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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ในการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองของประเทศ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนา
องค์กร โดยไดน้ำระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปัจจุบันและอนาคต แผนปฏิบัติการดิจิทัลจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่ด้านการสื่อสาร 
ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือ
ประชาชน เพ่ือนำทางไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

สาระสำคัญและกรอบงานหลักของแผนปฏิบัติการดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการให้บริการระบบสารสนเทศ
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
โดยจะเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรที่สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
และความรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ ตลอดจนวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปีในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานองค์กร และการให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที่ จัดทำขึ้น 
เพื ่อพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ ให้มีความเชื ่อมโยงกับนโยบายและแผนด้านสารสนเทศ 
และดิจิทัลของประเทศ กระทรวง กรม ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) 
3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 
5. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
6. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
7. แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2562 - 2564 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
8. แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่  

1.2 วิสัยทัศน์ 
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต ยั่งยืน และเป็นที่รู้จัก 
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1.3 พันธกิจ 
1.3.1 สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผล 
1.3.2 ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกองทุนจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ให้แพร่หลาย 
1.3.3 บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 

1.4 วัตถุประสงค ์
สนับสนุนด้านการเงินเพื ่อการดำเนินการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ให้สอดคล้องตามระบบการผังเมือง 

และการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

1.5 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
1.5.1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย 
1.5.2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
1.5.3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
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บทที่ 2 
กรอบนโยบายด้านสารสนเทศและดิจทิัลที่เกี่ยวข้อง 

 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นกองทุนเดียวในประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สำเร็จและมีผลต่อ
การพัฒนาประเทศโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
ของกองทุนฯ จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของกองทุนฯ บรรลุเป้าหมายตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ กองทุนฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี และมีการ
ทบทวนแผนทุกปี รวมถึงทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศ ของประเทศ 
กระทรวง กรม  

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 

2.1 นโยบายและแผนด้านสารสนเทศและดิจิทัลของประเทศ 
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบรูณาการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนามุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจุบัน และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา 
เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาด 
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน 
มีสมมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการทำงาน  
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
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2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่

เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ ให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม 

 2.1.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั ่งยืน 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 2.1.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วางรากฐานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  

ด้านสังคมดิจิทัล และการบริการภาครัฐ โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีวิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัลเปิดเผย 

เชื่อมโยงและร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน”เพ่ือรองรับการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ
และการทำงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
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2.2 แผนด้านสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2.2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา 
การทำงานในการขับเคลื่อนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นในทิศทางเดียวกัน โดยมียุทธศา สตร์ 
ที่สอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื ่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  

อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation) 
2.2.2 แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2562 - 2564 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้วิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลให้สามารถตอบสนอง 
ต่อกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การผังเมือง การอาคาร และการบริหารด้านชของประเทศไทย รวมทั้งการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการสู่การบริการดิจิทัล (Digital Service) สำหรับผู้รับบริการทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะ 

(Smart Operation) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart  and Safety Infrastructure) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

(Smart Organization and People) 

2.3 แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

ภายใต้วิสัยทัศน์ "กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน" และผลการดำเนินงานก่อให้เกิด
ประโยชน์กับโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเมือง โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

2.4 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
กับนโยบายและแผนด้านสารสนเทศฯ ของประเทศ แผนด้านสารสนเทศของกระทรวง กรม และแผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ภาพที่ 1) 

2.5 ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ กับนโยบายและแผนด้านสารสนเทศฯ ของประเทศ  

แผนด้านสารสนเทศของกระทรวง กรม และแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 2  ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
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บทที่ 3 
การทบทวนแผนและการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 

3.1 การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนด้านสารสนเทศและดิจิทัลของประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) รวมทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกองทุนฯ  

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ตามตัวชี้วัด ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 5)  ซึ่งกรมบัญชีกลางได้รายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง 
4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 โดยมีค่าคะแนนตามลำดับดังนี้ (1) 1.8500 คะแนน (2) 1.75000 คะแนน (3) 2.25000 
คะแนน (4) 2.8750 คะแนน ซึ่งค่าคะแนนที่ได้ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับน้ำหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์                
ในการประเมินผลและกรมบัญชีกลางได้มีข้อสังเกตในด้านดังกล่าว ได้แก่ 1.ระบบการบริ หารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) “ควรมีการจัดให้มีระบบการรายงานเทียบเท่ากับเป้าหมายในระดับ         
ทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)” 2. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน “ควรมีการตั้งตัวชี้วัดประสิทธิผลของระบบดังกล่าวเพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมาย” 3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน “ระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พัฒนาและเริ่มการใช้ระบบ รวมทั้งควรมีการตั้งตัวชี้วัดประสิทธิผลของระบบดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย” ซึ่งกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านสารสนเทศ และพิจารณา             
จากรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหาร
จ ัดการสารสนเทศและดิจ ิท ัล และผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ  ประจำปีบ ัญช ี 2564 โดยผล 
การทบทวนแผนฯ มดีังนี้  

3.1.1 ผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563  
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล มีผลประเมิน

ตัวชี้วัดเทียบเท่าระดับ 2.8750 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
    - มีการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์        

ของประเทศ และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ ซึ่งได้ระบุโครงการที่เกี ่ยวข้องครบทุกประเด็น จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบเท่า 5.0000 คะแนน 

   - แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม 
ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่า 4.0000 คะแนน  
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2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
  - ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ทุนหมุนเวียนฯ  

มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลมีความทันกาล จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.000 คะแนน 
อย่างไรก็ตามควรมีการจัดให้มีระบบการรายงานเทียบเท่ากับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอด
จากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล) 

 - ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน คือ ระบบฐานข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่ใช้ในการติดตามโครงการที่ได้รับเงิน อย่างไร
ก็ตามระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาและเริ่มการใช้ระบบควรมีการตั้งตัวชี้วัดประสิทธิผลของระบบดังกล่าว       
เพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีระดับผลการดำเนินงานเทียบเท่า 2.5000 คะแนน 
   - ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ         
การปฏิบัติงาน คือ ระบบฐานข้อมูลของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เรื่องการติดตามโครงการที่ได้รับเงินสำหรับผู้ดำเนิน
โครงการได้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาและเริ่มการใช้ระบบ ควรมีการตั้งตัวชี้วัด
ประสิทธิผลของระบบดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายจึงมีระดับผลการดำเนินงาน
เทียบเท่า 2.5000 คะแนน 

 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 มีแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยการเพิ่มตัวชี้วัดที่แสดง
ความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการในปีบัญชี 2565 ตามข้อเสนอแนะของ    
บริษัทที่ปรึกษา 

3.1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 2) 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 2) จำนวน 7 แผนงาน                      

โดยแบ่งเป็นแผนงานโครงการที่ต้องใช้งบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน และไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 6 แผนงาน  
(ตารางท่ี 9) โดยมีผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 - 2) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 2) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 

1. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการบริหารงาน
ของกองทุนฯ 

- มีการนำเข้าข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน 
- มีการทดสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ 

- ระดับความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 

- สร้างฐานข้อมูล 
(Implementation& Loading) 
- การทดสอบและประเมิน 
(Testing & Evolution) 

    500,000 มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการบริหารงานของกองทุนฯ 
โดยบริษัทที่ปรึกษา ทั้งนี้ เนื่องจาก
ความสามารถในการต่อรองราคา 
จึงทำให้จัดจ้างได้ในราคาต่ำกวา่แผน
ที่วางไว้ จากเดิม 500,000 บาท 
เป็น 490,000 บาท ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการนำโครงร่างที่ได้จาก
การออกแบบฐานข้อมูล มาสร้าง
ฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลจริง 

2. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ Software 
และพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารด้วย
ระบบดิจิทัล 

มีการสำรวจอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ภายใน
สำนักงานให้เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน 

ผลสำรวจอ ุปกรณ์
คอมพ ิ ว เ ตอร ์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ  ของเดิมที่
ม ีอยู ่ เด ิมทั ้งหมดใน
หน ่วยงาน และผล
ต้องการการขอซื้อทดแทน 

สำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และอ ุปกรณ ์ต ่ อพ ่วง และ
ระบบปฏิบ ัต ิการโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อใช้สื่อสาร
ผ่านระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
และทดแทนของเดิมที ่หมดอายุ
การใช้งาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

