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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล   
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนิน         
การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ  สามารถสนองประโยชน์ต่อ           
การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
เมืองของประเทศ การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ื อใช้ เป็ น เครื่ องมื อ ในการวิ เคราะห์ปัญ หาอุปสรรค  ศักยภาพ  และโอกาสในการพัฒ นาและ                        
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่ด้านการสื่อสาร ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือประชาชน เพ่ือน าทางไปสู่ความส าเร็จและความยั่งยืนของ
องค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนากองทุนฯ ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนงานระดับองค์กรทีด่ าเนินการตามนโยบายและหลักการ
ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) 

3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 
5. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
6. แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2562 – 2564 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
7. แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่  

สาระและกรอบงานที่ส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล มุ่งที่จะสร้างมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์                      
(e-Government) โดยจะเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  และ                      
เพ่ือปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรที่สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
ได้อย่ างถูกต้อง รวดเร็ว  และตรงกับความต้องการ  ตลอดจนวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี                      
ในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร และการให้บริการแก่หน่วยราชการและประชาชน 
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1.2 วัตถุประสงค ์
 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี 
2564 โดยบูรณาการระบบฐานข้อมูล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
1.3 เป้าหมาย 
      แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี  (พ .ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี  2564                  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุน          
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

  การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและ               
แผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง  และแผนปฏิบัติ
การระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 รวมทั้งพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน     
ทุนหมุนเวียน ประจ าปี 2563 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล มีประเด็นควรปรับแก้ไข ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ิมเติมการทบทวนนโยบายแผนด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาดิจิทัล          
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2562 – 2564 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี             
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่  
 1.3.2 ทบทวนการวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัลภายในและภายนอก          
(SWOT Analysis) 

 1.3.3 ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)            
รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
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บทที่ 2 
กรอบนโยบายด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  เป็นกองทุนเดียวในประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน               
แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่         
ให้ส าเร็จและมีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  การบริหาร                       
จัดการสารสนเทศและดิจิทัลอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล                
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจ าปี 2564 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ กระทรวง 
กรม และแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
2.1 นโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอการและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใช้ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบรูณาการ          
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในด้ารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1 การพัฒนาศักยภาพคน
ในการใช้ดิจิทัลตลอดชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ  4 การต่อต้าน             
การทุจริตและประพฤติมิชอบฯ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐพัฒนาไปสู่การเป็น Open Government โดยสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ลดเอกสารที่ไม่จ าเป็นมีช่องทางการให้บริการที่สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลพินิจ ลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐฯ เป็นการพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐ              
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการทั้ งประชาชนและ นักธุรกิจ เอกชน                         
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จไม่ต้องติดต่อ
หลายหน่วยงานด้วย Digital service อย่างเหมาะสม จัดท าฐานข้อมูลงานบริการให้ได้มาตรฐานและ           
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มีประสิทธิภาพผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่าย สะดวกหลายรูปแบบ เช่น  การให้บริการ 
ณ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วมการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน 
การให้บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ การให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น          
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนยกระดับประสิทธิภาพ          
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบริการเชิงรุก ทั้ งในเรื่องการให้ข้อมูลการให้บริการ               
ตลอดช่วงชีวิตเพ่ือน าไปสู่การจัดท า Web Portal ของงานบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงกับระบบ Digital service 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ดังนั้น จึงควรน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนและก าหนดนโยบายการด าเนินงาน                 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้มีความสอดคล้องบูรณาการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก               
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)            
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล           
ในสังคมไทย  
 2.1.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีประเด็นยุทธศาตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 2.1.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  วางรากฐานทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล            
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านสังคมดิจิทัล และการบริการภาครัฐ โดยมีประเด็นยุทธศาตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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2.2 แผนด้านสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 2.2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาการท างานในการขับเคลื่อนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นในทิศทางเดียวกัน  โดยมี
ประเด็นยุทธศาตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation) 
 2.2.2 แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2562 – 2564 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ให้สามารถ
ตอบสนองต่อกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การผังเมือง การอาคาร และการบริหารด้านชั่งของประเทศไทย 
รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการสู่การบริการดิจิทัล (Digital Service) ส าหรับผู้รับบริการทุก
ภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิบัติงานแบบ
อัจฉริยะ (Smart Operation) 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความเข้ มแข็งและปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทั ล (Smart  and Safety 
Infrastructure) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง (Smart Organization and People) 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 หลักการและเหตุผล 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และ        
ระบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การให้บริการ และการปฏิบัติงานของกรม พร้อมทั้งการ
ปรับปรุงระบบให้สอดรับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานดังกล่าว
สอดคล้องตามกรอบนโยบายด้านรัฐบาลดิจิทัล และสอดคล้องตามพันธกิจของกรม ประกอบกับ รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยให้ความส าคัญต่อการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  
ตามกรอบแนวทางนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้จัดท าขึ้น
เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการให้บริการ และการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจหลักในการด าเนินงานด้านงานโยธาธิการและการผังเมือง 
รวมถึงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
การจัดตั้งเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักส าคัญเพ่ือให้การพัฒนา
พ้ืนที่เป็นไปตามแนวทางของผังเมืองที่ได้มีการออกแบบวางผังไว้ กรมฯ จึง ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ข้ึน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ รวมทั้ง
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ของกรมโยธาธิและผังเมือง           
ให้สามารถให้บริการด้านการขอรับเงินสนับสนุนส าหรับโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยผลส าเร็จ/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

1. สามารถปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านการขอรับเงินสนับสนุนส าหรับโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
ให้เป็นการให้บริการแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้งานง่าย และค านึงถึงผู้ใช้งานในทุกระดับ และช่วงอายุ 
3. บุคลากรมีความสามารถในการใช้ระบบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ความสอดคล้อง/การสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการสู่การบริการดิจิทัล (Digital.Service) ส าหรับผู้รับบริการ

ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 
กิจกรรม 

1. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ขอบเขตการด าเนินโครงการฯ วางแผนการด าเนินงาน           
โดยละเอียด รวมทั้งติดตามการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับการด าเนินงานโครงการ        
ให้เป็นไปตามแผนงาน และรายงานความกา้วหน้า ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

2. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการขอรับเงินสนับสนุนและพิจารณาโครงการจัดรูปที่ดิน        
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 

3. ให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงกระบวนการขอรับเงินสนับสนุนและพิจารณาโครงการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ และกระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 

4. ออกแบบระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
พัฒนาระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้สามารถท างานได้บน web browser 
ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 

5. จัดท าแผนทดสอบและด าเนินการทดสอบระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่           
ที่ได้พัฒนาขึ้น 

6. อบรมการใช้งานระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ แก่ผู้ใช้งานภายใน          
กรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน เป็นเวลา 1 วัน 
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7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่           
แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน เป็นเวลา 2 วัน 
จัดท าสื่อ multimedia/คู่มือการใช้งานเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถท าการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ด้วยตนเอง 

8. น าระบบขึ้นใช้งานจริง ท าการประเมินผลการใช้งานระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน           
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ หลังจากน าระบบขึ้นใช้งานจริง รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขระบบตามผล 
ที่ได้รับจากการประเมิน 

9. ดูแลบ ารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 
ประมาณการงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 2564 : 3,739,000 บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
2. จ านวนผู้ใช้งานและความถี่ในการใช้งาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถให้บริการ        

ด้านการสนับสนุนเงินและการพิจารณาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ส าหรับการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 6 เดือน 

 2.3 แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
 แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่             
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ภายใต้วิสัยทัศน์ 
"กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน" และผลการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์
กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
 ทั้งนี้  สามารถสรุปความเชื่อมโยงบนโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง และแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)             
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ดังนี้ 
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2.4 สรุปความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ กับนโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ กระทรวง กรม      
     และแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
แผนพัฒนาฯ ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วย           
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

แผนโยบายฯ ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

แผนโยบายฯ ท่ี 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

แผนโยบายฯ ท่ี 6 สร้างความเชื่อมมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. 2561 - 2580 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ท่ี 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ท่ี 6 สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
แผนกระทรวงฯ ท่ี 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล 

แผนกระทรวงฯ ท่ี 3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนกระทรวงฯ ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล                      
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2562 – 2564 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
แผนกรมฯ ท่ี 1 ยกระดับการบริการสู่บริการดิจิทัลส าหรับผู้รับบริการทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง  
แผนกรมฯ ท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะ 

แผนกรมฯ ท่ี 3 สร้างความเขม้แข็งและปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
แผนกรมฯ ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) 
แผนปฏิบัติการฯ ท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีให้
แพร่หลาย 
แผนปฏิบัติการฯ ท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการฯ ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
 

 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ท่ี 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศและดิจิ ทัลเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ ์
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านสารสนเทศและดิจิทัล
ท่ีเหมาะสม 
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2.5 ความสอดคลอ้งระหว่างแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
 

แผนปฏิบัติการระยะยาว 3 ปี  

(พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 สนับสนุนด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้
แพร่หลาย 
 
 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนา
เมืองให้ยั่งยืน 
 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ 1 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและดิจิทัล ที่ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ลฯ  ที่  2  การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้
องค์กร 
 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่  3 เสริมสร้าง
ศั ก ยภ าพ บุ ค ล าก รให้ มี ส ม รรถ น ะด้ าน
สารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสม 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล 
 จากการศึกษา ทบทวนทิศทางการพัฒนาสารสนเทศและดิจิทัลผ่านมา จึงน ามาวิเคราะห์สถานภาพ 
ด้านสารสนเทศและดิจิทัลดิจิทัล ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ การวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อม            
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์          
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล
ภายในกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัลภายนอก
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ 
3.1 การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล ของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

3.1.1 สถานภาพทางด้านระบบเครือข่าย 
 ปัจจุบันส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตั้งอยู่ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง       
โดยใช้ระบบเครือข่ายแบบมีสาย(LAN) สัญญาณ Wifi ครอบคลุมในส านักงานเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ายสู่ภายนอก
ผ่านระบบแม่ข่าย (Server) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 3.1.2 สถานภาพทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

จากการส ารวจข้อมูลคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมทั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานในปัจจุบัน           
มีใช้อย่างเพียงพอตามฐานข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีข้าราชการ           
จ านวน 3 คน พนักงานราชการ จ านวน 1 คน พนักงานกองทุนฯ จ านวน 9 คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
1 คน สามารถแยกรายการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมทั้งเครื่องพิมพ์ ได้ดังตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 1 รายการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมทั้งเครื่องพิมพ์ 
 

