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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 เมื่อปี พ.ศ. 2530 – 2532 สำนักผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น Japan International Cooperation 
Agency (JICA) ในโครงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางผังเมือง (Applied Technology for 
making City Planning) มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาและเสนอเทคนิคสมัยใหม่เพื ่อช่วยในการวางผังเมือง               
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) 
 ปี 2535 เปลี ่ยน “สำนักผังเมือง” เป็น “กรมการผังเมือง” ปี 2545 เปลี ่ยนจาก “กรมการผังเมือง”                
เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง ในปี พ.ศ. 2535 – 2536 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)                 
ได้ส่งผู้เชี ่ยวชาญมาศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง              
ในประเทศไทย โดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ฝึกอบรมและแนะนำความรู้ด้านเทคนิคการจัดรูปที ่ดิน                
เพื่อพัฒนาเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการผังเมือง (เป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2545) เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถนำวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประสบผลสำเร็จ
มาแล้วในหลายประเทศ ซึ ่งสำนักงบประมาณได้สนับสนุนงบประมาณเป็นทุนประเดิม 50 ,000,000 บาท           
จัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง 
 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่                
พ.ศ. 2547 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 81 ก โดยมาตรา 75 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้จัดตั้งกองทุน
ขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่...” และมาตรา 76 ได้บัญญัติ
ให้กองทุนจัดรูปที่ด ินเป ็นนิต ิบ ุคคล และให้เง ินที ่โอนมาจากเงินทุนหมุนเว ียนเพื ่อการจัดรูปที ่ดิน                     
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 ตามมาตรา 75 (1) เป็นเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งขณะนั้นมีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอยู่จำนวน 68,549,619.20 บาท                                              
 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย       
เริ่มจัดตั้งในปี 2555 โดยแยกออกมาจากสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีการดำเนินงานและจ้างพนักงาน
กองทุนฯ เป็นการเฉพาะ และปี 2556 เริ่มดำเนินการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนไปใช้จ่ายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายนั้น ๆ หรือนำเงินรายรับที่ได้จากการดำเนินงาน
มาสมทบไว้ สำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จำนวน 80,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 80,000,000 บาท ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จำนวน 40,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40,000,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 40,000,000 บาท 
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1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที่ ตามมาตรา 75 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ซ่ึงกำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และตามมาตรา 76 ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นนิติบุคคล 
1.3 โครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ 

โครงสร้างการบริหารของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ บริหารโดยมีคณะกรรมการบริกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และมี
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
  1.3.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
  โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู ้แทนสำนักงบประมาณ ผู ้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสามคนเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
(มาตรา 81) ได้กำหนดหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ไว้ดังนี้     

1) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 2) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามาตรา 77 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 
 3) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานกองทุน 
 4) อนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานของกองทุนและสำนักงานฯ 
  5) ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
  6) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  1.3.2 คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน 
    แต ่งต ั ้ งโดยคณะกรรมการบร ิหารกองท ุนจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อพ ัฒนาพื ้นท ี ่  ตามมาตรา 10                    
แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบ ัต ิงานของกองทุนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
     2) เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ     
การปฏิบัติราชการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
    3) พิจารณาเสนอแนะในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
    4) พิจารณาเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ในเรื ่องเกี ่ยวกับกองทุนจัดรูปที ่ดิน                    
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่
    5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 
    6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมาย 
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 1.3.3 คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
     แต ่งต ั ้ งโดยคณะกรรมการบร ิหารกองท ุนจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อพ ัฒนาพื ้นท ี ่  ตามมาตรา 10                         
แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
    1) กลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ 
ตามมาตรา 81 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมายตามมาตรา 80               
และมาตรา 10 และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
    2) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติการบริหาร            
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
    3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมาย 

  1.3.4 คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
     แต ่งต ั ้ งโดยคณะกรรมการบร ิหารกองท ุนจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อพ ัฒนาพื ้นท ี ่  ตามมาตรา 10                         
แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     1) ศึกษาแนวทางเพ่ือจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
     2) เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             3) พิจารณากลั่นกรอง ให้คำปรึกษาการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่พิจารณาต่อไป 
     4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมาย 

 1.3.5 สำนักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้กำหนดให้เป็นหน่วยงานภายใน และได้กำหนดโครงสร้างสำนักงานและอัตรากำลังบุคลากร ให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ. 2555 และเพื ่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่จึงแบ่งระบบ
บร ิหารงานภายในออกเป ็น 3 ฝ ่าย ประกอบด้วย ฝ ่ายบร ิหารงานทั ่วไป ฝ ่ายการเง ินและบ ัญชี                          
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน ส่วนงานตรวจสอบภายในให้กองตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ช่วยกำกับดูแลจนกว่าสำนักงานกองทุนจัดรูปที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่มีโครงการและภารกิจที ่มากขึ้น                    
จึงจะกำหนดโครงสร้างให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของกองทุนเอง 
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โครงสร้างการบริหารของเงินทุนหมุนเวียนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(กองตรวจสอบภายใน 

กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง) 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

 

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 
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โครงสร้างการบริหารภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใช้เงินกองทุน ขอใช้เงินกองทุน 

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (สำนักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯจังหวัด 
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ
กรุงเทพมหานคร 
(สำนักผังเมือง) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการด้านบริหาร
กองทุนและสำนักงานกองทุน  

คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน
หาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

สำนักงานกองทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 

ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

สมาคม 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- การเคหะแห่งชาติ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานของรัฐ 
หรือนิติบุคคลที่
รัฐจัดตั้งขึ้น 

หน่วยงานรัฐตาม
กฎกระทรวง 

รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหาร 

อน
ุมัต

ิเงิน
ทุน

 เส
นอ

โค
รง

กา
ร เสนอโครงการ 

อนุมัติโครงการฯ 
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บทที่ 2 
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   2.1.1 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ขึ้น
คณะหนึ่ง จำนวน 25 คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการ กำหนด
มาตรฐาน ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
   2.1.2 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน         
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด จำนวน 18 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มี คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 19 คน มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการในหมวดนี้
มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ การตั้งและควบคุมการดำเนินงานของสมาคม พิจารณาและเสนอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องกับที่ดิน เงินกองทุน รวมถึงกำหนดค่าเสียหายหรือค่าทดแทน 
    2.1.3 สมาคมจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สมาคมท่ีดำเนินการจัดรูปที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน สมาคม
ที่จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล รับจดทะเบียนโดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดหรือ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานของ
สมาคม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสมาคม ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ตรวจการสมาคม รวมถึงการ
ยกเลิกสมาคม การจดทะเบียน และการยกเลิกสมาคมให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   2.1.4 การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ผู้ที่จะดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เงื่อนไขความเห็นชอบของ
เจ้าของที่ดิน การสอดคล้องกับผังเมือง การยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวงในการจดทะเบียน และการไม่อยู่  ใน
บังคับของกฎหมายจัดสรรที่ดิน 
   2.1.5 การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ผู้จะดำเนินโครงการต้องเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร การให้ความเห็นชอบโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข            
ที่กำหนด ให้มีการสำรวจเพื่อจัดทำโครงการและให้ประกาศโครงการในที่เปิดเผย ให้นำข้อคิดเห็นหรือคัดคา้น
เป็นลายลักษณ์อักษรมาประกอบการให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน และให้จัดรูปที่ดินในบริเวณเพลิง
ไหม้ได้ รวมถึงให้มีหลักประกันเพื่อคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องกับโครงการด้วย เมื่อเอกสารครบถ้วนให้พิจารณา
โครงการภายใน 180 วัน เมื่อเห็นชอบ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    2.1.6 การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้ประกาศโครงการจัดรูปที่ดินที่ได้รับ     
ความเห็นชอบแล้วโดยเปิดเผย เพื่อให้เจ้าของที่ดินในเขตพื้นที่โครงการต้องปฏิบัติตาม ให้มีคณะกรรมการ       
ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือช่วยการบริหารงานของผู้ดำเนินโครงการให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
                  - กรณีจำเป็นต้องใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินหรืออาคาร
หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่โครงการ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้มีผลเป็นการถอนสภาพ      
ที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
                   - กรณีจำเป็นรัฐอาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้ในโครงการก็ได้ ผู้ดำเนินโครงการมีสิทธิ์เข้าไป
ดำเนินการในอาคารและที่ดินที่อยู่ในโครงการได้ ห้ามเจ้าของที่ดินทำนิติกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรังวัด ระบุให้     
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ผู้ที ่อยู่ในบริเวณโครงการทราบถึงการประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การกำหนดแปลงที่ดินใหม่ 
ค่าชดเชยและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับการบริหาร ที่ดินจัดหาประโยชน์และทรัพย์สิน
ส่วนกลาง การสิ้นสุดโครงการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
                   - กรณีมีเหตุกระทบถึงการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน คณะกรรมการฯ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการหรือเพิกถอนโครงการได้ 
  2.1.7 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้จัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ในกรมโยธาธิ
การและผังเมือง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดิน โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นการให้กู ้ยืม หรือ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ดำเนินโครงการ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนแทนสำนัก
งบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
กองทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสามคนเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
กรรมการและเลขานุการโดยคณะกรรมการ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานกองทุน มีรายละเอียดที่กำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน และต้องรายงานการตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป  
   โดยมีระเบียบและประกาศซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ. 2547 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้  
   1. ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษา และการประโยชน์เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2550 
ประกาศนี้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและการหาประโยชน์เงินกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ เช่น การรับเงินต้องจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามแบบที่สำนักงานกำหนดขึ้น
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ การและใช้จ่ายจะต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินจัดทำบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายและงบกระแสเงินสดเป็นรายเดือน เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 
   2. ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ ว่าด้วยการพิจารณา  
ค่าทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน 
พ.ศ. 2553 ในกรณีที่ผู ้ดำเนินโครงการมีความจำเป็นจะต้องขอให้ทดรองจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อใช้เป็น 
ค่าทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ให้คณะกรรมการ  
ส่วนจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
   3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่องกำหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่างๆ ก่อตั้งสิทธิ 
หรือการทำนิติกรรมทั ้งในและนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 การถือกรรมสิทธิ ์ มีสิทธิครอบครอง  
และมีทรัพยสิทธิในทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีภาระติดพัน หรือการก่อตั้งสิทธิที่กองทุนอาจได้มานั้น หรือการทำนิติกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของของทุนทั้งในและนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน 
    