สำรวจอ ุปกรณ์ คอมพ ิ ว เ ตอ ร์  
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ  ในหน่วยงาน
แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมประมาณการ 
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตารางท่ี 1  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 2) (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 

3. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

พัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 

ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ 

1. จัดทำระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารประกอบด้วย 
- ระบบงานพัสดุ 
- ระบบงานบุคลากรและฝึกอบรม 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ระบบรายงานข้อร้องเรียน 
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เปน็ปัจจุบนั 
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
4. ประเมินผลและปรับปรุง
การใช้งานระบบ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ม ีการพัฒนา/ปร ับปร ุงระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน
การตัดสินใจของผู ้บริหาร (EIS/MIS) 
โดยบริษัทที่ปรึกษา 

- ติดตามความก้าวหน้าของการ
จัดทำระบบบริหารจัดการฯ 

4. พัฒนา/ปร ับปรุง
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 

มีผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70 
มีความพึงพอใจ 

ระดับความสำเร็จใน
การปรับปรุงเว็บไซต์ 

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่
เกี ่ยวข้องกับกองทุนและเป็น
ปัจจุบัน นำเข้าระบบอินเตอร์เน็ต 
2. จัดทำการสำรวจความพึงพอใจ 
3. สรุปผลการสำรวจ 
4. นำเสนอผู้บริหาร และปรับปรุง
การดำเนินงาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน  



แผนปฏิบัติการดจิิทัล แผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการประเมินผลลัพธ์ฯ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทลั  
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แผน 
ผล 

ตารางท่ี 1  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 2) (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 
5. จัดทำระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ และกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ ปฏิบัติงาน
ตามความปกติใหม่ 
(New Normal) 

มีระบบเพ่ือสนับสนุน
การดำเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนา/ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

1. จัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของ
กองทุนฯ 
2. นำเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
เพ ื ่อให ้บร ิการแก ่ผ ู ้บร ิหาร 
บุคลากร และผู้ดำเนินโครงการ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ผู้ดำเนินโครงการฯ มีการรายงาน
ข ้อม ูลความก ้าวหน ้าของการ
ดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบ
สารสนเทศฯ ออนไลน์ 
- มีการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ 
(New Normal) โดยมีการนำเข้า
ข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ ผ่าน
ระบบสารสนเทศฯ ที่จัดทำข้ึน 

6. การจัดทำและเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 

มีการจัดทำเอกสาร
เผยแพร่อย่างน้อย  
1 อย่าง 

จำนวนครั้งในการเผยแพร่
เอกสารประชาสัมพันธ์ 

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร 
ประชาสัมพันธ์ 
2. กำหนดรูปแบบ/จดัทำร่างเอกสาร  
3. ประชุมพิจารณาและทบทวน
เอกสาร 
4. จัดพิมพ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเพ่ือ
จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และ
คาดว่าสามารถดำเนินการได้แล้ว
เสร็จตามแผนที่กำหนด 

7. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสารสนเทศ
และดิจิทัล 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 

จำนวนครั้งที่บุคลากร
ได้รับพัฒนาศักยภาพ 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ดูงาน
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

    อยู่ใน
แผนปฏิบัติการ

ทรัพยากร
บุคคล 

จะจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมระบบ
สารสนเทศของกองทุนฯ โดยเริ่ม
ดำเนินการอบรมไตรมาส 3 
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จากการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 2) ข้างต้น
ทั้งหมด 7 แผนงาน แบ่งเป็นแผนงานโครงการที่ต้องใช้งบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน และไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 
6 แผนงาน (ตารางที่ 9) โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
มีมติเห็นชอบ ให้ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 และกระทรวงการคลังได้เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการ
และแผนรายจ่ายกองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที่ ตามหนังสือเลขที่ กค 0406.5/10646 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564            
ซึ ่งมีการปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื ่อให้สอดคล้องกับการทำงานในสภาวะปัจจุบัน จึงมีการปรับลดขั ้นตอน                      
ปรับงบประมาณ และกำหนดระยะเวลาให้เจน ได้พบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำนวน 3 แผนงาน และได้กำหนด
ข้อเสนอแนะเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

3.1.3 สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงาน  

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 2) สามารถดำเนินงานได้
ตามแผนโดยมีแผนงาน/โครงการ 3 แผนงาน เป็นการพัฒนา/ปรับปรุง และจัดทำระบบสารสนเทศเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งกองทุนฯ ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาได้ในราคาต่ำกว่าแผน                  
ที่วางไว้ จากเดิม 500,000 บาท เป็น 490,000 บาท ตามวงเงินที่จัดจ้างจริง (ตารางที่ 2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำ
โครงร่างที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) มาสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลจริง ได้แก่ 

แผนงาน/โครงการที่ 1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานของกองทุนฯ  
แผนงาน/โครงการ ที่ 3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
แผนงาน/โครงการ ที่ 5 จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และกองทุนฯ ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ 

(New Normal)  
จากการดำเนินงานทั้ง 3 แผนงาน พบปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงานปีบัญชี 2564 มีขั ้นตอน 

การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน  

3.1.4 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
จากการทบทวนแผนงาน/โครงการ 3 แผนงานข้างต้น พบว่า การจัดทำระบบสารสนเทศเป็นระบบ 

ที่ตอบสนองการดำเนินงานทั้ง 3 แผนงาน จึงเห็นควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (หน้า 35) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2565 (หน้า 40) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 2) (หน้า 15)  
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ตารางท่ี 2  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับใหม)่ 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดที่แสดง
ความสำเร็จ 
และผลลัพธ์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  

(ไตรมาส) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการบริหารงาน
ของกองทุนฯ 

มีการนำเข้าข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และมีการทดสอบ
และประเมิน
ประสิทธิภาพของ
ระบบ 

ผลผลิต (Output): 
ม ี ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ มู ล 
ใช ้ในการบริหารงานของ
กองทุนฯ 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ สืบค้นได้และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

1. สรรหาบริษัทที ่ปรึกษาเพื ่อจัดจ้าง 
ทำระบบฐานข้อมูล 
2. นำโครงร่างที ่ได้จากการออกแบบ
ฐานข้อมูล มาสร้างฐานข้อมูลเพื ่อเก็บ
ข้อมูลจริง 
3. แปลงข้อมูลในระบบงานเดิมมาใช้ 
ในระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
4.  ทดสอบระบบฐานข ้อม ูล เพ ื ่อหา
ข้อผิดพลาด 
5.  ข ้ อผ ิ ดพลาดของระบบ (ถ ้ า มี ) 
ปรับปรุงให้สามารถรองรับความต้องการ
ของผู้ใช้ด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

    490,000 ทุกฝ่าย 

 
หมายเหตุ ปรับแผนประจำปีบญัชี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการที่ได้รบัอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
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ตารางท่ี 2  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับใหม)่ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดที่แสดง
ความสำเร็จ 
และผลลัพธ์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  

(ไตรมาส) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
2. พัฒนา/ปร ับปรุง
ระบบ Software และ
อุปกรณ์ และพัฒนา
ช่องทางการสื ่อสาร
ด้วยระบบดิจิทัล 

มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
ระบบปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
โปรแกรมประยุกต์ต่าง  ๆ
ที ่ท ันสมัย สามารถ
อำนวยความสะดวก 
และเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ผลผลิต (Output): 
จำนวนอุปกรณ์คอมฯ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ ของ
กองทุนฯ 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
มีแผนจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต ่อพ ่วง และระบบ 
ปฏิบัติการโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง  ๆทดแทน
และ เหมาะส ม ต่ อ 
การปฏิบัติงาน 
 

- สำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
และระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่รองรับการใช้งาน
และไมท่ันสมัยหรือหมดอายุการใช้งาน 
- จัดทำข้อมูลเพ่ือเตรียมประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ตารางท่ี 2  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับใหม)่ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงความสำเร็จ 

และผลลัพธ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

3. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
กองทุนจัดรูปที ่ดินฯ 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 

ผลผลิต (Output): 
ระดับความสำเร ็จของการ
พ ัฒนาระบบสารสน เ ทศ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป ็นระบบ ส ืบค ้นได ้และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

1. สรรหาบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือจัดจ้าง
ทำระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
2. นำโครงร่างที่ได้จากการออกแบบ
ฐานข้อมูล มาสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บ
ข้อมูลจริง 
3. แปลงข้อมูลในระบบงานเดิมมาใช้
ในระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
4. ทดสอบระบบฐานข้อมูลเพ่ือหา
ข้อผิดพลาด 
5. ประเมินความสามารถของระบบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงให้สามารถ
รองรับความต้องการของผู้ใช้ด้านต่าง ๆ 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย 
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ตารางท่ี 2  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับใหม)่ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดที่แสดง
ความสำเร็จ 
และผลลัพธ์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  

(ไตรมาส) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
4. พัฒนา/ปร ับปรุง
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 

ข้อมูลข่าวของกองทุนฯ 
ที ่ให้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นปัจจุบัน 
และครบถ้วน 

ผลผลิต (Output): 
ความสำเร ็จในการ
ปร ับปร ุงข ้อมูลข ่าว
ของกองท ุนฯ ท ี ่ ให้  
บริการผ่านอินเตอร์เน็ต
เป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนฯ 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เป็นปัจจุบัน และ
ครบถ้วนตามกำหนด 

1. รวบรวมข้อมูลข ่าวสารที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
กองทุนและเป็นปัจจุบัน นำเข้าระบบอินเตอร์เน็ต 
2. จัดทำการสำรวจความพึงพอใจ 
3. สรุปผลการสำรวจ 
4. นำเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงการดำเนินงาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ตารางท่ี 2  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับใหม)่ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงความสำเร็จ 

และผลลัพธ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

5. จัดทำระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ และกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ ปฏิบัติงาน
ตามความปกต ิ ใหม่ 
(New Normal) 

มีระบบเพื่อสนับสนุน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
และการปฏิบ ัต ิงาน
ของกองทุน 

ผลผลิต (Output): 
ระดบัความสำเร็จในการ
พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สืบค้นได้และปรับปรุง
แก้ไขข้อผิดพลาดได้ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วน 

1. สรรหาบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือจัดจ้าง
ทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการฯ 
2. นำโครงร่างที่ได้จากการออกแบบ
ฐานข้อมูล มาสร้างฐานข้อมูลเพ่ือเก็บ
ข้อมูลจริง 
3. แปลงข้อมูลในระบบงานเดิมมาใช้
ในระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
4. ทดสอบระบบฐานข้อมูลเพ่ือหา
ข้อผิดพลาด 
5. ประเมินความสามารถของระบบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงให้สามารถ
รองรับความต้องการของผู้ใช้ด้านต่าง ๆ 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย 
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แผน 
ผล 

ตารางท่ี 2  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับใหม)่ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงความสำเร็จ 

และผลลัพธ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

6. การจัดทำและเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการ 

ผลผลิต (Output):  
การจัดทำเอกสารเผยแพร่อย่าง
น้อย 1 รายการ 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
กองทุนฯ มีเอกสารเพ่ือเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนนิงาน
ตามภารกิจของกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน 

1. รวบรวมข้อมูลเพื ่อจ ัดทำเอกสาร 
ประชาสัมพันธ์ 
2. ออกแบบและจัดทำเอกสาร  
3. จัดพิมพ์ เผยแพร่และประชาสมัพันธ ์

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

7. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสารสนเทศ
และดิจิทัล 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
สารสนเทศและดิจิทัล 

ผลผลิต (Output):  
มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และมีความรู้ในการปฏิบตัิงาน
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

ส่งบุคลากรเข้าร ่วมอบรม/ดูงาน
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

    อยู่ในแผนปฏิบัติ
การทรัพยากร

บุคคล 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
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3.2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศ 
3.2.1 สถานภาพด้านระบบเครือข่าย 

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนฯ โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้บริการ ได้แก่ ระบบเครือข่ายแบบสาย LAN 
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจำกัด และระบบเครือข่ายแบบไร้สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ครอบคลุมพื้นที่
หน่วยงานจากระบบแม่ข่าย (Server) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

3.2.2 สถานภาพด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
จากการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามฐานข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์ของกองทุนจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่มีบุคลากรนำไปใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 3 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน 
พนักงานกองทุน จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 3  ตารางแสดงรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานภายในกองทุนฯ 
รายการ จำนวน (เครื่อง) รอจำหน่าย (เครื่อง) 

คอมพิวเตอร์ 
1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) 
2. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook Computer) 

 
14 
6 

 
2 
- 

อุปกรณ์ต่อพ่วง 
1. เครื่องพิมพ์ชนิดขาว - ดำ 
2. เครื่องพิมพ์ชนิดสี 
3. เครื่องสแกนเนอร์ 
4. เครื่องถ่ายเอกสาร 
5. เครื่องสำรองไฟ 
6. ลำโพง 

 
4 
3 
1 
1 
9 
9 

 
- 
- 
2 
- 
- 
- 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา 
ฮาร์ดดิสก์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (External Harddisk) 

 
1 

 
- 

 
3.2.3 สถานภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและดิจิทัล 

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในสำนักงาน 
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและ
ลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนามรับทราบผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับระเบียบสำนัก
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยสำนักงานกองทุนฯ ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนฯ 

2) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
เป็นระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการ
ดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน 

3) ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ NBMS (Non-Budgetary Management System) สำหรับ
ทุนหมุนเวียน ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นระบบจัดทำข้อมูลและนำส่งรายงานทางการเงิน หรือรายงานอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องของทุนหมุนเวียน 

4) ระบบ KTB Corporate Online โดยนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National E-Payment Master Plan) และในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานกองทุนฯ ได้จัดทำแผนการพัฒนาระบบการจ่ายเงิน
และการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของรัฐบาลและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กองทุนฯ 
สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว ถูกต้อง และทันเวลา 

3.2.4 สื่อออนไลน์  
1) ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใช้สำหรับสื่อสารและรับ - ส่งข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ  

ตามภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมี E-mail หลักที่ใช้งานในปัจจุบัน คือ lrfund@dpt.mail.go.th 
และ lrfund@outlook.com 

2) เว็บไซต์ (Website) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่าง ๆ 
ตามภารกิจของกองทุนฯ และงานประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ http://office.dpt.go.th/lrfund  

4) สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ  
- เฟซบุ ๊ก (Facebook) ของกองทุนฯ https://www.facebook.com/LRFund เพื ่อให้บริการข้อมูล

ข่าวสารการดำเนินงานต่าง ๆ  และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ของกองทุนฯ  

- Line Group และ Line official ของกองทุนฯ เพ่ือติดต่อสื่อสารและติดตามงานทั้งภายในและภายนอกกองทุนฯ 
6) ระบบฐานข้อมูลการติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นระบบ

ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ 
7) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (EIS/MIS) ของกองทุนฯ เป็นระบบที่จัดทำข้ึนเพ่ืออำนวยความ

สะดวกแก่บุคลากร และเพ่ิมศักยภาพของระบบการทำงานภายในสำนักงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
ข้อมูลสารสนเทศ 3 ฝ่าย ดังนี้ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายการเงินและบัญชี  
- ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 
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3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
3.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในประกอบด้วยจุดแข็ง (Strength: S) และจุดอ่อน (Weakness: W) 

▪ ปัจจัยภายใน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมได้ และมีผลทำให้
การดำเนินงานภายในหน่วยงานประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวได้ 

▪ จุดแข็ง (Strength: S) หมายถึง ลักษณะเด่นของการดำเนินงาน หน้าที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่มีผล
ต่อความสำเร็จของหน่วยงาน 

▪ จุดอ่อน (Weakness: W) หมายถึง การดำเนินงานขององค์กรที่ทำได้ไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จขององค์กร 
3.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย โอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค (Threat: T) 

▪ ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือนำมาใช้
ประโยชน์ได้) เช่นสภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยการรับบริการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

▪ โอกาส (Opportunity: O) หมายถึง โอกาสเป็นไปได้ทางธุรกิจของหน่วยงาน ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานทีเอ้ือประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

▪ อุปสรรค (Threat: T) หมายถึง  ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
และได้ระดมความคิดร่วมกันทำการวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัลภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เครื่องมือ McKinsey’s 7-S Framework ดังนี้ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรผ่านเครื่องมือ McKinsey’s 7-S ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานภายใน

องค์กรภาพรวม ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กรโดยมี
องค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์ที่สำคัญ 7 ด้านหลัก ได้แก่ 

1) ด้านค่านิยมร่วม (Share Values): ค่านิยมร่วมขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงาน 
จุดแข็ง (Strength: S) องค์กรมีค่านิยมร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดอ่อน (Weakness: W) ไม่มี 

2) ด้านการวางแผน (Strategy): แผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) มีการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านสารสนเทศ  
จุดอ่อน (Weakness: W) การดำเนินงานไม่บรรลุตามแผน 

3) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure): โครงสร้างองค์กร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 
จุดแข็ง (Strength: S) ไม่มี 
จุดอ่อน (Weakness: W) ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านสารสนเทศที่ชัดเจน 
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4) ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System): กระบวนการทำงานขององค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S)  
- มีเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการเพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ใช้บริการ 
- มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 
จุดอ่อน (Weakness: W)  
- กองทุนฯ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ บางส่วน  

แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
- ระบบสารสนเทศที่มียังไม่ตอบสนองการตัดสินใจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ 
- อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน 

5) ด้านรูปแบบการจัดการ (Style): รูปแบบและวิธีการดำเนินงานขององค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) มีข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล 
จุดอ่อน (Weakness: W) การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบยังไม่ครบถ้วน 

6) ด้านบุคลากร (Staff): จำนวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานด้านสารสนเทศได้ 
จุดอ่อน (Weakness: W) ขาดอัตรากำลังบุคลากรที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) ด้านทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills): ขีดความรู้และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรในองค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดอ่อน (Weakness: W) บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ  

ที่ตอบสนองภารกิจกองทุนฯ 
3.3.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปัจจัยภายนอก 

ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ PEST Analysis คือ 
1) ด้านนโยบายและการเมือง (Political Component: P): ปัจจัยด้านการเมือง 

โอกาส (Opportunities: O) นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการนำสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการ 
อุปสรรค (Threats) -ไม่มี- 

2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E): ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
โอกาส(Opportunities: O) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานมีราคาถูกลง และมีให้เลือกหลากหลาย

ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
อุปสรรค (Threats) -ไม่มี- 

3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component: S): ปัจจัยด้านสังคม 
โอกาส(Opportunities: O) สังคมปัจจุบันมีการเปิดรับข้อมูลสารสนเทศมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats)  
- มีการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมปัจจุบันในการนำ

ระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 
- สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ ภัยพิบัติ โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในรูปแบบความปกตใิหม่ 

(New Normal) ผ่านดิจิทัล 
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4) ด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T): ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
โอกาส (Opportunities: O) 
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
- มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่หลากหลายผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
- มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำหน้าที่สนับสนุนด้านระบบเครือข่าย 
อุปสรรค (Threats) 
- การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายและไวรัสคอมพิวเตอร์จำนวนมากทำให้สูญเสียงบประมาณเพ่ือป้องกัน 
- ขาดการบูรณาการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืน 

 
ตารางท่ี 4  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มีการวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT Analysis) ด้านสารสนเทศและดิจิทัลด้วยเทคนิค TOWS Matrix ทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง มีการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การกำหนด
กลยุทธ์ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5  การกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก SO 
จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ 

S1 มีข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่
ด้านการเงิน ที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันกาล 

S2 มีเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ให้บริการเพ่ือเป็นช่องทาง 
การติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการ 

O3 มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและ
ดิจิทัลที่หลากหลายผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
หลายช่องทาง 

O4 มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ทำหน้าที่สนับสนุนด้านระบบ
เครือข่าย 

พัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ตารางท่ี 6  การกำหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนา WO 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ 
W1 การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ 

ยังไม่ครบถ้วน 
W2 ระบบสารสนเทศที่มียังไม่ตอบสนอง

การตัดสินใจของผู้บริหาร และ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของกองทุนฯ 

W3 อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพ 
ตามระยะเวลาการใช้งาน 

 

O1 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มี
การนำสารสนเทศและดิจ ิทัล 
มาใช้ในหน่วยงานราชการ 

O2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
ม ีราคาถ ูกลง และม ีให ้ เล ือก
หลากหลายทำให้สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

O3 มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและ
ดิจิทัลที่หลากหลายผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ได้หลายช่องทาง 

O4 มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมโยธาธ ิการและผ ังเม ื อง  
ทำหน้าที ่สนับสนุนด้านระบบ
เครือข่าย 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล 
และให้เป็นปัจจุบันเพื ่อเพิ ่มการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ตารางท่ี 7  การกำหนดกลยุทธ์เชิงรับ ST 
จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ 

S3 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างเพียงพอ 

T1 มีการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศ
และดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัว
ให้ทันกับสังคมปัจจุบัน ในการ
นำระบบสารสนเทศและดิจิทัล
มาใช้ 

T2 การโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
และไวรัสคอมพิวเตอร์จำนวน
มากทำให้สูญเสียงบประมาณ
เพ่ือป้องกัน 

T3 ขาดการบูรณาการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืน 

T4 สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
การดำเนินงานในรูปแบบความ
ปกติใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 

สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
และต้องปรับเปลี่ยนตามความปกติใหม่ 
(New Normal) 

 
ตารางท่ี 8  การกำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ปัญหา WT 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ 

W4 ขาดอัตรากำลังบุคลากรที่ดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

W5 บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการใช้โปรแกรม
ต่าง ๆ  ที่ตอบสนองภารกิจกองทุนฯ 

T1 มีการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศ
และดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัว
ให้ทันกับสังคมปัจจุบันในการนำ
ระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 

T2 การโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
และไวรัสคอมพิวเตอร์จำนวน
มากทำให้สูญญเสียงบประมาณ
เพ่ือป้องกัน 

T4 สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
การดำเนินงานในรูปแบบความ
ปกติใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 

1. เพิ ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. พัฒนาบ ุคลากรให ้ม ีความรู้  
ความเช ี ่ ยวชาญในการนำ
เทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล แผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการประเมินผลลัพธ์ฯ 
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทลั  

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2565 

27 

ตารางท่ี 9  การกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix 
Strengths (S) จุดแข็ง Opportunities (O) โอกาส Threats (T) ภัยคุกคาม/อุปสรรค 

(S1) มีข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่ด้าน
การเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน 
ทันกาล 

(S2) มีเว็บไซต์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที ่ให้บริการเพื ่อเป็นช่องทางการ
ติดต่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้ใช้บริการ 

(S3) มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างเพียงพอ 

(O1) นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มี
การนำสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้
ในหน่วยงานราชการ  

(O2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
มีราคาถูกลง และมีให้เลือกหลากหลาย
ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

(O3) มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและ
ดิจิทัลที ่หลากหลายผู ้ร ับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
หลายช่องทาง 

(O4) มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำหน้าที่
สนับสนุนด้านระบบเครือข่าย 

(T1) มีการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศ
และดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัว
ให้ทันกับสังคมปัจจุบันในการนำ
ระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 

(T2) การโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
และไวรัสคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
ทำให้สูญเสียงบประมาณเพ่ือป้องกัน 

(T3) ขาดการบูรณาการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืน 

(T4) สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
การดำเนินงานในรูปแบบความปกติ
ใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 

S-O Strategies กลยุทธ์เชิงรุก S-T Strategies กลยุทธ์เชิงรับ 
S1, S2, O3, O4 พัฒนาช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
แผนงาน 

1.  การจ ัดทำและเผยแพร ่ข ้ อมูล
ประชาสัมพันธ์กองทุน 

2. พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 

S3, T1, T2, T3, T4 สร้างช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ และต้องปรับเปลี ่ยน
ตามความปกติใหม่ (New Normal) 
แผนงาน 
พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล 
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ตารางท่ี 9  การกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix (ต่อ) 
Weakness (W) จุดอ่อน Opportunities (O) โอกาส Threats (T) อุปสรรค 

(W1) การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบยังไม่
ครบถ้วน 

(W2) ระบบสารสนเทศที่มียังไม่ตอบสนอง
การตัดสินใจของผู้บริหาร และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ 