รายการ 

 

 

จ านวน/เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 15 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 3 
อุปกรณ์ต่อพ่วง  
- เครื่องพิมพ์ชนิดขาว - ด า 5 
- เครื่องพิมพ์ชนิดสี 3 
- เครื่องสแกนเนอร์ 1 

- เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
- เครื่องส ารองไฟ 4 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา  
- ฮาร์ดดิสก์ส าหรับพกพา (External Harddisk) 1 
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3.1.3 สถานภาพการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
 ปัจจุบันส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายใน
ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนจัดรูปที่ ดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ให้มี              
ระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ประกอบด้วย 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่ตอบสนองงานสารบรรณ และสอดคล้อง
กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพ่ืออ านวย    
ความสะดวกรวดเร็วในการรับส่ง การค้นหาหนังสือเวียน หน่วยงานต่างๆ สามารถรับปฏิบัติตามข้อสั่งการ              
ต่าง ๆ ได้ทันเวลา ระบบสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ ดังนี้ 

(1) ระบบการรับ-ส่งหนังสือภายนอก 
(2) ระบบการรับ-ส่งหนังสือภายใน 
(3) ระบบหนังสือเวียน 
(4) ระบบการจัดเก็บและฝากหนังสือ 
(5) ระบบยืม-คืนหนังสือ 
(6) ระบบการท าลายหนังสือ 
(7) ระบบสืบค้นและติดตามหนังสือ 
(8) ระบบรายงาน 
(9) ระบบส าหรับผู้ดูแลระบบหรือระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
(10) ระบบงานค าสั่ง 

2. ระบบสารสนเทศการบริหารงานการคลังภาครัฐ  GFMIS (Government Fiscal 
Management Information System) และระบบบริห ารจั ด ก าร เงิน น อกงบ ประมาณ  NBMS         
(Non-Budgetary Management Ststem) ซึ่ งรัฐบาลจะใช้ระบบดังกล่าวเป็น เครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ โดยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
รายรับ รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง  บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน บัญชี
บริหาร รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท า การอนุมัติ การเบิกจ่าย  การปรับปรุง  และการติดตามการใช้
งบประมาณท่ีเน้นการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3. ระบบ KTB Corporate Online 
    นโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบในหลักการของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National            
E-Payment Master Plan) และในปี 2561 ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้จัดท าแผนการพัฒนาระบบการ
จ่ายเงินและการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของรัฐบาลและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว ถูกต้อง ทันเวลา  
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4. สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย 
1) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใช้ส าหรับการรับ – ส่งข้อมูลการ

ติดต่อ และข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ คือ lrfund@dpt.mail.go.th หรือ lrfund@outlook.com 

2) ปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือก าหนด
ตารางนัดหมายงานส าหรับเจ้าหน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

3) เว็บไซต์ (Website) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง 
www.dpt.go.th/lrfund เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ รับบริการทั้ ง
ภายใน และภายนอก โดยมีการเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ (2) ข้อมูลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน (3) โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน       
(4) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
(5 ) วั ต ถุ ป ระส งค์ จั ด ตั้ ง  พั น ธ กิ จ แล ะวิ สั ย ทั ศ น์  (6 ) ภ าพ รวม                
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี (7) นโยบาย           
การก ากับดูแลองค์กรที่ดี (8) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือ 
นโยบายของกระทรวงต้นสังกัด (9) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ค าสั่ ง 
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
ได้ทราบ (10) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน า       
ในการติดต่อกับทุนหมุน (11) ประชาสัมพันธ์ และรายงานกิจกรรม           
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และ (12)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ 

4) Facebook กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือติดต่อกับหน่วยงาน 
 ภายในและภายนอก รวมทั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์งานกองทุนจัดรูปที่ดิน       
 เพ่ือพัฒนาพื้นที ่

5) Line  Group และ Line official ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือติดต่อสื่อสาร และติดตามงานภายในและภายนอก 

3.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 รายละเอียดตาม
ตารางดังนี้ 

mailto:lrfund@outlook.com
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ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ       
ของผู้บริหาร  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 80 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย มาก จัดท าการศึกษาเบื้องต้น และการ
ออกแบบฐานข้อมลู 

2. การจัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน 

มีการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่อย่างน้อย 1 
อย่าง 

จ านวนครั้งในการเผยแพร่เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 100,000 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

มาก ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 เรื่อง 

3. พัฒนา/ปรับปรุงการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ต 

มีผู้ใช้บริการร้อยละ 
70 มีความพึงพอใจ 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
เว็บไซต์ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

มาก ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน 

4. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
โดยการฝึกอบรม 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 

จ านวนครั้งที่บุคลากรได้รับพัฒนา
ศักยภาพ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 15,000 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

ปานกลาง ได้ส่งเจ้าหน้าเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ 
eGovernment Forum 2020 เมื่อวันที่ 

26 – 27 สิงหาคม 2563 

5. โครงการงดใช้กระดาษใน
การปฏิ บั ติ งาน  เพื่ อ รักษา
สิ่งแวดล้อม 

มีการลดใช้กระดาษ
ทุกเดือน 

จ านวนครั้งในการลดใช้กระดาษ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย ปานกลาง มีการลงข้อมูลใน one drive เพื่อลดการ
ใช้กระดาษ 