 
 
 



แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจำปีบัญชี 2565) 

 

8 
 

   4. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที่  ว่าด้วย 
การบริหารงานของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2555  โดยระเบียบนี้ กำหนดให้
สำนักงานกองทุนจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุน และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้สำนักงานกองทุนมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงานกองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีงบประมาณ และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 
   5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง ลงทุน
หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2555 ซึ่งการลงทุนหาผลประโยชน์นั้นให้ลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีความม่ันคงสูงหรือการลงทุนหาผลประโยชน์จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้ดำเนินการได้ดังนี้ 
ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ การลงทุนตามประกาศนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
   6. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2563  ประกาศนี้
กำหนดให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรณีผู้ดำเนินโครงการประสงค์จะ
กู้ยืมเงิน ให้เสนอโครงการไปยังคณะกรรมการส่วนจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา โดยผู้ดำเนินโครงการต้องวิเคราะห์ความเหมาะสม และความพร้อมของโครงการเสนอมาพร้อมกับ
การขอกู้ยืมเงินด้วย 
 
2.2 กฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทุนหมุนเวียน 
   2.2.1 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง   
ในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเป็น
ผู้กำหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณากลั่นกรอง กำกับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน 
รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการประเมินผลทุนหมุนเวียน การบริหารบุคคล 
การเงิน การพัสดุ การกำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   1) การบริหาร กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน
เพ่ือรองรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และให้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการ ประมาณการรายรับรายจ่าย และประมาณการกระแสเงินสด 
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งให้
กระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
   2) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการ (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
ไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธานแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้บริหารทุน
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หมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนด
นโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
(2) กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด (3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี และ 
(4) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
   3) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง กำหนดให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียนทำหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน และการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติของตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน อำนาจหน้าที่ ระยะเวลาการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลิกจ้างพนักงานและ
ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด 
     4) การบัญชีและการตรวจสอบ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานการเงินของ       
ทุนหมุนเวียน ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ปีงบประมาณ) โดยให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของทุนหมุนเวียน   
ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี โดยจัดทำรายงาน     
การสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และนำส่งรายงานการเงิน
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
รวมถึงให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกำหนด 
     5) การประเมินผล กำหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน    
เป็นประจำทุกปี โดยประเมินในด้านต่อไปนี้ (1) การเงิน (2) การปฏิบัติการ (3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงาน และลูกจ้าง และ (6) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  

  2.2.2 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน
ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 11 (4) และ (6) 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ .ศ. 2558 ในการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนเงิน
สะสมสูงสุดสำหรับทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   1) ให้ทุนหมุนเวียนจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการคำนวณในการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด 
และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งให้แก่กรมบัญชีกลางตามระยะเวลา และหลักเกณฑ์     
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
   2) การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด ให้คำนวณโดยนำประมาณการรายจ่ายปีปัจจุบัน และ
ประมาณการรายจ่ายประจำปีย้อนหลังไปอีก 2 ปี รวมกัน 3 รอบปีบัญชี คูณด้วยร้อยละเฉลี ่ยของ
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ความสามารถในการจ่ายเงิน 3 รอบปีบัญชีที่ล่วงมาแล้ว หากเห็นว่าจำนวนเงินสะสมสูงสุดที ่คำนวณได้          
ไม่เพียงพอในการดำเนินงานจะขอกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
   3) การคำนวณทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน      
ให้คำนวณโดยนำเงินคงเหลือ ณ วันต้นปีบัญชีที่คำนวณ หักด้วยจำนวนเงินสะสมสูงสุดที่คำนวณได้ โดย  
เงินคงเหลือนั้นให้รวมถึงเงินฝากกระทรวงการคลัง เงินฝากธนาคาร และเงินท่ีนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ด้วย 

  2.2.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และ 
การจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวม
หรือยุบเลิก 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1) การรวมทุนหมุนเวียน กระทำได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือ
สามารถดำเนินการร่วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของ      
ทุนหมุนเวียนที่นำมารวมกัน 
  2) การยุบเลิกทุนหมุนเวียน กระทำได้ในกรณี ดังนี้ 
        (1) หมดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว 
        (2) ทุนหมุนเวียนได้หยุดการดำเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
        (3) มีผลการประเมินผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียนกำหนด เป็นเวลา 3 ปีติดตอ่กัน และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 
        (4) มีเหตุอ่ืนอันสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 

   2.2.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขในการขอจัดตั้ง 
ทุนหมุนเวียน 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1) หลักการในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ควรคำนึงถึง 
   (1) เป็นกิจการที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อช่วยเหลือในการครองชีพ หรือเพื่อให้บริหารแก่ประชาชนและไม่สามารถใช้วิธีการ
ดำเนินงานภายใต้ระบบงบประมาณปกติ 
   (2) เป็นกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้จากการดำเนินงานกลับเข้ามาสมทบเป็นรายรับของทุนหมุนเวียน 
โดยมิได้มีรายรับมาจากเงินงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียว และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
   (3) ต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนที่ได้จัดตั้งขึ้น 
   (4) ต้องไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นทุนประเดิมและเงินสมทบ เพื่อนำไปฝากสถาบัน
การเงินให้ได้ดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนแต่เพียงอย่างเดียว 
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  2) ให้หน่วยงานของรัฐที ่ประสงค์จะขอจัดตั ้งทุนหมุนเวียน  จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาตรวจสอบเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  2.2.5 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบร ิหารท ุนหม ุนเว ียน ว ่าด ้วยมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน 
  ประกาศเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1) ให้กำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของทุนหมุนเวียน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  2) ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั ้งผู ้บริหารทุนหมุนเวียน เพื ่อทำหน้าที ่บริหารทุนหมุนเวียน          
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน โดยแต่งตั ้งจากเจ้าหน้าที ่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐที ่มี            
ทุนหมุนเวียน หรือสรรหาบุคคลภายนอกก็ได้ กรณีสรรหาบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก  
ไม่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทุนหมุนเวียน และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ทุนหมุนเวียนได้เต็มเวลา 
  3) การทำสัญญาจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหาร      
ทุนหมุนเวียนเป็นผู้ลงนามในในสัญญาจ้าง 

 2.2.6 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารพัสดุ การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1) ให้นำเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง โดยให้เปิดบัญชี เงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เพื่อฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้นำเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก โดยให้
นำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงิน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจขอเปิดบัญชี   
เงินฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหาร
กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  2) ให้ผู ้บริหารทุนหมุนเวียนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี อย่างน้อยต้องประกอบด้วย           
ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับประจำปี ประมาณการรายจ่าย
ประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย 60 วัน   
ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
เพื ่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน กรณีปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีต้องได้รับ        
ความเห็นชอบการคณะกรรมการบริหาร และส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  3) การนำเง ินทุนหมุนเว ียนไปดำเน ินการเพื ่อหาผลประโยชน์ต ้องเป็นไปต ามหลักเกณฑ์                    
ที ่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด และได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร                         
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์  
(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ (3) ซื้อตราสารแห่งหนี ้โดย 



แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจำปีบัญชี 2565) 

 

12 
 

มีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และ (4) การดำเนินการเพื่อหา
ผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้างต้น 
  4) การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  5) ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชีภายใน 60 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ปีงบประมาณ) และให้นำส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีต่อ
กระทรวงการคลัง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
  6) ให้มีระบบตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน โดยหน่วยงาน
ของร ัฐที ่ม ีท ุนหมุนเว ียนอาจจัดให ้ม ีหน ่วยตรวจสอบภายในของทุนหมุนเว ียน หร ือมอบหมายให้                         
หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้ 
และจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ    
ทางราชการที่เก่ียวข้อง 

