ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์
“บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนาออกเผยแพร่

ภารกิจ
1. ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทานิติกรรม และดาเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จัดทาและนาออกใช้เหรียญกษาปณ์และดาเนินการเกี่ยวกับเงินตราให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 มาตรา 104 - 105 อัฏฐ
5. ดูแลรักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญให้เป็นไปตาม
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547
6. การดาเนินงานตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
1. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดาเนินภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุ
ด้านเศรษฐกิจ
• Return on asset (ROA) ระดับ 3 %
• Capital Charge

ระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2579)

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ด้านเศรษฐกิจ
• Return on asset (ROA) ให้เป็นไปตามกลไกตลาด (3 – 5%)
• บริหารจัดการทีร่ าชพัสดุในระบบ Leasehold เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
• Capital Charge

-2ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2579)

ด้านสังคม
• ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
• เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชน
• เพิ่มพื้นที่สาธารณะให้กับชุมชน

ด้านสังคม
• บริหารจัดการทีร่ าชพัสดุ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
สร้างความปรองดองและเท่าเทียมกันในสังคม

ด้านธรรมาภิบาล
• ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
- One Map
- e - Payment
- Market Unit
- land bank
- Drone

ด้านธรรมาภิบาล
• ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม
• สร้างแรงจูงใจในการคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองไว้โดยไม่มีการใช้
ประโยชน์
• Big data / Data Analytics

แนวทางการดาเนินภารกิจด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพย์สินแห่งชาติ
• การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
และยกระดับการให้บริการ
- Big Data
- Survey
- Property Valuation Management
- Manage and tracking
- Research & Development

ระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2579)
ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
• ฐานข้อมูลที่ดิน (การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
- เพื่อเกษตรกรรม
- เพื่ออยู่อาศัย
- เพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
- อื่นๆ
• การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล
• เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
• การพัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรตามนวัตกรรม และเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
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แนวทางการดาเนินภารกิจด้านเหรียญกษาปณ์ (สานักกษาปณ์) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
การปรับเข้าสู่ยุค Industry 4.0 (ระยะเวลาการปรับตัว 5 ปี)

ระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2579)

การปรับปรุงกระบวนการผลิตไปสู่ระบบ Machine
• ปรับการทางานของเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ลด Learning
การใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรและลดการใช้เจ้าหน้าที่เก็บ
• การพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่ระบบ Machine
ข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงเครื่องจักร ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
Learning
สารสนเทศได้
• การนาหุ่นยนต์อตั โนมัติ (Autonomous Robots) มา
• การบูรณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน (System Integration) เป็นผู้ช่วยในการผลิต
• การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ต่างๆ (Internet • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber security)
Of Things) ที่ทาให้เป็นอุปกรณ์อจั ฉริยะ
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายในและ
ภายนอกประเทศ
• การประมวลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud
Computing)
• การพัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรตามนวัตกรรม และ
• ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) คือชุมนุมของชุดข้อมูลที่มีขนาด เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ใหญ่และซับซ้อนมีทั้งการบันทึกและจัดเก็บ การค้นหา การ
แบ่งปัน และการวิเคราะห์ข้อมูล
• เตรียม Software และเตรียมความพร้อมบุคลากรในการใช้
Software ควบคุมเครื่องจักร เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่าง
เครื่องจักรผ่านระบบ สารสนเทศ
• เพิ่มกิจกรรมวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
• ปรับผังโรงกษาปณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
• ปรับโครงสร้างการบริหารงานของโรงกษาปณ์
• การสร้างแบบจาลอง (Simulation) การขึ้นรูปชิ้นงานด้วย
เนื้อวัสดุ เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานในเครื่องพิมพ์ 3D Printing
• การจัดทา Application เพื่อให้บริการด้านการรับจอง
จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
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แนวทางการดาเนินภารกิจด้านเหรียญกษาปณ์ (สานักบริหารเงินตรา) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2579)

Less Cash Society

Cash Less Society

• การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- Mobile Car/ Coin Machine
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการรับคืนเหรียญกษาปณ์
• การพัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรจาก
ผู้ปฏิบัติการ Operator ไปสู่ผู้ควบคุม
Regulator
• ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

• การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในการรับคืนเหรียญกษาปณ์
• เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนในการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
• การพัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรตามนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการดาเนินภารกิจด้านทรัพย์สินมีค่า ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
• การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- Virtual reality : VR
- Augmented reality : AR
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
• การพัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากร
ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

ระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2579)
Efficiency Museum Management
• การเพิ่มประสิทธิภาพ e Museum
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ตามนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปลีย่ นเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์
• การพัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีทมี่ ีการ
เปลี่ยนแปลง
• การปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อให้การดาเนินการตามภารกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าประสงค์ระยะสั้น เป้าประสงค์ระยะยาวและโครงการสาคัญของภารกิจแต่ละด้าน
ด้านที่ราชพัสดุ
- เศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ระยะสั้น

รายได้ด้านที่ราชพัสดุ ปี 2561
= 9, 000 ล้านบาท

โครงการสาคัญ ปี 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. โครงการเปิดประมูล/พัฒนาที่ราชพัสดุ
3. โครงการบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ จ.ชลบุรี
4. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
5. บริษัท ไทยออยล์ จากัด มหาชน

บภ.
บภ.
บภ.
กท.
บภ.

เป้าประสงค์ระยะยาว

Return on asset (ROA) ตามกลไกตลาด

เป้าประสงค์ระยะสั้น

การลดความเหลื่อมล้า และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

โครงการสาคัญ ปี 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
2. โครงการบ้านมั่นคง
3. โครงการ Senior Complex
4. โครงการบ้านสวัสดิการสาหรับข้าราชการ
5. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์
6. โครงการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
7. โครงการพัฒนาชุมชนริมคลอง
8. โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
9. โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิต”ิ ระยะที่ 2
10. โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
11. โครงการวิสาหกิจชุมชน

บภ.
บภ.
บภ.
บภ.
บภ.
บภ.
กท.
กท.
กท.
บส.
บภ.

เป้าประสงค์ระยะยาว

สังคม ชุมชน และประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- สังคม

-6-

- ธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ระยะสั้น

สร้างระบบฐานข้อมูลและระบบงานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการสาคัญ ปี 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุเชิงคุณภาพ
2. โครงการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุ
3. e - Payment
4. Landbank
5. Market Unit
6. การใช้ Drone ในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เป้าประสงค์ระยะยาว

สฐ.
สฐ.
กท.
กท.
กท.
สฐ.
ฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุมีความทันสมัย
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ระยะสั้น

โครงการสาคัญ ปี 2561
1. แผนงานจัดทาฐานข้อมูลแผนที่และคานวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง
32 ล้านแปลง
2. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ 4.0 (Property Valuation 4.0)
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าประสงค์ระยะยาว

มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
ครอบคลุมทั่วประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปท.

ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สิน
แห่งชาติ
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ด้านเหรียญกษาปณ์ (สานักกษาปณ์)
เป้าประสงค์ระยะสั้น

การปรับปรุงกระบวนการผลิต
และการตลาดเข้าสู่ Industry 4.0

โครงการสาคัญ ปี 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเหรียญ
- จัดซื้อวัตถุดิบมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ทันเวลา
- ผลิตสินค้ามีคุณภาพ รูปแบบสวยงาม เสร็จตามกาหนด
- จ่ายแลก/จัดจาหน่ายทั่วถึงรองรับความต้องการของประชาชน
2. โครงการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนซีรยี ์ใหม่
3. โครงการผลิตเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกอื่นๆ
4. โครงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างสายงาน
5. การนาเทคโนโลยี 3D Printing มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
6. โครงการพัฒนาระบบการทาแม่แบบเหรียญด้วยเทคโนโลยี 3D Printing
เป้าประสงค์ระยะยาว

กษ.

เพิ่มศักยภาพการผลิตเหรียญกษาปณ์
และการตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

ด้านเหรียญกษาปณ์ (สานักบริหารเงินตรา)
เป้าประสงค์ระยะสั้น

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์

โครงการสาคัญ ปี 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญเอกชน
2. โครงการรถเคลื่อนที่ให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
3. โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ระยะยาว

บต.

การบริหารจัดการเหรียญมีประสิทธิภาพ
ทั้งการจ่ายแลก และรับแลกคืนเหรียญ
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ด้านทรัพย์สินมีค่า
เป้าประสงค์ระยะสั้น

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์

โครงการสาคัญ ปี 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เหรียญในปี 2561
2. โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น

ทส.

เป้าประสงค์ระยะยาว

Efficiency Museum Management

เป้าประสงค์ระยะสั้น

สนับสนุนการดาเนินงานของภารกิจหลัก
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

โครงการสาคัญ ปี 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาทักษะ ความรูบ้ ุคลากรกรมธนารักษ์
2. การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์
- โครงการประกวดการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
3. วารสารกรมธนารักษ์
4. โครงการประชาสัมพันธ์งานของกรมธนารักษ์
5. โครงการ Digital Document Management

บท./ผง./ลก./สท.

เป้าประสงค์ระยะยาว

สนับสนุนการดาเนินงานของภารกิจหลัก
ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ด้านบริหาร

