
บทท่ี 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการจัด
รูปท่ีดิน

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ สามารถใช้จ่าย
เงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนโครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ ได้ตามแผนงาน และมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการลงทุน

52,549,920  1. จัดท ำแผนงำนสนับสนุนโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ
 และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรของผู้ด ำเนินโครงในแต่ละจังหวัด 
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 90 ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินได้ตาม
แผนงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินท่ีได้รับการ
อนุมัติ

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกับการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบ
การพิจารณาคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และผู้ด าเนินโครงการ
(ผู้ขอใช้บริการ)

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการพิจารณา
จัดสรรเงินของคณะกรรมการและผู้
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
 และข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

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

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 กองทุนมีคู่มือการ
บริการในการ
พิจารณาสนับสนุน
เงินให้แก่โครงการ
อย่างรอบคอบรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
กลยุทธ์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปท่ีดิน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

4. การก ากับ ดูแล และติดตาม
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
และการเบิกจ่ายเงินท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดิน

โครงการจัดรูปท่ีดินฯ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนการก่อสร้าง
การใช้จ่ายเงิน

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

36,600        1. แจ้งให้ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำมวงเงิน
ท่ีได้รับอนุมัติ เพ่ือจัดท ำแผนกำรติดตำม
ประเมินผลโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ 
2. ประสำนผู้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ 
ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน
ของกองทุนทุก ๆ ไตรมำสพร้อมลงพ้ืนท่ีติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนจนกว่ำจะแล้ว
เสร็จตำมวัตถุประสงค์ 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุนฯ ของโครงกำรให้คณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนฯ เพ่ือทรำบทุกไตรมำส

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละความส าเร็จ
ในการก ากับ ดูแล 
และเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายเงิน

5. การก ากับดูแล และติดตาม
การคืนเงินกองทุนฯ

โครงการจัดรูปท่ีดินสามารถน าส่ง
เงินคืนกองทุนเป็นไปตามสัญญา

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

- 1. ติดตำมกำรช ำระคืนเงินให้แก่กองทุนฯ 
โดยจะมีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้ำ 60 วัน
ก่อนวันครบช ำระ
2. หำกโครงกำรไม่สำมำรถช ำระเงินได้ตำม
ก ำหนดในข้อตกลง/สัญญำให้กู้ยืม ฝ่ำยนิติกรรม
และสัญญำจะจัดท ำหนังสือเร่งรัดและติดตำม
หน้ีสิน เพ่ือให้ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนกำร
ช ำระคืนเงินให้กับกองทุน
3. จัดท ำรำยงำนผลกำรเร่งรัด ติดตำมกำร
เบิกจ่ำยและช ำระเงินของโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ
4. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละการส่งช าระ
คืนตามข้อตกลง/
สัญญา

กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

6. จัดท ำระบบสำรสนเทศข้อมูล
โครงกำรจัดรูปท่ีดินฯและของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพ่ือรองรับ
ควำมปกติใหม่ ( New Normal )

มีระบบเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

500,000 1. จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของ
กองทุนฯ
2. น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ,บุคลากร และผู้ด าเนิน
โครงการ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนา/ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน และรองรับควำมปกติใหม่ ( New Normal )
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

7. การให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริม
การค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้
ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ

มีผู้ขอรับการสนับสนุนการเงิน
ด้านการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

3,500,000 1. ผู้ขอรับกำรสนับสนุน จัดท ำโครงร่ำงกำรวิจัย
เสนอขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ
2. พิจำรณำโครงร่ำงควำมคุ้มค่ำกำรค้นคว้ำวิจัย 
3. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรฯ /หำกเห็นชอบ 
ท ำสัญญำขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 โครงการท่ีได้รับการ
สนับสนุนด้านการ
ศึกษาวิจัย และ
ประชาสัมพันธ์

8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก

เพ่ือให้ผู้ด าเนินโครงการทุกภาคส่วน
ได้รับทราบแนวทางการสนับสนุน
ด้านการเงินของกองทุน และ
สามารถเสนอขอรับการบริการจาก
กองทุนได้อย่างท่ัวถึง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - 1. รวบรวม และจัดหมวดหมู่ข้อมูล ควำมรู้ด้ำนกำร
จัดรูปท่ีดินฯ และข้อมูลกองทุนเพ่ือเตรียมจัดท ำ
ข้อมูลส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ
2. จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์กองทุน 
เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ด ำเนินโครงกำรทุกภำคส่วน
3. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงบทบำทและ
ภำรกิจของกองทุนฯ ให้กลุ่มเป้ำหมำย
4. เผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์กองทุนผ่ำนส่ือ
อิเล็คทรอนิคส์ ( Facebook,Website ,youtube)
5. จัดกำรประชำสัมพันธ์งำนของกองทุนแบบ
เคล่ือนท่ี ( Road show )

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละความส าเร็จ
ในการประชาสัมพันธ์
กองทุน ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน
กลยุทธ์ 3 ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

กลยุทธ์ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูป
ท่ีดินฯ และการสนับสนุนด้าน
การเงินของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดท าและ
ช าระบัญชีโครงการ รวมถึงประกาศ
ส้ินสุดโครงการได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

- 1. ก าหนดหัวข้อสัมมนาตามประเภท
กลุ่มเป้าหมาย และตามล าดับความซับซ้อนของ
เน้ือหา
2. จัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับการสนับสนุนด้านการเงิน
ของกองทุน
3. ประเมินผลการสัมมนาเพ่ือใช้ปรับปรุงในคร้ัง
ต่อไป