 2.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
  2.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการไปสู่เป้าหมายที่ตั ้งไว้ 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2         
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสั งคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื ่อปูทางสู ่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ              
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
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  2.3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่แผนระดับต่างๆ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย 
   1) ความมั่นคง 
   2) การต่างประเทศ 
   3) การเกษตร 
   4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต 
   5) การท่องเที่ยว 
   6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
   7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
   8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
   9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
   10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
   11) ศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต 
   12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
   13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
   14) ศักยภาพการกีฬา 
   15) พลังทางสังคม 
   16) เศรษฐกิจฐานราก 
   17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
   18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
   19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
   20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
   21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   22) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในปัจจุบันแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความ
จำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างงาน จัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม มุ่งเป้าการพัฒนาเมือง  
น่าอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการ
อนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมี
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ระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของ
คนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมทีดี่ 

  2.3.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) จัดทำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ประกอบด้วย 10 แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
  1) แผนพัฒนาฯ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  2) แผนพัฒนาฯ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  3) แผนพัฒนาฯ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4) แผนพัฒนาฯ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5) แผนพัฒนาฯ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
  6) แผนพัฒนาฯ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
      ในสังคมไทย 
  7) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  10) แผนพัฒนาฯ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

  เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการลด
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคีและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพูนการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

  2.3.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยกำหนดแผนนโยบายฯ การดำเนินงาน ดังนี้ 
   แผนนโยบายฯ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
   แผนนโยบายฯ ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   แผนนโยบายฯ ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   แผนนโยบายฯ ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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   แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
   แผนนโยบายฯ ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

  กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีความสอดคล้องเชื่อมโยง 3 แผนนโยบายฯ ดังนี้ 
แผนนโยบายฯ ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน
และเป็นระบบ จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ยังมียุทธศาสตร์ที่สอดรับการปฏิบัติงานของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คือ แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (digital workforce) ขึ้นมารองรับการทำงาน ในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนทำงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบ
เศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านดิจิทัล  และแผนนโยบายฯ ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อน ประเทศสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน 

  2.3.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื ่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน               
ที่ชัดเจนของกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และบริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 แผนกระทรวงฯ ดังนี้ 
   1) แผนกระทรวงฯ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและม่ันคงภายใน 
   2) แผนกระทรวงฯ การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   3) แผนกระทรวงฯ การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
   4) แผนกระทรวงฯ การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
   5) แผนกระทรวงฯ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล    

  เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนกระทรวงฯ ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย 1. พ้ืนที่ภูมิภาคและพ้ืนที่
เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นมาตรฐานสู่ระดับสากล 2.พื้นที่เศรษฐกิจ
เฉพาะเป้าหมายมีขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 3. องค์กรมีแผนงาน/
โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  2.3.6 แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วยภารกิจกรม 4 ด้านดังนี้ 1) การผังเมือง 
2) การพัฒนาเมือง 3) การอาคาร 4) การบริการด้านช่าง และประกอบด้วย 2 แผนกรมฯ ดังนี้ 
  1) แผนกรมฯ พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง 
  2) แผนกรมฯ พ้ืนที่เมือง/ชุมชน พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ำ มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ 



แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจำปีบัญชี 2565) 

 

16 
 

  กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจกรม ด้านที่ 2 การพัฒนาเมือง
แผนกรมฯ ที่ 1 พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง               
โดยมีเป้าหมาย พัฒนาพื้นที ่เมืองให้มีความน่าอยู ่ การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่เหมาะสม ประชาชน                    
ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์             
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
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2.4 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

  

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

 
แผนพัฒนาฯ ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

 

แผนกระทรวงฯ ที่ 2  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

 แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธกิารและผังเมือง 

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

แผนกรมฯ ที่ 1  พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง 
 

 แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1  สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ใหแ้พร่หลาย 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2  สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 

23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท ประเด็นที่ 6  ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
 
 

 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา 

ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 

แผนนโยบายฯ ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
แผนนโยบายฯ ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี 
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บทที่ 3 
การทบทวนแผนและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

 การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กองทุนจัดรูปที่ดิน      
เพื่อพัฒนาพื้นที่มีกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ทั้ง (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ที่เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาว 
(2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่แผนระดับต่างๆ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั ้งในระดับกลุ ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ (4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี                   
(พ.ศ.2561 – 2580)  เป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นการพัฒนา อย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ในการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (6) แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ให้พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง และการ
จัดรูปที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่ รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนจัดรูปที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื้นที่                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  โดยมีเป้าหมาย  
1) สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินฯ ดำเนินโครงการให้สำเร็จ 2) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย และ 3) วางรากฐานการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นระบบ ดังนั้น
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและมีแนวทางในการดำเนินงานให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาเมือง 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ซึ่งกำหนดให้ทุนหมุนเวียนต้องมีการทบทวนแผนปฏิบัติการ            
ระยาว (3-5 ปี) ที่ต ้องมีรายละเอียดที ่ครบถ้วนตามที ่กำหนดในบันทึกข้อตกลง รวมถึงนโยบายรัฐบาล                  
ท ี ่ม ีย ุทธศาสตร์ชาติเป ็นแผนระยะที ่  1 และมีแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาต ิเป ็นแผนระดับที ่  2                   
ส่วนแผนระดับ 3 เป็นแผนปฏิบัติการของกระทรวง ทบวง/กรม กอง ต่างๆ  
  
3.1 การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 
 การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   
มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563 ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
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และลูกจ้าง  ตัวชี้วัด ที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2564 โดยมีการทบทวนแผน ดังนี้ 
  3.1.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563 
   การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ( 3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบ
สำคัญครบถ้วน ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์กองทุนจัดรูป
ท ี ่ ด ิ น เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่  ประจำป ี บ ั ญช ี  2563 –  2565 และแผนปฏ ิ บ ั ต ิ การประจำป ี  2564  
มีองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน 7 ประการ ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์  2.พันธกิจ 3.วัตถุประสงค์ 4. ผลผลิต (Output)  
และผลลัพธ์ (Outcome) 5. ยุทธศาสตร์ 6. เป้าหมายหลัก และ 7. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอกครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน โดยทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน และแผนปฏิบัติการประจำปี
บัญชี 2564 มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ 2. เป้าหมาย 3. ขั ้นตอน 4. ระยะเวลา 5. 
งบประมาณค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน 6. ผู้รับผิดชอบ และ 7. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

 3.1.2 ทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 (ตุลาคม 
2563 – มีนาคม 2564) ทั ้งสิ ้น 15 แผนงาน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ด ินฯ โดยจัดทำ 
แผนปฏิบัติการในปี2564 จำนวน 14 แผนงาน โดยแผนงานที่ 3 การเพิ ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะดำเนินงานในปีบัญชี 2565 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเกณฑ์วัด 
 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ  
ผลการดำเนินงาน ไตร

มาส 
 1 

ไตร
มาส  
2 

ไตร
มาส 
 3 

ไตร
มาส  
4 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
สนับสนุนโครงการจัดรูป
ที่ดิน 
 
 

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
สามารถใช้จ่าย
เงินกองทุน 
 เพื่อสนับสนุน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
ได้ตามแผนงาน  
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินไดต้าม
แผนงานและ
แผนการใช้
จ่ายเงินท่ีไดร้ับ
การอนุมัต ิ

1.จ ัดทำแผนงานสนับสนุน
โครงการจัดรูปที ่ดินฯ และ
แผนการใช้จ่ายเงิน ตามผล
การสำรวจความต้องการของ
ผ ู ้ดำเนินโครงการในแต่ละ
จังหวัด เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ                      
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

    52,543,440 
 

1.แผนการสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินกำหนด
งบประมาณสนับสนุน จำนวน 52,500,000บาท 
พบว่า มีโครงการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื ้นที่ 
จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 31,385,000 บาท 
และโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ตรังจำนวน 40,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
71,385,000บาท 
2. แผนการลงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์โครงการจัดรูป
ที่ดินฯ จำนวน 43,440 บาท ผลการดำเนินงาน 
สามารถลงพื้นที่ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อ ุตรด ิตถ ์  จ ังหว ัดตร ัง และจ ังหว ัดสต ูล ใช้
งบประมาณจำนวน 15,918 บาท 

         แผน 

         ผล 
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ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์

วัด 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมา

ณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

2. ทบ ทวน ร ะ เ บ ี ย บ 
กฎหมาย ที่เกี ่ยวกับการ
จัดทำคู่มือเพื่อประกอบ 
ก า ร พ ิ จ า ร ณ า ค ณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ 
และผู้ดำเนินโครงการ 
(ผู้ขอใช้บริการ) 
 

เพื่อใช้เป็นแนวทาง ใน
การพิจารณาจัดสรรเงิน
ของคณะกรรมการและ
ผู้ขอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุนฯ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 