6. พั ฒ นา/ปรับปรุ งระบบ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

มีการส ารองข้อมูล
ทุกเดือน 

จ านวนครั้งในการส ารองข้อมูล ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย ปานกลาง มีการอัพเดทข้อมูล/ส ารองข้อมูล 

ทุกไตรมาส 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 

7. จัดท าระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
และของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

มีระบบเพื่อสนับสนุน
การด าเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา/
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 100,000 ทุกฝ่าย ปานกลาง มีการลงข้อมูลในระบบครบถ้วน และเปน็
ปัจจุบัน  

8. พัฒนา/ปรับปรุง Software 
คอมพิวเตอร์ 

มี Software ที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคอมพิวเตอร์ที่มี 
Software เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

น้อย จากผลส ารวจจ านวนคอมพิวเตอร์ และ
Software เพียงพอตอ่การปฏิบัติงาน 

9. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
แต่ละฝ่ายของกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มอืใน
การปฏิบัติงาน 

มีเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของ
ทุกฝ่าย 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย น้อย อยู่ระหว่างด าเนินการซึ่งส าเร็จแล้ว 90% 
ส่วน 10% ที่เหลอืคือการเข้ารูปเล่ม 
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3.3 การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัลภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
     3.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในประกอบด้วยจุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน (Weakness : W) 

 ปัจจัยภายใน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมได้ และ   
มีผลท าให้การด าเนินงานภายในหน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวได้ 

 จุดแข็ง (Strength : S) หมายถึง ลักษณะเด่นของการด าเนินงาน หน้าที่ต่างๆ ภายใน
หน่วยงานที่มีผลต่อความส าเร็จของหน่วยงาน 

 จุดอ่อน (Weakness : W) หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ท าได้ไม่ดี เป็นอุปสรรค
ความส าเร็จขององค์กร 

3.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย โอกาส (Opportunity : O) และอุปสรรค (Threat : T) 

 ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือ
น ามาใช้ประโยชน์ได้) เช่นสภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยการรับบริการ            
ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

 โอกาส (Opportunity : O) หมายถึง โอกาสเป็นไปได้ทางธุรกิจของหน่วยงาน ซึ่ งก็คือ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานทีเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

 อุปสรรค (Threat : T) หมายถึง  ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ             
ของหน่วยงาน ซึ่งคือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจของ
หน่วยงาน 

 ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) และได้ระดมความคิดร่วมกันท าการวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัลภายในและภายนอก    
(SWOT Analysis) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที ่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เครื่องมือ Mckinsey’s 7-S Framework ดังนี้ 
         การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรผ่านเครื่องมือ McKinsey’s 7s ท าให้ทราบถึงการด าเนินงาน

ภายในองค์กรในภาพรวมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของ
องค์กรโดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 7 ด้านหลัก ได้แก่                                                         
 1) ด้านค่านิยมร่วม (Share Values) : ค่านิยมร่วมขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย          
การด าเนินงาน 
     จุดแข็ง (Strength: S)  
       - องค์กรมีค่านิยมร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     จุดอ่อน (Weakness: W) -ไม่ม-ี  
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 2) ด้านการวางแผน (Strategy) : แผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานขององค์กร 
      จุดแข็ง (Strength: S) 
 - มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานด้านสารสนเทศ  
      จุดอ่อน (Weakness: W)  
 - การด าเนินงานไม่บรรลุตามแผน 
 3) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) : โครงสร้างองค์กร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 

     จุดแข็ง (Strength: S) –ไม่มี- 
 จุดอ่อน (Weakness: W)  
 - ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านสารสนเทศที่ชัดเจน 
 4) ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) : กระบวนการท างานขององค์กร 

     จุดแข็ง (Strength: S) 
   - มีเว็บไซต์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่ให้บริการเพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ใช้บริการ 
  - มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 
  จุดอ่อน (Weakness: W) 
  - ระบบสารสนเทศที่มียังไม่ตอบสนองการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนฯ 
   - อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน 
 5) ด้านรูปแบบการจัดการ (Style) : รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององค์กร 

     จุดแข็ง (Strength: S)  
      - มีข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 - การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบยังไม่ครบถ้วน 
 6) ด้านบุคลากร (Staff) : จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 

     จุดแข็ง (Strength: S)  
 – มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานด้านสารสนเทศได้   

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
          - ขาดอัตราก าลังบุคลากรที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7) ด้านทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills) : ขีดความรู้และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรในองค์กร 

     จุดแข็ง (Strength: S)  
 – บุคลากรภายในองค์กรค์มีความรู้พ้ืนฐานด้านดทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
           - บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองภารกิจ

กองทุนฯ
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 3.3.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปัจจัย
ภายนอก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ PEST Analysis คือ 
   1) ด้านนโยบายและการเมือง (Political Component : P) : ปัจจัยด้านการเมือง 
      โอกาส (Opportunities: O) 
          - นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการน าสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการ 
        อุปสรรค (Threats) -ไม่มี- 

 2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component : E) : ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
         โอกาส(Opportunities: O) 
  - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานมีราคาถูกลง และมีให้เลือกหลากหลายท าให้ สามารถ            
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

     อุปสรรค (Threats) –ไม่มี-  
  3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component : S) : ปัจจัยด้านสังคม 

