
แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

1.1 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
สนับสนุนโครงการจัดรูปท่ีดินฯ

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ สามารถใช้จ่าย
เงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนโครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ ได้ตามแผนงาน และ
มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

53,600,000 1. จัดท าแผนงานสนับสนุนโครงการจัดรูปท่ีดินฯ และแผนการ
    ใช้จ่ายเงิน ตามผลการส ารวจความต้องการของผู้ด าเนิน
    โครงการในแต่ละจังหวัด เสนอคณะกรรมการบริหาร
    กองทุนจัดรูปท่ีดินฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
2. ก ากับ ติดตาม และประสานการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ด าเนิน
    โครงการจัดรูปท่ีดินฯสามารถได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
    โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินฯ พ.ศ. 2547
    และระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 90 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินได้
ตามแผนงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินท่ีได้รับการอนุมัติ

1.2 จัดท าคู่มือท่ีเก่ียวข้องกับ
การพิจารณา คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ และผู้ด าเนิน
โครงการ (ผู้ขอใช้บริการ)

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการ
พิจารณาจัดสรรเงินของ
คณะกรรมการและผู้ขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

100,000 1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือ
2. ศึกษากฏหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. ก าหนดรูปแบบ/จัดท าร่างเอกสาร 
4. ประชุมพิจารณา, ทบทวนเอกสาร
5. จัดพิมพ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 80 กองทุนมีคู่มือการบริการใน
การพิจารณาสนับสนุนเงิน
ให้แก่โครงการอย่าง
รอบคอบรวดเร็ว

 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
                                                                                                        รวมงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ.2563 ยุทธศาสตร์ 1  53,796,520 บาท

ยุทธศาสตร์ 1  สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
กลยุทธ์ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ



แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
                                                                                                        รวมงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ.2563 ยุทธศาสตร์ 1  53,796,520 บาท

1.3 การก ากับ ดูแล และ
ติดตามประเมินผลด้านการ
ปฏิบัติงาน    และการเบิก
จ่ายเงินท่ีได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

โครงการจัดรูปท่ีดินฯ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนการก่อสร้าง
การใช้จ่ายเงิน และการช าระเงิน
เป็นไปตามสัญญา

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

96,520 1. แจ้งให้ผู้ด าเนินโครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน
    และแผนการใช้จ่ายเงินตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ เพ่ือจัดท า
    แผนการติดตามประเมินผลโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
2. ประสานผู้ด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้รายงานผล
    การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุนทุก ๆ ไตรมาส
    พร้อมลงพ้ืนท่ีติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
    จนกว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ 
3. รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของ
    โครงการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบ
    ทุกไตรมาส
4. ติดตามการช าระคืนเงินให้แก่กองทุนฯ โดยจะมีหนังสือ
    แจ้งเตือนล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันครบช าระ
5. หากโครงการไม่สามารถช าระเงินได้ตามก าหนดใน
    ข้อตกลง/สัญญาให้กู้ยืม ฝ่ายนิติกรรมและสัญญาจะจัดท า
    หนังสือเร่งรัดและติดตามหน้ีสิน เพ่ือให้ผู้ด าเนินโครงการ
    จัดท าแผนการช าระคืนเงินให้กับกองทุน
6. จัดท ารายงานผลการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายและ
    ช าระเงินของโครงการจัดรูปท่ีดินฯ
7. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 80 ร้อยละของความส าเร็จ
ในการก ากับ ดูแล และ
เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน
และส่งช าระคืนตาม
ข้อตกลง/
สัญญา

1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการลงทุนหาผลประโยชน์
ในทรัพย์สินของกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ

เพ่ือเตรียมหาแนวทางในการลงทุน
หาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

 - 1. รวบรวมข้อมูล แนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์
2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทาง
3. เสนอแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 80 ร้อยละของความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพ่ือศึกษาแนวทางการลงทุน
หาผลประโยชน์



แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

2.1 การจัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน
เชิงรุก

เพ่ือให้ผู้ด าเนินโครงการทุกภาคส่วน
ได้รับทราบแนวทางการสนับสนุน
ด้านการเงินของกองทุน และ
สามารถเสนอขอรับการบริการจาก
กองทุนได้อย่างท่ัวถึง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 100,000     1. รวบรวม และจัดหมวดหมู่ข้อมูล ความรู้ด้านการจัดรูป
ท่ีดินฯ
   และข้อมูลกองทุน เพ่ือเตรียมจัดท าข้อมูลส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย
   กลุ่มต่าง ๆ 
2. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์กองทุน เพ่ือเผยแพร่ให้กับ
    ผู้ด าเนินโครงการทุกภาคส่วน
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงบทบาทและภารกิจของ
   กองทุนฯ ให้กลุ่มเป้าหมาย 
4. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์
   3 ช่องทาง (Facebook, http://www.dpt.go.th/lrfund,
   youtube)                                               
5. จัดการประชาสัมพันธ์งานของกองทุนแบบเคล่ือนท่ี 
   (Road show)

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 100 ร้อยละของความส าเร็จ
ในการประชาสัมพันธ์
กองทุน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

2.2 จัดอบรม สัมมนาด้าน
การจัดรูปท่ีดินฯ และการ
สนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดท าและ
ช าระบัญชีโครงการ รวมถึง
ประกาศส้ินสุดโครงการได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

1. ก าหนดหัวข้อการสัมมนาตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย และ
    ตามล าดับความซับซ้อนของเน้ือหา
2. จัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง 
   กับการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน 
3. ประเมินผลการสัมมนาเพ่ือใช้ปรับปรุงในคร้ังต่อไป

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 80 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ารับการสัมมนา

 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
                                                                                                        รวมงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ.2563 ยุทธศาสตร์ 2  100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ 2  สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน
กลยุทธ์ 2  ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ



แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ มีโครงสร้าง
และอัตราก าลังท่ีมีความเหมาะสม
กับภารกิจงานของกองทุน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 2,216,160 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงสร้างและอัตราก าลังของกองทุน
    ให้เป็นปัจจุบัน
2. จัดหาบุคลากรตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลังของกองทุน
3. จัดท าแผนภาพล าดับข้ันตอนการท างานหลักของ
   ส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ และกระบวนการ
   ท างานหลักและรายการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
   ของแต่ละฝ่าย (Flow Chart)

ลดความซ้ าซ้อนในกระบวน
การท างานของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

3. จัดท าแผนภาพล าดับข้ันตอนการท างานหลักของ
   ส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ และกระบวนการ
   ท างานหลักและรายการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
   ของแต่ละฝ่าย (Flow Chart)
4. จัดประชุมส านักงาน เพ่ือพิจารณา/ปรับปรุงแผนภาพ
   การท างานหลักของส านักงานและของแต่ละฝ่าย
5. รวบรวมจัดท าเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของส านักงาน
6. เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ

มีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเน่ือง ส าหรับใช้ใน
การตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 7. ด าเนินการประสานและรวบรวมข้อมูลกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
8. ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลการฝึกอบรม
   ของบุคลากรกองทุน

 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
                                                                                                        รวมงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ.2563 ยุทธศาสตร์ 3  2,635,960 บาท

ยุทธศาสตร์ 3  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
กลยุทธ์ 3  พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
3.1 การด าเนินการตาม
แผนโครงสร้าง พัฒนา
กระบวนการท างาน และ
บริหารอัตราก าลังกองทุน    
จัดรูปท่ีดินฯ

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 100 ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินการตามแผน
โครงสร้าง พัฒนา
กระบวนการท างาน      
และบริหารอัตราก าลังของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ



แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
                                                                                                        รวมงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ.2563 ยุทธศาสตร์ 3  2,635,960 บาท

3.2 การพัฒนาทักษะบุคลากร
โดยการฝึกอบรม

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

35,000 1. จัดท าแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้
    ความสามารถในต าแหน่งท่ีปฏิบัติ
2. ขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร
3. ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
  และความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 15,000 บ. 
 ด้านการเงินและการบัญชี เป็นเงิน 10,000 บ. 
  ด้านการประเมินและการลงทุน เป็นเงิน 10,000 บ.
4. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้จากท่ีได้รับมาให้เจ้าหน้าท่ีทุก     
คนในส านักงานทราบ พร้อมรายงานผลให้ผู้อ านวยการ      
ทราบ