กองทุนมีคู่มือการ
บริการในการ
พิจารณาสนับสนุน
เงินให้แก่โครงการ
อย่างรอบคอบ
รวดเร็ว 

1. รวบรวมข้อมูลเพื ่อจัดทำ
คู่มือ 
 

    - ได้รวบรวมข้อมูล และศึกษา
กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง และอยู่
ระหว่างการจัดทำเนื ้อหาของ
คู ่มือเพื ่อที ่จะกำหนดรูปแบบ
เล่มคู่มือต่อไป   

 

2. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
3. กำหนดรูปแบบ/จัดทำร่าง
เอกสาร 
 
4. ประชุมพิจารณา, ทบทวน
เอกสาร 
 
5. จ ัดพ ิมพ ์  เผยแพร ่ และ
ประชาสัมพันธ์ 

         แผน 

         ผล 
*แผนงานท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ จะดำเนินงานในปีบญัชี 2565 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

4. การกำก ับ ด ูแล และ
ติดตามประเมินผลด้านการ
ปฏิบ ัต ิงาน และการเบิก
จ ่ ายเง ิ นท ี ่ ได ้ ร ั บการ
สน ั บสน ุ นจากกองทุน            
จัดรูปที่ดินฯ 

โครงการจัดรูป
ที่ดินฯ สามารถ
ดำเนินการได้ตาม
แผนการก่อสร้าง
การใช้จ่ายเงิน 

ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การกำกับ ดูแล
และเร่งรัด
ติดตามการเบิก
จ่ายเงิน 

1. แจ ้งให ้ผ ู ้ดำเนินโครงการจัดทำ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้
จ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เพื่อ
จ ัดทำแผนการติดตามประเม ินผล
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

    36,600 
 

1.  แจ ้งผ ู ้ดำเนินโครงการจัดทำ
แผนการดำเนินงานและแผนการ
จ่ายเงินตามวงเงินที ่ได้ร ับอนุมัติ 
แล้ว 
2. ประสานผู้ดำเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ ให้รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินของกองทุนใน 
ไตรมาส 1-2 แล ้ว และลงพื ้นที่
ติดตามความก้าวหน้า โครงการ 
จัดรูปที ่ดินฯ จ. น่าน จ. ระนอง 
และ จ.มุกดาหาร ใช้งบประมาณ 
14,850 บาท  
3.  ร ายงานผลการปฏ ิบ ั ต ิ งาน
กองทุนจัดรูปที่ดินฯประจำไตรมาส 
1-2 ใหค้ณะกรรมการทราบแล้ว 

2. ประสานผู ้ดำเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ ให้รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินของกองทุนทุก ๆ 
ไตรมาสพร ้ อมลงพ ื ้ นท ี ่ ต ิ ดตาม
ความก ้าวหน ้าในการดำเน ินงาน
จนกว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ 
3. รายงานผลการดำเนินงานและการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของโครงการให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อ
ทราบทุกไตรมาส 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
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         แผน                       แผนในกรณีทีม่ีโครงการขอปรับแผนการชำระคืนเงิน 

         ผล 

 

 

 

 
แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

5. การกำก ับด ูแล และ
ต ิ ด ต า ม ก า ร ค ื น เ งิ น                 
กองทุนฯ 
 

โครงการจัดรูปที่ดิน
สามารถนำส่งเงินคืน
กองทุนเป็นไปตาม
สัญญา 

ร้อยละการ
ส่งชำระคืน
ตาม
ข้อตกลง/
สัญญา 

1.  ติดตามการชำระคืนเงินให้แก่
กองทุนฯ โดยจะมีหนังสือแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันครบชำระ 

   
 

 - 1. การต ิดตามชำระค ืนเง ินให ้แก่
กองท ุนฯ โดยม ีหน ังส ือแจ ้งเต ือน
ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันครบชำระ ใน
ไตรมาสที่ 2 มีทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ 
โ คร งการจ ั ด ร ู ปท ี ่ ด ิ นฯ  จ ั งหวั ด
สมุทรสงคราม ส่งหนังสือติดตามวันที่ 
4 ม.ค. 64  โครงการจัดรูปที ่ด ินฯ
จังหวัดชัยนาทและจังหวัดมุกดาหาร 
ส่งหนังสือ 15 มี.ค. 64 

2 .ไม่มีโครงการจัดรูปที่ดินฯที่แจ้งขอ
ปรับแผนการชำระคืนเงินในไตรมาส 
1-2  

3. จัดทำรายงานผลการเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายและชำระเงินของโครงการ
จัดรูปท่ีดินในไตรมาส 1- 2 แล้ว 

4. อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

2. หากโครงการไม่สามารถชำระเงิน
ได้ตามกำหนดในข้อตกลง/สัญญาให้
กู ้ย ืม ฝ่ายนิต ิกรรมและสัญญาจะ
จัดทำหนังส ือเร ่งร ัดและติดตาม
หนี ้ส ิน เพื ่อให้ผ ู ้ดำเนินโครงการ
จัดทำแผนการชำระคืนเงินให้กับ
กองทุน 
3. จ ัดทำรายงานผลการ เร ่ งรัด 
ติดตามการเบิกจ่ายและชำระเงิน
ของโครงการจัดรูปที่ดิน 
 
4. เสนอคณะกรรมการบร ิหาร
กองทุนฯ 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

6. จ ัดทำระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ
และของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพื่อรองรับความปกติใหม่  
( New Normal ) 

มีระบบเพื่อ
สนับสนุนการดำเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

ระดับ
ความสำเร็จ
ในการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

1.  จ ัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีของกองทุนฯ 

    500,000 มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในการบริหารงานของกองทุนฯ 
โดยค ัดเล ือกบร ิษ ัทท ี ่ปร ึกษา และ
ดำเนินการจัดจ ้าง บร ิษัทที ่ปร ึกษา
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ  ท ั ้ ง น ี ้  เ น ื ่ อ ง จ า ก
ความสามารถในการต่อรองราคา จึงทำ
ให้สามารถจัดจ้างได้ในราคาต่ำกว่าที่
วางแผนไว้ จาก 500,000 บาท เป็น 
490,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
นำโครงร ่างท ี ่ ได ้จากการออกแบบ
ฐานข้อมลู (Database design) มาสร้าง
ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลจริง 
-มีการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ 
( New Normal) โ ด ย น ำ เ ข ้ า ข ้ อมู ล
โครงการจ ัดร ูปท ี ่ด ินฯ ผ ่านระบบ
สารสนเทศฯ ท่ีจัดทำขึ้น 

2. นำเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
เพ ื ่ อ ให ้บร ิการแก ่ผ ู ้ ร ั บบร ิ การ
,บุคลากร และผู้ดำเนินโครงการ 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
 

         แผน 

         ผล 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

7. การให้เงินสนับสนุนเพื่อ
ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย
และเผยแพร่ความรู ้ด ้าน
การจัดรูปที่ดินฯ 
 

มีผู้ขอรับการ
สนับสนุนการเงิน
ด้านการส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัย และ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ระดับ
ความสำเร็จใน
การพัฒนา/
ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

1.  ผู ้ขอรับการสนับสนุน จัดทำ
โครงร่างการวิจัยเสนอขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

    3,500,000 โครงการจัดรูปที ่ด ินอุตรดิตถ์ได้
จัดทำโครงร่างการวิจัยเสนอขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  

โดยกองทุน มีแผนให้เงินสนับสนุน
ในไตรมาส 2 แต่พบปัญหาด้านข้อ
กฎหมาย ทำให้ไม่สามารถให้เงิน
สนับสนุนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้ 

2. พิจารณาโครงร่างความคุ้มค่า
การค้นคว้าวิจัย  
3. เสนอคณะกรรมการบริหารฯ/ 
หากเห็นชอบทำสัญญาขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
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         ผล 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตร

มาส 
 1 

ไตร
มาส  
2 

ไตร
มาส 
 3 

ไตร
มาส  
4 

8. การจัดทำและเผยแพร่
ข ้ อม ู ลประชาส ัมพ ันธ์
กองทุนเชิงรุก 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กองทุนจัด
รูปที่ดินฯ             
เพื่อสร้างการรับรู้ 
และเข้าใจ
กระบวนการ
ขั้นตอนการ 

ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การ
ประชาสัมพันธ์
กองทุน ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

1. รวบรวม และจัดหมวดหมู่
ข ้อมูล ความรู ้ด ้านการจัดรูป
ที ่ดินฯ และข้อมูลกองทุนเพื่อ
เตร ียมจ ัดทำข ้อม ูลสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

    - 1. รวบรวม และจัดหมวดหมู่ข้อมูล ความรู้ด้าน
การจัดรูปที่ดินฯ และข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนแล้ว
เสร็จ  
2. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเพื่อจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ และคาดว่าสามารถดำเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
3. ได้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ในจังหวัดที่ต้องการ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ได้แก่จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา และ
จังหวัดสตูล 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ของกองทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์อย่างสม่ำเสมอ 
5. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา2019 ระลอกใหม ่ และมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมของแต่ละจังหวัด ทำให้การ
ประชาสัมพันธ์งานของกองทุนแบบเคลื่อนที่ ไม่
สามารถดำเนินการได้  

