
แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีบัญช ี2565)
ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565 
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1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุน

โครงการจัดรูปท่ีดินฯ

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ สามารถใช้จ่าย
เงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนโครงการ

จัดรูปท่ีดินฯ ได้ตามแผนงานและมี

ประสิทธิภาพ

โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ได้รับอนุมัติเงินให้
กู้ยืม เงินอุดหนุน จากกองทุนเพ่ือให้การ

ด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินประสบ

ผลส าเร็จ

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการ

ลงทุน

42,060,000     1.วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ/ จัดท าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโครงการ 

2.ลงพ้ืนท่ีส ารวจโครงการ 

3.เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

4. เบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการฯ ตามมติกรรมการ

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ลงทุนหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทุนจัดรูปท่ีดินฯ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดหา
รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิด
สภาพคล่อง และมีงบประมาณ

เพ่ิมข้ึนในการสนับสนุนภารกิจของ

กองทุน

มีแผนปฏิบัติการลงทุนหาผล ประโยชน์
ของกองทุนจัดรุปท่ีดินฯ

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการ
ลงทุน

ไม่ใช้งบประมาณ 1. รวบรวมข้อมูล แนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์
2. จัดท าแผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

3. เสนอประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการลงทุน

หาผลประโยชน์ กล่ันกรอง เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติ
การลงทุนหาผลประโยชน์ฯ

4. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย   

 /จัดท าคู่มือเพ่ือประกอบ
การพิจารณาคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน ฯ

ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายเงิน
เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดรูป

ท่ีดินฯ ได้ตามแผน

ความส าเร็จในการจัดท าร่าง 

กฎระเบียบ และเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ให้ความเห็นชอบ

วัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา

งบประมาณให้กับโครงการและ
พิจาณากฎหมายอ่ืน ๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์และ       การ
ด าเนินงานในปัจจุบัน

ความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการลงทุนหา

ผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูป

ท่ีดินฯ และเสนอคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ

1. ศึกษารวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงาน 
2. จัดท าร่าง ระเบียบ กฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และการด าเนินงานในปัจจุบัน

3. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารด้านระเบียบ และ

คณะกรรมการบริหารกองทนฯ เพ่ือพิจารณา

ทุกฝ่าย

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน

ระยะเวลา

(ไตรมาส)

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

กลยุทธ์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผน
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีบัญช ี2565)
ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565 

 
1

 
2

 
3

 
4

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน

ระยะเวลา

(ไตรมาส)

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

4. การก ากับ ดูแล และติดตาม
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 

และการเบิกจ่ายเงินท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

เพ่ือให้โครงการท่ี
ได้รับการสนับสนุน

สามารถด าเนินการได้

อย่างมีประสิทภาพ

เป็นไปตามแผน

โครงการจัดรูปท่ีดินฯ สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนการก่อสร้างการและแผนการ

เบิกจ่ายเงิน

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

ฝ่ายวิเคราะห์

ติดตาม

และการลงทุน

70,000           1. แจ้งให้ผู้ด าเนินโครงการจัดท าแผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ เพ่ือจัดท าแผน

การติดตามประเมินผลโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 

2. ประสานผู้ด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้รายงาน 

ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน
ทุก ๆ ไตรมาสพร้อมลงพ้ืนท่ีติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
ของโครงการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบ
ทุกไตรมาส

5. การก ากับดูแล และติดตาม

การคืนเงินกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

เพ่ือติดตามการคืนเงินให้แก่

กองทุนจัดรูปท่ีดิน และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ

โครงการจัดรูปท่ีดินสามารถน าส่ง

เงินคืนกองทุนเป็นไปตามสัญญา

ฝ่ายการเงินและ

บัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตาม

และการลงทุน

ไม่ใช้งบประมาณ 1. ติดตามการช าระคืนเงินให้แก่กองทุนฯ โดยจะมีหนังสือแจ้ง

เตือนล่วงหน้า 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน ก่อนวันครบ
ก าหนดช าระ
2. หาช่องทางและประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การขายท่ีดินจัดหาประโยชน์
3. หากโครงการไม่สามารถช าระเงินได้ตามก าหนดใน
ข้อตกลง/สัญญาให้กู้ยืม ฝ่ายนิติกรรมและสัญญาจะจัดท า