(W3) อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลาการใช้งาน 

(W4) ขาดอัตรากำลังบุคลากรที่ดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(W5 )  บ ุ คล ากรขาดท ั กษะด ้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้
โปรแกรมต ่าง ๆ ท ี ่ตอบสนอง
ภารกิจกองทุนฯ 

(W1) การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบยังไม่
ครบถ้วน 

(W2) ระบบสารสนเทศที่มียังไม่ตอบสนอง
การตัดสินใจของผู้บริหาร และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ 

(W3) อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลาการใช้งาน 

(W4) ขาดอัตรากำลังบุคลากรที่ดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(W5) บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
ที่ตอบสนองภารกิจกองทุนฯ 

(T1) มีการเปลี ่ยนแปลงด้านสารสนเทศ
และดิจิทัลอย่างรวดเร็วต้องปรับตัว
ให้ทันกับสังคมปัจจุบันในการนำ
ระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 

(T2) การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายและ
ไวรัสคอมพิวเตอร์จำนวนมากทำให้
สูญเสียงบประมาณเพ่ือป้องกัน 

(T3) ขาดการบูรณาการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืน 

(T4) สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
การดำเนินงานในรูปแบบความ
ปกติใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 

W-O Strategies กลยุทธ์เชิงพัฒนา W-T Strategies กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหา 
W1, W2, W3, O1, O2, O3, O4 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล 
และให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
แผนงาน 
1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

เพ่ือใช้ในการบริหารงานกองทุน 
2. จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการ

จัดรูปที่ดินฯ และของกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ตามความปกติใหม่ (New Normal) 

3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

W4, T1 เพ่ิมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
แผนงาน 
จัดหาบุคลากร 
W5, T1, T2, T4 พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
แผนงาน 
พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและ
ดิจิทัล 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มุ้งเน้นการพัฒนา

และปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อม
รองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งวิถีสังคมที่เปลี่ยนไปแบบ New Normal โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

4.1 วิสัยทัศน์ 
พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ทันสมัย 

4.2 พันธกิจ 
4.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
4.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ 
4.2.3 เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

4.3 ยุทธศาสตร์ 
4.3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
4.3.2 การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
4.3.3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสม 

4.4 เป้าประสงค์ 
4.4.1 กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4.4.2 กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ 
4.4.3 บุคลากรของกองทุนมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

4.5 กลยุทธ์ 
4.5.1 สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และต้องปรับเปลี ่ยน 

ตามความปกติใหม่ (New Normal) 
4.5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพื่อเพ่ิม

การตัดสินใจของผู้บริหาร 
4.5.3 พัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
4.5.4 เพ่ิมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.6 ตัวช้ีวัด 
4.6.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
4.6.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 
4.6.3 ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ 
4.6.4 มีจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี อย่างน้อย 1 อัตรา 
4.6.5 ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

4.7 แผนงาน/โครงการ 
4.7.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารงานกองทุน 
4.7.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และอุปกรณ์และพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล 
4.7.3 จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 

          ตามความปกติใหม่ (New Normal) 
4.7.4 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
4.7.5 การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน 
4.7.6 พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวทางอินเทอร์เน็ต 
4.7.7 จัดหาบุคลากร 
4.7.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

4.8 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 4  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software 
และอุปกรณ์และพัฒนาช่องทาง         
การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล 
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4.9 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
โดยมีรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 10  รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
           (ปรับใหม่) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ 

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารงานกองทุนฯ 490,000 41% 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และอุปกรณ์และพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วย
ระบบดิจิทัล 

500,000 41% 

3. จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal) 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

4. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

5. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 200,000 17% 

6. พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ไม่ใช้งบประมาณ - 

7. จัดหาบุคลากร 
อยู่ในแผนปฏิบัติการ

ทรัพยากรบุคคล - 

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศและดิจิทัล 15,000 1% 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,205,000 100% 

 

 
 

ภาพที่ 5  แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
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แผนปฏิบัติการดิจทิัลฯ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
 

งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

แผนปฏิบัติการดิจทิัลฯ ที่ 1               
การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

พัฒนาและปรับปรงุระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัย
ของขอ้มูล และให้เปน็ปัจจุบันเพือ่เพิ่มการตัดสินใจของผู้บริหาร 

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบริหารงานกองทุนฯ 

490,000 - 490,000 - 

สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารเพือ่รองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
และต้องปรับเปลี่ยนตามความปกติใหม่ (New Normal) 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และ
อุปกรณแ์ละพัฒนาช่องทางการสือ่สารด้วย
ระบบดิจิทัล 

500,000 - - 500,000 

พัฒนาและปรับปรงุระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัย
ของขอ้มูล และให้เปน็ปัจจุบันเพือ่เพิ่มการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการฯ 
และกองทนุฯ เพือ่รองรับการปฏิบัติงาน ตาม
ความปกติใหม่ (New Normal) 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

- - - 

4. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

- - - 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 2            
การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ ์

พัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

5. การจัดทำและเผยแพร่ขอ้มูล
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

200,000 100,000 - 100,000 

6. พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าว
ทางอินเทอร์เน็ต 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

- - - 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 3  
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่
เหมาะสม 

เพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. จัดหาบุคลากร อยู่ใน
แผนปฏิบัติ

การทรัพยากร
บุคคล 

- - 1 อัตรา 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ
และดิจิทัล 

15,000 15,000 - - 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพ้ืนที่ (ปรับใหม่) 

หมายเหตุ แผนงานท่ี 1 ปรับแผนประจำปีบญัชี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการทีไ่ดร้ับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ (เดิม) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 1  การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ :  กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ :  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมลูเพื่อใช้
ในการบริหารงานกองทุนฯ 

1. การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) 
2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
3. การสร้างฐานข้อมลู (Implementation & Loading)  
4. การทดสอบและประเมินผล (Testing & Evolution) 
5. การใช้งานจริง (Operation) 
6. การบำรุงรักษา (Maintenance) 

500,000 - 500,000 - ทุกฝ่าย โครงการประเภทที่ 1: โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ :  สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ และต้องปรับเปลี่ยนตามความปกติใหม่ (New Normal) 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล 

1. สำรวจความต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นช่องทางในสื่อสารและการปฏิบัติงาน  
2. สำรวจโปรแกรมต่าง ๆ ที่หมดอายุการใช้งาน และจัดซื้อ
โปรแกรมใหม่ทดแทนหรือต่ออายุการใช้งาน 
3. จ ัดซ ื ้ อ โปรแกรมประย ุกต ์ต ่าง  ๆ ท ี ่ท ันสม ัย และมี
ประส ิทธ ิภาพ ตามความต้องการของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล รวมทั้งการบำรุง 
รักษาอย่างต่อเนื่อง 

500,000 - - 500,000 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1: โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที ่(เดิม) (ต่อ) 

กลยุทธ์ :  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

3. จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการฯ 
และกองทุนฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ตามความปกติใหม่ (New Normal) 

1. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ ของกองทุนฯ 
2. นำเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้ดำเนินโครงการฯ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 - - - ทุกฝ่าย โครงการที่ 2 : โครงการสำหรับ
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการตอบสนอง
ต่อความต้องการ 

4. พัฒนา/ปร ับปร ุงระบบการบร ิหาร
จัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู ้บริหาร (เป็นการนำข้อมูลเข้าใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
EIS/MIS ของฝ่ายบริหารฯ ในปบีัญชี 2564) 

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบและจัดทำระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
3. แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอผู้บริหาร 
5. ประเมินผลและปรับปรุงการใช้งานระบบฯ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

- - - ทุกฝ่าย โครงการที่ 3 : เป็นโครงการ 
จัดให้มีระบบสารสนเทศ/หรือ
ระบบดิจิทลัที่สนับสนุนการ
บริหารจดัการทุนหมุนเวียน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที ่(เดิม) (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 2  การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
เป้าประสงค์ :  กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ :  พัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

5. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร 
2. ออกแบบและจัดทำร่างเอกสาร 
3. จัดประชุมเพื่อพิจารณาและทบทวนเอกสารประชาสัมพันธ์ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
5. จัดพิมพเ์อกสารและนำออกเผยแพร่ 

200,000 100,000 - 100,000 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการที่ 2 : โครงการสำหรับ
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการ 

6. พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวทางอินเทอร์เน็ต 

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ที ่เป็นปัจจ ุบัน  
และนำเข้าเว็บไซต์ของกองทุนฯ 
2. สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
3. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร และนำเสนอผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

- - - ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1 : โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

โครงการที่ 2 : โครงการสำหรับ
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการ 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล แผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการประเมินผลลัพธ์ฯ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ (เดิม) (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรของกองทุนมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์ :  เพ่ิมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรกองทุน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

7. จัดหาบุคลากร สรรหาบุคลากรด้านสารสนเทศและดิจ ิท ัลตาม
โครงสร้างอัตรากำลัง เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 

อยู่ในแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล 

- - 1 อัตรา ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1 : โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

โครงการที่ 2 : โครงการสำหรับ
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการ 

กลยุทธ์ :  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ
และดิจิทลั 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สมัมนา ศึกษาดูงานด้าน
สารสนเทศฯ เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

15,000 15,000 - - อยู่ในแผน 
ทรัพยากร 

บุคคล 

โครงการประเภทที่ 1: โครงการเพิม่
ประสทิธิภาพ และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ (ปรับใหม่) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 1  การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ :  กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ :  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารงานกองทุนฯ 

1. การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) 
2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
3. การสร้างฐานข้อมลู (Implementation & Loading) 
4. การทดสอบและประเมินผล (Testing & Evaluation) 
5. การใช้งานจริง (Operation) 
6. การบำรุงรักษา (Maintenance) 

490,000 - 490,000 - ผลผลิต (Output): 
- ผู้ใช้งานมีการใช้งานจริงในระบบ 
- ระบบฐานข้อมูลมีการนำเข้า
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
- สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการบร ิหาร สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ทุกฝ่าย โครงการประเภทที่ 1: 
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ และ/หรือ 
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 หมายเหตุ ปรับแผนประจำปีบญัชี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการที่ได้รบัอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ (ปรับใหม่) (ต่อ) 
กลยุทธ์ :  สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ และต้องปรับเปลี่ยนตามความปกติใหม่ (New Normal) 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 
Software และอุปกรณ์และ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วย
ระบบดิจิทลั 

1. สำรวจความต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้เป็นช่องทางในสื่อสารและการปฏิบัติงาน  
2. สำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วง และ
ระบบ ปฏิบตัิการโปรแกรมประยกุต์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่ไมร่องรับการใช้งานและไม่ทันสมยัหรือ
หมดอายุการใช้งาน 
3. จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดซื้อจัดหาโปรแกรมและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามความ
ปกติใหม่ (New Normal) เช่น ระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมประยุกต์ตา่ง ๆ ท่ีทันสมยั คอมพิวเตอร์              
แท็บแลต็ TV หรืออุปกรณต์่อพ่วงอื่น ๆ  ที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง การบำรุงรักษาอยา่งต่อเนือ่ง 

500,000 - - 500,000 ผลผลิต (Output): กองทุนมี
โปรแกรมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่อำนวย
ความสะดวกในการสื่อสารผ่าน
ระบบดิจิทลัในการปฏิบัติงานตาม
ความปกติใหม่ (New Normal) 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคคลากร
กองทุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ม ีประส ิทธ ิภาพและตอบสนอง
ภารกิจของกองทุน 

ฝ่าย
บริหาร 

งานทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1: 
โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ 
และ/หรือ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล แผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการประเมินผลลัพธ์ฯ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ (ปรับใหม่) (ต่อ) 
กลยุทธ์ :  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

3. จัดทำระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการฯ และกองทุนฯ 
เพื่อรองรับการปฏบิัติงานตาม
ความปกติใหม่ (New Normal) 

1. การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) 
2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
3. การสร้างฐานข้อมูล (Implementation & Loading) 
4. การทดสอบและประเมินผล (Testing & Evaluation) 
5. การใช้งานจริง (Operation) 
6. การบำรุงรักษา (Maintenance) 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 - - - ผลผลิต (Output): 
- มีระบบฐานข้อมลูโครงการที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
- ผู้ดำเนินโครงการสามารถใช้เป็น
เครื ่องมือในการปฏิบัต ิงานเพื่อ
รองร ับความปกต ิ ใหม ่  (New 
Normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกฝ่าย โครงการที่ 2 : โครงการ
สำหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการ 

4. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

1. การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) 
2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
3. การสร้างฐานข้อมูล (Implementation & Loading) 
4. การทดสอบและประเมินผล (Testing & Evaluation) 
5. การใช้งานจริง (Operation) 
6. การบำรุงรักษา (Maintenance) 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

- - - ผลผลิต (Output): 
- ผู้บริหารมีระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
- ผู้บริหารมีเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
กำหนดนโยบายของกองทุน 

ทุกฝ่าย โครงการที่ 3 : เป็น
โครงการจดัให้มีระบบ
สารสนเทศ/หรือระบบ
ดิจิทัลที่สนับสนุนการ
บริหารจดัการทุน
หมุนเวียน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ (ปรับใหม่) (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 2  การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
เป้าประสงค์ :  กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ :  พัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

5. การจัดทำและเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร 
ประชาสมัพันธ์ 
2. ออกแบบและจัดทำเอกสาร  

3. จัดพิมพ ์เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 

200,000 100,000 - 100,000 ผลผลิต (Output):  
มีสื่อและการประชาสมัพันธ์ 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
กองทุนฯ เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการที่ 2 : โครงการ
สำหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการ 

6. พัฒนา/ปรับปรุงการ
ให้บริการข้อมลูข่าวทาง
อินเทอร์เน็ต 

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ที่
เป็นปัจจุบัน และนำเข้าเว็บไซต์ของกองทุนฯ 
2. สำรวจความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ข้อมูลข่าวสาร 
3. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสาร และนำเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

- - - ผลผลิต (Output):  
มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางอินเตอร์เนต็เป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
สามารถติดตามข่าวสารของ
กองทุนได้สะดวกรวดเร็วเป็น
ปัจจุบันและครบถ้วน 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1 : 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 
และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการที ่2 : โครงการ
สำหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ (ปรับใหม่) (ต่อ) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรของกองทุนมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์ :  เพ่ิมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรกองทุน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

7. จัดหาบุคลากร สรรหาบุคลากรด้านสารสนเทศ
และด ิจ ิท ัลตามโครงสร ้าง
อัตรากำลัง เพื่อให้เพียงพอต่อ
การบร ิ หารจ ั ดการระบบ
สารสนเทศของกองทุนฯ 

อยู่ใน
แผนปฏิบัติ

การทรัพยากร
บุคคล 

- - 1 อัตรา ผลผลิต (Output): บุคลากรด้านสารสนเทศ
และดิจิทลั 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
กองทุนฯ มีบุคลากรที่เหมาะสมตอ่การ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและดจิทิัล 

ฝ่าย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1 : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการที่ 2 : โครงการสำหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการ 

กลยุทธ์ :  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน ผลผลิต 
(Output) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

8. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
สารสนเทศและดิจิทลั 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา ศึกษาดูงานด้าน
สารสนเทศฯ เพื่อใช้งาน
ระบบสารสนเทศของ
กองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15,000 15,000 - - ผลผลิต (Output):  
มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน
สารสนเทศและดิจิทลัไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
ผลลัพธ์ (Outcome): เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและดจิทิัล 

ฝ่าย 
บริหาร 

งานทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1: โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2565  

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2565 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของกองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที่ โดยเนื้อหาสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี บัญชี 2565  
มีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ประจำปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้ 
5.1 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1) แผนงาน/โครงการ 
2) เป้าหมาย 
3) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณ 
6) ผู้รับผิดชอบ 

5.2 องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ 
1) การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในแต่ละแผนปฏิบัติการมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

- แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองการตัดสินใจระดับนโยบายและผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเร่งด่วน ลำดับ
ความสำคัญ (มาก) 

- แผนงาน/โครงการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านดิจิทัล ลำดับความสำคัญ (ปานกลาง) 
- แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ลำดับความสำคัญ (น้อย) 

2) ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ  
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2565 มีแผนงาน/โครงการ ทั้งสิ ้น จำนวน 8 แผนงาน ประกอบด้วย 

