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คํานําแผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ 

  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังน้ี เพ่ือให้ระบบราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล 

  กรมธนารักษ์จึงได้จัดทําแผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ตามแนวทาง 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นมาตรฐาน
และเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง  
 
   

 
 

--------------------------------------------------  
(นายยุทธนา หยิมการุณ) 

อธิบดีกรมธนารักษ์ 
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ประกาศเจตนารมณ์ 

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลังมีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ดังน้ี 
1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทํานิติกรรมและดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ 

เก่ียวกับท่ีราชพัสดุตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 
2. กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน                     

เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 
3. จัดทําและนําออกใช้เหรียญกษาปณ์และดําเนินการเก่ียวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา 

พ.ศ. 2501 รับ - จ่าย และควบคุมเงินคงคลังตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491  
4. อนุรักษ์และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เพ่ือสืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลังตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
ในฐานะผู้บริหารของกรมธนารักษ์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดทําแผนการส่งเสริมระดับ         

ธรรมาภิบาลตามแนวทางนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ                 
ของกรมธนารักษ์มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความชัดเจน โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ                   
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอันจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมสร้าง
ความไว้วางใจและศรัทธาแก่ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนต่อไป 

แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ได้รวบรวมหลักการนโยบาย                   
การปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทํางานความประพฤติท่ีดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี/พนักงานของรัฐตามความคาดหวังของกรมธนารักษ์ และผู้ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
ผู้บริหาร บุคลากรของกรมธนารักษ์ ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบุคลากรทุกระดับของ
กรมธนารักษ์จะนําแผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามแนวทางนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี                  
ไปเป็นแนวทางของกรมธนารักษ์ 

กรมธนารักษ์จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล                       
ของกรมธนารักษ์เป็นประจํา ท้ังน้ี เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ ดังน้ัน เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญา
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของกรมธนารักษ์ จึงขอให้ทุกคนได้ลงช่ือในหนังสือรับทราบดังเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 
พร้อมท้ังยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 
 

 
 

--------------------------------------------------  
(นายยุทธนา  หยิมการุณ) 

อธิบดีกรมธนารักษ์ 
 
 
 

 
 

 



แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   

 2 

ใบลงนามรับทราบของเจ้าหน้าท่ี/พนักงาน 
กรมธนารักษ์ 

1. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบแผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ฉบับน้ีแล้ว 

2. ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์และ
แนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมท้ังยินดีที่จะปฏิบัติภายใต้แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ในด้านต่าง ๆ  
ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติหรือนําไปกําหนดไว้ในมาตรการ/โครงการต่าง ๆ ของกอง/กลุ่ม/ศูนย์/สํานักงาน
เลขานุการกรม/สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ มีธรรมาภิบาลต่อไป 
 
 

............................................... 
(                             ) 

ตําแหน่ง 
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ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ 
“บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ที่สมดุลและยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการท่ีราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล  
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 
4. จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพ่ือสืบทอด

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภารกิจ 
1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ให้ใช้จัดประโยชน์ จัดทํานิติกรรม และดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ 

เก่ียวกับท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุ 
2. จัดทํา นําออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดําเนินการเก่ียวกับเงินตราตามกฎหมาย

ว่าด้วยเงินตราและงานรับจ้างทําของ 
3. รับ – จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
4. ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคา

ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกรมธนารักษ์ 

เป้าประสงค์ 
1.  กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ 
2.  การลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุและการให้บริการ 
4.  มีระบบการประเมินราคาทรัพย์สินที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 
5.  การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาดเข้าสู่ Industry 4.0 
6.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
7.  สนับสนุนการดําเนินงานของภารกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ค่านิยม  
รักษ์ทรัพย์สิน ยินดีบริการ งานมีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม 

วัฒนธรรมองค์กร   
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตบริการ ประสานสามัคคี ภักดีองค์กร 
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แผนภูมิโครงสร้างกรมธนารักษ์ 
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แผนท่ียุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ “บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน” 
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ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ท้ัง 4 ด้าน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 
1. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
2. การบริหารทรัพย์สินเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ดังน้ี 

ภารกิจ โครงการ 
ด้านท่ีราชพัสดุ  
1.  บริหารจัดการท่ีราชพัสดุให้ได้ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) ในระดับร้อยละ 3 
2.  บริหารท่ีราชพัสดุเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
3.  พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลท่ีราชพัสดุ 

-  โครงการจัดให้ เช่าท่ี ราชพัสดุ  รายบริษัทไทยออยล์ จํากัด 
(มหาชน) 
-  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 
-  โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต 
-  โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
-  โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
(Senior Complex) บนท่ีราชพัสดุ 
-  โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพ่ือรองรับนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าคูคลอง 
-  โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ 
-  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ 
 

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน  
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและ
ยกระดับการให้บริการเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ 

-  โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ 
(National Property Valuation Management Center) 
-  โครงการศึกษานําร่องสํารวจและกําหนดราคาแปลงท่ีดิน
อ้างอิง (Reference Lots) เพื่อการประเมินราคาท่ีดิน 
-  แผนการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน 
เพื่อจัดส่งให้กับองค์กรปกครองท้องถ่ินใช้เป็นฐานในการ
คํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
-  โครงการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน 
-  โครงการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง รอบบัญชี ปีพ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 
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ภารกิจ โครงการ 
ด้านเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา  
1.  ปรับการทํางานของเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติ 
และเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องจักรกับระบบสารสนเทศ
เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน 
3.  นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในงานรับและ
จ่ายแลกเหรียญเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-  โครงการจัดทําเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก เหรียญท่ีระลึก และ
เหรียญเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
-  โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ 
“โรงกษาปณ์ 4.0” 
-  โครงการพัฒนาระบบการทําแม่แบบเหรียญด้วยเทคโนโลยี 
3D Printing 
-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด้วยกิจกรรมไคเซ็น 
-  โครงการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์ในเวที
ระหว่างประเทศ 
-  โครงการชําระค่าแลกเหรียญกษาปณ์ด้วยเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC 
-  โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยใช้ Smiling 
Survey pad 
-  โครงการจัดรถเคล่ือนท่ีให้บริการรับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 
 
 

ด้านทรัพย์สินมีค่า  
1.  อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่ าให้อยู่สภาพดีตามหลัก
อนุรักษ์สากล 
2.  บริหารจัดการพิ พิธภัณฑ์และจัดแสดงด้วยส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3.  พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ 

-  โครงการจัดทําทะเบียนอนุรักษ์และจัดเก็บทรัพย์สินมีค่า 
-  โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญระยะที่ 2 
-  โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
-  โครงการพัฒนาและปรับปรุงท่ีราชพัสดุแปลงอาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ 
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แผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2580) ดังน้ี 

ภารกิจ/เป้าหมายหลัก แนวทางดําเนินการ 
ภารกิจด้านท่ีราชพัสดุ  
1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 
2.  Return on asset (ROA) เป็นไปตามกลไกตลาด (3 % – 5 %) 
3.  บริหารจัดการท่ีราชพัสดุเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างย่ังยืน สร้างความปรองดองและเท่าเทียมกันในสังคม 
 
 

-  บริหารจัดการที่ราชพัสดุในระบบ Leasehold เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ทรัพย์สินในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
-  จัดทํารายงานต้นทุนการถือครองที่ดิน (Capital Charge) 
-  สร้างแรงจู งใจในการคืนที่ ราชพั สดุที่ ส่ วนราชการ
ครอบครองไว้โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ 
-  จัดทํา/วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data/ 
Data Analytics) 

ภารกิจด้านประเมินราคาทรัพย์สิน  
พัฒนาศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ -  จัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

(เพื่อเกษตรกรรม เพื่ออยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม ที่ดินรกร้างว่างเปล่า อ่ืน ๆ) 
-  ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูล 
-  เพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน 
-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
-  พัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรให้สามารถนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานได้ 

ภารกิจด้านเหรียญกษาปณ์  
1.  การปรับปรุงกระบวนการผลิตไปสู่ระบบ Machine Learning  
2.  ปรับบทบาทภารกิจให้ตอบสนองต่อยุค Cash less Society 

-  พัฒนากระบวนการผลิตไปสู่ระบบ Machine Learning  
-  นําหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robots) มาเป็น
ผู้ช่วยในการผลิต 
-  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security) 
-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายในและภายนอก
ประเทศ 
-  ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรับคืน
เหรียญกษาปณ์ 
-  เพ่ิมช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนในการจ่าย
แลกเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก 
-  พัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรให้สามารถนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานได้ 
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ภารกิจ/เป้าหมายหลัก แนวทางดําเนินการ 
ภารกิจด้านทรัพย์สินมีค่า  
Efficiency Museum Management -  เพ่ิมประสิทธิภาพ e – Museum 

-  ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียน
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
-  พัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรให้สามารถนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานได้ 
-  ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ เพื่อเอ้ือให้การดําเนินการ
ตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ภาพแสดงแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) และ 
ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2580) ดังน้ี 
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ความหมาย 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การท่ีจะดําเนินการ

และกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยผู้บริหาร
ของแต่ละองค์การจะต้องวางนโยบายเก่ียวกับรัฐ สังคม.และส่ิงแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การ
และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการหรือโครงการเพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์การ 

แนวคิด 
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลน้ันมาจากความร่วมมือของสถาบัน ท้ังภาครัฐ

ภาคเอกชนและประชาสังคม บทบาทของรัฐท่ีสําคัญ คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐานและรักษา
กฎระเบียบต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐน้ันจําเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ              
มีภาระรับผิดชอบภายใต้กฎหมายและนโยบายท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐจะต้อง                  
มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบภายใต้กรอบ                      
ของกฎหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐน้ัน จะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการให้ถูกต้อง  
ตามหลักเหตุผลและหน้าท่ี มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพมาใช้และให้มีความโปร่งใส               
ในการปฏิบัติงาน ยกระดับความชํานาญของภาครัฐให้มีความทันสมัย เป็นต้น ส่วนบทบาทขององค์การภาคเอกชน
และบทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของสาธารณชนในการต่อต้าน              
การทุจริตและการประพฤติมิชอบโดยรัฐควรหามาตรการที่จะกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการทําผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางว่าเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารและนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถช่วยลดปัญหา
ความเหล่ือมลํ้า ความขัดแย้งและสร้างความเป็นธรรมในสังคมรวมท้ังส่งผลทําให้การบริหารงานตอบสนอง                
ความต้องการของประชาชนอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซ่ึงทําให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเช่ือมั่น ศรัทธาและไว้วางใจต่อการบริหารงานราชการ 

กรมธนารักษ์มีความมุ่งม่ันท่ีจะดําเนินงานโดยยึดหลักการตามกรอบและแนวทางบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน             
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้อง             
กับการดําเนินงานดังกล่าว กรมธนารักษ์จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงการยกระดับการปฏิบัติงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและคํานึงถึง
ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม 
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หลักการคิด 
ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีมีองค์ประกอบ 3 เรื่องที่ควรนํามาพิจารณา   

ในกระบวนการคิด ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมหลักขององค์การและหลักธรรมาภิบาล 
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์เป็นภาพอนาคตอันยิ่งใหญ่ท่ีทั้งองค์การและทุกคนในองค์การต้องการจะไปให้ถึง

ดังน้ัน เม่ือใดก็ตามหากองค์การสามารถทําให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนมีจินตนาการและมีความเป็นไปได้ก็จะ
สามารถนําพาไปสู่ความสําเร็จได้ พันธกิจ หมายถึง หน้าที่โดยรวมและจุดมุ่งหมายขององค์การท้ังวิสัยทัศน์              
และพันธกิจมีข้ึนเพื่อเน้นไปท่ีปัจจัยภายนอก เช่น ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าน้ัน ตรงจุดน้ีจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า ค่านิยมจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์และพันธกิจลงสู่ปฏิบัติ 

2. ค่านิยมหลักขององค์การ 
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดความหมายของ “ค่านิยมหลักขององค์การ” ว่าค่านิยมหลักขององค์การ 

หมายถึง ความคิดหรือความเช่ือร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ถูกต้อง
เหมาะสมดีงามสมควรประกาศไว้เพื่อกํากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามการสร้างความเช่ือถือ
ศรัทธาและความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนกับบุคลากรในองค์การ ตลอดจนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมได้จริง 
องค์การจะต้องค้นหาค่านิยมหลักขององค์การมาเป็นแนวปฏิบัติทําให้ค่านิยมหลักขององค์การมีบทบาทสําคัญต่อ
การดําเนินงานขององค์การแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุด (Best Practices) ในการบริหารองค์การท่ีเน้นค่านิยมหลักมีดังน้ี 

2.1 องค์การต้องจัดทําค่านิยมหลักและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
ประจําวัน 

2.2 พนักงานทุกระดับในองค์การต้องเข้าใจช่ืนชม และแสดงความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลักที่กําหนด 

2.3 ค่านิยมหลักและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต้องเป็นพื้นฐานสําหรับปฏิบัติงานทั่วไปในแต่ละวัน
และเป็นแนวทางในการดําเนินการขององค์การเพ่ือบรรลุเป้าหมายระยะยาว 

2.4 ค่านิยมท่ีสะท้อนหลักธรรมาภิบาลจะเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานในองค์การโดยสร้าง
ความเช่ือใจกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานและสังคม 

ดังน้ัน ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีควรนําค่านิยมหลักขององค์การ                  
มาประกอบในการพิจารณากําหนดนโยบายด้วย 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์เป็นส่วนราชการระดับกรม               
ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีโครงสร้างการนําองค์การ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อธิบดี ท่ีปรึกษาด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ท่ีปรึกษาด้านบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ และรองอธิบดี 4 ด้าน เป็นผู้กํากับดูแล โดยมีผู้ตรวจราชการกรมทําหน้าที่ในการตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรม ซ่ึงแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ โดยแบ่งสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีและแบบไม่เป็นทางการโดยการต้ังกลุ่ม
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ (Cluster) 

วิสัยทัศน์ คือ “บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเศรษฐกิจ
ที่สมดุลและย่ังยืน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์การควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงซึ่งเป็น
ความท้าทายของประเทศในระยะยาว โดยผู้บริหารกรมธนารักษ์มีกรอบในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็น
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เลิศด้านคุณภาพการบริหารจัดการและนําไปสู่การสร้างคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยการกําหนดทิศทางวิสัยทัศน์ ค่านิยม (Vision) ของกรมธนารักษ์น้ันยึดแนวนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ โดยมีการกําหนดค่านิยม “รักษ์ทรัพย์สิน ยินดีบริการงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม” 
เพื่อให้งานตามพันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายกรมธนารักษ์ ได้แก่ 1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพ ย์ให้ได้
มาตรฐานสากล 3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 4. จัดแสดง 
เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโดยมี
วิธีการ/ช่องทางที่ใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ รวมท้ังเพื่อให้สนองตอบความต้องการ                 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็นหลักสําคัญ เช่น การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมการแก้ไขปัญหา                 
ความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยให้มีท่ีอยู่อาศัยและที่ทํากิน การเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินของรัฐการบริหาร
ทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การจัดทําราคาประเมินที่เป็นปัจจุบันและมีราคาใกล้เคียงราคาตลาดให้มากท่ีสุดพร้อมกับนําเทคโนโลยี   
เข้ามาช่วยสนับสนุนการทํางาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งการปรับปรุง                
การให้บริการในทุกภารกิจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน 

3. หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 10 ประการ และแนวทางการดําเนินการของกรมธนารักษ์
โดยสรุปมีดังน้ี 

3.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์              
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ                     
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ท่ี ชัดเจน             
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง               
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

แนวทางการดําเนินการหลักประสิทธิผลของกรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์ได้กําหนด                
แผนยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุมท้ัง 4 ภารกิจ กรมธนารักษ์มีกระบวนการวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ทั้งระยะส้ันและระยะยาวโดยทบทวนให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง               
และระดับประเทศโดยนําวงจรเดมิง (The Deming Cycle : PDCA) มาประยุกต์ใช้โดยเริ่มต้ังแต่ 1) การวางแผน 
(Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) 3) การติดตามและประเมินผล (Check) 4) การนําผลการประเมินมาใช้                
ในการพัฒนา การวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป (Act) มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย             
การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 
นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนทั้งในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคตยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens)                   
โดยขับเคล่ือนองค์การด้วยกรอบแนวคิด Smart Treasury 4.0 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนและตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึนด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ อย่างเป็นระบบ มีการกําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด
ของแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้                 
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การดําเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสําเร็จเป็นอย่างดียึดหลักผลงานและสมรรถนะกําหนดให้มีรอบการประเมินปีละ 
2 ครั้ง รวมทั้งมีการประเมินศักยภาพบุคลากรเพ่ือหาความจําเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาและให้การยกย่อง ชมเชย 
การให้รางวัลแก่บุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความพยายามอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และนําผลการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการเล่ือนข้ันเงินเดือนตําแหน่งและส่ิงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อใช้ปรับปรุงและเช่ือมโยงการทํางานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่นําโมเดลการขับเคล่ือนประเทศยุค
ใหม่ Thailand 4.0 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ได้ให้ความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร์ตามโมเดล
ดังกล่าว จึงได้วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน                   
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม               
มาช่วยในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จเพ่ือขับเคล่ือนหน่วยงานให้ก้าวสู่ Government 4.0 โดยกรมธนารักษ์ 
ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาองค์การและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ผ่านนโยบาย Smart Treasury 4.0 จากการวิเคราะห์ SWOT ในข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ 
ทั้งแบบ Top - Down และ Bottom - Up โดยนํานโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวงมาวิเคราะห์หาแนวทาง
เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงาน                     
ที่ เก่ียวข้อง รวมทั้ งพิจารณาแนวโน้มผลกระทบจากการปรับเปล่ียนนโยบายผลกระทบจากนวัตกรรม                           
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการรับฟังข้อเสนอแนะแนวคิดจากบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ประสานงานหรือติดต่อให้บริการโดยตรงกับภาคประชาชน โดยนําข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของกรมธนารักษ์นําข้อมูลท่ีได้รับจากปัจจัยภายในและภายนอกมาแลกเปล่ียน
เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้รวดเร็ว ฉับไว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ                          
การดําเนินงานของผู้ปฏิบัติและสอดคล้องกับนโยบายท่ีสําคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล  

3.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ              
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

การดําเนินการหลักประสิทธิภาพของกรมธนารักษ์ คํานึงถึงสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เป็นเรื่องสําคัญเพ่ือให้สามารถสนับสนุนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม เช่น                      
การกระตุ้นให้บุคลากรคิดค้นและสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน การให้บริการผ่านการประกวด
เพื่อชิงรางวัลการจัดการความรู้ และการเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ เพื่อสร้างและเผยแพร่ Best Practice 
และนวัตกรรม ให้บุคลากรในสังกัดนําไปต่อยอดเพ่ือปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์  
วัดระยะแปลงที่ดิน การนําเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality Technology) มาเผยแพร่งานด้านพิพิธภัณฑ์
ในการชมทรัพย์สินผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อ
กระบวนงานทั้ง 4 ภารกิจ รวมถึงงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนให้มีแนวคิดในการพัฒนา
กระบวนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลง
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพในทุกภารกิจ ดังน้ี 
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1. ภารกิจด้านที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์มีแนวทางการพัฒนาวิธีการรับชําระค่าเช่าที่ราชพัสดุจาก
เดิมที่รับชําระผ่านจุดรับบริการในสํานักงานกรุงเทพมหานคร และสํานักงานธนารักษ์ พ้ืนที่ ท่ัวประเทศ      
ปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติด้วยการเพิ่มช่องทางการรับชําระเงินในรูปแบบ E – payment ผ่าน Application                 
ของธนาคารพาณิชย์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และได้มีการวางแผนโครงการการรับชําระค่าเช่าด้านท่ีราชพัสดุผ่าน
ช่องทางการชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ E – payment เป็นรูปแบบ E – Payment ผ่าน Application ของกรมธนารักษ์ 
แบบครบวงจรเช่ือมโยงข้อมูลผู้เช่า ผู้ใช้ จากฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์ในทุกภารกิจ เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ผู้รับบริการ สามารถสืบค้นข้อมูลติดต่อดําเนินการด้านท่ีราชพัสดุ เช่น ข้อมูลแปลงท่ีดิน การจ่าย
ชําระค่าเช่าการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของตนเองได้ และได้จัดทําแอปพลิเคช่ัน (Application) ด้านท่ีราชพัสดุ 
ภายใต้ช่ือ "TRD SMART PAY" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุชําระเงินสะดวกข้ึนและตรงเวลาและ
ลดปัญหาค่าเช่าค้างเพิ่มช่องทางการให้บริการจํานวน 23 ช่องทาง เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ เป็นต้น 
ด้านการสํารวจได้นําเทคโนโลยี ด้านการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้ Drone มาช่วยสนับสนุน
การสํารวจพื้นที่ท่ีราชพัสดุที่อยู่ในการดูแลครอบครองของกรมธนารักษ์เป็นการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยการปฏิบัติงาน
ด้านการสํารวจแทนการออกพ้ืนที่เพ่ือการสํารวจของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายหรือ
เก่ียวข้องได้เต็มประสิทธิภาพนอกจากการใช้เคร่ืองพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สําหรับงานด้านการผลิตเหรียญแล้ว 
กรมธนารักษ์ยังได้นํามาใช้เพ่ือจัดทําแบบจําลองอาคารท่ีราชพัสดุก่อนการดําเนินการก่อสร้างจริง ช่วยลดข้ันตอน
ความยุ่งยากในกระบวนงานนําเสนอช้ินงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการออกแบบโครงสร้างก่อนการก่อสร้าง 