หนังสือเร่งรัดและติดตามหน้ีสิน เพ่ือให้ผู้ด าเนินโครงการ

จัดท าแผนการช าระคืนเงินให้กับกองทุน
4. จัดท ารายงานผลการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายและช าระ

เงินของโครงการจัดรูปท่ีดินฯ
5. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ร้อยละ 80 ของความส าเร็จใน
การก ากับ ดูแล และเร่งติดตาม

งานการเบิกจ่ายของโครงการจัด

รูปท่ีดินฯ

ร้อยละ 95 ของการติดตามเงิน

คืนตามข้อตกลง/สัญญา

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน

แผน
แผนกรณีโครงการไม่สามารถช าระเงินคืนได้ตามก าหนด

ผล

ผล
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีบัญช ี2565)
ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน

ระยะเวลา

(ไตรมาส)

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

มีระบบเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ และข้อมูลของกองทุนจัดรูป

ท่ีดินฯ สมบูรณ์ครบถ้วน

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

ฝ่ายการเงินและ

บัญชี

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตาม
และการลงทุน

ไม่ใช้งบประมาณ 1. การใช้งานจริง (Operation)
   - น าระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดต้ังและ

ใช้งานจริง

   - จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน เพ่ือให้เข้าใจการท างาน

ของระบบและสามารถใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบ ารุงรักษา (Maintenance)
   - บ ารุงรักษาระบบฯ ให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
   - แก้ไข และปรับปรุงระบบฯตามความต้องการผู้ใช้งาน

มี Software และอุปกรณ์การส่ือสารด้วย

ระบบดิจิทัลท่ีสะดวกและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป

500,000 จัดซ้ือจัดหาโปรแกรมและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการ

ปฏิบัติงานระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ 
(New Normal) เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์
ต่าง ๆ ท่ีทันสมัย คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต TV หรืออุปกรณ์ต่อ

พ่วงอ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การบ ารุงรักษาอย่าง

ต่อเน่ือง

จัดหาโปรแกรมท่ีเหมาะสมต่อ

การปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ท่ี
อ านวยความสะดวกในการ

ส่ือสารผ่านระบบดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ 

(New Normal)

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน 

และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ     

             
2.มีฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และ

ช่วยในการตัดสินใจด้านต่างๆ

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ครบถ้วน

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับความปกติใหม่ ( New Normal )

6. จัดท าระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการฯ และกองทุนฯ 

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตาม

ความปกติใหม่ (New Normal)

แผน
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีบัญช ี2565)
ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน

ระยะเวลา

(ไตรมาส)

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

7. การให้เงินสนับสนุน

เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า 
วิจัยและเผยแพร่ความรู้
ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ

เพ่ือให้การสนับสนุนส่งเสริม การ

ค้นคว้า วิจัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินฯ

โครงการได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือ

ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย /เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายการเงินและ

บัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตาม

และการลงทุน

3,500,000 1. ผู้ขอรับการสนับสนุน จัดท าโครงร่างการวิจัยเสนอขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

2. ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน พิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการ ระเบียบ/ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ
3. เสนอคณะกรรมการบริหารฯ /หากเห็นชอบ 
ท าสัญญาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์กองทุน

เพ่ือให้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลใน

การประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าท่ี 
ภารกิจกองทุนให้เป็นท่ีรู้จัก และ
ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย

มีการจัดท าเอกสารเผยแพร่

อย่างน้อย 1 รายการ

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป

100,000 1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์
2. ออกแบบและจัดท าเอกสาร 
3. จัดพิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัด
รูปท่ีดินฯ และการสนับสนุนด้าน

การเงินของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการจัดรูป
ท่ีดินและการสนับสนุนด้านการเงิน

ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ และเป็น
แนวทางปฎิบัติให้แก่โครงการจัด

