แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว (๓ – ๕ ปี)
ทบทวนปี ๒๕๖๒

สานักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

๑. บทนํา
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ผลิ ต รู ป ถ่ า ยทางอากาศ จั ด ตั้ ง เมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ปั จ จุ บั น ด าเนิ น งานตาม
พระราชบัญญัติทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
การให้บริการในการบินถ่ายภาพทางอากาศ การผลิตผลพลอยได้อันเกิดจากการผลิตภาพถ่ายทางอากาศหรือแผนที่
การรับวิทยาการอันเกี่ยวกับการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การวิจัยและพัฒนาในการผลิตและแก้ไขแผนที่จากรูปถ่ าย
หรือภาพถ่ายทางอากาศ ทั้งนี้ เพื่อจาหน่ายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาต่างๆ และเอกชน มิได้มี
วัตถุประสงค์ผลิตเพื่อจาหน่ายและสร้างผลกาไรเหมือนภาคเอกชน เนื่องจากการผลิตภาพภาพถ่ายทางอากาศ
จาเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ ความชานาญจึงจะสามารถดาเนินการได้สาเร็ จ ดังนั้นในระหว่างที่ภาคเอกชนยังไม่มี
ความพร้ อมและความเข้มแข็ง เงิน ทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ จึงเป็นเงินทุนชั้นนาเพื่อการผลิ ต
ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลทางแผนที่ที่มีมาตรฐานและทันสมัย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ ในครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ถึงสถานภาพปัจจุบันของ เงินทุนหมุนเวียนฯ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเงินทุนฯ และกาหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กรเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในปัจจุบัน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยมีขั้นตอนการดาเนินการตามหลักการค้นหาปัญหา จัดกลุ่ม SWOT ประเมินศักยภาพ คัดเลือกประเด็น
ปัญหา ก าหนดยุท ธศาสตร์ เพื่อ ใช้เ ป็ น หลัก ในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจ กรรมในขั้น ตอนต่อ ไป โดย
ดาเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์และจัดทารายละเอียดต่างๆ ในรูปของคณะทางาน
สานักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ จะแจกจ่ายแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจสนองเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้จัดทาแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนฯ หรือคัดเลือกแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปกติที่มี
และ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว มาเร่ ง รั ด การปฏิ บั ติ ใ ห้ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์ แ ล้ ว แต่ ก รณี และความคาดหวั ง ว่ า
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเงินทุ นหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตรูปถ่ายทางอากาศ และสามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการ
สอดประสาน อย่างเป็นระบบ นาไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิ ตรูป ถ่ายทางอากาศ
ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน
๒. สภาพทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน : โครงสร้างของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตผลิตรูปถ่ายทางอากาศ มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. บก.ทท : กาหนดนโยบาย ควบคุมกากับดูแล
๒. คณะกรรมการบริหารฯ : พิจารณาแผนงานนโยบาย, โครงการ, งบประมาณ ที่ต้องใช้ในแต่ละปี
๓. สานักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ : มีหน้าที่ผลิตแผนที่ให้ได้มาตรฐานทันสมัย
พร้อมให้บริการ มีหน่วยงานภายในดังนี้ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุและคลังสินค้า
ฝ่ายการขายและบริการ
๔. กรมบัญชีกลาง : เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ กลั่นกรองและจัดตั้งทุนหมุนเวียน

๑

การดําเนินงานของเงินทุนฯ
คณะกรรมการบริหารฯ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สานักงานเงินทุนฯ

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุและคลังสินค้า

ฝ่ายขายและบริการ

๓. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตรูปถ่ายทางอากาศ ที่มีข้อมูลทางแผนที่ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ”
๔. พันธกิจ (Mission)
๔.๑ ผลิตภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
๔.๒ ผลิตแผนที่ฐานและแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ ๑ : ๒๕๐,๐๐๐
๔.๓ ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
๔.๔ สารวจวางหมุดหลักฐานตามความต้องการของผู้รับบริการ
๔.๕ ให้บริการการบินสารวจและบินถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
๔.๖ ให้บริการภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ข้อมูลทางแผนที่ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูล
หมุดหลักฐานทางแผนที่
๔.๗ ศึกษา วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับการสารวจทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ และการจัดทาข้อมูลทางแผนที่
รวมทั้งระบบจัดเก็บ และการให้บริการข้อมูลทางแผนที่
๕. วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การให้บริการในการบินถ่ายภาพทางอากาศ การผลิต
ผลพลอยได้อันเกิดจากการผลิตภาพถ่ายทางอากาศหรือแผนที่ การรับวิทยาการอันเกี่ยวกับการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
การวิจัยและพัฒนาในการผลิตและแก้ไขแผนที่จากรูปถ่ายหรือภาพถ่ายทางอากาศ ทั้งนี้ เพื่อจาหน่ายให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาต่างๆ และเอกชน
๖. เป้าหมาย (Aim)
ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และการให้บริการทีม่ ีประสิทธิภาพ

