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59,171,600.00     1,009,000.00
1

52,586,520.00 150,000.00

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการจัด
ท่ีดินฯ

ร้อยละการเบิกจ่ายได้ตาม
แผนงานและแผนการใช้
จ่ายเงินท่ีได้รับการอนุมัติ

52,549,920.00 82,000.00

(1) จ. พังงา 15,000.00 30,000.00
(2) จ. สตูล 8,500.00 15,000.00
(3) จ. ตรัง 13,000.00 16,000.00
(4) จ. อยุธยา 1,720.00 5,000.00

(5) จ. นครศรีธรรมราช 11,700.00 16,000.00

(1) จ. พังงา 20,000,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

(2) จ. สตูล 800,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

(3) จ. ตรัง 27,700,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

(4) จ. อยุธยา 2,000,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

(5) จ. นครศรีธรรมราช 2,000,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

   1.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มี

ฝ่ายวิเคราะห์

ได้ส่วนเสีย (ตัวช้ีวัดท่ี 2.1) ส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามและ

การลงทุน

(1) จ. พังงา ฝ่ายบริหารงาน

(2) จ. สตูล ท่ัวไป

(3) จ. ตรัง

(4) จ. อยุธยา

(5) จ. นครศรีธรรมราช

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมายท่ี ฝ่ายบริหารงาน  ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
เก่ียวกับการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบ ท่ัวไป
การพิจารณาคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และผู้ด าเนินโครงการ
(ผู้ขอใช้บริการ)
2.1 กฎหมายมาตรการการบังคับ

2.2 กฎหมายการเบิกจ่ายเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.3 กฎหมายสวัสดิการพนักงาน
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน
หาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

4. การก ากับ ดูแล และติดตาม ร้อยละความส าเร็จ          32,000.00 58,000.00          
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงานและ ในการก ากับ ดูแลและ
การเบิกจ่ายเงินท่ีได้รับการสนับสนุน เร่งรัดติดตามการเบิก
จากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ จ่ายเงิน

(1) จ. น่าน               5,200.00 11,000.00              

(2) จ. ชัยนาท               2,500.00 5,000.00                

(3) จ. ระนอง               4,800.00 10,500.00              

(4) จ. สมุทรสาคร               1,600.00 1,600.00                

(5) จ. ปัตตานี               5,400.00 12,000.00              

(6) จ. มหาสารคาม               5,800.00 10,000.00              

(7) จ. สมุทรสงคราม               1,600.00 1,600.00                

(8) จ. ชัยภูมิ               5,100.00 6,300.00                

    4.2 แจ้งผู้ด าเนินโครงการรายงานผล  ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

การด าเเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน

     4.3 จัดท ารายงานสรุปผลเสนอ  ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ

5. การก ากับดูแล และติดตามการคืน
เงินกองทุนฯ

ร้อยละการส่งช าระคืนตาม
ข้อตกลง/สัญญา

           4,600.00 10,000.00          

    5.1 ติดตามโครงการท่ีใกล้ครบ (1) จ. สมุทรสงคราม  ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ก าหนดช าระคืนเงินให้แก่กองทุนฯ / (2) จ. ชัยนาท  ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

จัดท าหนังสือเร่งรัดและติดตามหน้ีสิน/ (3) จ. มุกดาหาร               4,600.00 10,000.00              

จัดท าหนังสือแจ้งยอดการช าระเงินคืน (4) จ. นราธิวาส ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(5) จ. สมุทรสาคร ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(6) จ. ชัยภูมิ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

หมายเหตุ : โครงการอยู่ในช่วงการประชุมคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินฯ ส่วนจังหวัด และจ.นครพนม มีความพร้อมมากกว่า

ท่ี

ไม่ใช้งบประมาณ

  1.1 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน/

ลงพ้ืนท่ีส ารวจโครงการ/วิเคราะห์ความ

เหมาะสมโครงการ/จัดท าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลโครงการ เสนอคณะกรรมการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564

 ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565

แผนงานโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2564

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและ
การลงทุน

ไตรมาส 4 ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินใน 

(บาท/คร้ัง)