รูปท่ีดินต่อไป

กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมด้านการ
จัดรูปท่ีดินฯ และการสนับสนุนด้าน

การเงินของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตาม

และการลงทุน

ไม่ใช้งบประมาณ 1. ก าหนดหัวข้อสัมมนาตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับ

การสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน
3. ประเมินผลการสัมมนาเพ่ือใช้ปรับปรุงในคร้ังต่อไป

4. เพ่ิมช่องทางส่ือการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น E-book, 
E-learning  

ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายเงิน

สนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัย /เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ

จัดรูปท่ีดินฯ

จัดท าเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ 1 
รายการ

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ก าหนดเข้ารับการสัมมนา

กลยุทธ์ 3 ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน

กลยุทธ์ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

แผน

Win10
Typewritten Text
80



แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีบัญช ี2565)
ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565 

 
1

 
2

 
3

 
4

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน

ระยะเวลา

(ไตรมาส)

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี มี
โครงสร้างและอัตราก าลังท่ีมีความ

เหมาะสมกับภารกิจงานกองทุนจัดรูป

ท่ีดินและสอดคล้องกับทิศทางของแผน

แม่บทกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
 พ.ศ. 2563 – 2565

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

2,536,210       1.ทบทวน/ปรับโครงสร้าง กรอบอัตราก าลังของกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ

2. สรรหาพนักงานกองทุนตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง

ของกองทุน

3. จัดท าสัญญาจ้างพนักงานกองทุน

ร้อยละ 80 ของความส าเร็จใน
การทบทวน/จัดท าแผน

โครงสร้างและอัตราก าลังของ

กองทุนฯ พร้อมจัดหาบุคลากรให้

เป็นไปตามกรอบ

มีการน าระบบ KPI และ 

Competency และ
บันทึกข้อตกลงฯมาใช้ใน

การประเมินบุคลากรท าทุก

ต าแหน่ง

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

10. จัดท าทบทวนแผน
โครงสร้างการบริหารกองทุนและ

เพ่ิมอัตราก าลัง และถ่ายทอด

ตัวช้ีวัดการด าเนินงานสู่รายบุคคล

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ด้านการบริหารอัตรา ก าลังและ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคคลากรกองทุน

กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ

กองทุนจัดรูปท่ีดินมีการน าระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : KPI และ
ระบบสมรรถนะ(Competency 

System)มาใช้ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาของบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีการน าบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน

ทุนหมุนเวียน เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป

57,240           1.แจ้งบุคลากรทุกท่านจัดท าแผนการปฏิบัติงานบุคลากร

ส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพ่ือก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล
2. ผู้บังคับบัญชาก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

3. ประชุมช้ีแจงถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดใน
แต่ละด้านตามบันทึกข้อตกลง ไปสู่รายบุคคลภายในกองทุน

จัดรูปท่ีดินฯ
4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน(รอบแรก–รอบสอง)
5. น าคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็น
องค์ประกอบในการเล่ือนค่าตอบแทนเสนอผู้บริหารพิจารณา

เล่ือนค่าตอบแทน
6. ด าเนินการตามตัวช้ีวัดทุนหมุนเวียนโดยมีการรายงานผล

การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาส 1–4

แผน
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีบัญช ี2565)
ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565 

 
1

 
2

 
3

 
4

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน

ระยะเวลา

(ไตรมาส)

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน

เพ่ือส่งเสริมความรู้ และบุคคลากร
ของกองทุนได้รับ

การพัฒนาทักษะ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานสูงสุด ในการขับเคล่ือน

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุน

จัดรูปท่ีดินฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

ฝ่ายการเงินและ

บัญชี

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการ
ลงทุน

10,000           1.ส ารวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละฝ่าย
2. ติดต่อประสานงานเพ่ือส่งรายช่ือและช าระเงินค่าอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ

3. ส่งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

4. เก็บรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม

12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน และสวัสดิการ

พนักงาน

เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการของ 

พนักงานกองทุน

บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี สวัสดิการและความม่ันคงในสาย

อาชีพการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

ไม่ใช้งบประมาณ 1.เสนอ ระเบียบเร่ืองสวัสดิการเพ่ือให้ผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ
2. ประกาศใช้ ระเบียบ เร่ืองสวัสดิการให้เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
ได้รับทราบ
3. จัดกิจกรรมสิทธิพิเศษส าหรับบุคลากรของกองทุนจัดรูปท่ีดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี เช่น ได้รับรางวัลพิเศษ เป็นต้น

ร้อยละ 100 ของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ

 1 หลักสูตร

ระเบียบ เร่ืองสวัสดิการพนักงาน
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ และมีการ

จัดกิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

แผน
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีบัญช ี2565)
ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565 

 
1

 
2

 
3

 
4

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน

ระยะเวลา

(ไตรมาส)

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

13. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการ

บริหารทุนหมุนเวียน

1) เพ่ือพิจารณาการจัดสรรเงินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

2)เพ่ือพิจารณานโยบาย แผนการ

ด าเนินงาน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการงาน
ของกองทนุน โดยการก ากับดูแล และ

ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ

บริหารทุนหมุนเวียน

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

ฝ่ายการเงินและ

บัญชี

ฝ่ายวิเคราะห์และ
การลงทุน

407,200 1. ก าหนดแผนการประชุมคณะอนุกรรมการ และ
คณะกรรมการ บริหารกองทุน

2. รายงานผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนทุกไตรมาส

3. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการของกองทุน

จัดรูปท่ีดินฯ, แผนปฏิบัติการดิจิทัล,แผนปฏิบัติการบุคลากร
4. เสนอแผนให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
ในไตรมาส 3 

5. ให้มีการจัดท าบัญชี และตรวจสอบบัญชี

14. การเตรียมความพร้อม

ส าหรับระบบการบริหาร

ความเส่ียง

เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหา

อุปสรรคท่ีท าให้กองทุนไม้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้

เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุน

จัดรูปท่ีดินฯ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์และ

การลงทุน

ไม่ใช้งบประมาณ 1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ความเส่ียง การตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังระบุ
ความเส่ียงด้านต่าง ๆท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กรให้ครบ
ท้ัง 4 ด้าน
2. ประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงโอกาส
ท่ีจะเกิดผลกระทบ เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
3. จัดท าแผนบริหารความเส่ียง และปฏิบัติตามแผน
4. ติดตาม ประเมินผล และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง

ร้อยละ 80 ของความส าเร็จใน

การด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเส่ียงได้

กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพ่ือพัฒนาด้านการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ร้อยละ 80 ของการติดตาม
ก ากับดูแลการด าเนินงานของ

กองทุนฯให้เป็นไปตามเแผน

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

แผน
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีบัญช ี2565)
ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565 

 
1

 
2

 
3

 
4

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน

ระยะเวลา

(ไตรมาส)

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ

บริหารงานของกองทุนฯ

เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลของกองทุนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร (น าเข้าข้อมูลฝ่ายบริหารฯ ปี

บัญชี 2564) และจัดท าระบบสารสนเทศ

ข้อมูลโครงการจัดรูปท่ีดินฯ และระบบ
สารสนเทศของกองทุนฯ เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New 

Normal)

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป

ไม่ใช้งบประมาณ การใช้งานจริง (Operation)
1. น าระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดต้ัง

และใช้งานจริง

2. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน เพ่ือให้เข้าใจการท างาน

ของระบบและสามารถใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ

การบ ารุงรักษา (Maintenance)

1. บ ารุงรักษาระบบฯ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไข และปรับปรุงระบบฯตามความต้องการผู้ใช้งาน

 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประจ าปีบัญชี 2565

แผนปฏิบัติงานท่ี 1  สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย

แผนปฏิบัติงานท่ี 2  สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน

แผนปฏิบัติงานท่ี 3  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

ร้อยละ 100 ของระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล

แล้วเสร็จ

49,240,650

กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพ่ือพัฒนาด้านการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

42,630,000                         

3,010,650

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

3,600,000

แผน
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