๒

๗. ทบทวนสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
๗.๑ สภาวะแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General Environment)
จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ยุค
Thailand ๔.๐ ที่เป็น Value-based Economy ส่งผลให้องค์กรต่างๆ จาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางการดาเนินงานองค์กร รวมทั้งการพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital) สามารถ
ปรับตัวและก้าวทันตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะงานด้านภูมิสารสนเทศ และทาแผนที่ในปัจจุบันจึงจาเป็นที่ เงินทุน
หมุ น เวี ย นเพื่ อ ผลิ ต รู ป ถ่ า ยทางอากาศต้ อ งก าหนดทิ ศ ทางและกรอบการด าเนิ น งานที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง อี ก ทั้ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยี ด้านอวกาศ ทาให้ภาพถ่ายดาวเทียม
และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขมีบ ทบาทในการนามาใช้ในงานด้านภูมิส ารสนเทศมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
การกาหนดแนวทางในการดาเนินงานขององค์กร เพื่อที่จะรักษาความเป็นผู้นาทางด้านงานสารวจและทาแผนที่
ต่อไปในอนาคต
๗.๒ สภาวะแวดล้อมเฉพาะ (Specific Environment)
๗.๒.๑ สภาวะการใช้แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทย
๗.๒.๑.๑ แผนที่ ที่กรมแผนที่ทหารผลิตในปัจจุบันมีการนาไปใช้เพื่อการพัฒ นาประเทศ โดย
ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นส่วนมากซึ่งได้แก่ แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ และในขณะที่
ข้อมูลแผนที่บางส่วนเป็นข้อมูลที่อยู่ในชั้นความลับ มีข้อจากัดด้านความมั่นคงของประเทศ จึงทาให้การบริการ
เป็นไปอย่างจากัด ทาให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา พยายามพึ่งตนเองโดย
การผลิตแผนที่ขึ้นใช้เอง หรือนาแผนที่ จากกรมแผนที่ทหารไปแก้ไขปรับปรุง ทาให้ เกิดการแข่งขันที่สูง เนื่องจาก
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี ในการผลิ ตข้อมูลภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน ทาให้ เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
สิ้นเปลืองงบประมาณและแผนที่ ที่ได้มีคุณภาพไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างแท้จริง
๗.๒.๑.๒ การใช้แผนที่ในปัจจุบันใช้แผนที่เชิงเลขและข้อมูลแผนที่ในลักษณะของฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการนาไปเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และต้องการแผนที่มาตราส่วนใหญ่มากขึ้น จนถึงมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐
๗.๒.๑.๓ รัฐบาลมีเจตนารมณ์ต้องการให้การจัดทาแผนที่ฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สามารถใช้งานร่วมกันได้ ตลอดจนเป็นการลดความซ้าซ้อนเพื่อประหยัดงบประมาณ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
รูปถ่ายทางอากาศควรจะได้พิจารณาถึงบทบาทนี้
๗.๒.๒ การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทต่องานแผนที่ การถ่ายภาพทางอากาศ
เป็นอย่างมากโดยมีการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่สาคัญ ได้แก่
๗.๒.๒.๑ มี การใช้ เทคโนโลยี ด้ านสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้ งเทคโนโลยี ด้ านอวกาศ
ในการทาแผนที่อย่างเต็มรูปแบบที่เรียกว่า แผนที่เชิงเลข (Digital Map)
๗.๒.๒.๒ เครื่องมือในการสารวจและสิ่งอุปกรณ์ในการสารวจ รวมทั้งเครื่องมือในการผลิตแผนที่
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทางาน (ทดแทนระบบเครื่องมือเชิงกล และข้อมูลที่ได้ก็
เป็นข้อมูลเชิงเลข) ในการผลิตแผนที่เชิงเลข
๗.๒.๒.๓ มีการใช้ระบบพิกัดสากล (World Geodetic System ๑๙๘๔ : WGS๘๔)
เพื่อทาให้ระบบพิกัดเป็นมาตรฐานและเหมือนกันทั่วโลก
๗.๒.๒.๔ มีการใช้เครื่องมือกาหนดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม (Global Navigations Satellite
System: GNSS) ในการหาค่าพิกัดตาแหน่งซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วเกณฑ์ความถูกต้องสูง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๗.๒.๒.๕ ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงและภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข มีรายละเอียดและ
ความคมชัดมากขึ้น จึงมีบทบาทในการผลิตหรือปรับปรุงแผนที่มากขึ้น
๓