  โอกาส(Opportunities: O)  
  – สังคมปัจจุบันมีการเปิดรับข้อมูลสารสนเทศมากข้ึน 

  อุปสรรค (Threats)  
  - มีการเปลี่ ยนแปลงด้ านสารสนเทศและดิจิทั ลอย่ างรวดเร็ว ต้ องปรับตั วให้ ทั นกับ              

สังคมปัจจุบันในการน าระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 
     - สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในรูปแบบ

ความปกติใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 
  4) ด้านเทคโนโลยี (Technological Component : T) : ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

   โอกาส (Opportunities: O) 
              - มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่หลากหลายผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
หลายช่องทาง 
   - มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง ท าหน้าที่สนับสนุนด้านระบบ
เครือข่าย   
  อุปสรรค (Threats) 

  - การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายและไวรัสคอมพิวเตอร์จ านวนมากท าให้สูญเสียงบประมาณ               
เพ่ือป้องกัน 

  - ขาดการบูรณาการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืน 
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 การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่             
ได้มีการวิเคราะห์สถานภาพ  (SWOT Analysis) ด้านสารสนเทศและดิจิทัลด้วยเทคนิค TOWS Matrix           
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ            
เพ่ือน ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ตามตาราง ดังนี้ 

 

(S1) มีข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล 
(S2) มีเว็บไซต์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่ให้บริการเพ่ือเป็น
ช่องทางการติดต่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ 
(S3) มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 

(W1) การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบยังไม่ครบถ้วน 
(W2) ระบบสารสนเทศที่มียังไม่ตอบสนองการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ 
(W3) อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน 
(W4) ขาดอัตราก าลังบุคลากรที่ดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(W5) บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองภารกิจกองทุนฯ 

(O1) นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการน าสารสนเทศและ
ดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการ  
(O2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานมีราคาถูกลง และมีให้
เลือกหลากหลายท าให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
(O3) มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่หลากหลาย
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
(O4) มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ท าหน้าที่สนับสนุนด้านระบบเครือข่าย 

 

(T1) มีการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศและดิจิทัลอย่าง
รวดเร็ว ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมปัจจุบันในการน าระบบ
สารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 
(T2) การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายและไวรัสคอมพิวเตอร์
จ านวนมากท าให้สูญเสียงบประมาณเพ่ือป้องกัน 
(T3) ขาดการบูรณาการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับหน่วยงานอื่น 

(T4) สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ โรคระบาดส่งผลให้
ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในรูปแบบความปกติใหม่ 
(New Normal) ผ่านดิจิทัล 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) 
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ตารางที่ 4 การก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก SO 

 
ตารางท่ี 5 การก าหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนา WO 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์ 
W1 การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบยัง
ไม่ครบถ้วน 
W2 ระบบสารสน เทศที่ มี ยั งไม่
ต อ บ ส น อ งก ารตั ด สิ น ใจ ข อ ง
ผู้บริหาร และการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกองทุนฯ 
W3 อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพ
ตามระยะเวลาการใช้งาน 
 

O1 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้ มี
การน าสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ใน
หน่วยงานราชการ 
O2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน
มี ร า ค า ถู ก ล ง  แ ล ะ มี ให้ เลื อ ก
หลากหลายท าให้สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
O3 มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและ
ดิจิทั ลที่ หลากหลายผู้ รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลาย
ช่องทาง 
O4 มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ท าหน้าที่
สนับสนุนด้านระบบเครือข่าย 

พั ฒ น าแ ล ะป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ ส ารสน เท ศ          
ให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และ          
ให้ เป็นปัจจุบัน เพื่ อ เพิ่ มการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
 
 

  

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ 
S1 มีข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่
ด้ านการ เงิน  ที่ มี ความถู กต้ อ ง 
ครบถ้วน ทันกาล 
S2 มี เ ว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ สื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์ที่ให้บริการเพ่ือเป็น
ช่องทางการติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ใช้บริการ 

O3 มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและ
ดิจิทั ลที่ หลากหลายผู้ รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลาย
ช่องทาง 
O4 มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ท าหน้าที่
สนับสนุนด้านระบบเครือข่าย 

พั ฒ น าช่ อ งท างใน การป ระชาสั มพั น ธ์             
กองทุนฯ ให้ มีประสิทธิภาพครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 6 การก าหนดกลยุทธ์เชิงรับ ST 
จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) กลยุทธ์ 

S3 มี อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ที่
ทั น ส มั ย ส าม า รถ ร อ งรั บ ก า ร
ปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 

T1 มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น
สารสนเทศและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว 
ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมปัจจุบัน  
ในการน าระบบสารสนเทศและดิจิทัล
มาใช้ 
T2 การโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
และไวรัสคอมพิวเตอร์จ านวนมากท า
ให้สูญเสียงบประมาณเพ่ือป้องกัน 
T3 ขาดการบูรณาการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงาน
อ่ืน 
T4 สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานในรูปแบบความปกติ
ใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 

สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ และต้องปรับเปลี่ยน
ตามความปกติใหม่ (New Normal) 

  

ตารางท่ี 7 การก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ปัญหา WT 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) กลยุทธ์ 

W4 ขาดอัตราก าลังบุคลากรที่ดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
W5 บุ ค ล าก รข าด ทั ก ษ ะด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้
โป รแกรมต่ าง ๆ  ที่ ตอบสนอง
ภารกิจกองทุนฯ 