2. ภารกิจด้านประเมินราคาทรัพย์สิน มีนโยบายให้นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน               
การทํางานโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและยกระดับการให้บริการผ่าน               
การเช่ือมโยงข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ ให้เป็นการเช่ือมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่
ประชาชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

3. ภารกิจด้านการผลิตและการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ได้นําแนวคิดการประเมิน
สถานะขององค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Industry 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบ
สถานะขององค์กรในด้านกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์การพัฒนากระบวนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพด้วย
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต โดยเร่ิมนําเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นําหุ่นยนต์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาช่วยในข้ันตอนการผลิต
เพิ่มอายุการใช้งานของดวงตราและการบริหารเหรียญกษาปณ์ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึนโดยมีเป้าหมาย
ระยะยาวเพ่ือเป็นข้อมูล องค์ความรู้ สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Machine Learning รองรับการเปล่ียนแปลง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอนาคต สําหรับงานด้านการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ได้สร้างศูนย์บริหารจัดการเหรียญ 
(Hub) ในส่วนภูมิภาค จัดหาหน่วยงานพันธมิตรเพ่ือเป็นหน่วยรับแลก - จ่ายแลกเหรียญ รวมถึงจัดทําเป็นโครงการ
การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคล่ือนที่ (Mobile Coin Unit) เพ่ือเป็นช่องทางในการรับแลก – จ่ายแลกเหรียญ 
อีกทางหน่ึงเป็นแนวทางการบริหารบุคลากรท่ีมีจํากัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ พร้อมท้ัง
ให้ความสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลเหรียญฯ ระหว่างจังหวัดได้ 
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4. ภารกิจด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินฯ ปัจจุบันกรมธนารักษ์มีพิพิธภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
การดูแลท้ังหมด 5 แห่ง ซ่ึงมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดแสดงอย่างต่อเน่ืองเป้าหมายแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้งาน
พิพิธภัณฑ์และดูแลทรัพย์สินมีค่าในเชิงอนุรักษ์ เพ่ิมจํานวนผู้เข้าชมการจัดแสดงท้ังท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และใน
ระบบเว็บไซต์ ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เป็นสากล (Universal Design) ด้วยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ประกอบการจัดแสดง เช่น จัดแสดงระบบแอนิเมช่ันส่ีมิติ (4D) มาใช้ในห้องปฐมบทแห่งเงินตราฉายบนผนังถํ้า
แบบ 360 องศา ทําให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ถึงบรรยากาศเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงนําระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Augmented Reality Technology) มาใช้ในการชมทรัพย์สินผ่านระบบเว็บไซต์ ใช้เทคโนโลยีรูปแบบ QR Code 
ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้งานจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ผ่านการสนับสนุนทางเทคโนโลยีของ
โทรศัพท์มือถือยุคปัจจุบัน เป็นต้น นอกจากน้ียังให้ความสําคัญและสนับสนุนการเรียนรู้เชิงสังคมแก่ผู้พิการทาง
สายตาผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพ่ือการชมพิพิธภัณฑ์แก่ผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ โดยจัดทํา 
Braille Code เพื่อใช้เป็นส่ือกลางในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สนับสนุนการเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้แก่ประชาชน
ทั่วไปได้อย่างท่ัวถึงในภารกิจด้านการเผยแพร่และจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ 

5. ภารกิจด้านบริหาร เป็นการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางานของกรมธนารักษ์ให้
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกภารกิจ โดยให้ความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับมีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบด้วยการส่ือสารภายในองค์กรรูปแบบใหม่
สําหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคล การลาราชการ 
หรือการขอเอกสารทางราชการ โดยสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองแบบ Online ด้วย Application 
“TREASURY HR-Self Service” 

3.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ กําหนดและสร้างความเช่ือม่ันความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

การดําเนินการหลักการตอบสนองของกรมธนารักษ์ มีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น คือ 
1) การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 2) การบริหารทรัพย์สิน
เพี่อลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเพ่ือตอบสนองความท้าทายและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับประเทศในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าท่ี                   
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน ภายใต้วิสัยทัศน์ บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลัก                
ธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน ซ่ึงกรมธนารักษ์ได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                  
6 เป้าประสงค์ คือ 1) ใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ                   
2) สนับสนุนให้สังคม ชุมชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 3) เพ่ิมขีดความสามารถ                      
ในการทํางานขององค์การ 4) มีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินรายแปลงครอบคลุมท่ัวประเทศและใกล้เคียงราคาตลาด 
5) มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ 6) อนุรักษ์และ
เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับความท้าทายในมิติต่าง ๆ กรมธนารักษ์ได้กําหนดทิศทางวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกลุ่มภารกิจ 2 ลักษณะ ดังน้ี 1. การรับฟังความคิดเห็นเชิงรุก ประกอบด้วย การใช้แบบสอบถาม 
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การสัมมนา การแต่งตั้งเป็นคณะทํางานภาคประชาชนระดับพื้นที่ การลงพื้นที่พูดคุยกับผู้รับบริการ การจัดนิทรรศการ
จัดกิจกรรม CRM/CSR กิจกรรมสนับสนุนชุมชน Free Social, website : www.treasury.go.th Facebook : 
ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ์ 2. การรับฟังความคิดเห็นเชิงรับผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ ศูนย์ร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมธนารักษ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เคาน์เตอร์บริการกรมธนารักษ์ CallCenter : 02 – 265 – 6000 
E - Mail : webmaster@treasury.go.th สายตรงอธิบดี ตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนท่ีเคาน์เตอร์บริการ
หนังสือร้องเรียน ศูนย์ข้อมูลบริการประชาชน Free Social อาทิ line.Facebook Instragram ระบบรับฟังความคิดเห็น 
Online (Social Listening) และผ่านศูนย์ดํารงธรรมทั่วประเทศโดยได้ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาระบบฯ อย่างต่อเน่ือง
ทุกปีปัจจุบันมีกระบวนการจัดการระบบสารสนเทศ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สําหรับข้อมูลการรับฟังและ
จัดเก็บในระบบสารสนเทศ นํามาวิเคราะห์ประมวลผลทุกภารกิจงาน และสรุปว่า ความต้องการหลักของผู้รับบริการ 
คือ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สําหรับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ความถูกต้องเป็นธรรม จึงได้กําหนด
นโยบายตอบสนองความต้องการและเป้าหมาย ด้วยการวางระบบวิธีปฏิบัติราชการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมวิธีการ
ทํางานใหม่ ได้แก่ นโยบายให้บริการผ่าน Mobile Technology นโยบายสร้างนวัตกรรมการให้บริการ นโยบาย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสร้าง Mind Set ในส่ิงที่รับผิดชอบอย่างมี Service Mind รวมถึงถ่ายทอดนโยบาย 
ได้แก่ แผนจัดทํา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีพึงมีในอนาคต การสืบค้น สอบถาม
ราคาประเมินผ่าน Mobile.Device เช่ือมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) การเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทาง              
การชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – payment) ผ่านระบบ Cross Bank Page2Page การชําระเงินต่างพ้ืนท่ี 
รวมถึงการกําหนด QR..Code ในใบแจ้งหน้ี การจัดทําตารางคํานวณค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่า การเพิ่ม
ช่องทางรับจองจําหน่ายเหรียญท่ีระลึกผ่านเครือข่ายพันธมิตร การเผยแพร่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่า ด้วยระบบแอนิเมช่ัน
แบบ 4 มิติ การอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยไม่เรียกสําเนาเอกสาร ซ่ึงนโยบายและแผนท่ีกล่าว 
สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการปัจจุบันและท่ีพึงมีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ปรากฏ
ความพึงพอใจและคําชมเชยที่เพ่ิมข้ึน อีกท้ังได้มีการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจครอบคลุมทุกภารกิจ 
เพื่อนําผลลัพธ์มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริการ ให้เกิดประสิทธิภาพสามารถสร้างความประทับใจตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหนือกว่าท่ีคาดหวังไว้ อีกทั้งยังมีการตอบสนองความต้องการ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนทั่วไป เช่น สร้างและขยายพ้ืนท่ีเพื่อแก้ปัญหาสถานท่ีคับแคบ เพิ่มส่ิงอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยปรับภูมิทัศน์และอาคาร Universal Design 
ให้มีทางลาดลิฟต์ ผู้พิการ การพาชมทรัพย์สินมีค่าสําหรับผู้พิการทางสายตาโดยทําเป็นโมเดลท่ีจับต้องได้ เป็นต้น  

3.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

การดําเนินการหลักภาระรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ โดยการให้ความสําคัญต่อการจัดการ
กับผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคม ซึ่งการดําเนินการจะดําเนินการโดยมีคณะทํางานเพื่อจัดการข้อร้องเรียน
และผลกระทบที่ เกิดจากการปฏิบัติงานในทุกสายงาน และในกรณีที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม่ ๆ 
ผู้รับผิดชอบจะทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของโครงการ ถ้าพบว่ามีความเป็นไปได้คุ้มค่าต่อ
การดําเนินการก็จะทําการวิเคราะห์ความเส่ียงคาดการณ์ถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
โครงการน้ัน ๆ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องตามความเหมาะสม หากพบว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ 
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เกิดข้ึนก็จะดําเนินการต่อไปแต่หากเกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมผู้รับผิดชอบจะวางมาตรการและแนวทางป้องกัน
แก้ไขไม่ให้เกิดข้ึนหรือเกิดน้อยที่สุด และกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการน้ันก็จะจัดทําคู่มือพร้อมช้ีแจง
และทําความเข้าใจกับผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ระหว่างการดําเนินโครงการจะมีการติดตามและประเมินผลใน
หลายมิติเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอตามแผนที่กําหนดไว้
ร่วมกับรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนหากเกิดผลกระทบทางลบข้ึนจริงผู้รับผิดชอบจะประเมิน
ระดับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนทันทีพร้อมกับวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุรวมถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดผลกระทบดังกล่าว 
เพื่อกําหนดและดําเนินการตามมาตรการแก้ไขและลดความรุนแรงหรือเยียวยาตามความจําเป็นเหมาะสมร่วมกับ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจสูงสุด เกิดประโยชน์และ
ได้รับความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการทํางานและการให้บริการ 

3.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอน
ในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

การดําเนินการหลักความโปร่งใสของกรมธนารักษ์  กรมธนารักษ์ได้มีการกําหนดนโยบาย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังเป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การ
และบุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ อย่างเคร่งครัด และให้มีการจัดทําแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของข้าราชการว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อดําเนินโครงการต่าง ๆ จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองฯ การดําเนินการเพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในพ้ืนท่ีที่มีความเส่ียงสูง ผู้บริหารจะลงพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข    
ที่เป็นรูปธรรมด้วยตนเอง เช่น การตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธ์ิ 
โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ ผู้บริหารได้ส่ังการให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ และหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้เกิดความเป็นธรรมต่อราษฎร สําหรับกรณีที่ราษฎรมีหลักฐานมา
ยื่นขอพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดิน หากพิสูจน์ได้ว่าเอกสารหลักฐานที่ราษฎรนํามาใช้ในการพิสูจน์สิทธิน้ัน 
ปรากฏการได้มาภายหลังการเป็นท่ีดินของรัฐ ให้ใช้วิธีผ่อนปรน หากราษฎรประสงค์จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อไปให้
ดําเนินการจัดให้เช่า ให้ถูกต้องตามระเบียบ การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
นอกจากจะมีส่วนวินัยท่ีต้องดําเนินการตามระเบียบของทางราชการแล้วผู้บริหารยังได้ส่ังการให้ผู้ตรวจราชการกรม
เข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีเพื่อให้ได้ข้อมูลและพิจารณาตัดสิน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ร้องเรียนและ
ผู้ถูกร้องเรียน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน รวมทั้งส้ิน 
8,303 หน่วยงาน กรมธนารักษ์ได้มุ่งเน้นสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใสปลอดทุจริต โดยผู้บริหารทุกระดับได้
ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมท้ัง
ผู้บริหารยังได้สร้างค่านิยมร่วม เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการส่งผลให้กรมธนารักษ์                
มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลคะแนนการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ร้อยละ 86.88 คะแนน ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส                    
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การดําเนินงานระดับ A และยังได้กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจํากรม TRD : โปร่งใส (Transparency : T) 
รับผิดชอบ (Responsibility : R) และทุ่มเท เสียสละ (Dedication : D) ดังภาพ 

 

 
นอกจากน้ี ยังมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมจากประชาชนและ                 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อทําหน้าที่ คุ้มครองจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เช่น เผยแพร่ปลูกฝังยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี สืบสวนข้อเท็จจริง กรณีมี
การฝ่าฝืนจริยธรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลในเรื่องการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและผู้บริหารได้ส่งเสริม
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในหน่วยงาน เช่น การพิจารณาและยกย่องบุคลากรท่ีมีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนดีเป็นข้าราชการดีเด่น มีการจัดทําข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสายงานด้านพัสดุว่าด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส ไม่เรียกหรือรับหรือเอ้ือประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการทุกรายและให้บริการท่ีดีด้วยความเสมอภาคและกําหนดให้เจ้าหน้าที่  ทุกคนลงนามรับทราบและ
ถือปฏิบัติตามนโยบายความโปร่งใส มีการจัดทํารายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สําหรับ
ข้าราชการทุกคนเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส เท่าเทียมกันโดย              
ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของบุคคลใด  

3.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ี
สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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การดําเนินการหลักการมีส่วนร่วมของกรมธนารักษ์  มีการส่งเสริมผลักดันให้มีการปฏิบัติ
ราชการแบบมี ส่วนร่วมด้วยการสร้างเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน โดยกําหนดให้หน่วยงานภายใน                          
ต้องมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการดําเนินงานตามภารกิจ
ของกรมธนารักษ์ ผ่านโครงการประกวดการพัฒนาองค์กร (PMQA Upload) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ในการทํางาน
ร่วมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการดําเนินงานโดยการจัดทําข้อตกลงร่วมกัน การพบปะผู้นําชุมชนหรือ
ท้องถ่ินเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมดําเนินการ อาทิ โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนแออัดซึ่งเป็น  
ผู้มีรายได้น้อยท่ีและบุกรุกท่ีดินราชพัสดุ ให้สามารถมีบ้านอยู่อาศัยที่มีโครงสร้างมั่นคงและสร้างอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายทําให้วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนแออัดที่อยู่ในท่ีดินราชพัสดุในเมือง มีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน
กับการสร้างชุมชนที่ม่ันคงเข้มแข็งเป็นกระบวนการ ท่ีนําไปสู่การสร้างความมั่นคงของชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
โครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เพ่ือการจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่
ข้าราชการ โดยนําที่ราชพัสดุมาดําเนินโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในท่ีราชพัสดุ โครงการอนุรักษ์
และบูรณะอาคารราชพัสดุท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ข้อกําหนดในการจัดทําฐานข้อมูลอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ อย่างเป็นระบบเพื่อนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเพื่ออนุรักษ์และบูรณะอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่ราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญ การจัดทํา MOU ระหว่างสํานักประเมินราคาทรัพย์สินกับกรมที่ดิน
ในการแลกเปล่ียนข้อมูล แผนท่ีที่ดิน การจัดทํา MOU กับธนาคารออมสินในการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ 
การจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานในภารกิจท่ีจําเป็นเร่งด่วน เช่น การจ่ายแลกรับคืนเหรียญกษาปณ์ การจ้างเหมา
จัดทําราคาประเมินที่ดินรายแปลงเป็นมุ่งเน้นและสนับสนุนให้หน่วยงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะภารกิจท่ี
ให้บริการสาธารณะรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการ/
ช่องทางการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและการทําให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการทําประชาพิจารณ์เชิญผู้แทนจากหน่วยงานหรือจากภาคประชาชนเข้าร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคในรูปของคณะกรรมการและคณะทํางาน              
การจัดทําบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรรมสนับสนุนชุมชนเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่าง
หน่วยงานและประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทํางานของกรมธนารักษ์ 

3.7 หลักการกระจายอํานาจ(Decentralization) : การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) และ
ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน  การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 
                       การดําเนินการหลักกระจายอํานาจของกรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์เป็นส่วนราชการ
ระดับกรม มีอธิบดี ท่ีปรึกษาฯ และรองอธิบดี 4 ด้าน เป็นผู้กํากับดูแล ผู้ตรวจราชการกรม ทําหน้าท่ีในการตรวจ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรม โครงสร้างของกรมธนารักษ์ ประกอบด้วย               
การแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ โดยแบ่งเป็นกอง/กลุ่ม/ศูนย์/สํานักงาน
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เลขานุการกรม/สํานักงานธนารักษ์พื้นที่และแบบไม่เป็นทางการโดยการตั้งกลุ่มสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ (Cluster) 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีหรือระหว่างพ้ืนท่ี
และการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้งานสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
นอกจากน้ียังมีหน่วยงานภายนอกท่ีมีหน้าที่กํากับดูแลท้ังในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน 
และด้านธรรมาภิบาลซ่ึงการดําเนินงานของหน่วยงานภายในกรมธนารักษ์ท้ังหน่วยงานส่วนกลางและสํานักงาน  
ธนารักษ์พ้ืนท่ีจะได้รับการประเมินผลด้วยตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยแยกเป็นตัวช้ีวัด
ตามยุทธศาสตร์ ภารกิจประจําและตัวช้ีวัดภาคบังคับมีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและการติดตามผล               
ที่ชัดเจนมีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามลําดับช้ันมีการประเมินผล     
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของ ก.พ. ข้ันตอนการประเมินผลจะผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการประเมิน มีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 
และแจ้งผลการประเมินให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับช้ันทราบเพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาขีดสมรรถนะให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิในปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน และยังได้รับการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ ประชาชนและส่ือมวลชน
ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้การทํางานได้รับการพัฒนาท่ีดีและได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือสร้างความพึงพอใจ                  
ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อํานาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การดําเนินการหลักนิติธรรมของกรมธนารักษ์ โดยกรมกรมธนารักษ์ดําเนินการภายใต้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

- ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทํานิติกรรม และดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562  

- จัดทําและนําออกใช้เหรียญกษาปณ์และดําเนินการเก่ียวกับเงินตราให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- รับ – จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และ                
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 

- ดูแล รักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญให้เป็นไป
ตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547 

- การดําเนินงานตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2558 
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์

เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล รักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558 
- กําหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ 

รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ 
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กรมธนารักษ์ได้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมให้กับ
หน่วยงาน โดยกําหนดให้มีแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการกรมธนารักษ์
เป็นประจําทุกปี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ 
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานทรัพยากรบุคคลต้องใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของข้าราชการและประชาชนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดและต้ังค่าเป้าหมายให้               
ทุกหน่วยงานดําเนินการพร้อมกับสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนโดยมีเคร่ืองมือส่งเสริม 
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีจิตสํานึก ซื่อสัตย์ สุจริต และความสมานสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่โดย
จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อยกย่อง ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานท่ีประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม กําหนดให้
วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเป็นวันส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยกําหนดให้
ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม และสร้างความสมานสามัคคี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรม
ของกรมธนารักษ์ นอกจากน้ี ผู้บริหารยังเปิดช่องทางให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ www.treasury.go.th สายตรง
อธิบดีตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นต้น 

3.9 หลักความเสมอภาค(Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ 
                  การดําเนินการหลักความเสมอภาคของกรมธนารักษ์ ในด้านการปฏิบัติต่อผู้รับบริการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความเสมอภาคน้ัน กรมธนารักษ์ได้ทําการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้การ
บริการเกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษา เพ่ือให้ประชาชนทุกคนท่ีมาขอรับบริการเกิดความประทับใจและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ตัวอย่างเช่น สถานท่ีให้บริการ ปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้ดูทันสมัยและมีส่ิงอํานวยความสะดวกในรูปแบบ Smart Office 
และมีบริการลิฟต์และทางลาด เพ่ือให้ผู้พิการสามารถมาใช้บริการได้ ปรับปรุงการในเรื่องให้บริการล่าช้าเน่ืองจาก
เจ้าหน้าที่มีจํานวนน้อยทําให้ประชาชนต้องรอคิวเป็นเวลานาน การแก้ปัญหา เช่น ทํางานในช่วงพักกลางวัน 
ปรับปรุงระบบ ข้ันตอนการทํางาน จัดหาพันธมิตรเพ่ือร่วมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการให้บริการ 
โดยได้นําระบบก่ึงอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติ รวมทั้งระบบ IT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ อาทิ การซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบ E-catalog/Mobile Device และจัดส่งตามสถานที่ ท่ีระบุ เพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่
ห่างไกลได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การใช้ระบบ Reality Augmented 
ในการนําชมพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้จาก
แหล่งข้อมูลได้โดยตรงและสามารถช่ืนชมความสวยงามและศิลปะของผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงได้แบบเสมือนจริงทําให้
เกิดความประทับใจ ช่ืนชม และภาคภูมิใจในสมบัติและศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Smiling Survey Pad) การนําเครื่องรับคืนเหรียญ
ระบบอัตโนมัติ (Coin For Cash Machine) และเครื่องคัดแยกเหรียญอัตโนมัติ (Coin Sorter) มาอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ฐานข้อมูลและระบบ
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สารสนเทศของกรมธนารักษ์มีความครอบคลุมถูกต้อง ทันสมัย เช่ือถือได้ พร้อมใช้งาน และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีการมีการทบทวนแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจําทุกปี เพื่อให้การบริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์ในระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง สร้างความไว้วางใจและความศรัทธาจากผู้รับบริการกองบริหาร
เงินตราจึงได้จัดทําโครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ และเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