กลยุทธ์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

มีคู่มือการบริการในการ
พิจารณาสนับสนุนเงิน
ให้แก่โครงการอย่าง
รอบครอบรวดเร็ว

ทุกฝ่าย
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   1.4 การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน และ
ข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนด้าน
การเงิน/ท าหนังสือให้คู่กรณี ลงนาม

    4.1 ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการตาม
แผนการด าเนินงาน และแผนการคืนเงิน

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและ
การลงทุน

ไตรมาส 3

ไม่ใช้งบประมาณ

  1.2 เบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการ
ท่ีได้รับการอนุมัติ

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

เป็นไปตามแผน*
4.1 ลงพ้ืนท่ีติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จ. ตรัง และ จ. พังงา 
เพ่ิมเติมจากแผนการด าเนินงาน

4.3 ปรับแผนการด าเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนจัดรูปท่ีดิน
ฯ เสนอต่อกรมบัญชีกลาง จากเดิมเสนอทุกไตรมาส ปรับแผนเป็นเสนอ
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน 
- เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่ ส่งผลให้ต้องเล่ือนการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
คร้ังท่ี 1/64 ในการสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้ด าเนินโครงการจัดรูปฯ 
จากเดิมจัดข้ึนในเดือนมี.ค. 64 เป็นเดือนพ.ค. 64 (ไตรมาสท่ี 3)
- เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถลงพ้ืนท่ี
ส ารวจเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการและเก็บข้อมูลได้

ไม่เป็นไปตามแผน
อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล

เร่ิมด าเนินการปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี (ไตรมาส 1 - 2)

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
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ผลการด าเนินงาน
ส้ินสุดไตรมาส 2

ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินนอก 

(บาท/คร้ัง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย
(ร้อยละ)

80

100



ต.ค 63พ.ย 63 ธ.ค 63 ม.ค 64ก.พ 64 มี.ค 64เม.ย 64พ.ค 64 มิ.ย 64 ก.ค 64 ส.ค 64 ก.ย 64
ท่ี

ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนงานโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินใน 

(บาท/คร้ัง)

ไตรมาส 3
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ส้ินสุดไตรมาส 2

ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินนอก 

(บาท/คร้ัง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย
(ร้อยละ)

500,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

6. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูล ระดับความส าเร็จ            500,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการจัดรูปท่ีดินฯ และของกองทุน ในการพัฒนา/ปรับปรุง
จัดรูปท่ีดินฯ เพ่ือรองรับความปกติใหม่ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(New Normal) 
      6.1 จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ของ 15 ก.พ. 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และฝ่ายการเงิน
และบัญชี
       6.2 ด าเนินการจัดจ้าง
       6.3 ส่งมอบงาน/ตรวจรับ
       6.5 ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ

2

     3,500,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

7. การให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริม โครงการท่ีได้รับการ          3,500,000.00 'ไม่ใช้งบประมาณ

การค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ สนับสนุนด้านการศึกษา
ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ วิจัยและ ประชาสัมพันธ์
  1.1 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน (1) จ. อุตรดิตถ์ ฝ่ายวิเคราะห์ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
 /ลงพ้ืนท่ีส ารวจโครงการ/วิเคราะห์
ความ

ติดตามและ

เหมาะสมโครงการ/ จัดท าผลการ การลงทุน

วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ เสนอ

คณะกรรมการ

   1.2 เบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการท่ีได้รับ (1) จ. อุตรดิตถ์ ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

3,500,000.00 ไม่ใช้งบประมาณ

อนุมัติ การเงิน

 ไม่ใช้งบประมาณ          350,000.00

8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล ร้อยละความส าเร็จในการ ไม่ใช้งบประมาณ 350,000.00             
ประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
    8.1 จัดจ้างได้แก่ Roll Up Plus,  ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
พิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2563,
และวิดีทัศน์
        1. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียด
และติดต่อผู้ประกอบการ
           1.1 Roll Up
           1.2 พิมพ์หนังสือรายงาน
ประจ าปี 2563
           1.3 วิดีทัศน์,ค่าพิมพ์หนังสือ
      2. ด าเนินการจัดจ้าง
          2.1 Roll Up
          2.2 พิมพ์หนังสือรายงาน
ประจ าปี 2563
          2.3 วิดีทัศน์,ค่าพิมพ์หนังสือ
     3. ส่งมอบงาน/ตรวจรับ
          3.1 Roll Up
          3.2 พิมพ์หนังสือรายงาน
ประจ าปี 2563
          3.3 วิดีทัศน์,ค่าพิมพ์หนังสือ
     4.เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรรจากรมโยธาฯ
          4.1 Roll Up
          4.2 พิมพ์หนังสือรายงาน
ประจ าปี 2563
          4.3 วิดีทัศน์,ค่าพิมพ์หนังสือ
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูป ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช้งบประมาณ