แผนงานที่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แผนงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 600,000  บาท และแผนงานที่ไม่ใช้งบประมาณ 
จำนวน 6 แผนงาน โดยดำเนินการจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จ
และผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ โดยมรีายละเอียดตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 
2565 ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญช ี2565 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 (ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 1 2 3 4 

1. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการบริหารงาน
ของกองทุนฯ 

พัฒนา/ปรบัปรุง
การบริหาร
จัดการ
สารสนเทศที่
สนับสนนุการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (นำเข้า
ข้อมูลฝ่าย 
บริหารฯ ปีบัญชี 
2564) และจัดทำ
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงกาจัด
รูปที่ดินฯ และ
ระบบสารสนเทศ
ของกองทุนฯ 
เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานตาม
ความปกติใหม่ 
(New Normal) 

ผลผลิต (Output): 
- ผู้ใช้งานมีการใช้งานจริงใน
ระบบ 
- ระบบฐานข้อมูลมีการนำเข้า
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
- สามารถใช้เป็นเครื ่องมือใน
การสน ั บสน ุ นการบร ิ ห า ร 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเรียกใช้ข้อมูล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

การใช้งานจริง (Operation) 
1. นำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดต้ัง
และใช้งานจริง 
2. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่
ผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจการ
ทำงานของระบบและสามารถ
ใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การบำรุงรักษา (Maintenance) 
1. บำรุงรักษาระบบฯ  
ให้สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. แก้ไข และปรับปรงุระบบฯ 
ตามความต้องการผู้ใช้งาน 

  
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย มาก 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์

ที่คาดหวัง 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 1 2 3 4 

2. พ ัฒนา/ปร ับปรุง
ระบบ Software และ
อุปกรณ์ และพัฒนาช่อง
ทางการส ื ่อสารด ้วย
ระบบดิจิทัล 

มี Software และ
อุปกรณ์การสื่อสาร
ด้วยระบบดิจิทัลที่
สะดวกและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ผลผลิต (Output): กองทุน
มีโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่
อำนวยความสะดวกในการ
สื่อสารผ่านระบบดิจิทัลใน
การปฏิบัต ิงานตามความ
ปกติใหม่ (New Normal) 
ผ ล ล ั พ ธ ์  ( Outcome): 
บุคคลากรกองทุนสามารถ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ได ้ อ ย ่ า ง มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ
ตอบสนองภ า รก ิ จ ขอ ง
กองทุน 

จัดซื ้อจ ัดหาโปรแกรมและ
อ ุ ปกรณ ์ท ี ่ เ หมาะสม ต่ อ 
การปฏิบัติงานระบบดิจิทัล
ในการปฏิบัติงานตามความ
ปกต ิ ใหม ่  (New Normal) 
เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประยุกต์ต ่าง ๆ ที ่ท ันสมัย 
คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต TV 
หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื ่น ๆ  
ทีม่ีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การ
บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

    500,000 ฝ่าย
บริหารฯ 

มาก 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 1 2 3 4 

3. จัดทำระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการฯ และ
กองทุนฯ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ 
(New Normal) 

- มีระบบเพื่อ
สนับสนุนการดำเนิน
โครงารจัดรูปที่ดินฯ 
และข้อมูลของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
สมบูรณ์ครบถ้วน 

ผลผลิต (Output): 
- มีระบบฐานข้อมูล
โครงการที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
- ผู้ดำเนินโครงการ
สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
ความปกติใหม่ (New 
Normal) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การใช้งานจริง (Operation) 
- นำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่
พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดตั้งและ
ใช้งานจริง 
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่
ผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจการ
ทำงานของระบบและสามารถใช้
โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การบำรุงรักษา (Maintenance) 
- บำรุงรักษาระบบฯ  
ให้สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไข และปรับปรุงระบบฯ
ตามความต้องการผู้ใช้งาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ
  

ทุกฝ่าย มาก 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 1 2 3 4 

4. พ ัฒนา /ป ร ั บ ป รุ ง
ระบบการบร ิหารจ ัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร  

- มีระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ผลผลิต (Output): 
- ผู้บริหารมีระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
- ผู้บริหารมีเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือใช้ในการกำหนด
นโยบายของกองทุน 
 

การใช้งานจริง (Operation) 
1. นำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดตั้ง
และใช้งานจริง 
2. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่
ผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจการ
ทำงานของระบบและสามารถ
ใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
การบำรุงรักษา (Maintenance) 
1. บำรุงรักษาระบบฯ ให้
สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. แก้ไข และปรับปรุงระบบ
ตามความต้องการผู้ใช้งาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ
  

ทุกฝ่าย มาก 

 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล แผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการประเมินผลลัพธ์ฯ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทลั  

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2565 

49 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/ 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 1 2 3 4 

5. การจัดทำและ
เผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

มีการจัดทำเอกสาร
เผยแพร่อย่างน้อย 1 
รายการ 

ผลผลิต (Output):  
มีสื่อและการประชาสัมพันธ์ 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
กองทุนฯ เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ 
2. ออกแบบและจัดทำ
เอกสาร  
3. จัดพิมพ์ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

    100,000 ฝ่าย
บริหารฯ 

ปาน
กลาง 

6. พัฒนา/ปรับปรุง
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 

ข้อมูลข่าวของกองทุนฯ 
ที่ให้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นปัจจุบัน 
และครบถ้วน 

ผลผลิต (Output):  
มีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
สามารถติดตามข่าวสารของ
กองทุนได้สะดวกรวดเร็ว
เป็นปัจจุบันและครบถ้วน 

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ของกองทุนฯ ที่เป็นปัจจุบัน 
และนำเข้าเว็บไซต์ของกองทุนฯ 
2. สำรวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
3. สรุปผลการสำรวจความ
พึงพอใจต่อการให้บร ิการ
ข้อมูลข่าวสาร และนำเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่าย
บริหารฯ 

ปาน
กลาง 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล แผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการประเมินผลลัพธ์ฯ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทลั  

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2565 

50 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/ 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 1 2 3 4 

7. จัดหาบุคลากร มีบุคลากรด้าน
สารสนเทศและดิจิทัล
ตามแผนฯ ที่กำหนด 

ผลผลิต (Output): บุคลากร
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
กองทุนฯ มีบุคลากรที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศและดิจิทัล 

สรรหาบุคลากรด้าน
สารสนเทศและดิจิทัลตาม
โครงสร้างอัตรากำลังของ
กองทุนฯ ในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 

    อยู่ในแผน
ทรัพยากร

บุคคล 

ฝ่าย
บริหารฯ 

มาก 

8. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสารสนเทศ
และดิจิทัล 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

ผลผลิต (Output):  
มีการส่งบุคลากรเข้ารับ 
การพัฒนาศักยภาพ 
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และมีความรู้
ในการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศและดิจิทัล 

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

    อยู่ในแผน
ทรัพยากร

บุคคล 

ฝ่าย
บริหารฯ 

น้อย 
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บทที่ 6 
การทบทวนแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ ์
และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน แผนงานที่ 2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานของกองทุนฯ โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) งบประมาณรวม 500,000 บาท 

6.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ปีบัญชี 2563 ได้ดำเนินการ 2 ขั ้นตอนแรกของการจัดทำ
ฐานข้อมูล ได้แก่ 1) การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) และ 2) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

ผลการประเมินโดย บริษัท ทริส คอเปอเรชั่น ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลัก 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน  (ตัวชี้วัดร่วม) พิจารณาจากระดับความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนประจำปี 2563 
โดยทุนหมุนเวียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ จัดทำแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (3 -5 ปี) และประจำปีบัญชี 2563 พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 รวมทั้ง ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2563 สำเร็จร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียนยังไม่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของแผนการดำเนินงาน ที่ต้องประกอบด้วยตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลกระทบ จึงมีทำให้ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน 

6.2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ปีบัญชี 2564 ดำเนินการขั ้นตอน 3) การสร้างฐานข้อมูล 
(Implementation & Loading) และ 4) การทดสอบและประเมิน (Testing & Evaluation) โดยมีผลการดำเนินงานใน
ระยะครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ดังนี้ 
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แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 
1. การสรา้งฐานข้อมูล
(Implementation 
& Loading)  

เพ่ือให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ 

สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบและ
เรียกใช้ข้อมูลได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผลผลิต มีระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของกองทุนฯ 
ผลลัพธ์ สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระบบ และ
สืบค้นได้ 
ผลกระทบ ป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล สามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลา 