3.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : มีกระบวนการหรือสามารถหา
ข้อตกลงท่ัวไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มี
ข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ (โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์) 

แนวทางการดําเนินการหลักมุ่งเน้นฉันทามติของกรมธนารักษ์ โดยได้มีการดําเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนําไปพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อาทิ การแต่งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ 
การลงนามความร่วมมือกับกรมที่ดิน เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกันเก่ียวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การลงนามความร่วมมือ
กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการเปิด
เวทีรับฟังความคิดเห็น การเปิดส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการรับฟังความคิดเห็น การจัดงานแถลงข่าวและ
ตอบข้อซักถาม ฯลฯ และมีการประกาศคู่มือสําหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) จํานวน 36 กระบวนงาน 
ซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติท่ีเป็นข้อตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เป็นไปข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด กรณีท่ีมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม่ ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสังคม
และประชาชน ผู้รับผิดชอบจะทําการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการ ถ้าพบว่ามีความเป็นไปได้
คุ้มค่าต่อการดําเนินการก็จะทําการวิเคราะห์ความเส่ียงคาดการณ์ถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนิน
โครงการน้ัน ๆ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและเพ่ือร่วมกันตัดสินใจต่อแนวทางการป้องกันแก้ไขไม่ให้มีเกิดข้ึนหรือ
เกิดน้อยที่สุด 
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องค์ประกอบ 
เพื่อให้การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ  

มีความเป็นสากลเทียบเท่าหน่วยงานในต่างประเทศและหน่วยงานในภาคเอกชนสํานักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นสมควร
กําหนดกรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้านสําคัญ ได้แก่ 

1. นโยบายด้านรัฐสังคมและส่ิงแวดล้อม 
รัฐ หมายถึง บ้านเมืองประเทศชาติและหมายรวมถึงประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมท้ัง

ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
สังคม หมายถึง คนจํานวนหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยมี

วัตถุประสงค์สําคัญร่วมกันเช่นสังคมชนบทวงการหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเช่นชาวบ้าน 
ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท้ังทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบ ๆ มนุษย์มีท้ังท่ีดี

และไม่ดีเช่นโรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีดีแก่นักเรียนชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกันหรือเล่นการพนัน
เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดีแก่เด็ก 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรงหรือผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ  

ทั้งน้ีรวมถึงผู้รับบริการท่ีเป็นส่วนราชการด้วย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมจากการดําเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนชุมชนในท้องถ่ินบุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน
รวมทั้งผู้รับบริการด้วย 

3. นโยบายด้านองค์การ 
องค์การ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย

หรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นองค์การของรัฐบาลหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจํากัด สมาคมหรือ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ท้ังน้ีให้หมายถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การเช่นควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเส่ียงการจัดการระบบ
ข้อมูลการขัดผลประโยชน์ทางราชการตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณราชการ 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในองค์การทุกประเภท ท้ังน้ี เพื่อให้เกิด

การบูรณาการกับการบริหารงานขององค์การ โดยเช่ือมโยงไว้กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์โครงการและงบประมาณของส่วนราชการ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์      

กับทุกฝ่าย การจัดทําแผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ตามแนวทางนโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดี จึงได้ยึดหลักการท่ีสําคัญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์และ
บุคลากรของกรมธนารักษ์ทั้งน้ีเพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ทั้งทางตรงและทับซ้อน
อําพรางในเชิงนโยบายและ/หรือการบริหารงานอันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของกรมธนารักษ์ 

3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจและศรัทธาต่อกรมธนารักษ์และบุคลากร
ของกรมจากผู้รับบริการประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

ประโยชน์ของการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
1. เสริมสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการมีคุณธรรมมีมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล

ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
2.  สร้างความเช่ือถือและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.  ทําให้การดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เป็นที่ยอมรับสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์การ 
4.  มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างมีระบบ

ถูกต้องเช่ือถือได้ครบถ้วนเพียงพอสม่ําเสมอและทันเวลา 
5.  มีจรรยาบรรณขององค์การให้กรรมการฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทราบถึง

มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดี 
6.  เป็นเครื่องมือตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ขององค์การ 
7. เป็นเครื่องมือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
8. เพื่อให้ทราบถึงหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอยู่ขององค์การ และแนวทางการป้องกัน แก้ไข

ปรับปรุง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 10 ประการ 
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แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ตามแนวทางนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแผนธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ได้กําหนด

แนวทางการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ตามแนวทางนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ 1. ด้านรัฐ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ด้านองค์การ และ 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ 
รัฐ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

“เน้นความสําคัญในการบริหารทรัพย์สิน
ของประเทศ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม” 

สนับสนุนการบริหารทรัพย์สินของประเทศให้เต็ม
ศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

“มุ่งเน้นให้บริการแก่ ผู้ รับบริการและ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความเสมอภาค 
และเป็นธรรม และมุ่ งเน้นการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็วและ
มีความพึงพอใจ”  

1. สํารวจความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ําเสมอ 
2.รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

องค์การ “เร่งรัดการพัฒนาและสร้างความพร้อม
ให้กับองค์การในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก    
ธรรมาภิบาล” 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยดําเนินการ   
ตามแผนการส่งเสริมธรรมาภิบาลหรือนโยบาย
กํากับดูแลองค์การที่ดี 
 

ผู้ปฏิบัติงาน “พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและ
ส่ งเสริม คุณ ธรรม  และจริย ธรรมแ ก่
บุคลากรของกรมธนารักษ์” 

1. เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความผาสุก
และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับข้าราชการและพนักงานของกรมธนารักษ์ 
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามหลัก
ความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและชัดเจน 
3.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในด้านการใช้
งานระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยความระมัดระวัง
และปลอดภัย เพ่ือเป็นการป้องกัน รับมือและลด
ความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ท้ังจากภายใน
และภายนอกองค์กร อันอาจกระทบต่อความมั่นคง
ขององค์กรและของรัฐ รวมถึงมิให้เป็นการกระทําที่ผิด
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
อันจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กร
มีข้อมูลถูกต้องสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามแนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์                     

จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังน้ี 
1. กรมธนารักษ์ ส่ือสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับแผน                         

การส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ฉบับน้ีอย่างทั่วถึง 
2. กรมธนารักษ์จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนม่ันใจว่าบุคลากร

และองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ฉบับน้ี                 
อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหน่ึง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมธนารักษ์                
คนใดกระทําการใด ๆ ท่ีขัดต่อแนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ฉบับน้ี 

3. กรมธนารักษ์คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงาน โดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือ         
สงสัยว่าจะขัดต่อแนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ฉบับน้ีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือในกรณี   
ที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยข้อมูล
ที่ให้ น้ันให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังน้ี ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนํา
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของ
กรมธนารักษ์ ฉบับน้ี 

4. กรมธนารักษ์ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในกรมธนารักษ์จัดทําแผนการส่งเสริมธรรมาภิบาล
โครงการต่าง ๆ ทุกปี ผ่านระบบ PMQA Upload โดยคัดเลือกโครงการที่ มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนเพื่อนํามาวิเคราะห์ความเส่ียง และกําหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ข้อ 

5. แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย 

6. กรมธนารักษ์จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล
ของกรมธนารักษ์ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

7. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับ
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ฉบับน้ี สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมธนารักษ์ โทร. 02–298–6449 
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มาตรการ/โครงการเพ่ือรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ท้ัง 4 ด้านของกรมธนารักษ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะทํางานธรรมาภิบาลได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนนโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติงานและ
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่สอดรับกับโครงการสําคัญของกรมธนารักษ์ โดยได้วางแนวนโยบายตาม
กรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. ในเรื่องนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้านและ
โครงการต่าง ๆ ตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน ของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงคณะทํางานฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาทบทวนและคัดเลือกความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบนโยบายหลักแนวทาง             
การปฏิบัติงานและแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงานรวมท้ังส้ิน 10 โครงการ เพื่อบรรจุไว้ใน
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ซึ่งรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
นโยบายหลัก เน้นความสําคัญในการบริหารทรัพย์สินของประเทศ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง               

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
แนวทางปฏิบัติ สนับสนุนการบริหารทรัพย์สินของประเทศให้เต็มศักยภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ลักษณะของโครงการ 
1.  โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุ
ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (สฐ.) 

1. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อกําหนดในการจัดทําฐานข้อมูลอาคารหรือ
ส่ิงปลูกสร้างที่เป็นท่ีราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อให้ทราบจํานวนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นท่ีราชพัสดุที่มีลักษณะ
ยังทรงคุณค่าฯ เพื่อนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
3. เพื่ออนุรักษ์และบูรณะอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่ราชพัสดุท่ีมีลักษณะยัง
ทรงคุณค่าฯ ไว้ ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและ
ความสําคัญ 

2.  โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มี
รายได้น้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
(กท.) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนแออัด               
ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยท่ีและบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ให้สามารถมีบ้านอยู่อาศัย     
ที่มีโครงสร้างมั่นคงและสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายทําให้วิถีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของชุมชนแออัดท่ีอยู่ในท่ีดินราชพัสดุในเมือง มีการพัฒนา
ควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับการสร้างชุมชนที่ม่ันคงเข้มแข็งเป็นกระบวนการที่
นําไปสู่การสร้างความมั่นคงของชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

3 .  โครงการสวัสดิการที่พั กอาศัยของ
ข้าราชการในที่ราชพัสดุ (พธ.) 

การจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการ โดยนําที่ราชพัสดุ
มาดําเนินโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในท่ีราชพัสดุ 
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2.  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
นโยบายหลัก มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเสมอภาคและ

เป็นธรรมและมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการรวดเร็วและมีความพึงพอใจ 
แนวทางปฏิบัติ   
1. สํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ําเสมอ 
2. การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

โครงการ ลักษณะของโครงการ 
4.  โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(บต.) 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ของประเทศให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

5.  โครงการรับชําระค่าเช่าด้านที่ราชพัสดุผ่าน
ช่องทางการชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e – Payment) (กท.) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เพ่ิมช่องทางการรับชําระค่าเช่าและเงินอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ช่ือ 
“TRD Smart Pay” โดยร่วมมือกับธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
มีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การบริการชําระเงิน
ออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคาร (Page to Page) กับ ธนาคารท้ัง 7 แห่ง และ
บริการชําระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Payment Gateway) กับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมช่องทางการชําระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จํานวน 23 ช่องทางและผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ร้อยละ 100 ของผู้เช่า
ทั้งหมด 

6.  โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเท่ียว 
(Land Mark) (สท.) 

เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ให้เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลายให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้
พิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของประเทศ รวมไปถึงเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ 
และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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3.  นโยบายด้านองค์การ  
นโยบายหลัก เร่งรัดการพัฒนาและสร้างความพร้อมให้กับองค์การในการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางปฏิบัติ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยดําเนินการตามแผนการส่งเสริมระดับ              

ธรรมาภิบาลหรือนโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดี 

โครงการ ลักษณะของโครงการ 
7 .  โครงการศูน ย์บริหารจั ดการราคา
ประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (มป.) 

1.  เพ่ือบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
2.  เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านท่ีราชพัสดุ             
ด้านเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา และด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ตามภารกิจของกรมธนารักษ์ สําหรับจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
3.  เพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และนโยบายด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของรัฐบาล             
4.  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

8.  โครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
กรมธนารักษ์  ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (พร.) 

1.  เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมธนารักษ์มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์สามารถพัฒนาองค์กรได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4.  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
นโยบายหลัก พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่

บุคลากรของกรมธนารักษ์ 
แนวทางปฏิบัติ  
1.  เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความผาสุก และส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตให้กับข้าราชการและพนักงานของกรมธนารักษ์ 
2.  ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามหลักความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม 

เสมอภาคและชัดเจน 

3.  ส่งเสริมความเข้าใจให้บุคลากรในด้านการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยความระมัดระวัง
และปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกัน รับมือและลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 
อันอาจกระทบต่อความมั่นคงขององค์กรและของรัฐ รวมถึงมิให้เป็นการกระทําที่ผิดตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 อันจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรมีข้อมูลถูกต้องสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

โครงการ ลักษณะของโครงการ 
9.  โครงการกรมธนารักษ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต 
(บท.) 

 

     9.1  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เพื่อเสริมสร้างการทํางานให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์มีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิต
และมีจิตสํานึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบ้ืองพระยุคคลบาทและส่งเสริม
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์สามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขรวมท้ังเป็นการปลุกจิตสํานึกในการกระทํา
ความดีให้เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ด้วยกัน 

     9.2  โครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มีความรู้เก่ียวกับผลเสียของการทุจริต การดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และไม่กระทําผิดวินัยของทางราชการ 

10.  โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ งระบบ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
พ .ร .บ . ความ ม่ันค งปลอด ภัย ไซ เบอ ร์              
พ.ศ. 2562 (ทส.) 

เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับเน้ือหาและข้อกําหนดตาม พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 

 
 



แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   

 31 

ดําเนินการจัดทําแผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

1.  โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์  
ผู้รับผิดชอบ : กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ   
กระบวนงานหลัก : โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก :  
1. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อกําหนดในการจัดทําฐานข้อมูลอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นที่ราชพัสดุท่ีมี
ลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ อย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อให้ทราบจํานวนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นท่ีราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ เพ่ือนําไปบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
3. เพ่ืออนุรักษ์และบูรณะอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้
รับทราบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญ 
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 : สํารวจ จัดเก็บ สนับสนุนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ท่ัวประเทศเพ่ือนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ค่าเป้าหมาย : กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ สํารวจข้อมูล
อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ 
ผลผลิต : อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นท่ีราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ ทั่วประเทศ จํานวน 30 หลัง    
เพ่ือนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  
โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลท่ีราชพัสดุ   

๑. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
อาคารหรือ ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุที่มี ลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ทั่วประเทศ ควรท่ีจะต้องมีการดูแล บํารุงรักษา ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี หากมิได้มีการสํารวจและควบคุมอาคารดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะอาจทําให้ส่วนราชการที่ปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์มิได้เล็งเห็นถึงความสําคัญโดยมุ่งความจําเป็นเฉพาะการใช้พ้ืนท่ีเพื่อประโยชน์ในทาง
ราชการเท่าน้ันเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อสถาปัตยกรรมอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ของชาติ จึงจําเป็นต้องดูแล 
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บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของ
อาคารฯ และนํามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามข้อ 21 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 47                  
แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ ข้อ 11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และแบ่งปัน
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้และตามยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง กลยุทธ์ ข้อ ๑.1 ขับเคล่ือนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อกําหนดในการจัดทําฐานข้อมูลอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ี

เป็นที่ราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์      
ไว้อย่างเป็นระบบ 

2.2 เพ่ือให้ทราบจํานวนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นท่ีราชพัสดุ ท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ                 
เพื่อนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2.3 เพ่ืออนุรักษ์และบูรณะอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นที่ราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ 
ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญ 

3. เป้าหมาย 
3.1 สํารวจและจัดเก็บข้อมูลอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นท่ีราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ 

ทั่วประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.2 สนับสนุนข้อมูลอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นท่ีราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ เพ่ือ

นําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด จํานวน 30 หลัง 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ที่ราชพัสดุท่ัวประเทศ 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการติดตามและประเมิน 

จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุท่ีมีคุณค่า
ทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นรายเดือน 
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6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ีหมายเหตุ

ทะเบียนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ ในระบบงานทะเบียนท่ีราชพัสดุหรือ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมธนารักษ์ จํานวน 30 หลัง ครบถ้วนทุกรายการพร้อมนําไปบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. แผนการดําเนินการ (Action Plan) 

 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีราชพัสดุ (10 %) จํานวน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

9. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
9.1  มีหลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อกําหนด ในการจัดทําฐานข้อมูลอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง              

ที่เป็นท่ีราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ อย่างเป็นระบบ 
9.2  มีฐานข้อมูลอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ เพ่ือนําไป

บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
9.3  อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ี

เป็นราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ  
 
 
 
 



แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   

 34 

ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ 1 จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1 : โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. กรมธนารักษ์แจ้งให้กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สํารวจข้อมูลอาคารฯ 

2. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ ราชพัสดุ
รวบรวมข้อมูลตามข้อ 1 เพ่ือจัดประชุมคณะทํางานฯ 
พิจารณาเป็นอาคารฯ 
    2.1. แจ้งส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ทราบ 
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
    2.2. แจ้งกรมศิลปากรเพื่อประกอบการพิจารณา                    
ข้ึนทะเบียนโบราณสถานฯ 

3. กรมธนารักษ์แจ้งให้กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีหมายเหตุความสําคัญของอาคารฯ 
ในระบบงานทะเบียนท่ีราชพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้ง
ให้กรมธนารักษ์ทราบ 

4. กรมธนารักษ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอาคารฯ 
และดําเนินการในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุกลางให้
ถูกต้องตรงกันต่อไป 

5. สนับสนุนข้อมูลอาคารฯ ตามข้อ 2 เพ่ือนําไปบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลท่ีราชพัสดุ
รวบรวมข้อมูลรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ลําดับที่ 2 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 2 : หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานลําดับที่ 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรมธนารักษ์แจ้งให้กองบริหารท่ีราชพัสดุ
กรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ี 
สํารวจข้อมูลอาคารฯ 

2. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูล
รวบ รวม ข้อมู ลตาม ข้อ  1  เพื่ อจั ดป ระ ชุม
คณะทํางานฯ พิจารณาเป็นอาคารฯ 
    2 .1  แจ้ งส่ วนราชการ ผู้ ค รอบครองใช้
ประโยชน์ทราบ เพื่อดําเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
    2.2 แจ้งกรมศิลปากร เพื่อประกอบการ
พิจารณาข้ึนทะเบียนโบราณสถานฯ 

3. กรมธนารักษ์แจ้งให้กองบริหารท่ีราชพัสดุ
กรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ี 
หมายเหตุความสําคัญของอาคารฯ ในระบบงาน
ทะเบียนท่ีราชพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งให้
กรมธนารักษ์ทราบ 

4. กรมธนารักษ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
อาคารฯ และดําเนินการในระบบงานทะเบียนท่ี
ราชพัสดุกลางให้ถูกต้องตรงกันต่อไป 

5. สนับสนุนข้อมูลอาคารฯ ตามข้อ 2 เพ่ือนําไป
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลรวบรวม
ข้อมูลรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเส่ียง 
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 
กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานธนารักษ์ พ้ืนท่ีให้
ความสําคัญโครงการฯ เป็นลําดับรอง
เนื่องจากการดําเนินการตามโครงการฯ 
มิได้ เป็นตัวช้ีวัดของกองบริหาร              
ท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและ
สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ี หากแต่
เป็น เพียงภารกิจประจําท่ี ต้อง
ดําเนินการเท่านั้น  

- หลักความรับผิดชอบ 
- ห ลั กค วาม มี ป ระ สิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นผลให้ไม่สามารถ 
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ได้ 

- หลักความรับผิดชอบ 
- ห ลั กค วาม มี ป ระ สิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล 
- หลักความโปร่งใส 

กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีมิ ได้
ประชาสัม พัน ธ์ให้ ส่วนราชการ                    
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รับทราบ
ความสําคัญข้ันตอน และวิธีการใน
การดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล
อาคารฯ 

- หลักความรับผิดชอบ 
- ห ลั กค วาม มี ป ระ สิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล 

กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีมิ ได้
ห ม าย เห ตุ ค วาม สําคั ญ ข้อ มู ล
อาคารฯ ในระบบงานทะเบียน                
ท่ีราชพัสดุเป็นผลให้ส่วนราชการฯ 
รื้อถอน ดัดแปลงอาคารฯ โดยมิได้
รับอนุญาต 

- หลักความรับผิดชอบ 
- ห ลั กค วาม มี ป ระ สิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล 
- หลักความโปร่งใส 
 

ส่วนราชการฯ ไม่ยินยอมส่งคืน
อาคารฯ เพื่อให้กรมธนารักษ์นําไป
บริหารจัดการ 

- หลักความรับผิดชอบ 
- ห ลั กค วาม มี ป ระ สิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล 
- หลักการมีส่วนร่วม 

ส่วนราชการฯ ไม่มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการอาคารฯ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- หลักความรับผิดชอบ 
- ห ลั กค วาม มี ป ระ สิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักการมีส่วนร่วม 
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ลําดับที่ 3  การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพที่ 3 : นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 2 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นไปได้ 

 
โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A C 
สูง B A A A 

 
ความเส่ียง 

1. กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีให้
ความสําคัญโครงการฯ เป็นลําดับรองเน่ืองจากการดําเนินการตามโครงการฯ 
มิได้เป็นตัวช้ีวัดของกองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนา
รักษ์พ้ืนท่ีหากแต่เป็นเพียงภารกิจประจําท่ีต้องดําเนินการเท่าน้ัน  
2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นผลให้ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯ ได้ 
3. กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีมิได้
ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ รับทราบ ความสําคัญ 
ขั้นตอน และวิธีการในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลอาคารฯ 
4. กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีมิได้
หมายเหตุความสําคัญข้อมูลอาคารฯในระบบงานทะเบียนท่ีราชพัสดุเป็น
ผลให้ส่วนราชการฯ ร้ือถอน ดัดแปลงอาคารฯ โดยมิได้รับอนุญาต 
5. ส่วนราชการฯ ไม่ยินยอมส่งคืนอาคารฯ เพ่ือให้กรมธนารักษ์นําไปบริหารจัดการ 
6. ส่วนราชการฯ ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ท่ีเป็นท่ีราชพัสดุท่ีมีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางการป้องกันแก้ไข 

1. กรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งการดําเนินโครงการฯ ให้กองบริหาร
ท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีทราบและได้ให้
ความสําคัญเน่ืองจากเป็นการรักษาคุณค่าและความสําคัญของอาคารฯ 
เพ่ือส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ ตระหนักรู้ และเพ่ือป้องกัน
การร้ืออาคารฯ ของส่วนราชการฯ ซ่ึงมิได้รับอนุญาตโดยกําหนดให้
ผู้อํานวยการกองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและธนารักษ์
พ้ืนท่ีได้เร่งรัด ควบคุม กํากับ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดในการดําเนิน
โครงการฯ อย่างเคร่งครัด 
2. เร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอาคารฯ ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
3. กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์
พ้ืนท่ีแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการฯ รับทราบความสําคัญ 
ขั้นตอน วิธีการในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล การสํารวจ
ตรวจสอบ การส่งคืน และการบริหารจัดการอาคารฯ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
4. กรมธนารักษ์ติดตามและประสานงาน กับกองบริหารท่ีราชพัสดุ
กรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด เพ่ือเร่งรัด 
ติดตาม รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้การดําเนินโครงการฯ 
เรียบร้อยตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
1. การดําเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
2. ส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ ร้ือถอน ดัดแปลง
อาคารฯ โดยมิ ได้ รับอนุญาตเน่ื องจากมิ ได้หมายเหตุ
ความสําคัญข้อมูลอาคารฯ ในระบบงานทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
3 . ส่ วนราชการไม่ ยินยอมส่ งคืนอาคารฯ และไม่ มี
งบประมาณในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นผลให้อาคารฯ เสียหายท้ังในด้านกายภาพและด้าน
ประวัติศาสตร์ 
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ความเส่ียง เกรดท่ีได้รับ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/ 

นโยบายกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
1. กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
แ ล ะ สํ า นั ก งาน ธน า รั ก ษ์ พื้ น ท่ี ให้
ความสําคัญโครงการฯ เป็นลําดับรอง
เน่ืองจากการดําเนินการตามโครงการฯ 
มิได้เป็นตัวช้ีวัดของกองบริหารท่ีราช
พัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนา
รักษ์พ้ืนท่ีหากแต่เป็นเพียงภารกิจประจํา
ที่ต้องดําเนินการเท่าน้ัน 

A - การดําเนิน
โครงการฯ ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด 
 

- ส่ือสาร แจ้งทําความเข้าใจให้กองบริหารท่ีราชพัสดุ
กรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีได้ให้
ความสําคัญต่อการดําเนินโครงการฯ เน่ืองจากเป็น
อํานาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีกําหนดวิธีการ
ดําเนินการไว้ 

2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นผลให้ไม่สามารถจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ ได้ 

A - การดําเนิน
โครงการฯ ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด 
 

- ส่ือสาร แจ้งทําความเข้าใจกับคณะกรรมการฯ ซึ่ง
เป็นผู้แทนหน่วยงานราชการภายนอกได้รับทราบ
รูปแบบการประชุมเป็นระยะตามสถานการณ์ 

1. กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
และสํ านั กงานธนารั กษ์ พ้ื น ท่ี มิ ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการผู้ครอบครอง
ใช้ประโยชน์  รั บทราบ ความสํ าคัญ 
ข้ันตอน และวิธีการในการดําเนินการจัดทํา
ฐานข้อมูลอาคารฯ 

C - การดําเนิน
โครงการฯ ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด 
 

- กองบริหารท่ี ราชพัสดุ กรุ งเทพมหานครและ
สํานักงาน ธนารักษ์พ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ให้ส่วน
ราชการ                         ผู้ครอบครองใช้
ประโยชน์ รับทราบ ความสําคัญ ข้ันตอน และ
วิธีการในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลอาคารฯ 
การส่งคืนและการบริหารจั ดการโดย ส่วน
ราชการฯ เป็นผู้ดําเนินเอง และหรือร่วมกับ
กรมธนารักษ์ในการบริหารจัดการโดยให้เอกชน
เข้าประมูลเพ่ือเสนอการดําเนินโครงการที่ มี
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 

4. กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีมิได้หมายเหตุ
ความสําคัญข้อมูลอาคารฯในระบบงาน
ทะเบียนท่ีราชพัสดุเป็นผลให้ส่วนราชการฯ 
รื้อถอน ดัดแปลงอาคารฯ โดยมิ ได้รับ
อนุญาต 

B - ส่วนราชการผู้
ครอบครองใช้
ประโยชน์ รื้อถอน 
ดัดแปลงอาคารฯ 
โดยมิได้รับอนุญาต
เน่ืองจากมิได้หมาย
เหตุความสําคัญ
ข้อมูลอาคารฯ ใน
ระบบงานทะเบียนท่ี
ราชพัสดุ 

- กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครและ
สํ านั กงานธนารั กษ์ พื้ นที่ ประชาสั มพั นธ์ ให้                     
ส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ รับทราบ 
ความสําคัญ ข้ันตอน และวิธีการในการดําเนินการ
จัดทําฐานข้อมูลอาคารฯ การส่งคืน และการบริหาร
จัดการโดยส่วนราชการฯ เป็นผู้ดําเนินเอง และหรือ
ร่วมกับกรมธนารักษ์ในการบริหารจัดการโดยให้
เอกชนเข้าประมูลเพ่ือเสนอการดําเนินโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 
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ความเส่ียง เกรดท่ีได้รับ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/ 

นโยบายกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
5. ส่วนราชการฯ ไม่ยินยอมส่งคืน
อาคารฯ เพ่ือให้กรมธนารักษ์นําไป
บริหารจัดการ 
 

B - ส่วนราชการไม่
ยินยอมส่งคืน
อาคารฯ และไม่มี
งบประมาณในการ
บริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นผลให้อาคารฯ 
เสียหายทั้งในด้าน
กายภาพและด้าน
ประวัติศาสตร์ 
 

- กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครและ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วน
ราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ รับทราบ 
ความสําคัญ ข้ันตอน และวิธีการในการ
ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลอาคารฯ การส่งคืน 
และการบริหารจัดการโดยส่วนราชการฯ เป็นผู้
ดําเนินเอง และหรือร่วมกับกรมธนารักษ์ในการ
บริหารจัดการโดยให้เอกชนเข้าประมูลเพื่อเสนอ
การดําเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อทางราชการ
สูงสุด 

6. ส่วนราชการฯ ไม่มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการอาคารหรือส่ิงปลูก
สร้างที่เป็นที่ราชพัสดุท่ีมีลักษณะยัง
ทรงคุณค่าฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

B - ส่วนราชการไม่
ยินยอมส่งคืน
อาคารฯ และไม่มี
งบประมาณในการ
บริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นผลให้อาคารฯ 
เสียหาย ทั้งในด้าน
กายภาพและด้าน
ประวัติศาสตร์ 
 

- กรมธนารักษ์ติดตามและประสานงานกับกอง
บริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด 
ติดตาม รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้การ
ดําเนินโครงการฯ เรียบร้อยตามเป้าหมายที่กําหนด 
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2.  โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล ประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์ 
ส่วนราชการ : กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
กระบวนงานหลัก : โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก :.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนแออัดซ่ึงเป็นผู้มีรายได้น้อยท่ีและบุกรุกท่ีดินราชพัสดุ ให้สามารถมีบ้านอยู่
อาศัยท่ีมีโครงสร้างม่ันคงและสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทําให้วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชน
แออัดท่ีอยู่ในท่ีดินราชพัสดุในเมือง มีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับการสร้างชุมชนท่ีม่ันคงเข้มแข็งเป็น
กระบวนการ  ท่ีนําไปสู่การสร้างความม่ันคงของชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัดการดําเนินการของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ :         
จํานวนชุมชนซ่ึงบุกรุกท่ีดินราชพัสดุได้รับการจัดระเบียบท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านม่ันคง 
ค่าเป้าหมาย :.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําบันทึกข้อตกลงระดับชุมชนและหรือจัดให้เช่าภายใต้
โครงการบ้านม่ันคงแล้วเสร็จ จํานวน 10 ชุมชน  
งบประมาณ : จํานวน  100,000  บาท 
ผลผลิต :.ชุมชนได้รับสิทธิการเช่าท่ีดินราชพัสดุภายใต้โครงการบ้านม่ันคง 

ช่ือแผนงาน/โครงการ   
โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

1. หลักการและเหตุผล 
กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเพ่ือแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการโดยดําเนินโครงการบ้านม่ันคงในท่ีดินราชพัสดุ ซ่ึงเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนา
ความม่ันคงด้านท่ีอยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัดท่ีอาศัยอยู่ในท่ีดินราชพัสดุท่ัวประเทศ ระหว่างสองหน่วยงาน 
คือ กรมธนารักษ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ตามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา 
“โครงการบ้านม่ันคง” เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2547 เพ่ือร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของ
ชุมชนแออัดในเมืองซ่ึงเป็นผู้มีรายได้น้อยท่ีอยู่ในท่ีดินราชพัสดุให้มีความม่ันคงและมีส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีดีข้ึนประการสําคัญเพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และในปี พ.ศ. 2558 
กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และกรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายนํ้า 
ได้บูรณาการความร่วมมือกันดําเนินโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้แก่ชุมชนริมคลองภายใต้กรอบโครงการบ้าน
ม่ันคงตามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาการรุกลํ้าลํานํ้าสาธารณะร่วมกัน เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 เพ่ือร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง ผู้มีรายได้น้อยท่ีอยู่ในท่ีดินราชพัสดุซ่ึงได้รับผลกระทบจากโครงการ
บริหารจัดการส่ิงก่อสร้างรุกลํ้าลํานํ้าสาธารณะ ให้มีความม่ันคงและมีส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีข้ึน 
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ประการสําคัญเพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เน้นการดําเนินการโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้เช่าท่ีดินราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.3 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาความม่ันคงด้านท่ีอยู่อาศัยของคนจนในชุมชน

แออัดท่ีอยู่ในท่ีดินราชพัสดุในเมือง โดยการจัดระเบียบและให้สิทธิการเช่าระยะยาว 
2.4 เพ่ือจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน ท้ังด้านความม่ันคงในการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิต

และส่ิงแวดล้อมท่ีดีของผู้ท่ีมีรายได้น้อยในเมืองท่ีอยู่ในท่ีราชพัสดุ 

3. เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําบันทึกข้อตกลงระดับชุมชนและหรือจัดให้เช่าภายใต้

โครงการบ้านม่ันคงแล้วเสร็จ จํานวน 10 ชุมชน 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีดินราชพัสดุในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนกันยายน 2564) 

6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการติดตามและประเมินผล 

จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพ่ือรองรับ
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกลํ้าคูคลอง และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการเป็นรายเดือน 

6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
จัดทําบันทึกข้อตกลงระดับชุมชนและหรือจัดให้เช่าภายใต้โครงการบ้านม่ันคง  

7. แผนและผลการดําเนินงาน (Action Plan)  
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8. งบประมาณในการดําเนินงาน 
จํานวน  100,000   บาท 

9. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
9.1 ทําให้ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
9.2 ทําให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้เช่าท่ีดินราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
9.3 ทําให้สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาความม่ันคงด้านท่ีอยู่อาศัยของคนจนในชุมชน

แออัดท่ีอยู่ในท่ีดินราชพัสดุในเมืองโดยการจัดระเบียบและให้สิทธิการเช่าระยะยาว 
9.4 ทําให้ชุมชนมีการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม การจัดการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การจัดการสังคมในชุมชน ทําให้ท่ีอยู่อาศัยให้มีความม่ันคง สวยงาม น่าอยู่ มีรูปแบบสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต สร้างรายได้โดยเป็นวิสาหกิจชุมชน ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

9.5 ทําให้ชุมชนได้รับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านม่ันคงในท่ีราชพัสดุแล้วบ้านท่ี
รุกลํ้าในคูคลองจะถูกจัดระเบียบ และกรุงเทพมหานครจะสามารถก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. เพ่ือให้การบริหาร
จัดการนํ้า ดําเนินไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันนํ้าท่วมให้กับกรุงเทพมหานครในอนาคต 

9.6 ทําให้รัฐมีรายได้เพ่ิม 
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ลําดับท่ี 1  จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1 :  โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 

5.  จัดทําบันทึกข้อตกลงระดับชุมชนและ/หรือจัดให้
เช่าภายใต้โครงการบ้านม่ันคง 

3.  ลงพ้ืนท่ีชุมชนและเปิดเวทีสาธารณะซักซ้อม 
สร้างความเข้าใจ 

2.  เปิดเวทีสาธารณะซักซ้อมสร้างความเข้าใจ 

4.  จัดทําผังชุมชนและ/หรือจัดต้ังสหกรณ์ชุมชน 
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ลําดับท่ี 2  วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 2 :.หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานลําดับท่ี 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเสี่ยงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 

2.  เปิดเวทีสาธารณะซักซ้อม 
สร้างความเข้าใจ 

4.  จัดทําผังชุมชนและ/หรือจัดต้ัง
สหกรณ์ชุมชน 

5.  จัดทําบันทึกข้อตกลงระดับ
ชุมชนและ/หรือจัดให้เช่าภายใต้

โครงการบ้านม่ันคง 

3.  ลงพ้ืนท่ีชุมชนและเปิดเวที 
สาธารณะซักซ้อมสร้างความเข้าใจ 

ความเส่ียง หลักคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล 

การดําเนินงานล่าช้า หลักความมีประสิทธิภาพ 
หลักความรับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึง
ประชาชนทุกระดับ 

หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม 

เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ/หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขโครงการ 

หลักความมีประสิทธิภาพ 

ขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

หลักการมีส่วนร่วม 
 

ผู้เช่ามิได้รับทราบข้อมูลหรือมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับโครงการ 

หลักการมีส่วนร่วม 
 

กําหนดเง่ือนไข/แนวเขตคลอง
ไม่ชัดเจนครบถ้วน 

หลักความมีประสิทธิภาพ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี 
การร้องเรียน 

หลักความโปร่งใส 

มาตรฐานการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 

หลักความมีประสิทธิภาพ 

ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

หลักความโปร่งใส 

ปัจจัยภายนอกไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

หลักความมีประสิทธิผล 
หลักการมีส่วนร่วม 
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กําหนดค่าดัชนีความเส่ียงออกเป็น ๔ ระดับ 
 

 

 
 

ดัชนีความเส่ียง ระดับความเส่ียง 

 ๑.๐๐ – ๙.๐๐ ตํ่า ยอมรับได้ 

 ๙.๐๑ – ๑๔.๐๐ ปานกลาง เฝ้าระวัง 

 ๑๔.๐๑ – ๑๙.๐๐ สูง เร่งรัดจัดการ 

 ๑๙.๐๑ – ๒๕.๐๐ สูงมาก จัดการโดยเร็วท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่า
คะ

แน
นผ

ลก
ระ

ทบ
 (I

m
pa

ct
: I
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1 x 5 2 x 5 3 x 5 4 x 5 5 x 5 

1 x 4 2 x 4 3 x 4 4 x 4 5 x 4 

1 x 3 2 x 3 3 x 3 4 x 3 5 x 3 

1 x 2 2 x 2 3 x 2 4 x 2 5 x 2 

1 x 1 2 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 1 

 
ค่าโอกาสเกิด (Likelihood: L) 
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โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 

ข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน 

ความเส่ียง หลักธรรมาภิบาล 
โอกาสเกิด 
(1 - 5) 

A 

ความรุนแรง 
(1 - 5) 

B 

รวม 
(A * B) 

 
1. คัดเลือกชุมชน
เป้าหมาย 

การดําเนินงานล่าช้า หลักความมี
ประสิทธิภาพ 

หลักความรับผิดชอบ 

1 5 5 

2.เปิดเวที
สาธารณะซักซ้อม
สร้างความเข้าใจ 

การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึง
ประชาชนทุกระดับ 

หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม 

3 4 12 

เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระเบียบ/
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

โครงการ 

หลักความมี
ประสิทธิภาพ 

1 5 5 

ขาดความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หลักการมีส่วนร่วม 2 4 8 

3. ลงพ้ืนท่ีชุมชน
เพ่ือสํารวจรังวัด
ขอบเขตท่ีดิน 

ผู้เช่ามิได้รับทราบข้อมูล
หรือมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

หลักการมีส่วนร่วม 1 5 5 

กําหนดเง่ือนไข/แนวเขต
คลองไม่ชัดเจนครบถ้วน 

หลักความมี
ประสิทธิภาพ 

2 4 8 

4. จัดทําผังชุมชน 
และหรือจัดต้ัง
สหกรณ์ชุมชน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีการ
ร้องเรียน 

หลักความโปร่งใส 3 4 12 

มาตรฐานการใช้ดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ 

หลักความมี
ประสิทธิภาพ 

1 5 5 

ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

หลักความโปร่งใส 1 5 5 

5. จัดทําบันทึก
ข้อตกลงระดับ
ชุมชนและหรือจัด
ให้เช่าภายใต้
โครงการบ้านม่ันคง 

ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

หลักความโปร่งใส 1 5 5 

ปัจจัยภายนอกไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

 

หลักความมี
ประสิทธิผล 

หลักการมีส่วนร่วม 

2 3 6 
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แนวทางการจัดการความเส่ียง 

ความเส่ียง ระดับความเส่ียง 
แผนงาน/โครงการหรือมาตรการ/แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือ

จัดการความเส่ียง 
การดําเนินงานล่าช้า ยอมรับได้ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มการ

ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
เป็นประจําทุกเดือน พร้อมจัดทําระบบแจ้งเตือนการทํางาน 

การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึง
ประชาชนทุกระดับ 
 

เฝ้าระวัง มีการประสานงานและช้ีแจงเก่ียวกับเง่ือนไขการดําเนินการกรณี
จัดให้เช่าท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านม่ันคง
โดยดําเนินการ ดังน้ี 
1. เปิดเวทีสาธารณะ สร้างความเข้าใจนโยบาย ทราบถึงข้อดีของ
การเข้าร่วมโครงการ ลงพ้ืนท่ีประชุมร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานภาคีเพ่ือช้ีแจงสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน 
2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มการติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
3. แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือกํากับและติดตามการดําเนินการงาน 
4. จัดกิจกรรม “ธนารักษ์สานสัมพันธ์เพ่ือชุมชนน่าอยู่” จํานวน 
3 โครงการ ได้แก่  
     1) โครงการ “แบ่งปันนํ้าใจ สู้ภัย COVID-19  
     2) โครงการ “ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ”  
     3) โครงการ “ความสุข ปลูกได้”  
5. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจสําหรับการให้บริการใน
กระบวนงานการจัดให้เช่าท่ีดินราชพัสดุโครงการบ้านม่ันคง 

เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระเบียบ/
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
โครงการ 

ยอมรับได้ - จัดฝึกอบรบสําหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

ขาดความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยอมรับได้ - แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขอความร่วมมือในการดําเนิน
โครงการ 
- จัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายในการจัดต้ังทีมทํางาน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีการ
ร้องเรียน 

เฝ้าระวัง - ช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ ถึงข้อดีและข้อเสียรวมถึงประโยชน์ท่ี     
จะได้รับจากการดําเนินโครงการ 
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ความเส่ียง ระดับความเส่ียง 
แผนงาน/โครงการหรือมาตรการ/แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือ

จัดการความเส่ียง 
ผู้เช่ามิได้รับทราบข้อมูลหรือ
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับโครงการ 

ยอมรับได้ - 

กําหนดเง่ือนไข/แนวเขต
คลองไม่ชัดเจนครบถ้วน 

ยอมรับได้ - ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแนวเขตร่วมกับหน่วยงานภาคี คือสํานักการ-ระบาย
นํ้า พอช. กรมธนารักษ์ คสช.สํานักงานท่ีดิน สํานักงานเขต  

มาตรฐานการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 

ยอมรับได้ - 

ใช้ ช่ อ ง ว่างท างกฎหมาย
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

ยอมรับได้ - 

ปัจจัยภายนอกไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
 

ยอมรับได้ - ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเร่งรัดดําเนินโครงการฯ 
- แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือกํากับและติดตามการดําเนินการ
โครงการ 
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ลําดับท่ี 3  การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ   
แผนภาพท่ี 3 : นําความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 3 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นไปได ้

ระดับความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิด ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 

 

ความเส่ียง 
-  การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงประชาชนทุกระดับ 
-  ผลประโยชน์ทับซ้อน มีการร้องเรียน 
-  ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
-  กําหนดเง่ือนไข/แนวเขตคลองไม่ชัดเจนครบถ้วน 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
-  รัฐสูญเสียผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจาก
การบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ 
-  ผลการดํ าเนิ น งานไม่ แล้ ว เสร็ จตาม
เป้าหมาย 
-  ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
แก่ตัวเจ้าหน้าท่ีและองค์กร 