และการสนับสนุนด้านการเงิน ท่ีเข้ารับการสัมมนา
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

3

2,300,280.00     189,000.00         

10. จัดท าทบทวนแผนโครงการสร้าง ร้อยละความส าเร็จ ฝ่ายบริหารงาน 2,264,280.00        189,000.00             
การบริหารกองทุนและเพ่ิมอัตราก าลัง ในการด าเนินการตาม (ค่าจ้างเหมา 
และถ่ายทอดตัวช้ีวัดการด าเนินงาน แผนโครงสร้าง ฯลฯ   และ'ประกันสังคม) 
สู่รายบุคคล
      10.1 ทบทวนแผนโครงสร้างการ
บริหารกองทุน
     10.2 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
            - รอบแรก
            - รอบสอง
     10.3 การท าสัญญาจ้างพนักงาน

กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรให้องค์กร

ทุกฝ่าย

ท่ัวไป

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน/ ฝ่าย
บริหารงาน

ท่ัวไป

กลยุทธ์ 3 ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ไม่เป็นไปตามแผน
เน่ืองจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการออกแบบ Roll up 
ปรับแผน 1 : 
1.1 Roll Up ขยายเวลารวบรวมข้อมูลจากเดิม ต.ค. 63 - มี.ค. 64 ปรับ
แผนขยายเวลาถึง เม.ย. 64
1.2 พิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2563 ข้อมูลจากเดิม ม.ค. 64 - มี.ค. 
64
ปรับแผนขยายเวลาถึง พ.ค. 64
1.3 วิดีทัศน์, ค่าพิมพ์หนังสือ ข้อมูลจากเดิม ม.ค. 64 - มี.ค. 64 ปรับ
แผนขยายเวลา
ถึง ม.ย. 64
ปรับแผน 2 :
การด าเนินการจัดจ้าง 
2.1 Roll Up ปรับแผนขยายเวลาถึง พ.ค. 64
2.2 พิมพ์หนังสือรายงาน ปรับแผนขยายเวลาถึง เม.ย. - พ.ค. 64
2.3 วิดีทัศน์, ค่าพิมพ์หนังสือ ปรับแผนขยายเวลาถึง เม.ย. - พ.ค. 64
ปรับแผน 3 :
ส่งมอบงาน 3.1 -3.3 ด าเนินการภายในเดือน ก.ค. 64
ปรับแผน 4 :
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
4.1 - 4.3 ด าเนินการภายในเดือน ก.ค. 64

ไม่เป็นไปตามแผน
ยังไม่ได้ด าเนินการจัดอบรม สัมมนา เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ
โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

100

80

100

ไม่เป็นไปตามแผน
ปรับลดงบประมาณประเภทเงินสนับสนุน จ านวน 3,500,000 บาท 
เน่ืองจาก ส านักงานกองทุนฯ ตรวจสอบข้อมูลโครงการแล้ว 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน

80

80

ไม่เป็นไปตามแผน

ปรับแผน 6 :

6.1 ขยายเวลาจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ จากเดิม (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ปรับแผนขยาย

เวลาถึง (ก.พ. 64)  เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 และมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสฯ ของจังหวัด ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ

เดินทางเพ่ือเข้าหารือกับเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนได้

6.2 ปรับแผนด าเนินการจัดจ้าง จากเดิมช่วงเดือน ม.ค. 64 ปรับแผนด าเนินการจัด

จ้างในช่วงเดือน มี.ค. 64

6.3 ส่งมอบงาน/ตรวจรับ จากเดิมช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 64 ปรับแผนส่งมอบ

งาน/ตรวจรับ ในช่วงเดือน ก.ค. 64

ฝ่าย
บริหารงาน

ท่ัวไป

กลยุทธ์ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลเพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับความปกติใหม่ (New Normal)