๗.๒.๒.๖ มีการใช้ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics : GI) เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ทั้งทางทหารและพลเรือน และเป็นระบบเปิดมากขึ้น
๗.๒.๒.๗ ความต้องการในการใช้ข้อมูลแผนที่เชิงเลข เพื่อกิจการต่างๆ มีมากขึ้นและหลากหลาย
กว่าการใช้แผนที่กระดาษ
๗.๒.๒.๘ ข้อมูลด้านแผนที่จะมีลักษณะเป็นพลวัตมากขึ้นและจะไม่เป็นข้อมูลลับอีกต่อไป
๗.๓ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิ ตรู ปถ่ายทางอากาศ เป็นการบริหารเงินนอกงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการผลิตรูปถ่ายทางอากาศ การให้บริการในการบินถ่ายภาพทางอากาศ การผลิตแผนที่ ข้อมูล ทางแผนที่และ
ผลพลอยได้อื่นๆ เพื่อบริการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาต่างๆ และเอกชน โดยได้รับการสนับสนุน
และเกื้อกูลด้านภารกิจ เครื่องมือ บุคลากร และงบประมาณจากงบประมาณหลักของกรมแผนที่ทหารบางส่วน
ภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ ผลิตรูปถ่ายทางอากาศ มีหน้าที่ดาเนินการ ผลิตแผนที่
และภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ ทางแผนที่ ตลอดจนกากับดูแลการบริหารจัดการ การดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยมีการควบคุม กากับดูแล จัดทาแผน การวางแผนงาน และกิจกรรมเพื่อผลักดันการดาเนินงาน
ในด้านต่างๆ และวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขององค์กร
๘. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
๘.๑ จุดแข็ง (Strengths)
๘.๑.๑ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตราส่วน
๑ : ๕๐,๐๐๐ และ ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ และวางโครงข่ายหมุดหลักฐานทั้งทางราบและทางดิ่ง เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง
ในงานด้านต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งยังสามารถจัดทาแผนที่ชุด L๗๐๑๘ อยู่ใน
รูปแบบตามโครงสร้างตามมาตรฐานข้อมูลแผนที่
๘.๑.๒ เป็นเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่มีความพร้อมของเครื่องมือในการผลิตแผนที่ และผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
๘.๑.๓ ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ มีมาตรฐาน ราคาย่อมเยา
๘.๑.๔ มีบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความชานาญทางเทคนิค ในด้านผลิตภัณฑ์
๘.๑.๕ มีบุคลากรบริการทางการขายที่มีความรู้ความชานาญในการให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ
๘.๒ จุดอ่อน (Weakness)
๘.๒.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตั้งอยู่ที่เดียวกัน จึงทาให้การดาเนินงานมีความล่าช้า และสิ้นเปลือง
ทรัพยากรในการดาเนินงาน
๘.๒.๓ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
๘.๒.๔ วัสดุที่ใช้ในการผลิต บางรายการมีคุณภาพสูง ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ มีราคาสูงและต้องใช้เวลา
ในการส่งของ
๘.๒.๕ บุคลากรมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อย
๘.๒.๖ เงินทุนหมุนเวียนฯยังต้องอาศัยเครื่องมือของต้นสังกัด