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
-  เปิดเวทีสาธารณะ สร้างความเข้าใจนโยบาย ทราบถึง
ข้อดีของการเข้าร่วมโครงการ ลงพ้ืนท่ีประชุมร่วมกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สํานักงาน
เขตของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคี เพ่ือช้ีแจง
สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน 
-  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มการ
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  
-  แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือกํากับและติดตามการดําเนินการงาน 
     1. จัดกิจกรรม  "แบ่งปันนํ้าใจ สู้ภัย COVID-19" 
     2. จัดกิจกรรม "ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ" 
     3. จัดกิจกรรม "ความสุข ปลูกได้" 
-  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจสําหรับการให้บริการ
ในกระบวนงานการจัดให้เช่าท่ีดินราชพัสดุโครงการบ้านม่ันคง 
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ความเส่ียง ระดับคะแนน
ท่ีได้รับ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/ 

นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
-  การประชาสัมพันธ์              
ไม่เข้าถึงประชาชนทุกระดับ 

B -  รฐัสูญเสียผลประโยชน์
ท่ีพึงได้รับจากการบริหาร
จัดการท่ีราชพัสดุ 
-  ผลการดําเนินงานไม่
แล้วเสร็จตามแผน 
-  ส่งผลต่อภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือแก่ตัว
เจ้าหน้าท่ีและองค์กร 

-  เปิดเวทีสาธารณะ ซักซ้อมสร้างความเข้าใจ
นโยบาย ลงพ้ืนท่ีประชุม ร่วมกับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสํานักงานเขต
ของกรุงเทพมหานครเพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจ
กับชาวบ้าน 
-  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์ม
การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
-  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์ม                
การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเป็นประจําทุกเดือน 
     1.  จัดกิจกรรม “แบ่งปันนํ้าใจสู้ภัย COVID-19” 
    2. จัดกิจกรรม “ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ” 
     3. จัดกิจกรรม “ความสุข ปลูกได้” 
-  จั ดทํ าแบบสํ ารวจความพึ งพอใจสํ าหรับการ
ให้บริการในกระบวนงานการจัดให้เช่าท่ีดินราช
พัสดุโครงการบ้านม่ันคง 

-  ขาดความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

C 

-  กําหนดเง่ือนไข/แนว
เขตคลองไม่ชัดเจน
ครบถ้วน 

C 

-  ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
การร้องเรียน 

B 
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3.  โครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการในท่ีราชพัสดุ 
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล ประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์ 
ส่วนราชการ : กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ 
กระบวนงานหลัก : โครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการในท่ีราชพัสดุ 
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก : การจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการ โดยนําท่ีราชพัสดุมาดําเนินโครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการใน              
ท่ีราชพัสดุ 
ตัวช้ีวัดการดําเนินการของโครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการในท่ีราชพัสดุ: คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ จัดทําสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ 1 ปี พร้อมท้ังจัดทําสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างในโครงการท่ีมีผู้จองครบ
ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด  
ค่าเป้าหมาย : คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จัดทําสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ 1 ปี พร้อมท้ังจัดทําสัญญา
จ้างเหมาก่อสร้างในโครงการท่ีมีผู้จองครบตามจํานวนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ได้ร้อยละ 100 
ผลผลิต : ดําเนินการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างในโครงการฯ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ  
โครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการในท่ีราชพัสดุ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกรมธนารักษ์มีแนวคิดในการจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการ 

โดยนําท่ีราชพัสดุมารองรับการพัฒนาสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการให้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพในทําเลท่ีดี 
ราคาท่ีเหมาะสม อันเป็นการยกระดับให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน รวมท้ังท่ีราชพัสดุได้รับการพัฒนา
ให้คุ้มค่ากับศักยภาพ เกิดประโยชน์ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการมีท่ีอยู่อาศัยท่ี มีคุณภาพในทําเลท่ี ดี  ราคาท่ี เหมาะสมอันเป็น                  

การยกระดับให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 
2.2 เพ่ือพัฒนาท่ีดินราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพ ให้เกิดประโยชน์ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมาย 
  การดําเนินโครงการฯ ในท่ีดินราชพัสดุ  

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ดําเนินโครงการในท่ีดินราชพัสดุท่ีมีทําเลและศักยภาพเหมาะสม 
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5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2564   

6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการติดตามและประเมิน 
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการในท่ีราช

พัสดุและติดตามประเมินผลจากร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ และจัดทําสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ 1 ปี พร้อมท้ังจัดทํา

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างในโครงการท่ีมีผู้จองครบตามจํานวนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดได้ร้อยละ 100 

7. แผนและผลการดําเนินงาน (Action Plan) 

 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน  
การดําเนินโครงการไม่ใช้เงินงบประมาณในการดําเนินการ เป็นการใช้เงินลงทุนของ                 

ผู้บริษัทผู้ดําเนินการก่อสร้างโครงการ ซ่ึงอาจใช้แหล่งทุนของบริษัทโดยตรงหรืออาจขอสินเช่ือจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์มาลงทุนดําเนินการ 

9. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  9.1 ข้าราชการมีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพในทําเลท่ีดี ราคาท่ีเหมาะสม อันเป็นการยกระดับให้
ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน  

9.2 ท่ีดินราชพัสดุได้รับการพัฒนาให้คุ้มค่ากับศักยภาพ เกิดประโยชน์ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม  

9.3 สนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน รวมท้ังเป็นการนําเงินทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจะเป็น
กลไกหน่ึงท่ีช่วยในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ลําดับท่ี 1 จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1 : โครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ 
 

2. กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการดําเนินโครงการฯ/รายละเอียดโครงการฯ 
วิธีการ ข้ันตอนการรับจอง และแผนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินโครงการฯ 

4. ออกแบบและพัฒนาระบบการรับจอง 
 

5. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ช้ีแจงข้อมูลโครงการฯ 

6. เปิดรับจอง คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและจัดทําสัญญาเช่า
ท่ีดินราชพัสดุ 1 ปี 

7. จัดทําสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและดําเนินการก่อสร้าง 

8. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน 
และบริหารโครงการฯ 
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ลําดับท่ี 2 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 2 : หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานลําดับท่ี 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ 
 

2. กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการดําเนิน
โครงการฯ/รายละเอียดโครงการฯ วิธีการ 
ข้ันตอนการรับจอง และแผนการประชาสัมพันธ์
แนวทาง วิธีการประเมินผลสําหรับโครงการ 

3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และกําหนดพ้ืนท่ี
ดําเนินโครงการฯ 

4. ออกแบบและพัฒนาระบบการรับจอง 
 

5. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ช้ีแจงข้อมูล
โครงการฯ 

6. เปิดรับจอง คัดเลือกผู้มสีิทธิเข้าร่วมโครงการ
และจัดทําสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสด ุ1 ปี 

7. จัดทําสัญญาจ้างเหมาก่อสรา้งและดําเนินการ
ก่อสร้าง 

8. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงาน และบรหิารโครงการฯ 

ความเสี่ยง 
หลักคุณธรรม  

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
1. การดําเนินงานอาจล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน 
 

-หลักประสิทธิผล 
-หลักประสิทธิภาพ 
-หลักการตอบสนอง 
-หลักนิติธรรม 
-หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ

2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอาจไม่เข้าใจกระบวนการ
ดําเนินงานและอาจเกิดการคัดค้าน
โครงการฯ ได้ 

-หลักประสิทธิภาพ 
-หลักการตอบสนอง 
-หลักภาระรับผิดชอบ 
-หลักการมสี่วนร่วม 
-หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ

3. จํานวนผู้สนใจจองสิทธิเข้าร่วม
โครงการอาจไม่ครบตามจํานวน
ท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ ซ่ึง
อ าจ เป็ น เห ตุ ใ ห้ ต้ อ งยก เลิ ก
โครงการฯ ในแปลงน้ัน ๆ ได้ 

-หลักประสิทธิผล 
-หลักประสิทธิภาพ 

4. จํานวนผู้สนใจจองสิทธิเข้าร่วม
โครงการมีจํานวนมากกว่าจํานวน
ท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้อาจ
เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการ
คัดเลือกผู้ ได้รับคัดเลือกให้รับ
สิทธิเข้าร่วมโครงการ 

-หลักการตอบสนอง 
-หลักนิติธรรม 
-หลักความเสมอภาค 
-หลักความโปร่งใส 

5 . ข้อ จํากัดด้ านกฎหมาย ท่ี
เก่ียวข้องและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

-หลักนิติธรรม 
-หลักความโปร่งใส 
-หลักภาระรับผิดชอบ 

6. อาจได้รับความสนใจจาก
บริษัทท่ีเข้าร่วมการคัดเลือกใน
การดําเนินการก่อสร้างจํานวน
น้อยราย 

-หลักประสิทธิภาพ 
-หลักนิติธรรม 
-หลักความเสมอภาค 
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ลําดับท่ี 3 การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี 3 : นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 2 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียง 
1. การดําเนินงานอาจล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่เข้าใจ
กระบวนการดําเนินงานและอาจเกิดการคัดค้าน
โครงการฯ ได้ 
3. จํานวนผู้สนใจจองสิทธิเข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบ
ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ ซึ่งอาจ
เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกโครงการฯ ในแปลงน้ัน ๆ ได้ 
4. จํานวนผู้สนใจจองสิทธิเข้าร่วมโครงการมี
จํานวนมากกว่าจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้
อาจเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการคัดเลือกผู้
ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ 
5. ข้อจํากัดด้านกฎหมายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. อาจได้รับความสนใจจากบริษัทท่ีเข้าร่วมการคัดเลือก
ในการดําเนินการก่อสร้างจํานวนน้อยราย 

ผลกระทบ 
1.  ก ารดํ า เนิ น งาน ไม่ เ ป็ น ไป ต าม
แผนงานท่ีกําหนด 
2. เกิดปัญหาข้อร้องเรียน 
3 . ขาดความ เช่ือมั่ นต่อการดํ าเนิน
โครงการขององค์กร 

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
1. กํ าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดําเนินโครงการฯ/
รายละเอียดโครงการฯ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
พร้อมท้ังวิธีการพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน 
2. จัดทําแผนการดําเนินงานและกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ
พร้อมท้ังกําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 
3. เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเพ่ิม
ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
4. สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องของโครงการฯ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขรายละเอียดโครงการฯ ให้ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบใน
การปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือให้สามารถตอบข้อซักถาม
และช้ีแจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ อย่างถูกต้องชัดเจน 
5. กําหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการในแต่ละขั้นตอนให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
6. ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีกําหนด 

ความเป็นไปได ้

ระดับความเสี่ยง 
โอกาสที่
จะเกิด 

ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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ความเส่ียง 
เกรดท่ี
ได้รับ 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/

นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
1. การดําเนินงานอาจล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน 
 

B - การดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด 
- เกิดปัญหาข้อร้องเรียน 
 

- จัดทําแผนการดําเนินงานและกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินการ พร้อมท้ังกําหนด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนให้
ชัดเจน 
- สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง
ของโครงการฯ เก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
รายละเอียดโครงการฯ ให้ชัดเจนเพ่ือเป็น
กรอบในการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และเพ่ือให้สามารถตอบข้อซักถามและ
ช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับโครงการฯ 
อย่างถูกต้องชัดเจน 
- กําหนดให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องดําเนินการใน
แต่ละข้ันตอนให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
-ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
ก าร ดํ า เนิ น การ  เป็ น ไปตามแผนและ
เป้าหมายท่ีกําหนด 
 

2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอาจไม่เข้าใจกระบวนการ
ดําเนินงานและอาจเกิดการ
คัดค้านโครงการฯได้ 

A - การดําเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ี
กําหนด 
- เกิดปัญหาข้อร้องเรียน 
- ขาดความเช่ือม่ันต่อ
การดําเนินโครงการของ
องค์กร 

- เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล และเพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล 
- สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง
ของโครงการฯ เก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข 
รายละเอียดโครงการฯ ให้ชัดเจนเพ่ือเป็น
กรอบในการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และเพ่ือให้สามารถตอบข้อซักถามและ
ช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับโครงการฯ 
อย่างถูกต้องชัดเจน 
 

3. จํานวนผู้สนใจจองสิทธิเข้า
ร่วมโครงการอาจไม่ครบตาม
จํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด
ไว้ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ต้องยกเลิก
โครงการฯ ในแปลงน้ัน ๆ ได้ 

C - การดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด 
- ขาดความเช่ือม่ันต่อ
การดําเนินโครงการของ
องค์กร 
 

-จัด ทําแผนการดําเนินงานและกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินการ พร้อมท้ังกําหนด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนให้
ชัดเจน 
- ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้การดําเนินการ เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายท่ีกําหนด 
- เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล และเพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล 
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ความเส่ียง 
เกรดท่ี
ได้รับ 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/

นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
4. จํานวนผู้สนใจจองสิทธิเข้า
ร่วมโครงการมีจํานวนมากกว่า)
อาจเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า
ในการคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือก
ให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

C - การดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด 
- ขาดความเช่ือ ม่ันต่อ
การดําเนินโครงการของ
องค์กร 

- กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการดําเนิน
โครงการฯ/รายละเอียดโครงการฯ ข้ันตอน
การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร พร้อม
ท้ังวิธีการพิจารณาคัดเลือก ให้ชัดเจน 
- กําหนดให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องดําเนินการใน
แต่ละข้ันตอนให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

5. ข้อจํากัดด้านกฎหมายและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

B - การดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด 

- กําหนดให้มีผู้ม่ส่วนเก่ียวข้องดําเนินการใน
แต่ละข้ันตอนให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
- สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง
ของโครงการฯ เก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
รายละเอียดโครงการฯ ให้ชัดเจนเพ่ือเป็น
กรอบในการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และเพ่ือให้สามารถตอบข้อมซักถามและ
ช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับโครงการฯ 
อย่างถูกต้องชัดเจน 

6. อาจได้รับความสนใจจาก
บริษัทท่ีเข้าร่วมการคัดเลือกใน
การดําเนินการก่อสร้างจํานวน
น้อยราย 

C - การดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด 
- ขาดความเช่ือ ม่ันต่อ
การดําเนินโครงการของ
องค์กร 

- เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล และเพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล 
- กําหนดให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องดําเนินการใน
แต่ละข้ันตอนให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.  โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ  :  กรมธนารักษ์ 
ผู้รับผิดชอบ  :  กองบริหารเงินตรา 
กระบวนงานหลัก  :  การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์ของประเทศ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  :  จํานวนเหรียญกษาปณ์ 
ท่ีจ่ายแลกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 2,385 ล้านเหรียญ 
ค่าเป้าหมาย  : มีเหรียญกษาปณ์จ่ายแลกสู่ระบบเศรษฐกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2,385 ล้านเหรียญ 
งบประมาณ  :  50,000,000 บาท 
ผลผลิต  :  ผลผลิตหลักท่ี 2 การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ   
โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
กองบริหารเงินตรา 

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจําเป็น 
กองบริหารเงินตรามีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในระบบเศรษฐกิจ

ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และมีหน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

1.  ดําเนินการเก่ียวกับการรับและจ่าย การแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การรับส่ง
และการเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ 

2.  จัดทํา ควบคุม และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง เช็คเงินผลประโยชน์ เช็คขัดข้องและ 
ใบนําส่งเงินของส่วนราชการ และการรับและนําส่งเช็คเงินผลประโยชน์ 

3.  ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง การออกเช็ค ส่ังจ่ายเงิน
คงคลัง และการรับรองการจ่ายเงินคงคลัง  

4.  บริหารจัดการเก่ียวกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก 
5.  ดําเนินการเก่ียวกับการรับฝากและการเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยและทรัพย์สินของส่วนราชการ 
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ                 

ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพด้วย
ระบบท่ีปลอดภัยและทันเวลา ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและท่ัวถึง สร้าง
ความไว้วางใจและความศรัทธาจากผู้รับบริการ กองบริหารเงินตราจึงได้จัดทําโครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ และเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ของประเทศ 
2.  มีปริมาณเหรียญกษาปณ์เพียงพอความต้องการของผู้รับบริการได้ทันเวลา 
3.  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
4.  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

3. เป้าหมาย 
มีเหรียญกษาปณ์ท่ีจ่ายแลกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 

2,385 ล้านเหรียญ 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1.  กองบริหารเงินตรา 
2.  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีขอนแก่น  
3.  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีเชียงใหม่ 
4.  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีนครสวรรค์ 
5.  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีสงขลา 
6.  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีสุราษฎร์ธานี 
7.  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีอุบลราชธานี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการประเมินผล 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน มีการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานทุกไตรมาส 

6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
6.2.1 จํานวนเหรียญกษาปณ์ท่ีจ่ายแลกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 2,700 ล้านเหรียญ 
6.2.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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7. แผนและผลการดําเนินงาน 
7.1 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)  

 
7.2 ผลการดําเนินงาน 

7.2.1 คณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ ได้อนุมัติแผนผลิตและแผนจัดหา
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผน
เหรียญกษาปณ์ ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 

7.2.3 วางแผนการขนย้ายเหรียญกษาปณ์สําหรับหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ใน
ส่วนกลางและดําเนินการจัดจ้างบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นผู้ขนย้ายเหรียญกษาปณ์จากกองบริหารเงินตราไป
ยังศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ท่ัวประเทศท้ัง 6 แห่ง  

8. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
8.1  การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ของประเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
8.2  ปริมาณเหรียญกษาปณ์เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
8.3  ธุรกรรมต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวในด้านการใช้จ่าย 
8.4 ผู้รับบริการเกิดความเช่ือม่ันและไว้วางใจต่อหน่วยงานของภาครัฐ 
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ลําดับท่ี 1  จําแนกกระบวนงาน 
แผนงานท่ี 1  :  โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแนวโน้ม 
ไม่เป็น 

ตามแผน 

1. ประมาณการความต้องการเหรียญกษาปณ ์
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดปริมาณความต้องการ
เหรียญกษาปณ์ในภาพรวมของประเทศ 

3. แจง้ประมาณการความต้องการเหรียญกษาปณ์ต่อกองยุทธศาสตร์
และแผนงานเพื่อจัดทําแผนการผลิตและจัดหาวัตถุดิบ 

4. คณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ ์
พิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนแผนจดัหาและแผนผลิต 

5. กองบริหารการคลังดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัตถุดบิต่าง ๆ  
กองกษาปณ์ดําเนนิการผลิต 

6. กองกษาปณ์ส่งเหรียญกษาปณ์ให้กองบริหารเงินตรา 

7. กองบริหารเงินตราดําเนินการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ใน
ส่วนกลางและจ่ายยา้ยเหรียญกษาปณไ์ปยงัศูนยบ์ริหารจัดการ 
เหรียญกษาปณ์เพื่อจ่ายแลกให้กับประชาชนในสว่นภูมิภาค 

8.1 กองบริหารเงินตรา 
รายงานผลการดําเนนิงานทุกเดอืน 0 8.2. กองบริหารเงินตรา

ติดตาม/ประเมินผลวิเคราะห์
แนวโน้มความต้องการใช้
เหรียญที่อาจเปลี่ยนแปลง 
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ลําดับท่ี 2  วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการทํางาน 
แผนภาพท่ี 2  :  หลังจากจําแนกกระบวนงานตามลําดับท่ี 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียง 
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 

1.  ข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการประมาณการ             
ไม่สะท้อนความต้องการท่ีแท้จริง 

หลักประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง 
หลักการมีส่วนร่วม 
 

2.  พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
เปล่ียนแปลงไปและการแพร่ระบาดของ
โรคต่าง ๆ 
 

หลักประสิทธิผล 
หลักการตอบสนอง 

3.  การเปล่ียนแปลงนโยบายและการกําหนด
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล  
 

หลักการตอบสนอง 
หลักการกระจายอํานาจ 

4.  การรับข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เป็นจริง            
ตามส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และส่ือโซเซียลต่าง ๆ 
 

หลักการตอบสนอง 
หลักความโปร่งใส 

 

1. ประมาณการความต้องการเหรียญกษาปณ์
ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

2.  ประชุมเพ่ือกําหนดปริมาณความต้องการ
เหรียญกษาปณ์ในภาพรวมของประเทศ 

3.  แจ้งประมาณการความต้องการเหรียญกษาปณ์
ต่อกองยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือจัดทํา
แผนการผลติและจัดหาวัตถุดิบ 
 

4.  คณะกรรมการวางแผนเหรยีญกษาปณ์
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนจัดหาและ
แผนผลิต 

5.  กองบริหารการคลังดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้าง/กองกษาปณด์ําเนินการผลติ 

6.  กองกษาปณ์ส่งเหรียญกษาปณ์ ให้ 
กองบริหารเงินตรา 

7.  กองบริหารเงินตราดําเนินการจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์ในส่วนกลางและจ่ายย้าย
ไปยังศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
เพ่ือจ่ายแลกให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค 

8.  กองบริหารเงินตรารายงานผลการดําเนินงาน 
และติ ดตาม/ทบทวน/วิ เคราะห์ จํ านวน    
เหรียญกษาปณ์กับปริมาณความต้องการ 
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ลําดับท่ี 3  การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี 3  :  นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 2 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คว
าม

เป็
นไ

ปไ
ด้ ระดับความเสี่ยง 

โอกาสท่ีจะเกิด ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 
ต่ํา C C B A 

กลาง C B A A 
สูง B A A A 

 

ความเสี่ยง 
1. ข้อมูลที่นํามาใช้ในการประมาณการไม่สะท้อนความต้องการ
ที่แท้จริง 
2. พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไป 
และการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 
4. การรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริงตามสื่อต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ และสื่อโซเชียลต่าง ๆ 