เป็นไปตามแผน
ด าเนินการทบทวนโครงสร้างฯ ให้เป็นปัจจุบัน เน่ืองจากต าแหน่งนิติกร 
ว่าง 1 อัตรา และต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ว่าง 1 อัตรา 
จึงขอใช้บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านพนักงานราชการต าแหน่ง พนักงานนิติกร 
และพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มาบรรจุ
เป็นพนักงานกองทุนทดแทนต าแหน่งดังกล่าว



ต.ค 63พ.ย 63 ธ.ค 63 ม.ค 64ก.พ 64 มี.ค 64เม.ย 64พ.ค 64 มิ.ย 64 ก.ค 64 ส.ค 64 ก.ย 64
ท่ี

ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนงานโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินใน 

(บาท/คร้ัง)

ไตรมาส 3
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ส้ินสุดไตรมาส 2

ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินนอก 

(บาท/คร้ัง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย
(ร้อยละ)

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละของบุคลากร 36,000.00             ไม่ใช้งบประมาณ

บุคลากรของกองทุนฯ ท่ีได้รับการฝึกอบรม

12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน

100 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

     12.1 กิจกรรมการสรรหาบุคลากร

กองทุนฯ ดีเด่นในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือยกย่อง เชิดชูและชมเชย
อย่างเป็นธรรม
     12.2 กิจกรรม 5 ส เพ่ือเสริมสร้าง 22-มี.ค.

สถานท่ีท างานมีสภาพแวดล้อมท่ีดี
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
ปลอดโปร่ง ท าให้บุคลากรมีความผาสุก
ในการท างาน

284,800.00       320,000.00         

13. การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ ร้อยละของความ 100 284,800.00           320,000.00             
ดูแลของคณะกรรมการบริหารทุน ส าเร็จในการ (ค่า OT 'ค่าเช่า

หมุนเวียน ทบทวน/จัดท าแผนฯ เคร่ืองถ่าย และวัสดุ)

     13.1 การจัดประชุมกองทุน

• ประชุมคณะกรรมการบริหาร
แผน จ านวน 6 คร้ัง คร้ังท่ี 1/64 คร้ังท่ี 2/64 คร้ังท่ี 3/64 คร้ังท่ี 4/64 คร้ังท่ี 5/64 คร้ังท่ี 6/64

ผล
       - ค่าเบ้ียประชุม 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 133,200.00           
       - ค่ารับรองการประชุม 2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   12,000.00             
       - ค่าล่วงเวลา 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   27,000.00             
• ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
แผน จ านวน 4 คร้ัง คร้ังท่ี 1/64 คร้ังท่ี 2/64 คร้ังท่ี 3/64 คร้ังท่ี 4/64

ผล
       - ค่าเบ้ียประชุม 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000.00             
       - ค่ารับรองการประชุม 2,000   2,000   2,000   2,000   8,000.00              
• ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
แผน จ านวน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1/64 คร้ังท่ี 1/64 คร้ังท่ี 2/64

ผล
       - ค่าเบ้ียประชุม 14,800 14,800  29,600.00             
       - ค่ารับรองการประชุม 1,500   1,500   3,000.00              
• ประชุมคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ

แผน จ านวน 1 คร้ัง คร้ังท่ี 1/64

ผล
       - ค่าเบ้ียประชุม
       - ค่ารับรองการประชุม
    13.2 จัดท ารายงานการเงินเสนอ อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ฝ่ายบัญชีและ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ (ภายในวันท่ี 10) การเงิน
14. การเตรียมความพร้อมส าหรับ ร้อยละของความ 80
ระบบการบริหารความเส่ียง ส าเร็จในการทบทวน

แผนบริหารความเส่ียง

     14.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน

จัดท าแผนบริหารความเส่ียง
     14.2 จัดเตรียม/ทบทวนคู่มือ และ
แผนบริหารความเส่ียง ปี 64
     14.3 ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแผน
เข้าประชุมอนุกรรมการด้านบริหารฯ
พิจารณา
     14.4 ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแผน
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาเห็นชอบ
     14.5 ประชาสัมพันธ์แผนบริหาร
ความเส่ียง ให้บุคลากรภายในสนง.ทราบ
และเพ่ือปฏิบัติงานตามแผน

ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ

ทุกฝ่าย

กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพ่ือพัฒนาด้านการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป/

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและ
การลงทุน/ 

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป/

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและ
การลงทุน/ 

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ไม่เป็นไปตามแผน
ไม่สามารถรจัดประชุมได้ตามแผนงาน เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

100

ร้อยละในการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในโครงการ

เสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน

เป็นไปตามแผน
- มอบรางวัลแด่ผู้ท่ีได้รับผลการประเมินยอดเย่ียม ประจ าปี 2564 เพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจและการยกย่องผู้ท่ีปฏิบัติงานดี (จัดช่วงเดือน ก.ย. 64)
- จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day (26 มี.ค. 64)

ทุกฝ่าย

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน
- เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้ต้องเล่ือนการประชุมฯ จากเดิมจัดข้ึนในเดือนมี.ค. 64 เป็นเดือน
พ.ค. 64 
(ไตรมาสท่ี 3)

ด าเนินการได้ดีกว่าแผน โดยเร่ิมด าเนินการก่อนเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้

เป็นไปตามแผน
- สัมมนาเร่ือง “การจัดท าร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” (20 ต.ค. 63) 
- สัมมนาทางวิชาการเน่ืองในวันผังเมืองโลก.(World.Town.Planning 
Day) เร่ือง WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm 
of Thailand City Planning “คิดใหม่ ให้เมือง” (6 พ.ย. 63)
- อบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการ
ประชุม"
(12-13 พ.ย. 2563) รุ่นท่ี 1 (16-17 พ.ย. 63) รุ่นท่ี 2 (7-8 ธ.ค. 63) 
รุ่นท่ี 3 (17-18 ธ.ค. 63)
- สัมมนาเร่ือง “การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างธรรมนูญว่า
ด้วย   การผังเมือง” (1 ธ.ค. 63)

26 พ.ย. 63



ต.ค 63พ.ย 63 ธ.ค 63 ม.ค 64ก.พ 64 มี.ค 64เม.ย 64พ.ค 64 มิ.ย 64 ก.ค 64 ส.ค 64 ก.ย 64
ท่ี

ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนงานโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินใน 

(บาท/คร้ัง)

ไตรมาส 3
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ส้ินสุดไตรมาส 2

ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินนอก 

(บาท/คร้ัง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย
(ร้อยละ)

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหาร ร้อยละของความ 80 ฝ่ายบริหารงาน
จัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุน ส าเร็จพัฒนา/ปรับปรุง

การตัดสินใจของผู้บริหาร ฐานข้อมูลสารสนเทศ

และดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน

     15.1 จัดท าระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ประกอบด้วย ระบบงาน
พัสดุ งานบุคลากรและฝึกอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
รายงานข้อร้องเรียน
     15.2 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
     15.3 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือเสนอผู้บริหาร
     15.4 ประเมินผลและปรับปรุงการ
งานระบบ

59,171,600.00 1,009,000.00    

แผน
ผล

ภารกิจอ่ืนๆ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 - การรายงานข้อมูลรายการระหว่าง
กันของหน่วยงานภาครัฐ (ผ่านระบบ 
CFS)

ภายในเดือนกุมภาพันธ์/ 
พฤษภาคม/ สิงหาคม/ 
ธันวาคม

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

 - การลงระบบ GFMIS และ NBMS ทุกเดือน (ภายในวันท่ี 10) ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

 - การปรับปรุงรายการส้ิน
ปีงบประมาณ GFMIS

ภายในวันท่ี 15 ของเดือน
ตุลาคม

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

 - การปรับปรุงรายการส้ิน
ปีงบประมาณ และ ลงแผนรายรับและ
รายจ่าย NBMS

ภายใน 60 วันนับจากวัน
ส้ินปีงบประมาณ

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

 - การรายงานการรับและการใช้
จ่ายเงินท่ีไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน เสนอ ครม.

ภายใน 60 วันนับจากวันส้ิน

ปีงบประมาณ
ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ระบบงานบุคลากรและ

ฝึกอบรมบุคลากร

รวม

ระบบงานพัสดุ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานข้อร้องเรียน

ท่ัวไป

ไม่เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามแผน


