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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565  

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยเนื้อหาสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี บัญชี 2565  
มีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ประจ าปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้ 
5.1 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

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

5.2 องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ 
1) การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในแต่ละแผนปฏิบัติการมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

- แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองการตัดสินใจระดับนโยบายและผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเร่งด่วน ล าดับ
ความส าคัญ (มาก) 

- แผนงาน/โครงการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านดิจิทัล ล าดับความส าคัญ (ปานกลาง) 
- แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ล าดับความส าคัญ (น้อย) 

2) ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ  
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 มีแผนงาน/โครงการ ทั้งสิ้น จ านวน 8 แผนงาน ประกอบด้วย 

แผนงานที่ใช้งบประมาณ จ านวน 2 แผนงาน รวมทั้งสิ้น จ านวน 600,000  บาท และแผนงานที่ไม่ใช้งบประมาณ 
จ านวน 6 แผนงาน โดยด าเนินการจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จ
และผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ โดยมีรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 
2565 ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญช ี2565 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 (ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 1 2 3 4 

1. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการบริหารงาน
ของกองทุนฯ 

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

ผลผลิต (Output): 
- ผู้ใช้งานมีการใช้งานจริงใน
ระบบ 
- ระบบฐานข้อมูลมีการน าเข้า
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
- สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการบริหาร สามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเรียกใช้ข้อมูล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

การใช้งานจริง (Operation) 
1. น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดต้ัง
และใช้งานจริง 
2. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่
ผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจการ
ท างานของระบบและสามารถใช้
โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
1. บ ารุงรักษาระบบฯ  
ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. แก้ไข และปรับปรงุระบบฯ 
ตามความต้องการผู้ใช้งาน 

  
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย มาก 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 1 2 3 4 

2 .  พัฒนา/ปรับปรุ ง
ระบบ Software และ
อุปกรณ์ และพัฒนาช่อง
ทางการสื่ อสารด้ วย
ระบบดิจิทัล 

มี Software และ
อุปกรณ์การสื่อสาร
ด้วยระบบดิจิทัลที่
สะดวกและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ผลผลิต (Output): กองทุน
มีโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติ งาน และอุปกรณ์ที่
อ านวยความสะดวกในการ
สื่อสารผ่านระบบดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานตามความ
ปกติใหม่ (New Normal) 
ผ ล ลั พ ธ์  ( Outcome): 
บุคคลากรกองทุนสามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง ภ า ร กิ จ ข อ ง
กองทุน 

จัดซื้อจัดหาโปรแกรมและ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ 
การปฏิบัติงานระบบดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานตามความปกติ
ใหม่ (New Normal) เช่น 
ระบบปฏิ บั ติ การ โปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย 
คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต TV 
หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง อ่ืน ๆ  
ทีม่ีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

    500,000 ฝ่าย
บริหารฯ 

มาก 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ/
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 1 2 3 4 

3. จัดท าระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการฯ และ
กองทุนฯ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ 
(New Normal) 

- มีระบบเพื่อ
สนับสนุนการด าเนิน
โครงารจัดรูปที่ดินฯ 
และข้อมูลของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
สมบูรณ์ครบถ้วน 

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

1. การใช้งานจริง (Operation) 
- น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่
พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดตั้งและใช้
งานจริง 
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่
ผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจการ
ท างานของระบบและสามารถใช้
โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
- บ ารุงรักษาระบบฯ  
ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไข และปรับปรุงระบบฯ
ตามความต้องการผู้ใช้งาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ
  

ทุกฝ่าย มาก 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ/
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 1 2 3 4 

4. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร  

- มีระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

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

การใช้งานจริง (Operation) 
1. น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดตั้ง
และใช้งานจริง 
2. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่
ผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจการ
ท างานของระบบและสามารถ
ใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
1. บ ารุงรักษาระบบฯ ให้
สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. แก้ไข และปรับปรุงระบบ
ตามความต้องการผู้ใช้งาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ
  

ทุกฝ่าย มาก 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ/ 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 1 2 3 4 

5. การจัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

มีการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่อย่างน้อย 1 
รายการ 

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

1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ 
2. ออกแบบและจัดท า
เอกสาร  
3. จัดพิมพ์ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

    100,000 ฝ่ายบริหาร
ฯ 

ปาน
กลาง 

6. พัฒนา/ปรับปรุง
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 

ข้อมูลข่าวของกองทุนฯ 
ที่ให้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นปัจจุบัน 
และครบถ้วน 

ผลผลิต (Output):  
มีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome):  
สามารถติดตามข่าวสารของ
กองทุนได้สะดวกรวดเร็วเป็น
ปัจจุบันและครบถ้วน 

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ของกองทุนฯ ที่เป็นปัจจุบัน 
และน าเข้าเว็บไซต์ของกองทุนฯ 
2. ส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
3. สรุปผลการส ารวจความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร และน าเสนอ
ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร
ฯ 

ปาน
กลาง 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญช ี2565 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ/ 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 1 2 3 4 

7. จัดหาบุคลากร มีบุคลากรด้าน
สารสนเทศและดิจิทัล
ตามแผนฯ ที่ก าหนด 

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

สรรหาบุคลากรด้าน
สารสนเทศและดิจิทัลตาม
โครงสร้างอัตราก าลังของ
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 



 

 

 