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
1.  มีการรวบรวมข้อมลูในปีท่ีผ่านมา เพ่ือจัดทําเป็นสถิต ิ
2. จัดการประชุมหารือกับผู้รับบรกิารและผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทราบ
ปริมาณความต้องการและแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ 
3. มีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด และได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
4. จัดทําหนังสือสอบถามปริมาณความต้องการเหรียญกษาปณไ์ปยงั
ส่วนภูมภิาค เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ี 
5. ติดตามข่าวสารเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
6.  ศึกษาวิธีการดําเนินการ กฎ ระเบียบ ท่ีสามารถนํามาปฏิบัติเพ่ือ
เพ่ิมการบริการท่ีด ี
7. มีการกําหนดขอบเขตการรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (หน่วยงานภายนอก)  
8. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
9. จัดให้มีช่องทางการรับข้อมูล ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการท่ีหลากหลาย
และเข้าถึงผู้รับบริการในทุก ๆ  ระดับ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
1. ปริมาณเหรียญในระบบเศรษฐกิจอาจไม่เพียงพอ 
หรือมากเกินความต้องการ 
2. เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานทางธุรกิจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3. ปริมาณความต้องการเหรียญบางชนิดราคามีความ
ต้องการสูง กว่าเดมิ และบางชนิดราคาอาจลดลง 
4. ปริมาณความต้องการเหรียญคลาดเคลื่อนอาจไม่
เป็นไปตามแผน 
5. ปัจจุบันแนวนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทางการเงินไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
6. เกิดภาพลักษณ์ไมด่ีต่อองค์กร 
7. เกิดปัญหาข้อร้องเรยีน 
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5. โครงการการรับชําระค่าเช่าด้านท่ีราชพัสดุผ่านช่องทางการชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ   : กรมธนารักษ์  
ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
กระบวนงานหลัก : โครงการการรับชําระค่าเช่าด้านท่ีราชพัสดุผ่านช่องทางการชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e – Payment) 
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก :  เพ่ิมช่องทางการชําระค่าเช่าทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทําให้ผู้เช่าท่ีราชพัสดุชําระเงินสะดวกข้ึน และตรงเวลาและลดปัญหาค่าเช่าค้าง 
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานของโครงการการรับชําระค่าเช่าด้านท่ีราชพัสดุผ่านช่องทางการชําระค่าเช่า 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เพ่ิมช่องทางการรับชําระค่าเช่าและเงินอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านท่ีราชพัสดุ ภายใต้ช่ือ “TRD Smart Pay” โดยร่วมมือกับ
ธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การบริการชําระเงินออนไลน์ผ่าน
บัญชีธนาคาร (Page to Page) กับ ธนาคารท้ัง 7 แห่ง และบริการชําระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต 
(Payment Gateway) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมช่องทางการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) จํานวน 23 ช่องทางและผู้เช่าท่ีราชพัสดุชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ร้อยละ 100 
ของผู้เช่าท้ังหมด 
ค่าเป้าหมาย: ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บริการชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุและเงินอ่ืน ๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 
ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านท่ีราชพัสดุผ่านช่องการชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  
จํานวน 23 ช่องทาง ซ่ึงการชําระค่าเช่าผ่านทาง Application ดังกล่าวเป็นเครื่องมือช่วยอํานวยความสะดวก
รวดเร็วและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ร้อยละ 100 ของผู้เช่าท้ังหมด 
และผู้เช่าท่ีราชพัสดุได้รับความสะดวกในการชําระเงินมากยิ่งข้ึน ทําให้ปัญหาค่าเช่าค้างลดลง 
งบประมาณ: - 
ผลผลิต: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เช่าท่ีราชพัสดุสามารถเลือกชําระค่าเช่าผ่านช่องทางการชําระค่าเช่าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้จํานวน 23 ช่องทาง และมีจํานวนผู้เช่าท่ีชําระผ่านช่องทางต่าง ๆ ร้อยละ 100 ของผู้เช่าท้ังหมด
เป็นการเพ่ิมความสะดวกในการชําระเงินให้กับผู้เช่าท่ีราชพัสดุ สร้างความพึงพอใจกับผู้เช่าท่ีราชพัสดุมากยิ่งข้ึน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  
โครงการการรับชําระค่าเช่าด้านท่ีราชพัสดุผ่านช่องทางการชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

e – Payment  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:   
กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐบาลและกระทรวงการคลัง มีนโยบายในการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

(National e – Payment) เพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจท่ีจะก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)             
โดยเพ่ิมช่องทางการรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด                   
ซ่ึงกรมธนารักษ์ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยได้กําหนดให้ดําเนินโครงการเพ่ิมช่องทางการชําระค่าเช่า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) จํานวน 23 ช่องทาง เพ่ือให้ผู้เช่าท่ีราชพัสดุมีทางเลือกและสามารถเข้าถึง
การใช้บริการชําระเงินในช่องทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) แทนการใช้เงินสด  

ดังน้ัน เพ่ือขับเคล่ือนระบบการชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุให้เข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) กรมธนารักษ์จึงได้กําหนดแผนการดําเนินการใช้ช่องทางการชําระค่าเช่าแบบอิเล็กทรอนิกส์                     
(e – Payment) สําหรับผู้เช่าท่ีราชพัสดุท่ัวประเทศให้ได้ร้อยละ 100 ภายใน 4 ปี ดังน้ี 

- ปี พ.ศ. 2561 กําหนดเป้าหมายผลการดําเนินการ = ร้อยละ 10 
- ปี พ.ศ. 2562 กําหนดเป้าหมายผลการดําเนินการ = ร้อยละ 50 
- ปี พ.ศ. 2563 กําหนดเป้าหมายผลการดําเนินการ = ร้อยละ 80 
- ปี พ.ศ. 2564 กําหนดเป้าหมายผลการดําเนินการ = ร้อยละ 100 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เช่าท่ีราชพัสดุมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงการใช้บริการการชําระค่าเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) เพ่ิมความสะดวกในการชําระเงินเพ่ือผู้เช่าจะได้ชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุตรง
เวลาช่วยลดปัญหาค่าเช่าค้าง  

3. เป้าหมายของโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิดใช้ ช่องทางการชําระค่าเช่าทางอิ เล็กทรอนิกส์                        

(e – Payment) จํานวน 23 ช่องทาง และมีผู้เช่าท่ีราชพัสดุท่ัวประเทศชําระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวให้ได้ร้อยละ 100 
ภายใน 4 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องมีผู้เช่าท่ีราชพัสดุท่ัวประเทศ
ชําระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวให้ได้ร้อยละ 100 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี และกองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (จํานวน 77 จังหวัด) 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564  

6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการประเมินผล จัด ทําหลักเกณฑ์ ตัวช้ี วัด ช่องทางการชําระค่าเช่าทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) โดยกําหนดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการปฏิบัติงานตามโครงการ รอบ 5 
เดือน และรอบ 11 เดือน  

6.2 ตัวช้ี วัดผลสําเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมช่องทางการชําระค่าเช่าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) เป็น 23 ช่องทาง โดยได้เพ่ิมช่องทางการรับชําระค่าเช่าและเงินอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุผ่านแอปพลิเคช่ัน (Application) ด้านท่ีราชพัสดุ ภายใต้ช่ือ “TRD Smart Pay” ร่วมมือ
กับธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีรูปแบบบริการ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การบริการชําระเงินออนไลน์
ผ่านบัญชีธนาคาร (Page to Page) กับ ธนาคารท้ัง 7 แห่ง และบริการชําระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต 
(Payment Gateway) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) และมีผู้เช่าท่ีราชพัสดุเปรียบเทียบกับผู้เช่าท่ีราชพัสดุท้ังหมด ของแต่ละพ้ืนท่ี
ชําระค่าเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ร้อยละ 100 

7. แผนการดําเนินการ (Action Plan) 

 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
- 

9. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
9.1 ผู้เช่าท่ีราชพัสดุสามารถมีทางเลือกใช้บริการชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุได้มากยิ่งข้ึน 
9.2 ผู้เช่าท่ีราชพัสดุเข้าใจวิธีการชําระเงินผ่านผ่านช่องทางการชําระค่าเช่าทาง

อิเล็กทรอนิกส์ช่องทางต่าง ๆ ทําให้ได้รับความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้เช่าท่ีราชพัสดุ                    
ในการเดินทางมาชําระค่าเช่า 

9.3 ผู้เช่าชําระค่าเช่าตรงเวลา ทําให้ปัญหาค่าเช่าค้างลดลง 
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ลําดับท่ี 1 จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1: โครงการการรับชําระค่าเช่าด้านท่ีราชพัสดุผ่านช่องทางการชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์   
(e – Payment)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ศึกษารายละเอียดบันทึกข้อตกลง 

3. ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

5. การดําเนินการด้าน IT ท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมช่องทาง            
การรับชําระค่าเช่าและเงินอ่ืน ๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 
ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านท่ีราชพัสดุ 

 

6. ประชาสัมพันธ์การเพ่ิมช่องทางการรับชําระค่าเช่าและ
เงินอ่ืน ๆ เก่ี ยวกับท่ี ราชพั สดุ ผ่ านแอปพลิ เคชัน 
(Application) ด้านท่ีราชพัสดุ โดยจัดส่งคู่มือการใช้ช่องทาง
การชําระค่าเช่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี 
ดาวน์โหลดคู่มือ ประชาสัมพันธ์กับผู้เช่าต่อไป 

7. เปิดให้บริการรับชําระค่าเช่าด้านท่ีราชพัสดุผ่าน
ระบบ e – Payment โดยเพ่ิมช่องทางการรับชําระค่าเช่า
และเงินอ่ืน ๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุผ่านแอปพลิเคชัน 
(Application) ด้านท่ีราชพัสดุและช่องทางอ่ืน ๆ รวม 
23 ช่องทาง 

 

1. ศึกษาการรวบรวมข้อมูลการเพ่ิมช่องทางการรับชําระ
ค่าเช่าและเงินอ่ืน ๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุผ่านแอปพลิเคชัน 
(Application) ด้านท่ีราชพัสดุ 

4. ขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการฯ 
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ลําดับท่ี 2 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 2 : หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานลําดับท่ี 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง หลักคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

1. ความไม่ถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล 

- ความมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ี
เก่ียวข้องในการชําระค่าเช่าท่ีราช
พัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ /บันทึก
ข้อตกลง 

- ความมีประสิทธิภาพ 
 
 

3. เหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมธนารักษ์/
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 

 
- ความมีประสิทธิภาพ 
- ความมีประสิทธิผล 

4. เหตุขัดข้องทางเทคนิค 
 

- ความมีประสิทธิภาพ 
- ความมีประสิทธิผล 

5. ความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

- ความประสิทธิภาพ 
- ความมีประสิทธิผล 

6. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ไม่ท่ัวถึง 

- ความมีประสิทธิภาพ 
 

7. การทุจรติ/ช่องว่างให้มิจฉาชีพ
เข้ามาหลอกลวงให้โอนเงิน 

- ความโปร่งใส 
- นิติธรรม 

- ความมีประสิทธิภาพ 
 

1. ศึกษาการรวบรวมข้อมูลการเพ่ิมช่องทางการ
รับชําระค่าเช่าและเงินอ่ืนๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 
ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านท่ีราชพัสดุ 

 

2. ศึกษารายละเอียดบันทึกข้อตกลง 
 

3. ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

4. ขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการฯ 
 

5. การดําเนินการด้าน IT ท่ีเก่ียวข้องกับการ
เพ่ิมช่องทางการรับชําระค่าเช่าและเงินอ่ืนๆ 
เ ก่ี ย ว กั บ ท่ี ร าช พั ส ดุ  ผ่ าน แ อ ป พ ลิ เค ชั น 
(Application) ด้านท่ีราชพัสดุ 

 

6. ประชาสัมพันธ์การเพ่ิมช่องทางการรับชําระค่าเช่า
และเงินอ่ืนๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ ผ่านแอปพลิเคชัน 
(Application) ด้านท่ีราชพัสดุ โดยจัดส่งคู่มือ
การใช้ ช่องทางการชําระค่าเช่าผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  ให้สํานักงานธนารักษ์ พ้ืนท่ี 
ดาวน์โหลดคู่มือ ประชาสัมพันธ์กับผู้เช่าต่อไป 

7. เปิดให้บริการรับชําระค่าเช่าด้านท่ีราชพัสดุ
ผ่านระบบ e-Payment โดยเพ่ิมช่องทางการ
รับชําระค่าเช่าและเงินอ่ืนๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ
ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านท่ีราชพัสดุ
และช่องทางอ่ืน ๆ รวม 23 ช่องทาง 
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ลําดับท่ี 3. การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี 3 : นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 2 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นไปได้ 

ระดับความเส่ียง 
โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ตํ่า C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 

 
ความเส่ียง 

1. ความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
2. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการชําระค่าเช่า
ท่ีราชพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ /บันทึกข้อตกลง 
3. เหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมธนารักษ์ 
4. เหตุขัดข้องทางเทคนิค 
5. ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
6. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไม่ท่ัวถึง 
7. การทุจริต/ช่องว่างให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงให้โอนเงิน 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
1. ผู้เช่าท่ีราชพัสดุขาดความเช่ือม่ันต่อการให้บริการ
ของภาครัฐ กรณีเหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างกรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2. การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. ผู้เช่าท่ีราชพัสดุไม่ได้รับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการชําระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์  
4. เกิดปัญหาข้อร้องเรียน 

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
1. แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ิมช่องทางการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e – Payment 
2. มีศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง 
3. มีระบบ Backup และ Recovery ข้อมูล 
4. กําชับให้เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์พร้อมแนะนําวิธีการ
ชําระค่าเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e – Payment 
ให้ท่ัวถึงและให้ผู้เช่าท่ีราชพัสดุเข้าใจถึงข้ันตอนต่าง ๆ 
ในการชําระเงิน 
5. กําชับให้เจ้าหน้าท่ีจัดส่งใบเสร็จรับเงินการชําระผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องและตรงเวลา 
6. ติดตามและประ เมินผลอย่ าง ต่อ เน่ื อ งเพ่ื อ ให้ 
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
7. จัดทําคู่มือแนะนําช่องทางการชําระค่าเช่าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e – Payment 
8. กําหนดเลขท่ีอ้างอิง ในการทํารายการชําระเงินของ
ใบแจ้งการชําระเงินกรมธนารักษ์ของผู้เช่าแต่ละราย  
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ความเส่ียง 
ระดับคะแนน 

ท่ีได้รับ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/
นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 

1. ความไม่ถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล 
 

C 
 

- ไม่สามารถชําระผ่าน
ชําระเงินได้/ข้อมูล                
ไม่ถูกต้องตรงกับ                
ความเป็นจริง 
- ขัดกับหลักเกณฑ์
ข้อตกลงในบันทึก
ข้อตกลง 

- ศึกษาการรวบรวมข้อมูลการชําระเงิน
โดยได้เพ่ิมช่องทางการรับชําระค่าเช่า
และเงินอ่ืน ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ 
- แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment 
 

2. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ี
เก่ียวข้องในการชําระค่าเช่าท่ีราช
พัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ /บันทึก
ข้อตกลง 
 

C 
 

- ขัดกับหลักเกณฑ์
ข้อตกลงในบันทึก
ข้อตกลง 
- ไม่สามารถเปิดใช้งาน
ช่องทางการชําระเงินได้ 

- ศึกษาบันทึกรายละเอียดบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) อย่างละเอียดรอบคอบ
และถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงอย่าง
เคร่งครัด 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีสํานักกฎหมายเป็น
คณะทํางานตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพช่องทางชําระค่าเช่าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e-Payment 
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ความเส่ียง 
ระดับคะแนน 

ท่ีได้รับ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/
นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 

3. เหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมธนารักษ์/
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

A 
 
 

- ผู้เช่าท่ีราชพัสดุขาด
ความเช่ือม่ันต่อระบบการ
ให้บริการของภาครัฐ
กรณี เหตุขัดข้องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมธนารักษ์/
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ทําให้ระบบการชําระเงิน
เกิดข้อผิดพลาด 
- ผู้เช่าท่ีราชพัสดุไม่ได้รับ
ความพึงพอใจในการ
ชําระค่าเช่าผ่านช่อง
ทางการชําระค่าเช่าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- มีศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง 
- มีระบบ Backup และ Recovery 
ข้อมูล 
- กําชับให้เจ้าหน้าท่ีจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
การชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกต้องและตรงเวลา 

4. เหตุขัดข้องทางเทคนิค B 

5. ความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

C 
 

- เกิดปัญหาข้อร้องเรียน 
- ขาดความเช่ือม่ันต่อ
การชําระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- กําชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด และตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงก่อน
ทุกครั้งท่ีจะทําการรับชําระเงินและ
ออกใบเสร็จรับเงิน 
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ความเส่ียง 
ระดับคะแนน 

ท่ีได้รับ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/
นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 

6. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ไม่ท่ัวถึง 

A 
 

-  ผู้เช่าท่ีราชพัสดุได้รับ
ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง 
- ผู้เช่าท่ีราชพัสดุไม่เข้าใจ
วิธีการชําระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ขาดความเช่ือมันต่อ
การชําระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- กําชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
- กําชับให้เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนะนําวิธีการชําระเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เช่า
ทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง 
- จัดทําคู่มือแนะนําช่องทางการชําระ
ค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ e – Payment 

7. การทุจริต/ช่องว่างให้มิจฉาชีพ
เข้ามาหลอกลวงให้โอนเงิน 

C 
 

-ขาดความเช่ือม่ันต่อ 
การชําระเงินผ่านช่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- กําหนดเลขท่ีอ้างอิงในการดําเนินทํา
รายการชําระเงินของใบแจ้งฯของผู้เช่า
แต่ละราย 
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6. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเท่ียว (Land Mark) 
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล ประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์ 
ส่วนราชการ : กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
กระบวนงานหลัก : การบริหารจัดการทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก : เพ่ือเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ให้เป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลายให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์
ของกรมธนารักษ์เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ รวมไปถึงเกิดการสร้างเครือข่าย              
ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน                   
ท่ีเก่ียวข้อง  
ตัวช้ี วัดของการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างพิ พิธภัณฑ์ให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้และ                
การท่องเท่ียว (Land Mark) : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
ค่าเป้าหมาย : จัดกิจกรรมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 4 ครั้ง 
ผลผลิต : จัดกิจกรรมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก                 
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และเกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน             
ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ 
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเท่ียว (Land Mark) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 

1.  หลักการและเหตุผล 
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ มีภารกิจสําคัญในด้านการบริหาร

จัดการงานด้านพิพิธภัณฑ์และทรัพย์สินมีค่า ซ่ึงมีพิพิธภัณฑ์ในส่วนกลางท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ 
พิพิธบางลําพู พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัด
เชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ ๒ จังหวัดสงขลา นอกจากน้ี ยังมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงท่ีราชพัสดุแปลงอาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยกรมธนารักษ์มีแผนการจัดทํา MOU 
ร่วมกับพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ ระหว่างพิพิธภัณฑ์ และหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว นับเป็นการเช่ือมองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์อัน
ก่อให้เกิดการบูรณาการและการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา รวมท้ังหน่วยงาน
เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกรมธนา
รักษ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเท่ียว (Land Mark) ท่ีสําคัญของประเทศ 
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2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายให้แก่นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
๒.๒ เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของ

ประเทศ 
๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของ

พิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
๒.๔ เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปล่ียนความรู้ข้อมูล 

และกิจกรรมด้านพิพิธภัณฑ์  
๒.๕ เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์เป็นสถานท่ีใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน               

ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ จัดทํ า (MOU) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในงานด้ านต่าง ๆ กับพิ พิ ธภัณฑ์ 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
๓.๒ ดําเนินการส่งเสริมความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องท้ังในและนอกเครือข่าย จํานวนไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พิพิธภัณฑ์ในกํากับของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์  

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

6. การติดตามประเมินผล 
6.๑ ประเมินผลจากความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
6.๒ ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึน 
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7. แผนการดําเนินการ (Action Plan) 

 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน 
เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทํา

ของ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 300,000 บาท 

9. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
9.๑ เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืน              

ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน  
9.๒ พิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางและแหล่งท่องเท่ียว                  

ท่ีสําคัญของประเทศ  
9.๓ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รู้จัก

ภารกิจของกรมธนารักษ์ ในด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย  
9.๔ เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปล่ียนข้อมูล องค์ความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรม

ด้านพิพิธภัณฑ์  
9.๕ เป็นสถานท่ีใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ลําดับท่ี ๑  จําแนกกระบวนงาน  
แผนภาพท่ี ๑ : กระบวนงานโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเท่ียว (Land Mark) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น แนวโน้มการท่องเท่ียว 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ/หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 

2. วางแผนการดําเนินงาน 

3. ประชุมคณะทํางานฯ 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกําหนดจัดกิจกรรม 4 ครั้ง) 

5. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
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ลําดับท่ี ๒  วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี ๒ : การระบุความเส่ียงจากกระบวนงานโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
และการท่องเท่ียว (Land Mark) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง   
เช่น แนวโน้มการท่องเท่ียว 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ/
หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 

2. วางแผนการดําเนินงาน 

3. ประชุมคณะทํางานฯ 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีกําหนดจัดกิจกรรม 4 ครั้ง) 

5. จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 

ความเส่ียง 
หลักคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
1. ข้อมูลไม่ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

- หลักการมีส่วนร่วม 
- หลักความเสมอภาค 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
ครบตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

- หลักประสิทธิภาพ 

3. ความล่าช้าในการ
ดําเนินงาน 

- หลักการกระจายอํานาจ 
- หลักประสิทธิภาพ 

4. รายงานสรุปผลไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
เครือข่ายความร่วมมือ 