1. สรรหาบริษัทท่ีปรึกษา
เพ่ือจัดจ้างทำระบบฐานข้อมูล 
2. นำโครงร่างที่ได้จากการ
ออกแบบฐานข้อมูล 
(Database design)  
มาสร้างฐานข้อมูลเพ่ือเก็บ
ข้อมูลจริง 
3. แปลงข้อมูลในระบบงาน
เดิมมาใช้ในระบบฐานข้อมูล
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

    500,000 1. สรรหาบริษัทท่ีปรึกษา
เพ่ือจัดทำทำระบบฐานข้อมูล 
และลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ 
ในราคา 490,000 บาท 
2. อยู่ระหว่างการนำโครง
ร่างที่ได้จากการออกแบบมา
ดำเนินการสร้างฐานข้อมูล 

2. การทดสอบและ
ประเมิน (Testing 
& Evaluation) 

เพ่ือให้ทราบ
ข้อผิดพลาด
ของระบบและ
ปรับปรุงแก้ไข
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

สามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อผิดพลาด
ของระบบได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ผลผลิต ทราบข้อผิดพลาด
ของระบบ 
ผลลัพธ์ สามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อผิดพลาดได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ผลกระทบ มีระบบที่สมบูรณ์
พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งานจริง 

1. ทดสอบระบบฐานข้อมูล
เพ่ือหาข้อผิดพลาด 
2. ประเมินความสามารถ
ของระบบเพ่ือใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงให้สามารถ
รองรับความต้องการของ
ผู้ใช้ด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

    ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

เริ่มดำเนินการในไตรมาส 4 

 แผน 
ผล 
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6.3 สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงาน  
การดำเนินงานในครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เป็นไปตามแผน โดยมีการสรรหาบริษัทที่ปรึกษา

เพื่อจัดจ้างทำระบบฐานข้อมูลแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคา จึงทำให้สามารถจัดจ้าง  
ได้ในราคาต่ำกว่าที่วางแผนไว้ จาก 500,000 บาท เป็น 490,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำโครงร่างที่ได้จากการออกแบบ
ฐานข้อมูล (Database design) มาสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลจริง ทั้งนี้ ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลกระทบ
ในแผนการดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของบริษัท ทริส คอเปอเรชั่น เกี่ยวกับการดำเนินการในปีบัญชี 2563 

6.4 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้แผนการเบิกจ่ายของกองทุนเป็นไปตามราคาที่จัดจ้าง จึงขอปรับลดวงเงินด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 

เป็น 490,000 บาท ตามวงเงินที่จัดจ้างจริง รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2564 (ปรับใหม่)  
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แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับใหม่) 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. การสรา้งฐานข้อมูล
(Implementation 
& Loading)  

เพ่ือให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ 

สามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบและ
เรียกใช้ข้อมูลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ผลผลิต มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของกองทุนฯ 
ผลลัพธ ์ สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลให ้เป ็นระบบ และ
สืบค้นได้ 
ผลกระทบ ป้องกันการสูญ
หายของข ้อม ูล สามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลา 

1. สรรหาบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือจัด
จ้างทำระบบฐานข้อมูล 
2. นำโครงร่างที่ได้จากการออกแบบ
ฐานข้อมูล (Database Design) 
มาสร้างฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลจริง 
3. แปลงข้อมูลในระบบงานเดิม
มาใช้ในระบบฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้นใหม่ 

    490,000 ฝ่ายบริหารฯ 

2. การทดสอบและ
ประเมิน (Testing 
& Evaluation) 

เพ่ือให้ทราบ
ข้อผิดพลาด
ของระบบและ
ปรับปรุงแก้ไข
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

สามารถปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดของระบบ
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ผลผลิต ทราบข้อผิดพลาด
ของระบบ 
ผลลัพธ์ สามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อผิดพลาดได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ผลกระทบ มีระบบที่สมบูรณ์
พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งานจริง 

1. ทดสอบระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
หาข้อผิดพลาด 
2. ประเมินความสามารถของ
ระบบเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงให้สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้ด้านต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

    ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ทุกฝ่าย 

 หมายเหตุ ปรับแผนประจำปีบญัชี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการที่ได้รบัอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

แผน 
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แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 1  การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ :  กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ :  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 

แผนงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับ

เกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการบริหาร งานของกองทุนฯ  
 

1. การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) 500,000    ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1 : 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

2. การออกแบบฐานข้อมูล 
    (Database Design) 

   

3. การสร้างฐานข้อมูล 
   (Implementation & Loading)   

 500,000  

4. การทดสอบและประเมิน  
   (Testing & Evolution) 

   

5. การใช้งานจริง (Operation)    

6. การบำรุงรักษา (Maintenance)    
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แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (ปรบัใหม่) 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 1  การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ :  กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ :  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 

แผนงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
งบประมาณ
รวม (บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการบริหารงานของกองทุนฯ  

1. การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) 490,000    ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1 : 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  2. การออกแบบฐานข้อมูล 

    (Database Design) 
   

3. การสร้างฐานข้อมูล 
   (Implementation & Loading)  

 490,000  

4. การทดสอบและประเมิน  
   (Testing & Evolution) 

   

5. การใช้งานจริง (Operation)    

6. การบำรุงรักษา (Maintenance)    

หมายเหตุ:  ปรับแผนประจำปีบญัชี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏบิัติการที่ได้รับอนุมตัิจากการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนจดัรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล แผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการประเมินผลลัพธ์ฯ 
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทลั  

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2565 

57 

6.5 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำปีบัญชี 2565 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยเนื้อหาสาระสำคัญของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ประจำปี 2565 มีองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนของ กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจำปีบัญชี 2563 ดังนี้ 

6.5.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ผู้ใช้งานนำระบบฐานข้อมูลไปใช้งานจริง 
2) เพ่ือบำรุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.5.2 เป้าหมาย 
1) มีรายงานการศึกษาเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามองค์ประกอบครบถ้วน 
2) ระบบฐานข้อมูลมีการนำเข้าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

6.5.3 ขั้นตอน 
1) นำระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วไปติดตั้งและใช้งานจริง 
2) จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานจริง เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบและสามารถใช้โปรแกรม

ได้โดยไม่มีปัญหา 
3) บำรุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) แก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความต้องการผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล 

6.5.4 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
6.5.5 งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน 

-ไม่ใช้งบประมาณ-  
6.5.6 ผู้รับผิดชอบ 

1) ผู้รับผิดชอบหลัก - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2) ผู้รับผิดชอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล - ทุกฝ่าย 

6.5.7 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
 - ระดับความเข้าใจของผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ 80 
 - ระบบฐานข้อมูลมีการนำเข้าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มากกว่าร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดผลกระทบ 
- ผู้ใช้งานสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน 
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แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำปบีัญช ี2565 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. การใช้งานจริง 
(Operation) 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานนำ
ระบบฐานข้อมูล
ไปใช้งานจริง 

ผู้ใช้งานมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
งานระบบ และสามารถ
ใช้งานระบบได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผลผลิต ผู้ใช้งานมีการใช้
งานจริงในระบบ 
ผลลัพธ์ ระดับความเข้าใจ
ของผู้ใช้งานมากกวา่ร้อยละ 80 
ผลกระทบ ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.นำระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา
เสร็จสมบูรณ์แล้วไปติดตั้งและใช้
งานจริง 
2.จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่
ผู้ใช้งานจริง เพ่ือให้เข้าใจการทำงาน
ของระบบและสามารถใช้โปรแกรมได้ 

    ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ทุกฝ่าย 

2. การบำรุงรักษา 
(Maintenance) 

เพ่ือบำรุงรักษาให้
ระบบฐานข้อมูล
ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบฐานข้อมูล 
มีการนำเข้าข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

ผลผลิต ระบบฐานข้อมูล 
มีการนำเข้าข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และเรียกใช้
ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ผลกระทบ ผู้ใช้งานสามารถ
นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
และวางแผนการดำเนินงาน 

1. นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
2. บำรุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูล
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามความต้องการผู้ใช้ที่ส่งผล
กระทบต่อระบบฐานข้อมูล 

    ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ทุกฝ่าย 
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