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บทที่ 5 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2563 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2563 จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกองทุน         
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2562 – 2566 โดยเนื้อหาสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2563                         
มีองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ประจ าปีบัญชี 2562 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้ 

 1. องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

           1.1 แผนงาน/โครงการ 

 1.2 เป้าหมาย 

           1.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

           1.4 ระยะเวลา 

           1.5 งบประมาณ 

           1.6 ผู้รับผิดชอบ 

 2. องประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่ 

 2.1 การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 

 2.2 ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ  

 สรุปแผนงาน/โครงการด้านดิจิทัลประจ าปี 2563 ทั้งสิ้น 9 แผนงาน ใช้งบประมาณ 215,000 บาท
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2563 ดังตาราง 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2563 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

กองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ
กองทุนจัดรูป

ที่ดินฯ 

1. จัดท าระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย 
  - ระบบงานพัสด ุ
  - ระบบงานบุคลากรและฝึกอบรม 
  - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  - ระบบรายงานข้อร้องเรียน 
  - ระบบรายการตรวจสอบค าขอใช้เงินกองทุน 
  - ระบบรายงานการติดตามโครงการที่รับ      
เงินสนับสนนุจากกองทุน 
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการใช้งานระบบ 
 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย มาก 

2. การจัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์กองทุน 

มีการจัดท า
เอกสารเผยแพร่

อย่างน้อย 1 
อย่าง 

จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่

เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเอกสาร 
ประชาสัมพันธ์ 

2. ก าหนดรูปแบบ/จัดท าร่างเอกสาร  

3. ประชุมพิจารณา, ทบทวนเอกสาร 

4. จัดพิมพ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

            100,000 ฝ่าย
อ านวย 

การฯ 

มาก 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. พัฒนา/ปรับปรุง
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ต 

มีผู้ใช้บริการร้อย
ละ 70 มีความพึง

พอใจ 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง

เว็บไซต ์

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองทุน 
และที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ที่เป็นปัจจุบัน 
น าเข้าสู่ระบบอินเตอรเ์น็ต 
2. จัดท าการส ารวจความพึงพอใจ 
3. สรุปผลการส ารวจ 
4. น าเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่าย
อ านวย 

การฯ 

มาก 

4. พัฒนาบุคลากรด้าน
ดิจิทัลโดยการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา

ศักยภาพไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี 

จ านวนครั้งที่
บุคลากรได้รับ

พัฒนาศักยภาพ 

ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรม/ดูงาน         
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

            15,000 ฝ่าย
อ านวย 

การฯ 

ปานกลาง 

5. โครงการงดใช้
กระดาษในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

มีการลดใช้
กระดาษทุกเดือน 

จ านวนครั้งใน
การลดใช้
กระดาษ 

1. รวบรวมข้อมูล เช่น เอกสารการ
ประชุม รายงานการประชุม รายงาน
การเงิน ฯลฯ 
2. น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ต          
เพื่อจัดท า QR Code 

3. จัดท า/รวบรวมเอกสาร KM เพื่อ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ QR Code 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย ปานกลาง 

6. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล 

มีการส ารอง
ข้อมูลทุกเดือน 

จ านวนครั้งใน
การส ารองข้อมูล 

1. ด าเนินการ Update การส ารอง
ข้อมูลทุก 3 เดือน 
2. รายงานผลการส ารองข้อมูลต่อ
ผู้อ านวยการ 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย ปานกลาง 

7. จัดท าระบบ
สารสนเทศข้อมูล
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
และของกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 

มีระบบเพื่อ
สนับสนุนการ

ด าเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา/

ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

1. จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของกองทุนฯ 
2. น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ให้บริการแก่ผู้บริหาร, บุคลากร และ         
ผู้ด าเนินโครงการ 

            100,000 ทุกฝ่าย ปานกลาง 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. พัฒนา/ปรับปรุง 
Software 
คอมพิวเตอร ์

มี Software ที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน
คอมพิวเตอร์ที่ม ี

Software 
เหมาะสมต่อการ

ปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจระบบปฏิบัติการโปรมแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ 
2. จัดหาและติดตั้งโปรมแกรมประยุกต์
หรือระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อลักษณะ
งาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่าย
อ านวย 

การฯ 

น้อย 

9. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย
ของกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพื่อพฒันาพื้นที่  

ผู้ปฏิบัติงานมี
คู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 

มีเอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ของทุนฝ่าย 

1.จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานของทุก
ฝ่าย 
2. จัดพิมพ์ 
3. เผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
รับทราบแนวปฏิบัติผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์หรือQR Code 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย น้อย 

 