2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
กองทุน เพื ่อเผยแพร่ให้กับผู้
ดำเนินโครงการทุกภาคส่วน 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ 
รวมถึงบทบาทและภารกิจของ
กองทุนฯ ให้กลุ่มเป้าหมาย 

4. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กองทุนผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิคส์           
(Facebook,Website ,youtube) 
5. จัดการประชาสัมพันธ์งาน
ของกองท ุ นแบบเคล ื ่ อ นที่   
( Road show ) 
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เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
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ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

9. จัดอบรม สัมมนาด้านการ
จ ั ดร ู ปท ี ่ ด ิ นฯ และการ
สนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

กลุ่มเป้าหมาย
สามารถจัดทำและ
ชำระบัญชีโครงการ 
รวมถึงประกาศ
สิ้นสุดโครงการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการสัมมนา 

1. กำหนดหัวข้อสัมมนาตาม
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย และ
ตามลำดับความซับซ้อนของ
เนื้อหา 

    - ได้กำหนดหัวข้อสัมมนาและ
เข ี ยนโครงการ ในการจัด
อบรมแล้ว อยู ่ระหวางการ
เตรียมการฝึกอบรม 

2. จัดฝึกอบรม/สัมมนา โดย
กำหนดกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุน 
3. ประเมินผลการสัมมนาเพื่อ
ใช้ปรับปรุงในครั้งต่อไป   

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
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         ผล 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

10. จ ัดทำทบทวนแผน
โครงสร ้างการบร ิหาร
ก อ ง ท ุ น แ ล ะ เ พิ่ ม
อัตรากำลัง และถ่ายทอด
ตัวชี ้วัดการดำเนินงานสู่
รายบุคคล 

(1) กองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่มีแผน
โครงสร้างและอัตรากำลังที่มี
ความเหมาะสมกับภารกิจงาน
กองทุนจัดรูปที่ดินและ
สอดคล้องกับทิศทางของ
แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 
2563 – 2565 

ร้อยละของความสำเร็จ
ในการดำเนินการตาม
แผนโครงสร้างพัฒนา
กระบวนการทำงานและ
บริหารอัตรากำลังของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

1. ศ ึ ก ษ า ร วบร วมข ้ อมู ล
โครงสร้างและอัตรากำลังของ
กองทุนให้เป็นปัจจุบัน 

    2,264,280 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผน 
โดยม ีการศ ึกษารวบรวมข ้อมูล
โครงสร้างอัตรากำลังเมื่อเดือนต.ค.
63 และทบทวนโครสร ้างกรอบ
อัตรากำลังเมื่อเดือนธ.ค.63  มีการ
จ ั ดจ ้ า งพน ั ก งานกองท ุ นต าม
โครงสร้าง 9 อัตรา ซึ ่งมีพนักงาน
กองทุนลาออก 2 อัตราในตำแหน่ง
พน ักงานน ิต ิกร  และพน ักงาน
วิเคราะห์ผังเมือง    จึงได้ดำเนินการ
จัดจ ้างเพิ ่มเม ื ่อเดือนก.พ.64ใน
ตำแหน่งดังกล่าวทั้ง 2 อัตรา โดย
เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64
ปัจจุบันมีพนักงานกองทุนครบตาม
โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง และได้
เบิกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต.ค.63–มี.ค.64 
จำนวน 1,081,200 บาท แบ่งเป็น
ค่าตอบแทน 1,057,800 บาท และ
ค่าประกันสังคม 23,400 บาท 

หมายเหตุ    จัดจ้างพนักงานเพ่ิม 

2. ทบทวน/จ ั ดทำ ก ร อบ
โครงสร ้างการบร ิหารงาน
กองทุน 
3 .  จ ั ด ห า บ ุ ค ล า ก ร ต า ม
โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง
ข อ ง ก อ งท ุ น  ( พน ั ก ง า น
กองทุน) 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

10. จ ัดทำทบทวนแผน
โครงสร ้ างการบร ิ หาร
กองทุนและเพิ่มอัตรากำลัง 
และถ่ายทอดตัวชี ้ว ัดการ
ดำเนินงานสู่รายบุคคล 

(2) กองทุนจัดรูป
ที่ดินมีการนำระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI 
และระบบสมรรถนะ
(Competency 
System) มาใช้ใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาของ
บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
บุคลากรกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ  มี
การนำระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน KPI 
และระบบ
สมรรถนะ       
มาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

1. ศึกษารวบรวมกระบวนงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล ประชุมชี ้แจง
ถ่ายทอดตัวชี ้ว ัดไปสู ่บุคคล
ภายในกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

    51,120 มีการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิงานของ
บุคลากรสำนักงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ โดยมีการระบุหนา้ที่/ภารกิจ 
เป้าหมายตัวชี ้ว ัด และระยะเวลา  
ซึ่งได้ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด 
เมื่อวันท่ี 2 พ.ย.63 โดยได้นำตัวช้ีวดั
ใ น แ ผ น ด ั ง ก ล ่ า ว ม า ใ ช ้ ใ น 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรรอบแรก (1 ต.ค.63 – 30 
มี.ค. 64) 

2. กำหนดตัวชี ้วัดรายบุคคล
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ต ิ ด ต า ม ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล กา ร
ปฏิบัติงาน 

3. นำคะแนนจากผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด มาใช้
เป ็นองค ์ประกอบในการ
ประเม ินผลงานรายบุคคล 
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
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         ผล 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

10. จ ัดทำทบทวนแผน
โครงสร ้ างการบร ิ หาร
กองทุนและเพิ่มอัตรากำลัง 
และถ่ายทอดตัวชี ้ว ัดการ
ดำเนินงานสู่รายบุคคล 

(3) มีระบบ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง สำหรับใช้
ในการตัดสินใจด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร้อยละของ
ฐานข้อมูล
ของ
บุคลากรมี
เป็นปัจจุบัน
และ 
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. ดำเนินการประสานและ
รวบรวมข ้อม ู ลก ับฝ ่ ายที่
เกี่ยวข้อง 

     1.ดำเนินการประสานและรวบรวม
ข้อมูลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย 

2.อยู ่ระหว่างดำเนินการจัดทำ/
ปรับปรุงฐานข้อมูลการฝึกอบรม
ของบุคลากรกองทุน  

2. ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากรกองทุน 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
 

         แผน 

         ผล 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  
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11. โครงการพ ัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของ
กองทุน 

พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม 

 
1.ส ำ ร ว จ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร
ฝึกอบรมของแต่ละฝ่าย 

    36,000 เนื ่องจากสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID- 19) ทำให้หลาย
สถาบันไม่มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
กองทุนจึงปรับแผนการฝึกอบรมโดยส่ง
พนักงานเข้าฝึกอบรม และเปลี่ยนการ
อบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ ่งปัจจุบันมี
พนักงานได้รับการฝึกอบรมจำนวน 10 
คน จาก 13 คนค ิด เป ็น  77% ของ
บุคลากรทั ้งหมด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และจะดำเนินการฝึกอบรมให้ครบทุก
ตำแหน่ง โดยส่งพนักงานเข้าร ับการ
ฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

 

2. ติดต่อประสานงานเพื่อส่ง
รายชื่อและชำระเงินค่าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ 
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับ
ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ใ น แ ต ่ ล ะ
หลักสูตร 

4. เก็บรวบรวมรายงานผลการ
ฝึกอบรม 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
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         ผล 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  
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12. โครงการเสร ิมสร ้ าง
แรงจูงใจในการทำงาน 

บุคลากรกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมี
ความสุขในการ
ทำงาน 

ร้อยละในการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรใน
โครงการ
เสรมิสร้าง
แรงจูงใจในการ
ทำงาน 

1. กำหนดแผนการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงาน 

    - 1. กำหนดแผนการดำเนินโครงการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานแล้ว
เสร็จ 

2. ดำเน ินการช ี ้แจงให ้บ ุคลากร
รับทราบแผนการดำเนินงานแล้ว 

3. มีการจัดกิจกรรม 5 ส เมื ่อวันที่ 
22 มี.ค. 64 เพื่อให้สถานที่ทำงานมี
ความสะอาด เป็นระเบียบ และมี
กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร
ทุกวันพุธเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  

4. อยู ่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 

2. ด ำ เ น ิ น ก า ร ช ี ้ แ จ ง ใ ห้
บ ุคลากรร ับทราบแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม แ ผ น
โครงการเสริมสร้าง 
แรงจูงใจในการทำงาน 

4 .  จ ั ด ท ำ ส ร ุ ป ผ ล ก า ร
ดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการ 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์

วัด 
 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

13. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การกำก ั บด ู แลของ
คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
กำกับดูแลของ
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน 

ร้อยละของ
ความสำเร็จในการ
ทบทวน/จัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
แผนบริหารจัดการ
สารสนเทศ พร้อม
ทั้งจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัต ิงานของกองทุน แผน
บริหารทรัพยากรบุคคล และแผน
บริหารจัดการสารสนเทศทุกไตรมาส 

 
 