- หลักประสิทธิผล 
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ลําดับท่ี 3  การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี ๓ : นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 2 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
    การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด 
    และไม่ครอบคลุมความต้องการของหน่วยงานเครือข่าย 
    ความร่วมมือ 

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
1. จัดทําแบบสํารวจความต้องการและ    
ติดตามผลการสํารวจอย่างต่อเน่ืองผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ หนังสือราชการ 
การประชุม Line Application 
2. ศึกษาและเตรียมความพร้อมการจัด   
กิจกรรมรูปแบบใหม่ อาทิ การจัดกิจกรรม   
ผ่ านระบบออนไลน์  การจัด กิจกรรมใน   
รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
3. ประสานงานกับหน่วยงานเครือ ข่าย    
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
4. ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดกิจกรรม อาทิ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การกําหนดวันหยุดราชการพิเศษ 

ระดับความเส่ียง 
 โอกาสท่ีจะเกิด ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ตํ่า C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 

 
ความเส่ียง 

1. ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 
2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
3. ความล่าช้าในการดําเนินงาน 
4. รายงานสรุปผลไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 
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ความเส่ียง เกรดท่ีได้รับ 
ผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
แนวทางการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล / 

นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 

1. ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
เครือข่ายความร่วมมือ 
 

C การจัด กิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานท่ีกําหนด 
และไม่ ค รอบค ลุ ม
ความ ต้ องการของ
หน่วยงานเครือข่าย
ความร่วมมือ 
 

จัดทําแบบสํารวจความต้องการและติดตามผล
การสํ ารวจอย่ างต่ อเน่ื อง ผ่ านช่ องทาง               
ท่ีหลากหลาย อาทิ หนังสือราชการ การประชุม 
Line Application 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรั ส โค โรนา 2019 (COVID-19)  
ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบ
ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

B ศึกษาและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
รูปแบบใหม่ อาทิ การจัดกิจกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ การจัดกิจกรรมในรูปแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) 

3. ความล่าช้าในการดําเนินงาน B - ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดกิจกรรม อาทิ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การกําหนดวันหยุดราชการพิเศษ 

4. รายงานสรุปผลไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 

C 
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นโยบายด้านองค์การ 
7. โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ  
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล ประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์ 
ส่วนราชการ : กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน 
กระบวนงานหลัก : โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ  
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก : เพ่ือบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานของโครงการ: จํานวนหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
จํานวน 5 หน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย : มีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการแลกเปล่ียน เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน จํานวน 5 หน่วยงาน 
ผลผลิต : บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และ
นโยบายด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของรัฐบาล               

ช่ือแผนงาน/โครงการ   
โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบบริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ  ซ่ึงเป็นศูนย์กลางท่ีดําเนินการ

เผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเผยแพร่ราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย์อาจรวมถึงราคาประเมินทางราชการท่ีกรมธนารักษ์จัดทําข้ึนเพ่ือใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม และเพ่ือใช้เป็นฐานคํานวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                 
มีการสร้างเน้ือหาด้านงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคา
อสังหาริมทรัพย์ พยากรณ์อุปสงค์ อุปทานราคาซ้ือขายของอสังหาริมทรัพย์ เผยแพร่และให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ ท่ีเก่ียวกับข้อมูลประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีด้วยการบูรณาการ
ข้อมูลด้านแผนท่ีกับข้อมูลต่าง ๆ โดยสร้างรูปแบบเน้ือหาได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รองรับการ
เช่ือมต่อด้วยการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซ่ึงประกอบด้วย ฐานข้อมูลแผนท่ีรูป
แปลงท่ีดินและสถานท่ีสําคัญข้อมูลแปลงท่ีดินท่ีราชพัสดุ ข้อมูลรูปแปลงท่ีดินท่ีได้รับการเช่ือมโยงจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐท่ีครอบครอง ข้อมูลทะเบียนท่ีดิน ข้อมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนจากกรมท่ีดิน และ
ข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน เป็นต้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรวบรวมฐานข้อมูลด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านท่ีราชพัสดุ ด้านเหรียญกษาปณ์

และบริหารเงินตรา และด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตามภารกิจของกรมธนารักษ์ สําหรับจัดทําฐานข้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big Data)   

2. เพ่ือบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) และนโยบายด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของรัฐบาล                    

3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ด้านอสังหาริมทรัพย์  

3. เป้าหมาย 
มีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการแลกเปล่ียน เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน จํานวน 5 หน่วยงาน 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานอ่ืน               

ท่ีเก่ียวข้อง 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามแผน                     

การดําเนินงานท่ีแนบ (Action Plan) 

6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการติดตามและประเมิน 
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สิน

แห่งชาติ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นรายเดือน 
6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
จํานวนหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน จํานวน 5 หน่วยงาน 

7. แผนและผลการดําเนินงาน (Action Plan) 

 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน  
ใช้เงินงบประมาณของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนการดําเนินงาน 

จํานวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
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9. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

9.1 สามารถสร้างการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ  

9.2 มีการสนับสนุนการวิเคราะห์ประเมินราคาทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล   
โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มาทําการวิเคราะห์และกําหนดราคาประเมินท่ีดิน ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างและ 
ราคาประเมินห้องชุด 

9.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
ภาครัฐในมิติต่าง ๆ  
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียงเพ่ือนําไปสู่แนวทางการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ลําดับท่ี 1 จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1 : โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

2. ศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

3. เช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพย์สินแห่งชาติ 

4. ตรวจสอบผลสําเร็จของการเช่ือมโยงและรายงานผล 



แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   

 84 

ลําดับท่ี 2 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 2 : หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานลําดับท่ี 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประสานงานและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
 

2. ศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน 

3. เช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบศูนย์บริหาร
จัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ 

4. ตรวจสอบผลสําเร็จของการเช่ือมโยง
และรายงานผล 

ความเส่ียง หลักคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

1. มีข้ันตอนตามกฎหมายในการจัดทํา
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน  

- หลักประสิทธิผล 
- หลักนิติธรรม 

2. รูปแบบฐานข้อมูลมีมาตรฐานท่ี
แตกต่างกัน 

- หลักประสิทธิภาพ 

3. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้าน IT ท่ีเหมาะสม 

- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักภาระรับผิดชอบ 

4. การบริหารระบบการเช่ือมโยงของ
แต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานแตกต่างกัน 

- หลักการตอบสนอง 
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ลําดับท่ี 3 การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี 3 : นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 2 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียง 
1. มีข้ันตอนตามกฎหมายในการจัดทําข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานท่ีแตกต่างกัน  
2. รูปแบบฐานข้อมูลมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน IT ท่ีเหมาะสม 
4. การบริหารระบบการเช่ือมโยงของแต่ละหน่วยงานมี
มาตรฐานแตกต่างกัน 

 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
1. อาจส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้า 
2. ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วนจะทําให้ผลลัพธ์ท่ีได้ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
3. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 
4. ข้อมูลท่ีได้จากหน่วยงานอ่ืนอาจไม่เป็นปัจจุบันและ
ผิดพลาดคลาดเคล่ือน 

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
1. ขอคําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย 
2. มีการจัดต้ังคณะทํางานและมอบหมายหน้าท่ีให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและ
ใช้มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลตามกรอบแนวทาง 
การเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (e-GIF) 
3. ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
4 . ดํ า เนินการตรวจสอบฐาน ข้อ มูลให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

ระดับความเส่ียง 
โอกาสท่ีจะเกิด ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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ความเส่ียง 
เกรดท่ี
ได้รับ 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/

นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
1. มีข้ันตอนตามกฎหมายใน
การจั ดทํ าข้ อตกลงระหว่าง
หน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 

B อาจส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้า ขอคําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย 

2. รูปแบบฐานข้อมูลมีมาตรฐาน
ท่ีแตกต่างกัน 

C ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วนจะ
ทําให้ผลลัพธ์ท่ีได้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดต้ังคณะทํางานและมอบหมาย
หน้าท่ี ให้ เจ้ าห น้า ท่ี ท่ี มี ส่วน เก่ียวข้อง            
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน และใช้มาตรฐาน                 
การแลกเปล่ียนข้อมูลตามกรอบแนวทาง     
การ เช่ื อม โยงรั ฐบ าล อิ เล็กท รอ นิก ส์
แห่งชาติ (e-GIF) 

3. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้าน IT ท่ีเหมาะสม 

C เจ้ า ห น้ า ท่ี ป ฏิ บั ติ ง าน ข า ด
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีให้ได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 

4. การบริหารระบบการเช่ือมโยง
ของแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐาน
แตกต่างกัน 

C ข้อมูลท่ี ได้จากหน่วยงานอ่ืน  
อาจไม่เป็นปัจจุบันและผิดพลาด
คลาดเคล่ือน 

ดําเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
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8. โครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล ประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์ 
ส่วนราชการ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระบวนงานหลัก : การประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ 
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก :  
     1. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมธนารักษ์มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
     2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์สามารถพัฒนาองค์กรได้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวช้ีวัดการดําเนินการของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ :  
     ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลของโครงการ
โดยจัดส่งข้อมูลการพัฒนาองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ค่าเป้าหมาย : หน่วยงานส่วนกลางและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลของโครงการ ดังน้ี รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น ทุกหน่วยงานใน
ส่วนกลาง (ยกเว้นกลุ่มงานตรวจราชการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สามารถดําเนินการพัฒนาองค์กร
เช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับรางวัล)) และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี 76 พ้ืนท่ี สามารถส่งผล
งานเข้าร่วมประกวด 
ผลผลิต : หน่วยงานให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลของ
โครงการ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ   
โครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

กรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับ
มาตรฐานสากล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองรวมท้ังเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของหน่วยงานภายในกรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรผ่านโครงการประกวดการพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ซ่ึงดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่        
ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน  
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ผลการดําเนินการโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ในปีท่ีผ่านมา พบว่าหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การพัฒนาองค์กรในภาพรวมของกรมธนารักษ์สามารถ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด จึงถือได้ว่าโครงการประกวดฯ 
สามารถดําเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด    

เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรของกรมธนารักษ์เป็นไปอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน ก.พ.ร. และใช้ประกอบในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 กรมธนารักษ์จึงดําเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
ซ่ึงทําให้ระบบราชการจําเป็นจะต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับบริบทท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป ระบบราชการไทย
จึงต้องมีการปฏิรูปตนเองเพ่ือปรับปรุง เปล่ียนแปลงพัฒนาองค์กรในการยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์  โครงการประกวดการพัฒนาองค์กรฯ (PMQA. Upload) ถือเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึง
ในการช่วยให้กรมธนารักษ์สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาให้สามารถก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0 และเพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                  
จึงเห็นควรให้จัดทําโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
กรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมธนารักษ์มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ       

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)    
2.2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์สามารถพัฒนาองค์กรได้ตามเกณฑ์คุณภาพ     

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เป้าหมาย 
หน่วยงานส่วนกลางและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร       

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลของโครงการ 
3.1 รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น สําหรับหน่วยงานส่วนกลาง ทุกหน่วยงานในส่วนกลาง

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ยกเว้นกลุ่มงานตรวจราชการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สามารถ
ดําเนินการพัฒนาองค์กรเช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับรางวัล)  

3.2 รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นสําหรับสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี 
76 พ้ืนท่ี สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
หน่วยงานส่วนกลางและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามแผนการดําเนินงาน

ท่ีแนบ (Action Plan) 
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6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการติดตามและประเมิน 
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบผล                  
การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นรายเดือน 

6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
หน่วยงานให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผล        

ของโครงการ โดยส่งข้อมูลการพัฒนาองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. แผนและผลการดําเนินงาน (Action Plan) 

 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน  
เงินรางวัลจํานวน 560,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายจาก

เงินกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ รายละเอียดดังน้ี 
-  หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานท่ีสามารถเข้าร่วมประกวดได้มีจํานวน 17 หน่วยงาน 

ยกเว้นกลุ่มงานตรวจราชการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเน่ืองจากเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดย
กําหนดให้มี 4 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร วงเงินรวม 135,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังน้ี 

ลําดับ รางวัล 
เงินรางวัล  

รางวัลละ (บาท) 
เป็นเงิน 

1 ดีเด่น 30,000 30,000 
2 ดีมาก 20,000 20,000 
3 ดี 10,000 10,000 
4 ชมเชย (15 รางวัล) 5,000 75,000 

รวม 135,000 
หมายเหตุ : รางวัลชมเชย ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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-  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี 76 พ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีสามารถเข้าร่วมประกวดได้มีจํานวน 
76 หน่วยงาน กําหนดให้มี 17 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร วงเงินรวม 163,400 บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืน
สามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ดังน้ี 

ลําดับ รางวัลท่ีได้รับ 
เงินรางวัล  

รางวัลละ (บาท) 
เป็นเงิน 

1 ดีเด่น 30,000 30,000 
2 ดีมาก 20,000 20,000 
3 ดี 10,000 10,000 

4-76 ชมเชย 
(จํานวน 73 รางวัล) 

5,000 365,000 

รวม 425,000 
หมายเหตุ : รางวัลชมเชย ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

9. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  9.1 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.2 เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนในการพัฒนาหน่วยงานของกรมธนารักษ์ตามนโยบายของ
รัฐบาลและของกรมเป็นไปได้อย่างท่ัวท้ังองค์กร 
  9.3 เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาดําเนินงานขององค์กร 
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ลําดับท่ี 1 จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1 : การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือตรวจประเมินผลการประเมินผล  
การพัฒนาองค์กรปี พ.ศ. 2563 

2. ประชุมสรุปผลคะแนนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังพิจารณา
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการประเมินผลสําหรับโครงการประกวดฯ ปี พ.ศ. 2564 

3. เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบผลการประกวดการพัฒนาองค์กรฯ               
ปี พ.ศ. 2563 และเสนอขออนุมัติโครงการประกวดฯ ปี พ.ศ. 2564 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดฯ ปี พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการประเมินผลเพ่ือให้
ทุกหน่วยงานดําเนินการพัฒนาองค์กร และ Upload ข้อมูลตาม
แนวทางท่ีกําหนด 

5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือตรวจประเมินผลการพัฒนาองค์กร  
ปี พ.ศ. 2564 
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ลําดับท่ี 2 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 2 : หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานลําดับท่ี 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง หลักคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

1. หน่ วยงานไม่ ให้ความ ร่วม มือใน           
การ Upload ข้อมูล เนื่องจากไม่ได้อยู่
ในภาคบังคับ ขาดความใส่ใจและความ
กระตือ รือร้นในการดําเนินการตาม
โครงการ 

- หลักประสิทธิผล 
- หลักการตอบสนอง 

2. การตรวจประเมินอาจมีความล่าช้า              
ไม่ เป็นไปตามกําหนดเวลาเนื่องจาก
คณะกรรมการส่วนใหญ่ เป็นผู้ตรวจ
ราชการกรม ทําให้ต้องออกตรวจพื้นที่
ต่างจังหวัด  

- หลักประสิทธิภาพ 

4. ความล่าช้าในการสรุปผลการตรวจ
ประเมิน และเสนอขออนุ มัติ โครงการ
เนื่องจากมีการอุทธรณ์ผลคะแนน  

- หลักการตอบสนอง 

5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถ
เข้าถึงหน่วยงานให้เกิดความสนใจ หรือ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องได้ 

- หลักประสิทธิภาพ 

6. การดํ าเนิ นการตามโครงการ PMQA  
Upload บางหน่วยงานขาดการดําเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง และ
ขาดความต่ อเนื่ องในการพัฒนาตาม
แนวทางของโครงการ 

- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
 

 

1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจ
ประเมินผลการประเมินผลการพัฒนาองค์กร
ปี พ.ศ. 2563 

2. ประชุมสรุปผลคะแนนประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รวมทั้ งพิ จารณาหลั กเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการประเมินผลสําหรับโครงการ
ประกวดฯ ปี พ.ศ. 2564 

3. เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบผลการประกวด
การพัฒนาองค์กรฯ ปี พ.ศ. 2563 และเสนอขอ
อนุมัติโครงการประกวดฯ ปี พ.ศ. 2564 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดฯ ปี พ.ศ. 2564 
พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
แนวทาง และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ดําเนินการพัฒนาองค์กร และ Upload ข้อมูล
ตามแนวทางที่กําหนด 

5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจ
ประเมินผลการพัฒนาองค์กร ปี พ.ศ. 2564 
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ลําดับท่ี 3 การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี 3 : นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 2 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
1. หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการ Upload ข้อมูล เนื่องจากไม่ได้
อยู่ในภาคบังคับเงินเดือน ขาดความใส่ใจและความกระตือรือร้นในการ
ดําเนินการตามโครงการ 
2. การตรวจประเมินอาจมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา
เนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ตรวจราชการกรม ทําให้ต้อง
ออกตรวจพื้นที่ต่างจังหวัด 
3. ความล่าช้าในการสรุปผลการตรวจประเมิน และเสนอขออนุมัติ
โครงการเนื่องจากมีการอุทธรณ์ผลคะแนน 
4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานเพื่อให้เกิด
ความสนใจ หรือดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องได้ 
5. การดําเนินการตามโครงการ PMQA  Upload บางหน่วยงานขาด
การดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง และขาดความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาตามแนวทางของโครงการรตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องได้ 
 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
1. หน่วยงานไม่ได้พัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ฯ 
2. การส่งคะแนนล่าช้า ส่งผลให้ประกาศผลรางวัลล่าช้า 
3. การจัดสรรเงินรางวัลและการดําเนินการโครงการใน
ปีถัดไปมีความล่าช้า 
4. หน่วยงานไม่ได้ส่งข้อมูล Upload ตามวัน และเวลา
ที่กําหนด ส่งผลให้ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรตามหัวข้อที่กําหนด และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล  
5. การทํางานของหน่วยงานไม่เกิดพัฒนาตามวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง ไม่สามารถพัฒนาการทํางานเพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
1. จูงใจโดยการจัดสรรเงินรางวัลมากข้ึน 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตรวจสอบข้อมูล               
การ Upload เบื้องต้น เพื่อให้ระยะเวลาการตรวจ
ประเมินสั้นลง  
3. ชี้แจงทําความเข้าใจสาเหตุการถูกหักคะแนน     
โดยเชิญหน่วยงานส่วนกลางมารับฟัง และประสาน
ทางโทรศัพท์กรณีที่เป็นหน่วยงานธนารักษ์พื้นที่  
4. จัดทําบันทึกและข้ึน Pop up แจ้งเตือน วัน 
เวลาที่จะส่งข้อมูล PMQA Upload เป็นระยะ 
5 . ชี้ แ จ งป ระชาสั มพั น ธ์ ถึ งความจํ า เป็ น ใน               
การดําเนินโครงการว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
หน่วยงานและกรมธนารักษ์ 

ระดับความเส่ียง 
โอกาสท่ีจะเกิด ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ตํ่า C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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ความเส่ียง 
เกรดท่ี
ได้รับ 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/ 

นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
1. หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือใน
การ Upload ข้อมูลเน่ืองจากไม่ได้
อยู่ในภาคบังคับเงินเดือนขาดความ
ใส่ใจและความกระตือรือร้นในการ
ดําเนินการตามโครงการ 

C -  หน่ วยงานไม่ ได้ พั ฒนา
องค์กรตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการ ฯ 

-  จูงใจโดยการจัดสรรเงินรางวัล
มากข้ึน 
 

2. การตรวจประเมินอาจมีความ
ล่าช้าไม่ เป็นไปตามกําหนดเวลา
เน่ืองจากคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็น
ผู้ตรวจราชการกรมทําให้ต้องออก
ตรวจพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 

B -  ก า ร ส่ งค ะแ น น ล่ า ช้ า 
ส่งผลให้ประกาศผลรางวัล
ล่าช้า 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบ
ข้อมูลการ Upload เบ้ืองต้น เพ่ือให้
ระยะเวลาการตรวจประเมินส้ันลง  
 

3. ความล่าช้าในการสรุปผลการ
ตรวจประเมิน และเสนอขออนุมัติ
โครงการเน่ืองจากมีการอุทธรณ์ผล
คะแนน 

C -  หน่วยงานไม่ได้พัฒนาองค์กร
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ฯ 
-  การจัดสรรเงินรางวัลและ
การดําเนินการโครงการในปี
ถัดไปมีความล่าช้า 
-  หน่วยงานไม่ได้ส่งข้อมูล 
Upload ตามวัน และเวลา
ท่ีกําหนด ส่งผลให้ขาดการ
มี ส่วนร่ วม ในการพัฒนา
องค์กรตามหัวข้อท่ีกําหนด 
และไม่มีสิทธ์ิได้รับรางวัล 

3. ช้ีแจงทําความเข้าใจสาเหตุการถูก
หั กคะแนน โดย เชิ ญ ห น่ วย งาน
ส่วนกลาง มารับฟังและประสานทาง
โทรศัพท์กรณีท่ี เป็นหน่วยงานธนา
รักษ์พ้ืนท่ี  
 

4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่
สามารถเข้าถึงหน่วยงานเพ่ือให้เกิด
ความสนใจ หรือ ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ท่ีถูกต้องได้ 

B -  การส่งคะแนนล่าช้าส่งผล
ให้ประกาศผลรางวัลล่าช้า 
-  หน่วยงานไม่ได้ส่งข้อมูล 
Upload ตามวัน และเวลา
ท่ีกําหนด ส่งผลให้ขาดการ
มี ส่วนร่ วม ในการพัฒนา
องค์กรตามหัวข้อท่ีกําหนด 
และไม่มีสิทธ์ิได้รับรางวัล 