๔

๘.๓ โอกาส (Opportunities)
๘.๓.๑ โอกาสในการพัฒ นาการให้ บริ การภาพถ่ ายทางอากาศและข้อมูล แผนที่ทั้งในรูป แบบแผนที่
เชิงเลขและแผนที่กระดาษ ในรูปแบบ Online
๘.๓.๒ สามารถเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ หรือหลักฐานทางกฎหมาย
๘.๓.๓ กฎหมาย หรือระเบียบบางประการ เกื้อกูลมากกว่าส่วนราชการอื่น
๘.๓.๔ มีเครื่องมือในการทาแผนที่ ครบวงจร มีข้อมูลที่ได้ทาการสารวจ และเก็บรักษามาเป็นเวลานาน
พร้อมที่จะนามาใช้ เจ้าหน้าที่มีความชานาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จากต้นสังกัด
๘.๓.๕ มีผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ซึ่งมีราคาถูกกว่าภาพถ่ายดาวเทียม ดังนั้นความต้องการ
ในการใช้ภาพถ่ายทางอากาศในโครงการต่างๆ ยังถือเป็นทางเลือกที่ดีสาหรับผู้ขอรับบริการ
๘.๓.๖ ผู้ใช้ข้อมูลแผนที่มีจานวนมากขึ้น ความต้องการข้อมูลแผนที่มีมากขึ้นทาให้มีโอกาส ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
๘.๒.๗ มีโครงการสารวจความสูงภูมิประเทศด้วยระบบแสงเรเซอร์ สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศและ
แผนที่ ได้หลากหลายมากขึ้น
๘.๔ ภัยคุกคาม (Treats)
๘.๔.๑ การนาภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงมาใช้ในกิจการแผนที่และภูมิสารสนเทศ นับวันจะมี
บทบาทมากขึ้น ทาให้แนวโน้มการใช้ภาพถ่ายทางอากาศมีปริมาณลดลง และหน่วยงานต่างๆพยายามพัฒนาแผนที่
ขึ้นใช้เองอย่างจากัด ด้วยซอฟท์แวร์ที่มีขายตามท้องตลาด
๘.๔.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทาแผนที่และภูมิสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก เช่น
การปล่อยดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๔.๓ รั ฐ เปิ ดโอกาสให้ ภ าคเอกชน มีบทบาทในการรับจ้างทาแผนที่ม าตราส่ ว นใหญ่ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ GIS มากขึ้น
๘.๔.๔ ข้อจากัดในการให้บริการข้อมูลแผนที่บริเวณชายแดน ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๘.๔.๕ ความต้องการบุคลากรที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย มาปฏิบัติงาน
บริหารจัดการระบบสารวจสมัยใหม่

๕

๙. ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
สานักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ และ
จั ด ทาเป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ทบทวนครั้ ง ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ผลิต
รูปถ่ายทางอากาศดาเนินการวิเคราะห์และประเมินสภาพภายในองค์กรโดยการนาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรมาประกอบการวิเคราะห์ รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยเชิงอุปสรรคที่ส่งผลเชิง
ลบต่อองค์กร เพื่อกาหนดทิศทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์สภาพองค์กรในปัจจัยดังกล่าว พบว่า เงินทุนหมุนเวียนผลิ ตรูปถ่ายทางอากาศ
มีท รัพ ยากรบุค คลที่มีป ระสบการณ์ มีค วามรู้ ความชานาญทางเทคนิค ในด้า นการสารวจและการทาแผนที่
รวมทั้งมีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสารวจการทาแผนที่ผลิตภาพถ่ายทางอากาศ ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่
ให้บริการมีความละเอียดสูง ถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือของผู้รับบริการ
การจั ด ทาทิ ศ ทางทางยุ ท ธศาสตร์ ค รั้ ง นี้ ได้ มี ก ารปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดาเนินงานของสานักงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ ดังนั้น กรอบแนวทางและทิศทางของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่าย
ทางอากาศ ในปีปัจจุบัน จนถึงปี ๒๕๖๓ จะประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์เพื่อผลักดัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
วิสัยทัศน์องค์กรต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตข้อมูลทางแผนที่ที่มีมาตรฐานและทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดให้มั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารและพัฒนาการดาเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตข้อมูลทางแผนที่ที่มีมาตรฐานและทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ ๑
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ ๒
กลยุทธ์

มีข้อมูลทางแผนที่ที่มีมาตรฐานและทันสมัย
ผลิตข้อมูลทางแผนที่ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
เครื่องมือและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต
ปรนนิบัติเครื่องมือและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการผลิต

๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๑
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ ๒
กลยุทธ์

สร้างความพึงพอใจให้ผู้มาขอรับบริการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ผู้มาขอรับบริการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
พัฒนาประชาสัมพันธ์ในการข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดให้มั่นคง
เป้าประสงค์ที่ ๑
กลยุทธ์

ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารและพัฒนาการดาเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๑
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ ๒

ระบบบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนมีบทบาทในการกากับดูแลเงินทุนหมุนเวียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลเงินทุนหมุนเวียน

๗

๑. เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตข้อมูลทางแผนที่ที่มีมาตรฐานและทันสมัย
เป้าประสงค์
๑. มีข้อมูลทางแผนที่
ที่มีมาตรฐานและทันสมัย

กลยุทธ์

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ผลิตข้อมูลทางแผนที่
ให้มีมาตรฐานและทันสมัย

- ผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
- จัดทาแผนที่ ฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ
และหมุดหลักฐานทางแผนที่
- จัดทาข้อมูลแผนที่เชิงเลข ตามความ
ต้องการของผู้ใช้
- สารวจทางพื้นดิน และทางอากาศ
- พิมพ์แผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ
๒. เครื่องมือและบุคลากรที่มี ปรนนิบัติเครื่องมือและเพิ่ม - - ปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษา
ขีดความสามารถบุคลากรให้มี เครื่องมือและอุปกรณ์
ประสิทธิภาพในการผลิต
ประสิทธิภาพในการผลิต
- จัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
แ และศึกษา ดูงาน

๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ได้ข้อมูลทางแผนที่ที่มี
มาตรฐานและทันสมัย เช่น
ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่
และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ผู้รับบริการสามารถนาข้อมูล
ทางแผนที่ไปใช้ได้ตรงตาม
ความต้องการ

เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต
มีประสิทธิภาพและบุคลากร
มีความรู้ความชานาญ
ด้านแผนที่

การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ
มีคุณภาพและทันเวลาตาม
ความต้องการของผู้มาขอรับ
บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output)

๑. สร้างความพึงพอใจ
ให้ผู้มาขอรับบริการ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ

- จัดอบรมบุคลากร ในด้านการให้บริการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเข้ารับบริการ

๒. ผู้มาขอรับบริการ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน

พัฒนาประชาสัมพันธ์
ในการข้อมูลผลิตภัณฑ์

- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผู้มาขอรับบริการได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย ที่ชัดเจน เผยแพร่ ผ่านช่องทาง ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน สะดวก
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ต่างๆ
และทัว่ ถึง

๙

การให้บริการที่มปี ระสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้มาขอรับบริการได้รับ
ความพึงพอใจในการบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดให้มั่นคง

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๑. ขยายฐานลูกค้าใหม่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และรักษาฐานลูกค้าเดิม

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

- จัดทาแผนการตลาดขยายฐานลูกค้าใหม่ มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและสามารถ มีรายได้เพิ่มขึ้น
และรักษาฐานลูกค้าเดิม
รักษาฐานลูกค้าเดิมได้

๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารและพัฒนาการดาเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. ระบบบริหารเงินทุน พัฒนาระบบบริหารเงินทุน
หมุนเวียนมีประสิทธิภาพ หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ

- การติดตามการดาเนินงานทุกด้านอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบ
ราชการ

ผู้บริหารมีขีดความสามารถใน เงินทุนหมุนเวียนฯ มีความ
การบริหารงานและดาเนินงาน เจริญก้าวหน้า และมีหลัก
ได้อย่างถูกต้อง
ธรรมมาภิบาลที่ดี

๒. คณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนมี
บทบาทในการกากับ
ดูแลเงินทุนหมุนเวียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- การติดตามระบบการบริหารจัดการที่
สาคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเงินทุนหมุนเวียน

ระบบงานต่างๆ ได้รับการ
ตรวจสอบ ทบทวน และ
พิจารณาทุกขั้นตอนโดย
ต่อเนื่อง

เพิ่มประสิทธิภาพในการกากับ
ดูแลเงินทุนหมุนเวียน

๑๑

ผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น

แผนที่ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตข้อมูลทางแผนที่
ที่มีมาตรฐานและทันสมัย

พัฒนาการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดให้มั่นคง

การบริหารและพัฒนาการดําเนินงาน
ของเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ขยายฐานลูกค้าใหม่และ
รักษาฐานลูกค้าเดิม

๑. มีข้อมูลทางแผนที่ที่มี
มาตรฐานและทันสมัย

คุณภาพบริการ

ประสิทธิผล

วิสัยทัศน์: “เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตรูปถ่ายทางอากาศที่มีข้อมูลทางแผนที่ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ”

๔. ผู้มาขอรับบริการได้รับข้อมูลเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน

๓. สร้างความพึงพอใจ
ให้ผู้มาขอรับบริการ

๒. เครื่องมือและบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิต

๗. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนมีบทบาทในการ
กากับดูแลเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ระบบบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ
๑๒

