ ริหาร
กรมธนารักษ์
7.รายงานผลการสารวจ
ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ได้รับ
ทราบ

ปีงบประมาณ 2560
น้าหนัก
หน่วยงาน
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. ที่รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
เกี่ยวข้อง
10
งานด้านแผน
และปฏิบตั ิการ

10

10
30
10

20
10

งานด้านแผน
และ
ปฏิบัติการ/
คณะกรรมการ
บริหาร
กองทุนฯ
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7.2 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. จัดทาแผนงาน/
โครงการนาเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติให้
ความเห็นชอบ
แผนงาน/โครงการฯ
2. จัดเตรียมข้อมูลแปลง
ที่ดินเบื้องต้นที่
จะต้องนามาพัฒนา
ศักยภาพ โดยวิธีการ
จัดซื้อ/ปลดภาระฯ
3.ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลทางกายภาพ
ของแปลงที่ดิน และ
สอบถามความคิดเห็น
ของเจ้าของกรรมสิทธิ์
แปลงที่ดนิ บริเวณ
ข้างเคียง
4.สรุปและจัดทา
รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์ฯ นาเสนอ
ผู้บริหารกรมธนารักษ์
5.นาเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ให้ความ
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
เพื่อนาไปปฏิบัติ

ปีงบประมาณ 2560
น้าหนัก
หน่วยงาน
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ที่รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
เกี่ยวข้อง
10
งานด้านแผนและ
ปฏิบัติการ/
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
10

30

40

10

8. งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 รายงานสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดิน/การปลัดภาระติดพันใน
ที่ ราชพัสดุเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
9.2 สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้ที่ราชพัสดุ และนาส่งเป็นรายได้เข้ารัฐ
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ดาเนินการตามขั้นตอนวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนาไปสู่แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล
ลาดับที่ 1. จาแนกกระบวนงาน
แผนภาพที่ 1 : โครงการสารวจเพื่อจัดทาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุที่ต้องพัฒนาศักยภาพ
แัดีาแผนงาน/โครงพารเัืรอเสนอผู้ม่อานาแอนรมัติให้
ความเห็นพอบแผนงาน/โครงพาร

พาหนดข้อมูลพารสารวแ

แัดีาแบบสารวแ

ดาเนินพารสารวแ

พารลงัื้นี่รเัืรอแัดเพ็บข้อมูลีางพาภภาั
ข้อแาพัดและสภาัแวดล้อมต่าง ๆ

สรรปผลพารสารวแนาเสนอ
ผู้บริหารพรมธนารัพษ์

ราภงานผลพารสารวแ ให้คณะพรรมพาร
บริหารพองีรนฯ ได้รับีราบ

ผู้รับผิดพอบ : ส่วนบริหารััพภภาัี่รราพััสดร
1. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป จนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการพิเศษ
2. นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ จนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการ
3. นางสาวกฤษฏิ์กุลยา ไวยกาญจน์ จนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการ
4. นางสาววิไลรัตน์ แผ่นผา จนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการ
5. นายกันตวัฒน์ สุวรรณเลขาจนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการ
5
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แผนภาพที่ 2 : โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
แัดีาแผนงาน/โครงพารเัืรอเสนอผู้ม่อานาแอนรมัติให้
ความเห็นพอบแผนงาน/โครงพาร

แัดเตร่ภมข้อมูลแปลงี่รดินเบื้องต้นี่รแะต้องนามาัันนา
ััพภภาั โดภวิธ่พารแัดซื้อ/ปลดภาระติดััน

ลงัื้นี่รเัืรอแัดเพ็บข้อมูลีางพาภภาัของแปลงี่รดิน และ
สอบถามความคิดเห็นของเแ้าของพรรมสิีธิ์

สรรปผลพารสารวแนาเสนอ
ผู้บริหารพรมธนารัพษ์

นาเสนอคณะพรรมพารบริหารพองีรนฯ ให้ความ
เห็นพอบ/ไม่เห็นพอบเัืรอนาไปปฏิบัติ

ผู้รับผิดพอบ : ส่วนบริหารััพภภาัี่รราพััสดร
1. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป จนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการพิเศษ
2. นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ จนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการ
3. นางสาวกฤษฏิ์กุลยา ไวยกาญจน์ จนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการ
4. นางสาววิไลรัตน์ แผ่นผา จนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการ
5. นายกันตวัฒน์ สุวรรณเลขาจนท.จัดผลประโยชน์ชานาญการ
5
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ลาดับที่ 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทางาน
แผนภาพที่ 3 : การระบุความเสี่ยงจากกระบวนการการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
-การสารวจเพื่อจัดทาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุที่ต้องพัฒนาศักยภาพ
แัดีาแผนงาน/โครงพารเัืรอเสนอผู้ม่อานาแ
อนรมัติให้ความเห็นพอบแผนงาน/โครงพาร