T1 มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น
สารสนเทศและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว 
ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมปัจจุบันใน
การน าระบบสารสนเทศและดิจิทัล
มาใช้ 
T2 การโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
และไวรัสคอมพิวเตอร์จ านวนมากท า
ให้สูญญเสียงบประมาณเพ่ือป้องกัน 
T4 สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานในรูปแบบความปกติ
ใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 

1. เพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. พั ฒ น าบุ ค ลากรให้ มี ความรู้  ค วาม
เชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  



แผนปฏิบัติการดจิิทัล พ.ศ. 2563 - 2565 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี   

21 

ตารางที่ 8 การก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix 

Strengths (S) จุดแข็ง 

(S1) มีข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน
ที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันกาล 
(S2) มี เว็บ ไซต์  และสื่ ออิ เล็ คทรอนิ กส์ที่
ให้บริการเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อเผยแพร่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ใช้บริการ 
(S3) มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 
 

Opportunities (O) โอกาส 

(O1) นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการน าสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ใน
หน่วยงานราชการ  
(O2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานมีราคาถูกลง และมีให้เลือก
หลากหลายท าให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(O3) มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่หลากหลายผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
(O4) มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง ท าหน้าที่
สนับสนุนด้านระบบเครือข่าย 

Threats (T) ภัยคุกคาม/อุปสรรค 

(T1) มีการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ต้อง
ปรับตัวให้ทันกับสังคมปัจจุบันในการน าระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 
(T2) การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายและไวรัสคอมพิวเตอร์จ านวนมากท าให้
สูญเสียงบประมาณเพื่อป้องกัน 
(T3) ขาดการบูรณาการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานอื่น 
(T4) สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 

S-O Strategies กลยุทธ์เชิงรุก 

S1,S2,O3,O4 พัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
 
แผนงาน 
1. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน 
2. พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
 

S-T Strategies กลยุทธ์เชิงรับ 

S3,T1,T2,T3,T4 สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่ อรองรับการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ และต้องปรับเปลี่ยนตามความปกติใหม่ (New 
Normal) 

แผนงาน 
พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วย
ระบบดิจิทัล 
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Weakness (W) จุดอ่อน 

(W1) การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบยังไม่
ครบถ้วน 
(W2) ระบบสารสน เทศที่ มี ยั งไม่
ตอบสนองการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทุนฯ 
(W3) อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลาการใช้งาน 
(W4) ขาดอัตราก าลังบุคลากรที่ดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(W5 ) บุ ค ล าก รข าด ทั ก ษ ะด้ าน
เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ ใน ก าร ใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองภารกิจ
กองทุนฯ 

Opportunities (O) โอกาส 

(O1) นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการน าสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ใน
หน่วยงานราชการ  
(O2) อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ขั้นพื้ นฐานมีราคาถูกลง และมี ให้ เลือก
หลากหลายท าให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(O3) มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่หลากหลายผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
(O4) มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง ท าหน้าที่
สนับสนุนด้านระบบเครือข่าย 

Threats (T) อุปสรรค 

(T1) มีการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว          
ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมปัจจุบันในการน าระบบสารสนเทศและดิจิทัล
มาใช้ 
(T2) การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายและไวรัสคอมพิวเตอร์จ านวนมากท า
ให้สูญเสียงบประมาณเพื่อป้องกัน 
(T3) ขาดการบูรณาการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานอื่น 
(T4) สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ โรคระบาดส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) ผ่านดิจิทัล 

W-O Strategies กลยุทธ์เชิงพัฒนา 

W1,W2,W3,O1,O2,O3,O4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มี
ความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพื่อเพิ่มการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

แผนงาน 
1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน 
2. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และของกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal) 
3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

W-T Strategies กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหา 

W4,T1 เพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน 
จัดหาบุคลากร 

W5,T1,T2,T4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนงาน 
พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและดิจิทัล 
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บทท่ี 4 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่  
 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดิน            
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักที่ก าหนดไว้คือ “เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน               
เพ่ือการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน” โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภานในและภายนอก                
SWOT Analysis และ การก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)           
เพ่ือเตรียมความพร้อม และสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การพัฒนายุคดิจิทัลในอนาคต และผลักดัน   
การด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ทันสมัย” 

4.2 พันธกิจ  
1) พัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล ในการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ 
3) เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

4.3 ยุทธศาสตร์ 
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
2) การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
3) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสม 

4.4 เป้าหมาย 
1) กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2) กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ 
3) บุคลากรของกองทุนมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

4.5 กลยุทธ์ 
1) สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ และต้องปรับเปลี่ยนตามความ    

  ปกติใหม่ (New Normal) 
2)  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพื่อเพ่ิม   
    การตัดสินใจของผู้บริหาร 
3)  พัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
4)  เพ่ิมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.6 ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 
3) ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ 
4) มีจ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 อัตรา 
5) ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

4.7 แผนงาน/โครงการ 
1) พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล 

2) พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน 

3) จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal) 

4) พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
5) การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน 
6) พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวทางอินเทอร์เน็ต 
7) จัดหาบุคลากร 
8) พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลโดยการฝึกอบรม 
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4.8 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และแผนงาน/โครงการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์ “พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ทันสมัย” 
 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล ในการสนับสนุนด้าน
การเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ 

3.. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล         
ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

2. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ ์

ตัวช้ีวัด 

1. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ และต้อง
ปรับเปลี่ยนตามความปกติใหม่ (New 
Normal) 

3. พัฒนาช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้มี
ประสิท ธิภ าพครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
 

แผนงาน/โครงการ 

1 . พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ 
Software และพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารด้วยระบบดิจิทัล 

5 . ก า ร จั ด ท า แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์กองทุน 
6. พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าว
ทางอินเทอร์เน็ต 

7. จัดหาบุคลากร 

3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านสารสนเทศและดิจิทัลท่ีเหมาะสม 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร 

ก อ ง ทุ น มี ร ะ บ บ ส า รส น เท ศ แ ล ะ ดิ จิ ทั ล                  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการ
เผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรของกองทุนมี ก ารพัฒ นาความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา/
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ
และดิจิทัล ในเป็นปัจจุบัน 

ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของบุคลากรกองทุน 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มี
ความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็น
ปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

5 . พั ฒ น าบุ ค ล าก ร ให้ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 .  เพิ่ ม บุ ค ล า ก ร ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละของบุคลากรกองทุน 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารงานกองทุน 
3. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
และของกองทุนจัดรูป ท่ีดิ นฯ  เพื่ อ รองรับการ
ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal) 
4 . พั ฒ น า/ปรับปรุ งระบบการบริห ารจั ดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

8. พัฒนาบุคลากรด้าน
สารสนเทศและดิจิทัล 
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1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และพัฒนาช่องทาง  ใช้งบประมาณ    500,000 บาท  คิดเป็น  41% 
   การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล 
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน ใช้งบประมาณ    500,000 บาท  คิดเป็น  41% 
3. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน   ใช้งบประมาณ    200,000 บาท  คิดเป็น  17% 
4. พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและดิจิทัล    ใช้งบประมาณ      15,000 บาท  คิดเป็น   1% 
          รวมใช้งบประมาณทั้งสิน   1,215,000 บาท 

ไม่ใช้งบประมาณดังนี้ 
- จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปท่ีดินฯ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal) - พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต        - จัดหาบุคลากร 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที ่
 

รูปแสดงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารงานกองทุน 
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4.9 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที ่1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล ที่เหมาะสมกับการปฏบิัติงาน 

เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ : สร้างชอ่งทางการติดต่อสื่อสารเพือ่รองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ และตอ้งปรับเปลี่ยนตามความปกติใหม่ (New Normal) 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาช่องทางการสือ่สาร 

 

แผนงาน/โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
งบประมาณรวม 

(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทุนหมนุเวียน 2563 2564 2565 

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Software และพัฒนาช่อง
ทางการส่ือสารด้วยระบบดิจิทัล 

1. ส ารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์            
ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการโปรมแกรมประยุกต์ 
ต่าง ๆ เพ่ือใช้สื่อสารผ่านระบบดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน และทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้
งาน 

2. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แท็บแล็ต 
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการโปรมแกรม
ประยุกต์ ต่าง ๆ ท่ีทันสมัยให้ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล 
รวมท้ังการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

500,000 - - 500,000 ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

 

โครงการประเภทท่ี 1 : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที ่1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล ที่เหมาะสมกับการปฏบิัติงาน 

เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ : พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล และให้เป็นปัจจุบันเพื่อเพิ่มการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลดา้นสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน 

 

แผนงาน/โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
งบประมาณรวม 

(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารงานของกองทุนฯ 

1. การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) 
2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
3. การสร้างฐานข้อมูล (Implementation & Loading) 
4. การทดสอบและประเมิน (Testing & Evolution) 
5. การใช้งานจริง (Operation) 
6. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 

500,000  500,000 - ทุกฝ่าย โครงการประเภทท่ี 1 : โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. จดัท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
และของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal) 

1. จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีของกองทุนฯ 

2. น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้บริการแก่
ผู้บริหาร, บุคลากร และผู้ด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - - - ทุกฝ่าย โครงการท่ี 2 : โครงการส าหรับ
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 

4. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

1. จัดท าระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
  - ระบบงานพัสดุ 
  - ระบบงานบุคคลาและฝึกอบรม 
  - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  - ระบบรายงานข้อร้องเรียน 
  - ระบบรายการตรวจสอบค าขอใช้เงินกองทุน 
  - ระบบรายงานการติดตามโครงการท่ีรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุน 
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการใช้งานระบบ 

ไม่ใช้งบประมาณ - - - ทุกฝ่าย โครงการท่ี 3 : เป็นโครงการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศ/หรือระบบดิจิทัล
ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 

 

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) 

ตามตัวชี้วัด 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ           
เพ่ือการประเมินผลพลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที ่2 การบริหารจดัการด้านสารสนเทศและดจิิทัลเพื่อการประชาสมัพันธ์ 
เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ ์
กลยุทธ์ : พัฒนาและช่องทางในประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้มีประสทิธิภาพครอบคลุมกลุ่มเปา้หมาย 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการประชาสัมมพันธ ์

 

แผนงาน/โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
งบประมาณรวม 

(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

5. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน 
 

1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ 
2. ก าหนดรูปแบบ/จัดท าร่างเอกสาร  
3. ประชุมพิจารณา, ทบทวนเอกสาร 
4. จัดพิมพ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

200,000 100,000 - 100,000 ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

โครงการท่ี 2 : โครงการส าหรับ
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 

6. พัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ต 
 

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองทุน และท่ีเกี่ยวข้องกับ
กองทุน ท่ีเป็นปัจจุบัน น าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต 

2. จัดท าการส ารวจความพึงพอใจ 

3. สรุปผลการส ารวจ 

4. น าเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงการด าเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ - - - ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

โครงการประเภทท่ี 1 : โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
โครงการท่ี 2 : โครงการส าหรับ
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 
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แผนปฏบิัติการดิจิทัลฯ ที ่3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสม 
เป้าหมาย : บุคลากรของกองทุนมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์ : เพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

 

แผนงาน/โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
งบประมาณรวม 

(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทุนหมุนเวียน 2563 2564 2565 

7. จัดหาบุคลากร  เพิ่มบุคลากรด้านสารสนเทศและดิจิทลัในโครงสร้าง
อัตราก าลัง เพือ่ให้เพียงพอในการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศของกองทุนฯ 

อยู่ในแผน
ทรัพยากร

บุคคล 

- - 1 อัตรา ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1 : โครงการ
เพิ่มประสิทธภิาพ และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
โครงการที่ 2 : โครงการส าหรับ
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและไดร้ับการ
ตอบสนองความตอ้งการ 

กลยุทธ์ : พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : รอ้ยละของบคุลากรกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

8. พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสารสนเทศและ
ดิจิทัล 

ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน ด้าน
สารสนเทศและดิจิทัล 

15,000 15,000 - - ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการประเภทที่ 1 : โครงการ
เพิ่มประสิทธภิาพ และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 5 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2564 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2564 จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี                
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยเนื้อหาสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปี 2564 มีองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจ าปีบัญชี 2563 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. องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ 

 2.1 การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 

 2.2 ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ  

 สรุปแผนงาน/โครงการด้านดิจิทัลประจ าปี 2564 ทั้งสิ้น 7 แผนงาน ประด้วยแผนใช้งบประมาณจ านวน        
1 แผน รวมทั้งสิ้น 500,000  บาท และแผนไม่ใช้งบประมาณจ านวน 6 แผน รายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2564 

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
ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการบริหารงานของ
กองทุนฯ 

มีการน าเข้าข้อมูล
อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 

ระดับความ
สมบูรณ์ของ

ข้อมูลที่น าเข้า
สู่ระบบ 

การสร้างฐานข้อมูล (Implementation & 
Loading) 
 
 
 

            500,000 ทุกฝ่าย มาก 

มีการทดสอบและ
ประเมิน

ประสิทธิภาพของ
ระบบ 

ความพึงพอใจ
ของใช้งาน

ระบบ 

การทดสอบและประเมิน (Testing & 
Evolution) 

2. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ Software และ
พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารด้วยระบบ
ดิจิทัล 

มี Software และ
ช่องทางการสื่อสาร
ด้วนระบบดิจิทัลที่
เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน 

มีอุปกรณ์
คอมพิวเอตร์
เหมาะสมต่อ

การปฏิบัติงาน 

ส ารวจอุปกรณ์คอมพิเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
และระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้สื่อสารผ่านระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
และทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ.บริหาร 
งาน
ทั่วไป 

มาก 

3. พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ แล้ว
เสร็จ รอ้ยละ 80 

ระดับ
ความส าเร็จของ

การพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ
กองทุนจัดรูป

ที่ดินฯ 

1. จัดท าระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย 
  - ระบบงานพัสดุ 
  - ระบบงานบุคลากรและฝึกอบรม 
  - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  - ระบบรายงานข้อร้องเรียน 
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการใช้งานระบบ 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย 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. 

4. พัฒนา/ปรับปรุง
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ต 

มีผู้ใช้บริการ            
ร้อยละ 70          

มีความพึงพอใจ 

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
บริหาร 

งานทั่วไป 

ปานกลาง 

5. จัดท าระบบ
สารสนเทศข้อมูล
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
และของกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ปฏิบัติงานตาม
ความปกติใหม่ (New 
Normal) 

มีระบบเพื่อ
สนับสนุนการ

ด าเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา/

ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

1. จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของกองทุนฯ 
2. น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ให้บริการแก่ผู้บริหาร, บุคลากร และผู้
ด าเนินโครงการ 

            ไม่ใช่
งบประมาณ 

ทุกฝ่าย ปานกลาง 

6. การจัดท าและ
เผยแพร่ขอ้มูล
ประชาสัมพันธ์กองทุน 

มีการจัดท า
เอกสารเผยแพร่

อย่างนอ้ย 1 อย่าง 

จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่

เอกสาร
ประชาสัมพันธ ์

1. รวบรวมข้อมลูเพื่อจดัท าเอกสาร 
ประชาสัมพันธ ์

2. ก าหนดรูปแบบ/จัดท าร่างเอกสาร  

3. ประชุมพิจารณา, ทบทวนเอกสาร 

4. จัดพิมพ์ เผยแพร่และประชาสมัพันธ ์

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่าย
บริหาร 

งานทั่วไป 

น้อย 

7. พัฒนาบุคลากรด้าน
ดิจิทัลโดยการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา

ศักยภาพไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี 

จ านวนครั้งที่
บุคลากรได้รับ

พัฒนาศักยภาพ 

ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรม/ดูงาน         
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่าย
บริหาร 

งานทั่วไป 

น้อย 

 

 