4. จัดทําบันทึกและข้ึน Pop up แจ้ง
เตือน วัน เวลา ท่ีจะส่งข้อมูล PMQA 
Upload เป็นระยะ 
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ความเส่ียง 
เกรดท่ี
ได้รับ 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/ 

นโยบายกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
5. การดําเนินการตามโครงการ 
PMQA  Upload บางหน่ วยงานขาด              
ก า ร ดํ า เนิ น ก าร เ พ่ื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง และขาดความ
ต่อเน่ืองในการพัฒนาตามแนวทาง
ของโครงการรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี
ถูกต้องได้ 

A 5. การทํางานของหน่วยงาน
ไม่เกิดพัฒนาตามวัตถุประสงค์
อย่ างแท้ จริ ง ไม่ สามารถ
พัฒนาการทํางานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างต่อเน่ือง 

5. ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ถึงความ
จําเป็นในการดําเนินโครงการว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาหน่วยงาน
และกรมธนารักษ์ 
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
9.  โครงการกรมธนารักษ์โปร่งใส ไร้ทุจริต 

9.1  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์ 
ส่วนราชการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนงานหลัก : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก :  เพ่ือเสริมสร้างการทํางานให้เจ้าหน้าท่ี
ของกรมธนารักษ์มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตและมีจิตสํานึกในการเป็นข้าราชการ
ท่ีดีตามรอยเบ้ืองพระยุคคลบาทและส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์สามารถนําหลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขรวมท้ังเป็นการปลุกจิตสํานึกในการกระทําความดีให้เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกัน 
ตัวช้ีวัดการดําเนินการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 : เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 9๐ สามารถนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และไม่มีการกระทํา
ผิดหรือถูกร้องเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมท้ังในเรื่องส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ค่าเป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ทุกระดับอย่างน้อย 80 คน (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ : จํานวน 700,000 บาท 
ผลผลิต : เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์             
ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการกระทําผิดหรือถูกร้องเรียน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมท้ังในเรื่องส่วนตัวหรือการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ช่ือแผนงาน / โครงการ  
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
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1. หลักการและเหตุผล 
ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานนอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบแล้วยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดถือหลักธรรมคําสอนทางศาสนาด้วย ซ่ึงผู้ท่ีสามารถ 
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาได้จะก่อให้เกิดความสุขในการทํางานอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการและประชาชนผู้รับบริการ รวมท้ังสร้างจิตสํานึกเรื่องจริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางาน
ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและความสําเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป โดยตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีดําเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับตาม
หลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สํานักงานป.ป.ช.) ท่ีได้กําหนดให้ส่วนราชการมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และปลูกฝังพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตภายในหน่วยงาน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว กรมธนารักษ์ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
และเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักความพอเพียง                 
เป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรม              
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชน
ผู้รับบริการ รวมท้ังสร้างจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และความสําเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน ดังน้ัน 
กรมธนารักษ์จึงได้กําหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างการทํางานให้เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 

และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิต และมีจิตสํานึกในการเป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ สามารถนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสุข 

2.3 ปลุกจิตสํานึกในการกระทําความดีให้เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกัน 

3. เป้าหมายของโครงการ 
เจ้าหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ทุกระดับอย่างน้อย 80 คน (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ณ กรมธนารักษ์ และจังหวัดเพชรบุรี 
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5. ระยะเวลาในดําเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – พฤษภาคม 2564 

6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการติดตามและประเมินผล 
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร

กรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะมีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการจัดฝึกอบรม 
และรายงานติดตามผลหลังการอบรมว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีการกระทําผิดหรือถูกร้องเรียนเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ 

6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
สามารถดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ให้กับ

เจ้าหน้าท่ีกรมธนารักษ์ทุกระดับท้ังสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดและ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ มีความรู้และมีจิตสํานึกท่ีดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และไม่มีการกระทําผิดหรือถูกร้องเรียนเรื ่องคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ และมีการติดตามผลหลังการอบรมว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีการกระทําผิดหรือถูกร้องเรียน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ 

7. แผนและผลการดําเนินงาน (Action  Plan) 
 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
จํานวน 700,000 บาท 

9. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
เจ้าหน้าท่ีกรมธนารักษ์มีความรู้ และมีจิตสํานึกท่ีดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมสามารถนํา

หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มี
การกระทําผิดหรือถูกร้องเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมท้ังในเรื่องส่วนตัวหรือการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ลําดับท่ี 1 จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1 : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทําและเสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพ่ืออนุมัติแผนฯ 

2. หารือร่วมกันเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทําโครงการฯ 

3. เสนออธิบดีกรมธนารักษ์ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 

4. ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ 

5. ประเมินผลและสรุปโครงการฯ 

6. วิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารรับทราบ 

7. ติดตามผลโครงการฯ หลังการอบรมและรายงานผู้บริหารเพ่ือทราบ 
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ลําดับท่ี 2 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการทํางาน 
แผนภาพท่ี 2 : หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานตามลําดับท่ี 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทําและเสนออธิบดีกรมธนารักษ์
เพ่ืออนุมัติแผนฯ 

2. หารือร่วมกันเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดทําโครงการฯ 

  

3. เสนออธิบดีกรมธนารักษ์ขออนุมัติ
จัดทําโครงการฯ 

4. ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ 

5. ประเมินผลและสรุปโครงการฯ 

6. วิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารรับทราบ 

7. ติดตามผลโครงการฯ หลังการอบรม
และรายงานผู้บริหารเพ่ือทราบ 

ความเส่ียง 
 

หลักคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

1. ข้อมูลไม่ครอบคลุม ตาม
ความต้องการของบุคลากร 

- ความมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
และไม่เป็นปัจจุบัน 

- ความมีประสิทธิภาพ 

3. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

- หลักการตอบสนอง 
- หลักความคุ้มค่า 

4. บุคลากรไม่สามารถเข้ารับ 
การฝึกอบรมได้ หรือไม่สามารถ
ดําเนินการจัดฝึกอบรมได้
เน่ืองมาจากความจําเป็นในการ
ปฏิบัติราชการ หรือมีการแต่งต้ัง
โยกย้ายในระหว่างการ
ดําเนินการฝึกอบรม 

- ความมีประสิทธิภาพ 
- หลักการมีส่วนร่วม 

5. ไม่สามารถเก็บข้อมูล
แบบสอบถามของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน 

- ความมีประสิทธิภาพ 
- หลักความคุ้มค่า 

6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี             
การโยกย้ายปรับเปล่ียน
หน่วยงานหรือลาออก ทําให้
ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 

- ความมีประสิทธิภาพ 
- ความมีประสิทธิผล 
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ลําดับท่ี 3 การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี 3 : นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 3 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
  การฝึกอบรมไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิ
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

แนวทางป้องกันและแก้ไข 
กรณีบุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตามแผนหรือเข้ารับการอบรมมีการโยกย้าย
ปรับเปล่ียนหน่วยงานหรือลาออกทําให้ได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยกรมธนารักษ์มีนโยบาย
ให้ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนให้ส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้ ารับการอบรมและกรณี มีการโยกย้ าย
ปรับเปล่ี ยนให้ มี หนั งสือไปถึ งหน่วยงาน                 
ต้นสังกัดเพ่ือขอเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

คว
าม

เป็
นไ

ปไ
ด้ ระดับความเส่ียง 

โอกาสท่ีจะเกิด ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 
ต่ํา C C B A 

กลาง C B A A 
สูง B A A A 

 

ความเส่ียง 
- ข้อมูลไม่ครอบคลุมตามความต้องการของบุคลากร 
- ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน 
- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการตามแผน

ท่ีกําหนด 
- บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หรือ    

ไม่สามารถดําเนินการจัดฝึกอบรมได้เน่ืองมาจาก
ความจําเป็นในการปฏิบัติราชการหรือมีการแต่งต้ัง
โยกย้ายในระหว่างการดําเนินการฝึกอบรม 

- ไม่สามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถามของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ครบถ้วน 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการโยกย้ายปรับเปล่ียน
หน่วยงานหรือลาออก ทําให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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ความเส่ียง 
ระดับคะแนน

ที่ได้รับ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/

นโยบายกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
1. ข้อ มูลไม่ ครอบคลุมตามความ
ต้องการของบุคลากร 

C การฝึกอบรมไม่
ประสบผลสัมฤทธ์ิ
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
 

- นําข้อเสนอแนะของผู้ท่ีผ่านการอบรม
มาเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
ดําเนินการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
- มีหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ารับการอบรมที่ มีการปรับเปล่ียน
หรือแต่งตั้ง โยกย้ายเพ่ือขอทราบข้อมูล
เพ่ิมเติม 

2. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและ
ไม่เป็นปัจจุบัน 
3. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
4. บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้หรือไม่สามารถดําเนินการ
จัด ฝึกอบรมได้ เน่ืองมาจากความ
จําเป็นในการปฏิบัติราชการ หรือมี
การแต่งตั้งโยกย้ายในระหว่างการ
ดําเนินการฝึกอบรม 
5. ไม่สามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ครบถ้วน 
6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการโยกย้าย
ปรับเปล่ียนหน่วยงานหรือลาออกทํา
ให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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9.2  โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์ 
ส่วนราชการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนงานหลัก : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก : เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกรมธนารักษ์มี
ความรู้เก่ียวกับผลเสียของการทุจริต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และไม่กระทําผิดวินัยของทางราชการ 
ตัวช้ีวัดการดําเนินการของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 : ร้อยละ 90 ของจํานวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ (จํานวน 80 คน) มีความรู้
เก่ียวกับผลเสียของการทุจริต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และไม่กระทําผิดวินัยของทางราชการ 
ค่าเป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ีกรมธนารักษ์ทุกระดับอย่างน้อย 80 คน (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ : จํานวน 800,000 บาท 
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่มีพฤติการณ์กระทําผิดวินัย หรือถูกร้องเรียนในเรื่องส่วนตัว หรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 

ชื่อแผนงาน / โครงการ  
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)                 

ได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) และ
ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ฯ กรมธนารักษ์              
จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ในแต่ละปีท่ีผ่านมา โดยได้
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตดังกล่าว โดยถึงแม้ว่าการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
จะครบกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ ยังคงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล และเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง และยัง
เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง เพื่อให้ระบบราชการไทยมีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเช่ือถือของประชาชน  
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ดังน้ัน เพ่ือให้กระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมธนารักษ์
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมธนารักษ์               
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประชาชนผู้รับบริการ 
ส่วนวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยกําหนด กิจกรรม/โครงการ/ตัวช้ีวัด ทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.๑ เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ในการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.2 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมธนารักษ์กับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมธนารักษ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธ์ิ
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกระดับอย่างน้อย 80 คน (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ณ กรมธนารักษ์ และจังหวัดชลบุรี 

5. ระยะเวลาในดําเนินการ 
ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2564 

6. การติดตามประเมินผล  
6.1 วิธีการติดตามและประเมินผล 
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะมีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการจัดฝึกอบรมและรายงาน                
การติดตามผลหลังการอบรมว่า เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติการณ์กระทําผิดวินัย หรือถูกร้องเรียนในเรื่อง
ส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 
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6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
สามารถดําเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกระดับ 

ทั้งสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดและผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เก่ียวกับผลเสียของการทุจริต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และไม่กระทําผิดวินัยของทางราชการ และมี
การติดตามผลหลังการอบรมว่า เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติการณ์กระทําผิดวินัย หรือถูกร้องเรียนในเรื่อง
ส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ 

7. แผนและผลการดําเนินงาน (Action Plan) 

 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน 
จํานวน 800,000 บาท 

9. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
9.๑ บุคลากรกรมธนารักษ์มีจิตสํานึกและค่านิยมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
9.2 หน่วยงานกรมธนารักษ์กับทุกภาคส่วนมีการประสานความร่วมมือกันในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ                  
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

9.๓ บุคลากรกรมธนารักษ์มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ดําเนินการตามขั้นตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อนําไปสู่แนวทางส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ 1  จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดทําและเสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพ่ือ
อนุมัติแผนฯ 

2. หารือร่วมกันเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการจัดทําโครงการฯ 

3. เสนออธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัติจัดทํา
โครงการฯ 

๔. ดําเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฯ 

๕.ประเมินและสรุปผลโครงการฯ 

๖. วิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารรับทราบ 

7. ติดตามผลหลังการฝึกอบรม 
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ลําดับที่ 2  วิเคราะห์ความเส่ียงที่เกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพที่ 2 :  หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานตามลําดับที่ 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดทําและเสนออธิบดีกรมธนารักษ์
เพื่ออนุมัติแผนฯ 

2. หารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดทําโครงการฯ 

3. เสนออธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัติ
จัดทําโครงการฯ 

๕. ประเมินและสรุปผลโครงการฯ 

๖. วิเคราะห์และรายงานผล            
การดําเนินงานเสนอผู้บริหารรับทราบ 

๔. ดําเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฯ 

7. ติดตามผลหลังการฝึกอบรม 
 

ความเส่ียง 
หลักคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 
1. ข้อมูลไม่ครอบคลุมตามความ
ต้องการของบุคลากร  

- ความมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและ
ไม่เป็นปัจจุบัน 

- ความมีประสิทธิภาพ 

3. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

- หลักการตอบสนอง                    
- หลักความคุ้มค่า 

4. บุคลากรไม่ สามารถเข้ ารับการ
ฝึกอบรมได้ เน่ืองจากติดภารกิจงาน 

- ความมีประสิทธิภาพ 
- หลักการมีส่วนร่วม 

5. ระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 

- ความมีประสิทธิผล 
- หลักความคุ้มค่า 

6. ไม่สามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ครบถ้วน 

- ความมีประสิทธิผล 
- หลักความคุ้มค่า 

7. ข้อมูลไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ครอบคลุมรอบด้านได้ 

- ความมีประสิทธิผล 
 

8. ผู้เข้ารับการอบรมมีการโยกย้าย
ปรับเปล่ียนหน่วยงานหรือลาออก 
ทําให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 

- ความมีประสิทธิภาพ 
- ความมีประสิทธิผล 
- ความมีระเบียบวินัย 
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ลําดับที่ 3  การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี 3 : นําความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามแผนภาพท่ี 3 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นไปได้ 

ระดับความเส่ียง 
โอกาสที่
จะเกิด 

ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 

 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
- การฝึกอบรมไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิตาม
แผนท่ีกําหนดไว้ 
- เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ 
ถูกร้องเรียนในเรื่องส่วนตัวหรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ หรือถูกดําเนินการทางวินัย 

แนวทางการแก้ไขป้องกัน 
การกําหนดโครงการฝึกอบรมในครั้ง 

ต่อ ๆ ไป ควรจะมีหนังสือสอบถามความ
ต้องการกับหน่วยงานหรือบุคลากรที่
เก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูลมาสรุปประกอบการ
จัดทําแผนการฝึกอบรมให้เกิดความชัดเจน
ก่อนจัดทําแผนการฝึกอบรมให้เกิดความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรก่อนท่ีจะดําเนินการจัดทําแผนการ
ฝึกอบรม 
 

ความเส่ียง 
-  ข้อมูลไม่ครอบคลุมตามความต้องการของบุคลากร 
-  ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน 
-  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
- บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เน่ืองจากติดภารกิจงาน 
- ระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- ไม่สามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้ครบถ้วน 
- ข้อมูลไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ครอบคลุม

รอบด้านได้ 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีการโยกย้ายปรับเปล่ียนหน่วยงานหรือ

ลาออกทําให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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ความเส่ียง 
ระดับคะแนน

ท่ีได้รับ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/ 
นโยบายกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

1 . ข้อ มูลไม่ ครอบคลุมตาม
ความต้องการของบุคลากร 

C - ก าร ฝึ กอบ รม ไม่ ป ระสบ
ผลสัมฤทธ์ิตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
- เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฯ ถูกร้องเรียนในเรื่อง
ส่วนตัวหรือการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือถูกดําเนินการทาง
วินัย 
 

การกําหนดโครงการฝึกอบรมในครั้ง
ต่อ ๆ ไป ควรจะมีหนังสือสอบถาม
ความต้องการกับหน่วยงานหรือ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูลมา
ประกอบการจัดทําแผนการฝึกอบรม
เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อน 

2. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
และไม่เป็นปัจจุบัน 
3. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
4. บุคลากรไม่สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้ เน่ืองจากติด
ภารกิจงาน 
5. ระเบียบเก่ียวกับการเบิก
จ่าย เงินค่ าใช้จ่ าย ในการจั ด
ฝึกอบรม 
6 . ไ ม่ ส าม า ร ถ เก็ บ ข้ อ มู ล
แบบสอบถามของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน 
7. ข้ อมู ลไม่ เพี ยงพอ ทํ าให้ ไม่
สามารถวิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ไ ด้
ครอบคลุมรอบด้านได้ 
8. ผู้เข้ารับการอบรมมีการโยกย้าย
ปรับ เป ล่ียนห น่วย งานหรื อ
ล าอ อก ทํ า ให้ ได้ รั บ ข้ อ มู ล                         
ไม่ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   

 110 

10. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือรองรับ พรบ. ความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
แผนการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล ประจําปี พ.ศ. 2564 
ส่วนราชการ : กรมธนารักษ์ 
ส่วนราชการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เป้าประสงค์ของการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก : เพ่ือจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเน้ือหาและข้อกําหนดตาม พรบ. ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 
ตัวชี้วัดการดําเนินการของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ : 
ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานในแต่ละข้ันตอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของการดําเนินโครงการตามแผนงานท่ีกําหนด 
ผลผลิต : มีระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

ชื่อแผนงาน/โครงการ   
โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือรองรับ พรบ. ความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. หลักการและเหตุผล 
ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยเน้ือหาได้

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือการดําเนินการที่กําหนดข้ึนเพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ความม่ันคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยกรมธนารักษ์ได้มีการติดตั้งใช้งานระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ 
ดังน้ันเพื่อเป็นการดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาเครื่องมือและระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงกรณีที่เกิดเหตุทางไซเบอร์
หน่วยงานจะต้องสามารถรวบรวมข้อมูล พยานวัตถุท่ีเก่ียวข้องสําหรับสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ประเมินผลกระทบ ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไปได้ 

2.วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ

เน้ือหาและข้อกําหนดตาม พรบ. ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
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3. เป้าหมาย 
กรมธนารักษ์มีอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับเน้ือหา

และข้อกําหนดตาม พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. การติดตามประเมินผล 
6.1 วิธีการประเมินผล  
ประเมินผลจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ

แผนงานที่กําหนด 
6.2 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  
ร้อยละของความก้าวหน้าของการจัดทําโครงการตามแผน 

7. แผนและผลการดําเนินงาน (Action Plan) 

 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน  
เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564 (วงเงิน 14,360,000 บาท) 

9. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
กรมธนารักษ์มีอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ พรบ. ความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 อันจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลสารเทศมีความปลอดภัยเกิดความเช่ือมั่น
จากผู้ใช้งานและผู้รับบริการระบบสารสนเทศของกรมธนารักษ์ 
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ดําเนินการตามข้ันตอนวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือนําไปสู่แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ 1 จําแนกกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 1 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือรองรับ พรบ. ความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทํา TOR (ก.ค. - ก.ย. 2563) 

2. ดําเนินการทางพัสดุ 

3. คู่สัญญาดําเนินการตามสัญญา 

4. ตรวจรับพัสดุ 
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ลําดับที่ 2 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนงาน 
แผนภาพท่ี 2 : หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานลําดับท่ี 1 แล้ว ดําเนินการระบุความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทํา TOR (ก.ค. - ก.ย. 2563) 

2. ดําเนินการทางพัสดุ 

3. คู่สัญญาดําเนินการตามสัญญา 

4. ตรวจรับพัสดุ 

ความเส่ียง 
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 

1. การดําเนินการล่าช้า 
- ความรับผิดชอบ 
- ความมีประสิทธิผล 
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ลําดับที่ 3. การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ 
แผนภาพท่ี 3 : นําความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนตามแผนภาพที่ 2 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเส่ียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
 

1. จัดทําแผนการดําเนินงานและกําหนดระยะเวลา 
ให้ชัดเจน 
2. ติ ดตามและประเมิ นผลอย่ างต่ อเน่ื องเพ่ื อให้                         
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 
 
 

ความเส่ียง 
1. การดําเนินการล่าช้า 
 
 
 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

1. การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
ที่กําหนด 
2. ขาดความ เช่ือ ม่ันต่ อการดํ า เนิ น
โครงการขององค์กร 

คว
าม

เป
็นไ

ปไ
ด้ 

ระดับความเส่ียง 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

ตํ่า กลาง สูง สูงมาก 

ตํ่า C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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ความเส่ียง 
ระดับคะแนน 

ท่ีได้รับ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล/
นโยบายด้านปฏิบัติงาน 

1. การดําเนินการล่าช้า 
 

C 
 

- ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ไม่ เ ป็ น ไป 
ตามแผนงานที่กําหนด 
- ขาดความเช่ือมั่นต่อการดําเนิน
โครงการขององค์กร 
 
 

- จัดทําแผนการดําเนินงานและ
กําหนดระยะเวลาให้ชัดเจน 
- ติดตามและประเมินผลอย่ าง
ต่ อ เน่ื อ งเพ่ื อ ให้การ ดํ า เนินงาน
เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

 