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 100 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การฝึกอบรม

3.3 โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน          
      มีกิจกรรมดังน้ี
      1. กิจกรรมการสรรหา
บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือยกย่อง
เชิดชู และชมเชย อย่างเป็น
ธรรม
      2. กิจกรรม 5 ส

บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความสุขในการท างาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

 - 1.ก าหนดแผนการด าเนินโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
   ในการท างาน
2. ด าเนินการช้ีแจงให้บุคลากรรับทราบแผนการด าเนินงาน
3. ด าเนินงานตามแผนโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ      
   ท างาน
4. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการ

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 100 ร้อยละในการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในโครงการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน



แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

4.1 การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ
 พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

ทบทวนและประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของ
กองทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ือวางแผน
การสนับสนุนด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์และ
การลงทุน

284,800 1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของกองทุน
   แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนบริหารจัดการ
   สารสนเทศทุกไตรมาส
2. ประเมินผลปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานกับ         
    เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ (After Action Review)
3. จัดท าแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
    แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน และน าเสนอแนวทางการปรับปรุง  
    แผน และการปฏิบัติงานทุกคร่ึงปี เพ่ือให้คณะกรรมการ     
    บริหารกองทุนพิจารณา
5. จัดประชุมคณะท างานฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
    เพ่ือพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานท่ี
    เก่ียวข้อง

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 100 ร้อยละของความส าเร็จ
ในการทบทวน/จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แผน
บริหารจัดการสารสนเทศ 
พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

4.2 การเตรียมความพร้อม
ส าหรับระบบการบริหารความ
เส่ียง

เตรียมความพร้อมและตระหนักถึง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

 - 1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียง        
    การตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังระบุความเส่ียงด้านต่าง ๆ
    ท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กรให้ครบท้ัง 4 ด้าน
2. ประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิด          
     ผลกระทบ
    เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
3. จัดท าแผนบริหารความเส่ียง และปฏิบัติตามแผน
4. ติดตาม ประเมินผล และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
   เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 80 ร้อยละของความส าเร็จ
ในการทบทวนแผนบริหาร
ความเส่ียง

กลยุทธ์ 4   บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงิน เพ่ือการพัฒนาเมืองของประเทศ
ยุทธศาสตร์ 3   สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
                                                                                                        รวมงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ.2563 ยุทธศาสตร์ 3  2,635,960 บาท



แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
                                                                                                        รวมงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ.2563 ยุทธศาสตร์ 3  2,635,960 บาท

4.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

กองทุนมีระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยง
เครือข่ายท้ังภายในและภายนอก

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - 1. จัดท าระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ประกอบด้วย
  - ระบบงานพัสดุ
  - ระบบงานบุคคลาและฝึกอบรม
  - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - ระบบรายงานข้อร้องเรียน

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 100 ร้อยละของความส าเร็จใน
การในการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศและ
ดิจิทัลในปัจจุบัน

4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
งานสารสนเทศและดิจิทัล 
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
รักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของฐานข้อมูล

บุคลากรมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพียงพอต่อความต้องการ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - 1. ส ารวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มีความเพียงพอต่อการ  
    ปฏิบัติการ
2. จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน
3. จัดท าแผนการจัดซ้ือและก าหนดราคา เสนอให้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ
4. ด าเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามแผนท่ีได้รับ
อนุมัติ

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 100 ร้อยละของการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้
ตามแผนท่ีได้รับการอนุมัติ

4.5 จัดท าระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการจัดรูปท่ีดินฯ
และของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

มีระบบเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 100,000 1. จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของกองทุนฯ
2. น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้บริการแก่
ผู้รับบริการ,บุคลากร และผู้ด าเนินโครงการ

 ต.ค. 62
-

ก.ย. 63

ร้อยละ 100 ร้อยละของการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้
ตามแผนท่ีได้รับการอนุมัติ

 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์ 1  สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
ยุทธศาสตร์ 2  สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ 3   สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

รวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563  

53,796,520
100,000

2,635,960
56,532,480