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า
รับการสัมมนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน
กลยุทธ์ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ี  
   มีแผนโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง   
   ท่ีมีควำมเหมำะสมกับภำรกิจงำน
กองทุนจัดรูปท่ีดินและสอดคล้อง
กับทิศทำงของแผนแม่บทกองทุนจัด
รูปท่ีดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ี พ.ศ. 2563
 – 2565

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 2,213,160   1. ศึกษำรวบรวมข้อมูลโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังของกองทุนให้เป็นปัจจุบัน
2. ทบทวน/จัดท ำกรอบโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนกองทุน
3. จัดหำบุคลำกรตำมโครงสร้ำงกรอบ
อัตรำก ำลังของกองทุน (พนักงำนกองทุน)

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผน
โครงสร้างพัฒนา
กระบวนการท างาน
และบริหาร
อัตราก าลังของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

กองทุนจัดรูปท่ีดินมีกำรน ำระบบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Key
 Performance Indicators : KPI 
และระบบสมรรถนะ 
(Competency System) มำใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำของ
บุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 51,120        1. ศึกษำรวบรวมกระบวนงำนในหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล ประชุมช้ีแจง
ถ่ำยทอดตัวช้ีวัดไปสู่บุคคลภำยในกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ
2. ก ำหนดตัวช้ีวัดรำยบุคคลเพ่ือประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3. น ำคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
มำใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินผลงำน
รำยบุคคล พิจำรณำเล่ือนค่ำตอบแทน

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 75 
ของบุคคล
กรกองทุนมี

ผลการ
ประเมินอยู่
ในระดับดี

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
 มีการน าระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน KPI และ
ระบบสมรรถนะ      
 มาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
กลยุทธ์ 5 พัฒนำศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ
10. จัดท าทบทวนแผนโครงสร้าง
การบริหารกองทุนและเพ่ิม
อัตราก าลัง และถ่ายทอดตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานสู่รายบุคคล

47



แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

มีระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับใช้ใน
กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป - 1. ด ำเนินกำรประสำนและรวบรวมข้อมูลกับ
ฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง
2. ด ำเนินกำรจัดท ำ/ปรับปรุงฐำนข้อมูลกำร
ฝึกอบรมของบุคลำกรกองทุน

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละของ
ฐานข้อมูลของ
บุคลากรมีเป็น
ปัจจุบันและ
ถูกต้องครบถ้วน

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการลงทุน

36,000        1.ส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมของแต่ละฝ่ำย
2. ติดต่อประสำนงำนเพ่ือส่งรำยช่ือและช ำระ
เงินค่ำอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ
3. ส่งรำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่
ละหลักสูตร
4. เก็บรวบรวมรำยงำนผลกำรฝึกอบรม

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการฝึกอบรม

12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน

บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และมีความสุขในการท างาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

- 1. ก ำหนดแผนกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำน
2. ด ำเนินกำรช้ีแจงให้บุคลำกรรับทรำบแผนกำร
ด ำเนินงำน
3. ด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำรเสริมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำน
4. จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวย

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละในการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรใน
โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน

 10. จัดท าทบทวนแผนโครงสร้าง
การบริหารกองทุนและเพ่ิม
อัตราก าลัง และถ่ายทอดตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานสู่รายบุคคล

กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

13. การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์และ
การลงทุน

284,800 1. รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนของกองทุน แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และแผนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศทุกไตรมำส
2. ประเมินผลปัญหำและอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนกับเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำร 
(After Action Review)
3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในแต่ละปีงบประมำณ 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ 
4. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และน ำเสนอแนว
ทำงกำรปรับปรุงแผน และกำรปฏิบัติงำนทุก
คร่ึงปี เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พิจำรณำ
5. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ และคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนฯ เพ่ือพิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ 
และกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้อง

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละของ
ความส าเร็จ
ในการทบทวน/จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
แผนบริหารจัดการ
สารสนเทศ พร้อมท้ัง
จัดท าแผนปฏิบัติการ
 ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564

14. การเตรียมความพร้อมส าหรับ
ระบบการบริหารความเส่ียง

เตรียมความพร้อมและตระหนักถึง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์และ
การลงทุน

- 1. รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเส่ียง กำรตรวจสอบภำยใน พร้อมท้ังระบุ
ควำมเส่ียงด้ำนต่ำง ๆท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กรให้ครบ
ท้ัง 4 ด้ำน
2. ประเมินควำมเส่ียง โดยพิจำรณำถึงโอกำส
ท่ีจะเกิดผลกระทบ เพ่ือจัดกำรควำมเส่ียง
ท่ีอำจจะเกิดข้ึน
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง และปฏิบัติตำมแผน
4. ติดตำม ประเมินผล และน ำเสนอแนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนฯ พิจำรณำ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ทบทวนแผนบริหาร
ความเส่ียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพ่ือพัฒนาด้านการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร

พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ แล้วเสร็จ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - 1. จัดท าระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ประกอบด้วย
  - ระบบงานพัสดุ
  - ระบบงานบุคคลากรและฝึกอบรม
  - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - ระบบรายงานข้อร้องเรียน
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร
4. ประเมินผลและปรับปรุงการใช้งานระบบ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละของ
ความส าเร็จ
พัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและดิจิทัล
ให้ปัจจุบัน

 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชร 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์ 1  สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
ยุทธศาสตร์ 2  สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ 3  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

3,500,000

59,171,600

กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพ่ือพัฒนาด้านการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

53,086,520

2,585,080

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
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