พาหนดข้อมูลพารสารวแ

ความเส่รภง
แัดีาแบบสารวแ

ดาเนินพารสารวแ

พารลงัื้นี่รเัืรอแัดเพ็บข้อมูลีางพาภภาั
ข้อแาพัดและสภาัแวดล้อมต่าง ๆ

สรรปผลพารสารวแนาเสนอ

ราภงานผลพารสารวแให้คณะพรรมพาร
บริหารพองีรนฯ ได้รับีราบ

-การจัดทาฐานข้อมูล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-การดาเนินงานได้ล่าช้า
กว่าแผนงานที่กาหนด
-ไม่มี
-ไม่มี
-ไม่มี
-สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ไม่จัดส่งข้อมูล
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

หลัพครณธรรม
แริภธรรมและธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง
หลักการรับผิดชอบ
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักการกระจายอานาจ
หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
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แผนภาพที่ 4 : การระบุความเสี่ยงจากกระบวนการการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
- โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

แัดีาแผนงาน/โครงพารเัืรอเสนอผู้ม่อานาแ
อนรมัติให้ความเห็นพอบแผนงาน/โครงพาร

ความเส่รภง
แัดเตร่ภมข้อมูลแปลงี่รดินเบื้องต้น
ี่รแะต้องนามาัันนา

ลงัื้นี่รเัืรอแัดเพ็บข้อมูลีางพาภภาัของแปลงี่ดร ิน

สรรปผลพารสารวแนาเสนอ

นาเสนอคณะพรรมพารบริหารพองีรนฯ ให้ความ
เห็นพอบ/ไม่เห็นพอบ เัืรอนาไปปฏิบัติ

-ไม่สามารถจัดซื้อที่ดิน/
ปลดภาระติดพันใน
ที่ราชพัสดุได้
-การดาเนินงานได้ล่าช้า
กว่าแผนงานที่กาหนด
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

หลัพครณธรรม
แริภธรรมและธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง
หลักการรับผิดชอบ
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักการกระจายอานาจ
หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
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ลาดับที่ 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
แนวทางลดและบรรเทาความเสี่ยง
A : ต้องดาเนินการลดความเสี่ยงทันที
B : จะกาหนดแนวทางลดความเสี่ยงในระหว่างการดาเนินงาน
C : จะกาหนดแนวทางลดความเสี่ยงในปีถัดไป

ความ
เป็นไป
ได้

ความเป็นไปได้และความรรนแรงของความเส่รภง
ความรรนแรง
ตรา พลาง สูง รรนแรงมาพ
โอพาส
ี่รแะ
ตรา
C
C
B
A
เพิด
พลาง C
B
A
A
สูง
B
A
A
A

ความเส่รภง
- การจัดทาฐานข้อมูลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-การดาเนินงานได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่กาหนด
-สานักงานธนารักษ์พื้นที่ไม่จัดส่งข้อมูล
-ไม่สามารถจัดซื้อที่ดิน/ปลดภาระติดพันใน
ที่ราชพัสดุ
แนวีางป้องพัน
- ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ
- ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกองทุนฯ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ

ผลพระีบ
ได้
- กองทุนฯ ไม่มีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงินเข้ากองทุนฯ
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ลาดับที่ 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลจากการดาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
ความเสี่ยง
- การจัดทาฐานข้อมูลไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

-การดาเนินงานได้ล่าช้ากว่า
แผนงานที่กาหนด
-สานักงานธนารักษ์พื้นที่ไม่
จัดส่งข้อมูล

-ไม่สามารถจัดซื้อที่ดิน/ปลด
ภาระติดพันในที่ราชพัสดุ

การ
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/
วิเคราะห์
ผลกระทบ
นโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
ความเสี่ยง
C
- กองทุนฯ ไม่มีฐานข้อมูล
- ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่มี
ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
- ไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงิน จากกองทุนฯ
เข้ากองทุนฯ
- ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกองทุนฯ แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
A
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพื่อติดตามผล
การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
C
- ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่มี
ความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ
- ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกองทุนฯ แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
A
- ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกองทุนฯ แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