   284,800 1. มีการรวบรวมผลการปฏิบัติงานตาม
แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง ก อ ง ทุ น  
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผน
บริหารจัดการสารสนเทศทุกไตรมาส 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองได้ม ีหนังสือ เร ื ่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม
ได้ในไตรมาสที่ 1 จึงจะขอปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และให้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

2. มีการทบทวนและประเมินผล ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบ ัต ิงาน และ
จ ั ด ท ำ แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ใ น แ ต ่ ล ะ
ป ี งบประมาณ สอดคล ้องก ับแผน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 

2. ประเมินผลปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานกับเป้าหมายตาม
แผนปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร  ( After Action 
Review) 
3. จัดทำแผนปฏิบัต ิการในแต่ละ
ปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

4. สร ุปผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน และ
นำเสนอแนวทางการปรับปรุงแผน 
และการปฏิบัติงานทุกครึ่งปี เพื่อให้
คณะกรรมการบร ิ หารกองทุน
พิจารณา 
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         แผน 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

14. การเตรียมความพร้อม
สำหร ับระบบการบร ิหาร    
ความเสี่ยง 

เตรียมความพร้อม
และตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับกองทุน 
จัดรูปที่ดินฯ ให้
สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ
ในการ
ทบทวน
แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานด้าน
ก า ร บ ร ิ ห า ร ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง  ก า ร
ตรวจสอบภายใน พร ้อมทั ้งระบุ
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นกับ
องค์กรให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

    - 1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านการ
บร ิหารความเส ี ่ยง การตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรให้ครบทั้ง 
4 ด้าน แล้วเสร็จ 
2. ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น แล้วเสร็จ 
3. จัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงและ
เสนอคณะอนุกรรมการฯด้านบริหาร
แล้วเสร็จ  และอยู่ระหว่างการปฏิบัติ
ตามแผน 
4. อยู่ระหว่างการติดตาม ประเมินผล 
และนำเสนอแนวทาง  การแก ้ ไข
ปรับปรุง เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณา 

2. ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณา
ถ ึ ง โ อกาสท ี ่ จะ เก ิ ดผลกระทบ  
เพ ื ่อจ ัดการความเส ี ่ยงท ี ่อาจจะ
เกิดขึ้น 
3. จ ัดทำแผนบร ิหารความเส ี ่ยง  
และปฏิบัติตามแผน 

4. ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอ
แนวทาง  การแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้
คณะกรรมการบร ิหารกองท ุนฯ 
พิจารณา 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
 

         แผน 

         ผล 
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แผนงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด/ค่า
เกณฑ์วัด 

 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 

 1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส 

 3 
ไตรมาส  

4 

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ
พัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
ดิจิทัล  ให้เป็น
ปัจจุบัน 

1. จ ัดทำระบบการบร ิหาร
จัดการสารสนเทศที่สนับสนุน
การต ัดส ินใจของผ ู ้บร ิหาร 
ประกอบด้วย 
  - ระบบงานพัสดุ 
  - ระบบงานบุคคลากรและ
ฝึกอบรม 
  - ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
  - ระบบรายงานข้อร้องเรียน 
 

    - 1. มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
บริหารจดัการสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 
โดยบริษัทที่ปรึกษา 

2. ติดตามความก้าวหน้าของการจดัทำ
ระบบบรหิาร 

2. ปร ับปร ุ งข ้อม ูล ให ้ เป็น
ปัจจุบัน 
3. จ ั ด ท ำ ร า ย ง านผลกา ร
ดำเนินงาน เพื่อเสนอผู้บริหาร 

4. ประเมินผลและปรับปรุง
การใช้งานระบบ 

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (ระยะครึ่งปี) 
 

         แผน 

         ผล 
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 จากการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 
(ไตรมาสที่ 1– 2) ข้างต้นทั ้งหมด 14 แผนงาน โดยแผนงานที ่ 3 การเพิ ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะดำเนินงานในปีบัญชี 2565  ได้ขอความเห็นชอบปรับ
แผนปฏิบัติการ จากเดิม 14 แผนงานเหลือ 13 แผนงาน โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบ ให้ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 และ
กระทรวงการคลังได้เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
ตามหนังสือเลขที่ กค 0406.5/10646 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการทำงานในสภาวะการปัจจุบัน จึงมีการปรับลดขั้นตอน ปรับงบประมาณ และกำหนดระยะเวลา
ให้ชัดเจน ได้พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำนวน 6 แผนงาน และได้มีการกำหนดข้อเสนอแนะเพื่อจัดการ
ปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
  ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้แผนการ
สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ และการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินฯ   
ในไตรมาสที่ 1-2 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน โดย 
   1.แผนการสนับสนุนโครงการจัดรูปที ่ด ินกำหนดงบประมาณสนับสนุน จำนวน 
52,500,000บาท พบว่า มีโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 31,385,000 บาท และโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง
จำนวน 40,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,385,000 บาท ซึ่งสูงกว่าแผนสนับสนุนโครงการขอกองทุนฯ  
   2. แผนการลงพื ้นที ่ เพื ่อวิเคราะห์โครงการจัดรูปที ่ด ินฯ จำนวน 43,440 บาท                   
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สามารถลงพ้ืนที่ได้ได้ลงพ้ืนที่ จำนวน 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล เป็นจำนวนเงิน 15,918 บาท  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  1. กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ขอปรับแผนการสนับสนุนโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความ
ประสงค์ของโครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 71,382,176 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง                   
จังหวัดตรัง ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อรื้อย้ายและจ่ายค่าชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้า งในแนวถนนผังเมืองสาย ค                  
จำนวน 40,000,000 บาท ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารกองทุนฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้โครงการจัดทำ
แผนรายละเอียดค่าชดเชยที่ชัดเจน โครการฯ จึงขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 39,997,176 บาท 
  1.2 โครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา ขอกู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างถนนสายรอง พร้อมระบบท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ปรับถม
ที ่ด ินจัดหาประโยชน์ ขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ และดำเนินการอื ่นๆ ภายในโครงการ  จำนวน 
31,385,000 บาท  
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  2. ปรับแผนการลงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์โครงการจัดรูปที่ดินฯ จากเดิม จำนวน 49,920 บาท    
เป็นจำนวน 29,900 บาท 
 ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 2 ทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้ดำเนินโครงการ (ผู้ขอใช้บริการ) พบปัญหา/อุปสรรค 
ดังนี้ 
  ในการดำเนินงานตามแผนทบทวนระเบียบ กฎหมายฯ ในปีงบประมาณ ปี 2563             
ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินของกองทุนทั ้ง 3 ประเภทแล้ว เพื ่อประกอบการพิจารณาของ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2564 มีแผนจะจัดทำคู่มือที ่ตอบสนองผู้ดำเนินโครงการ         
(ผู้ขอใช้บริการ) ทั้งนี้จากการทบทวนแผนพบว่า การกำหนดเป้าประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานไม่สอดคล้อง
กับแผนการจัดคู่มือของปีงบประมาณ 2654 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรปรับเป้าประสงค์และข้ันตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการจัดคู่มือ 
 ผลการดำเนินงานตามแผนงานที ่ 4 การกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้านการ
ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดิน พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้แผนการกำกับ 
ดูแล และติดตามประเมินผลฯ ในไตรมาสที่ 1-2 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน ประกอบกับมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดส่งผลให้กองทุนไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานได ้
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ปรับแผนการลงพื้นที่ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ของแต่ละจังหวัด และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
 ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 7 การให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และ
เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 

มีแผนสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัด อุตรดิตถ์ ประเภทเงินสนับสนุน จำนวน 
3,500,000 บาท ทั้งนี้สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการแล้ว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
“เงินสนับสนุน” ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ว่าด้วยการจ่ายเงิน หรือการจัดสรรเงินจากกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ  เพื่ออุดหนุน ให้กู ้ยืม หรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ พ .ศ. 2552 ทำให้ไม่สามารถให้เงิน
สนับสนุนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  เนื่องจากหลักเกณฑ์ “เงินสนับสนุน” ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ            
ว่าด้วยการจ่ายเงิน หรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  เพ่ืออุดหนุน ให้กู้ยืม หรือสนับสนุนโครงการจัด
รูปที่ดินฯ พ.ศ. 2552 อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงระเบียบดังกล่าว กองทุนจึงขอปรับลดงบประมาณใน
แผนการให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ ไปสนับสนุน             
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แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการความ
ต้องการของโครงการ  
 ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 8 การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 
พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
 เนื ่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid-19)                     
ที่เริ่มมีการกระจายมากขึ้น และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ละจังหวัด ทำให้
การประชาสัมพันธ์งานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แบบเคลื่อนที่ (Road show) จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จึงของดแผนงานประชาสัมพันธ์จากแบบเคลื่อนที่ (Road show)               
ในปีบัญชี 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์แทน  
 ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 9 จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการ
สนับสนุนด้านการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
  เนื ่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)                  
อาจส่งผลให้การจัดฝึกอบรม/สัมมนา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามท่ีวางแผนไว้   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เห็นควรปรับแผนงานเป็นการจัดอบรม/สัมมนา ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค  
 ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 13 การเพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 

1. สถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถ
ประชุมได้ตามแผนที่วางไว้ 

2. ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เก็บเอกสารชำรุด ทำให้เกิดความเสียหายของเอกสาร
ที่จัดเก็บภายในสำนักงาน 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. ปรับลดการประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และปรับลดวงเงินงบประมาณ จากเดิม 284,800 บาท เป็น 186,900 บาท 
2. ปรับเพิ่มงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 80,868 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,768 บาท 

 ในการนี้ สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จึงได้ปรับแผนปฏิบัติการของกองทุน

จัดรูปที่ดินฯ เพื่อให้กำหนดแผนการปฏิบัติการให้สามารถดำเนินงอนสอดคล้องกับสภาวะงานในปัจจุบันและ

สามารถดำเนินงานได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ต่อไป ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับแผน) 

  
** แผนงาน/โครงการที่ 3  การเพิม่ประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพยส์ินของทุนจัดรปูท่ีดินฯ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ ่ายเง ินกองทุนเพื่อ
สนับสนุนโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
สามารถใช้จ่าย
เงินกองทุน เพือ่
สนับสนุนโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ ได้ตามแผนงาน 
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินได้แผนการใช้
จ่ายเงินเพื่อสนับสนุน
โครงการจดัรูปท่ีดินฯ
ที่ได้รับการอนุมัต ิ

1.วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ/ จัดทำผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ  
2.ลงพื้นที่สำรวจโครงการ  
3.เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4. เบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการฯ ตามมติกรรมการ 

    71,411,176 ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน 

2. ทบ ทวน ร ะ เ บ ี ย บ 
กฎหมาย ที่เกี ่ยวกับการ
จัดทำคู่มือเพื่อประกอบ 
การพิจารณาคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ 
และผู้ดำเนินโครงการ 
(ผู้ขอใช้บริการ) 
 

เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการ
มีแนวทางปฏิบัติใน
ขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนฯ  

มีคู่มือสำหรับการ
ขอรับการสนับสนุน
ด้านการเงินจาก
กองทุนฯ 

1. ศึกษารวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องใน
การขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ   
2. จัดทำคู่มือสำหรับการขอรับการสนับสนุนด้าน
การเงินจากกองทุนฯ 
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดำเนินโครงการ
ทราบ 

    - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน 

แผน 
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แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับแผน)

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

4. การกำกับ ดูแล และติดตาม
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 

โครงการจัดรูปที ่ดินฯ 
สามารถดำเนินการได้
ตามแผนการก่อสร ้าง
การใช้จ่ายเงิน 

ร้อยละความสำเร็จใน
การกำกับ ดูแลและ
เร่งรัดติดตามการเบิก
จ่ายเงิน ตามแผนงาน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

1. แจ้งให้ผู้ดำเนินโครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เพื่อ
จัดทำแผนการติดตามประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินฯ  
2. ประสานผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้รายงานผล
การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุนทุก ๆ ไตร
มาสพร ้อมลงพื ้นที่ต ิดตามความก ้าวหน้าในการ
ดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  
3. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน
ฯ ของโครงการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อ
ทราบทุกไตรมาส 

    36,600 ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการ
ลงทุน 

5. การกำก ับด ูแล และ
ติดตามการคืนเงินกองทุนฯ 

โครงการจ ัดร ูปท ี ่ดิน
สามารถนำส ่งเง ินคืน
กองท ุ นเป ็ นไปตาม
สัญญา 
 

ร้อยละการส่งชำระ
ค ืนตามข ้อตกลง/
สัญญา 

1. ติดตามการชำระคืนเงินให้แก่กองทุนฯ โดยจะมี
หนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้า 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 
ก่อนวันครบชำระ 
2. หากโครงการไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดใน
ข้อตกลง/สัญญาให้กู ้ยืม ฝ่ายนิติกรรมและสัญญาจะ
จัดทำหนังสือเร่งรัดและติดตามหนี้สิน เพื่อให้ผู้ดำเนิน
โครงการจัดทำแผนการชำระคืนเงินให้กับกองทุน 
3. จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ติดตามการเบิกจา่ยและ
ชำระเงินของโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
4. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

     ฝ่ายการเงินและ
บัญช ี
ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการ
ลงทนุ 

ผล 

 

แผน 

ผ
ล 

แผนกรณีโครงการไม่สามารถช าระคืนเงินไดต้ามก าหนด 
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 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับแผน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

6. จัดทำระบบสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ
และของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพื ่อรองรับความปกติใหม่ 
 ( New Normal ) 

มีระบบเพื ่อสนับสนุน
โครงการจัดรูปที ่ด ินฯ
และการปฏิบัติงานของ
กองทุน 

ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

1. สรรหาบริษัทท่ีปรึกษา ออกแบบระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูล  
2. นำเข้าข้อมูลต่าง ๆ  
3. ทดสอบระบบฐานข้อมลูเพื่อหาข้อผิดพลาด 

    490,000 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม 
และการลงทุน 

8. การจัดทำและเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กองทุน 

มีเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการ 

การจัดทำเอกสาร
เผยแพร่อยา่งน้อย  
1 รายการ 

1. ร วบร วมข ้ อม ู ล เ พ ื ่ อ จ ั ดทำ เ อก ส า ร 

ประชาสัมพันธ์ 

2. ออกแบบและจัดทำเอกสาร  

3 .จัดพิมพ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

    - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

9. จัดอบรม สัมมนาด้าน
การจัดรูปที่ดินฯ และการ
สนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการจัดรูป
ที ่ดินและการสนับสนุน
ด้านการเงินของกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
เข้ารับการสัมมนา 

1 .  กำหนดห ั วข ้ อส ัมมนาตามประ เภท
กลุ่มเป้าหมาย  
2 .  จ ั ดฝ ึ กอบรม/ส ั มมนา  โดยกำหนด
กลุ ่มเป้าหมายเกี ่ยวกับการสนับสนุนด้าน
การเงินของกองทุน 

3. ประเมินผลการสัมมนาเพื่อใช้ปรับปรุงใน

ครั้งต่อไป   

    - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม 
และการลงทุน 

แผน 
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แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับแผน) 
 

 แผนงาน/
โครงการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

10. จัดทำทบทวนแผน
โครงสร้างการบริหาร
ก อ ง ท ุ น แ ล ะ เ พิ่ ม
อ ั ต ร า ก ำ ล ั ง  แ ล ะ
ถ่ายทอดตัวชี ้ว ัดการ
ดำเนินงานสู่รายบุคคล 

(1) ร้อยละความสำเร็จใน
การทบทวน/ จ ัดทำแผน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ พร้อมจัดหา
บ ุคลากรให ้ เ ป ็ น ไปตาม
กรอบอัตรากำลัง 

ระดับความสำเร็จในการ
ท บ ท ว น / จ ั ด ท ำ แ ผ น
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

1. ศึกษารวบรวมข้อมลูโครงสร้างและ
อัตรากำลังของกองทุนให้เป็นปัจจบุัน 
2. ทบทวน/จัดทำกรอบโครงสร้างการ
บริหารงานกองทุน 
3. จ ัดหาบ ุคลากรตามโครงสร ้างกรอบ
อัตรากำลังของกองทุน (พนักงานกองทุน) 

    2,214,591 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 ( 2 )  ก า รนำ ร ะบบกา ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(KPI) และระบบสมรรถนะ 
(Competency System) 
ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 

ร้อยละ 75 ของบุคคลกร
กองทุนมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. ศึกษารวบรวมกระบวนงานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
2..ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวช้ีวัดไปสู่บุคคล
ภายในกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
3.กำหนดต ัวช ี ้ ว ั ด เพ ื ่ อประเม ินผลก าร
ปฏิบัติงาน 
4.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.นำคะแนนจากผลการดำเน ินงานตาม
ตัวชี ้ว ัดมาประกอบในการประเมินผลงาน
รายบุคคล 

6. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

    47,200 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

แผน 
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แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับแผน) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

11 .  โ คร งการพ ัฒน า
สมรรถนะบุคลากรของ
กองทุน 

ร้อยละ 100 ของบุคคล
ก ร ไ ด้ เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร
ฝ ึกอบรมในหล ักส ูตร
ต่างๆ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 
1 หลักสูตร 

1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมของ
แต่ละฝ่าย 
2. ติดต่อประสานงานเพื่อส่งรายชื่อ
และชำระเงินค่าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
4. เก ็บรวบรวมรายงานผลการ
ฝึกอบรม 

    - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

12. โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน 

ร ่างกฎ ระเบียบ เร ื ่อง
ส ว ั ส ด ิ ก า ร พน ั ก ง า น
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ร ่างกฎ ระเบียบ เร ื ่อง
ส ว ั ส ด ิ ก า ร พน ั ก ง า น
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

1 .รวบรวมข ้อม ู ลพ ื ้ นฐานของ
เจ้าหน้าท่ีกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
2.ศึกษาและวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ 
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับเร ื ่องสว ัสด ิการ
เจ้าหน้าท่ีกองทุน 
3.จ ัดทำร ่างกฎ ระเบ ียบ เร ื ่อง
สวัสดิการเจ้าหน้าที่กองทุน 
 

     ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

   

 

 

แผน 
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 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 (ปรับแผน) 
 

แผนงาน/
โครงการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

13. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

ร้อยละ
ความสำเร็จการ
กำกับติดตามทุน
หมุนเวียน 

1. กำหนดแผนการประชุมคณะอนุกรรมการ และ
คณะกรรมการ บริหารกองทุน 
2. รายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนทุก
ไตรมาส 
3. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการของกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ, แผนปฏิบัติการดิจิทัล,แผนปฏิบัติการ
บุคลากร 
4. เสนอแผนให้คณะกรรมการบร ิหารกองทุน
เห็นชอบในไตรมาส 3  
5. ให้มีการจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี 

    186,900 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

14. การเตรียม
ความพร้อม
สำหรับระบบการ
บริหารความเสี่ยง 

เตรียมความพร้อมและตระหนัก
ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของ
ความสำเร็จในการ
ทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง 

1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง การตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังระบุความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรให้ครบทั้ง 4 ด้าน 
2. ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบ เพื ่อจัดการความเสี ่ยงที่ อาจจะ
เกิดขึ้น 
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผน 
4. ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

     ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

แผน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

15. พ ัฒนา /ปร ั บปรุ ง
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที ่สนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

พ ัฒนาระบบสารสนเทศ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 80 

ระดับความสำเร ็จของ 
การพ ัฒนาระบบสารสนเทศ 
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

1. สรรหาบริษัทท่ีปรึกษา ออกแบบ
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล  
2. นำเข้าข้อมูลต่าง ๆ  
3. ทดสอบระบบฐานข้อมูลเพื่อหา
ข้อผิดพลาด 

    - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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แผน 
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3.2 ผลการดำเนินงาน และสถานภาพกองทุน 
  3.2.1 การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
   ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2563 รวมถึงปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 20 สัญญา           
15 โครงการ เป็นเงิน 267,853,276.42 บาท ดังนี้ 
   1) ประเภทเงินกู้ยืม จำนวน 6 สัญญา 6 โครงการ 

ที่ 
ชื่อโครงการ/

จังหวัด 
ปี 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วัตถุประสงค ์
การขอใช้เงิน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลประโยชน์จาก 
การสนับสนุนของ

กองทุน 

1 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บริเวณเทศบาลเมือง
นราธ ิ วาส จ ั งหวัด
นราธิวาส 

2556 19,000,000.- -  เพ ื ่อเป ็นค ่าก ่อสร ้าง          
ถนนสายรองพร้อมระบบ
ระบายน้ำ 

- ก ่อสร ้างถนนสาย
รองพร ้ อม ร ะ บ บ
ระบายน้ำ แล้วเสร็จ 

- โครงการจัดรูปที ่ด ินมี     
การก่อสร้างถนนสายรอง
ครบถ ้ วน  และม ี ระบบ
ระบายน้ำในโครงการ 

2 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บริเวณตลาดเทศบาล 5 
(ตลาดบ ้านคลอง)
จังหวัดพิษณุโลก 

2558 12,500,000.- -  เพ ื ่ อ เป ็ นค ่ า ชด เ ชย            
การรื ้อย้ายอาคาร และ          
ส ิ ่งปลูกสร้างแปลงที ่ดิน
บ ร ิ เ ว ณ ท า ง เ ข ้ า อ อก            
เพื ่อก่อสร้างถนนผังเมือง
สาย ง6 

- ดำเน ินการจ ่ าย
ค่าชดเชยการรื้อย้าย
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
บร ิ เวณก ่ อสร ้ าง 
ถนนผังเมืองให้แก่
เจ้าของที่ดินทุกราย
ตามที ่ได้ร ับอนุมัติ            
แล้วเสร็จ 

- ทำให้สามารถก่อสร้าง
ถนนสายหลักของโครงการ
ได้ต่อเนื่อง 

3 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บริเวณชุมชนหนอง
ห ล ว ง พ ั ฒ น า     
จังหวัดชัยนาท 

2561 3,100,000.- - เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน
สาย 15M-1 เขตทางกว้าง 
15 เมตร   
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างทาง
เชื่อมถนนสายรอง 6M-2 
เขตทางกว้าง 5 เมตร 
-  เพ ื ่อเป ็นค ่าก ่อสร ้าง
สวนสาธารณะ     
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานขุด
แ ต ่ ง ห น อ งห ล ว งต า ม
รูปแบบที่ Reshape 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น 

- ก่อสร้างถนนสาย
15M-1 แล้วเสร็จ 
- ก่อสร้างทางเชื่อม
ถนนสายรอง         
แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่างการ
สำรวจและออกแบบ
สวนสาธารณะ 
- งานขุดแต่งหนอง
หลวง สำรวจและ
ออกแบบแล้วเสร็จ 

-อยู่ในกระบวนการจดัซือ้ฯ 

- ทำให้โครงการมีถนนสาย
รองครบถ้วน , ได ้หนอง
หลวงตามรูปที่ Reshape 
และได้สวนสาธารณะ 
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  1) ประเภทเงินกู้ยืม (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อโครงการ/

จังหวัด 
ปี 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วัตถุประสงค ์
การขอใช้เงิน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลประโยชน์จาก 
การสนับสนุนของ

กองทุน 

4 โครงการจัดรูปที ่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บริเวณสองฟากถนน
โคงการผังเมืองรวม 
สาย ข 5 จ ั งหวั ด      
สมุทรสงคราม 

2562 35,991,860.81 - เพื ่อเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนสายย่อย  

- เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า  

  - เพื่อเป็นค่าเขตขยายประปา  

- เพ ื ่อเป ็นค ่าชดเชย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

- เพื ่อเป็นค่าก่อสร้าง
สวนสาธารณะ  

 

-  จ ่ ายค ่ าชดเชย
อาคาร และสิ่งปลูก
สร้างเจ้าของที่ดิน 2 
รายแล้วเสร็จ 

-  โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ
ก่อสร้างถนนได้ตามแผน 
ม ีระบบไฟฟ ้า , ประปา
และสวนสาธารณะ 

5 โครงการจัดรูปที ่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บริเวณสองฟากถนน
โครงการสาย ง13              
ผ ั งเม ื องรวมเม ื อง
สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

2563 10,600,488.54 - เพื ่อเป็นค่าก่อสร ้าง
เครื่องกั้นถนนชนิดคาน
ทำงานอัตโนมัติ (ข.1) 
-เพ ื ่อเป ็นค ่าร ื ้อย ้ าย
ส ิ ่ งก ่ อสร ้ างในแนว
เส้นทางก่อสร้างเครื่องกั้น 
และทางผ่านเสมอระดับ 
- เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การควบคุมงาน 
 

 

- ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ถ ึงข ั ้นตอน
พ ิ จารณาผ ู ้ ชนะ             
ผลการประกวดราคา 
- ยังมีผ ู ้ย ื ่นอุทรณ์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
อยู่ในระหว่างส่งเรื่อง
ให้ คณะกรรมการ 
พ ิจารณาอ ุทธรณ์
และร้องเรียน เสนอ
ต่อกรมบัญชีกลาง
พิจารณาต่อไป 

- โครงการทำให้สามารถ
เช ื ่อมต ่อระหว ่างถนน
ภายนอกโครงการ และ
ถนนภาย ใน โ ค ร งการ             
จัดรูปท่ีดินฯ 

- ทำให้เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจร 

6 โครงการจัดรูปที ่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่  
บริเวณเทศบาลเมือง
ชัยภ ูม ิ อำเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

2563 20,805,794.- - เพื ่อเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนสายรอง เขตทาง 
12 เมตร 
- เพื ่อเป็นค่าขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
- เพื ่อเป็นค่าขยายเขต
ระบบประปา 

- เน ื ่ องจากม ีการ
ปรับปรุงรายละเอียด
ของงานก ่อสร ้ าง              
จ ึ งต ้องม ีการปรับ
แผนใหม่ 

-  โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ
ก ่อสร ้ างถนนสายรอง 
ระบบไฟฟ้า และระบบ
ประปาได้ 
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 2) ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 14 สัญญา 9 โครงการ 

ที่ 
ชื่อโครงการ/

จังหวัด 
ปี 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วัตถุประสงค ์
การขอใช้เงิน 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ผลประโยชน์จาก 
การสนับสนุนของกองทุน 

7 โครงการจัดรูปที ่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
เทศบาลเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 

2556 2,696,570.- - เพ ื ่ อจ ั ดสร ้ างหรือ
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
ห ร ื อ ส ถ า น ที่
ส าธารณประโยชน์         
ที ่ เป ็นการรองรับการ 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ในโครงการฯ 

-  จ ั ดสร ้ า ง ระบบ
สาธารณูปโภคแล้วเสรจ็ 

-  โ ค ร ง ก า ร ม ี ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณ ู ป โ ภ ค ท ี ่ เ ป็ น
ประโยชน์รองรับการจัดรูป
ที่ดินฯ 

8 โครงการจัดรูปที ่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ต ำ บ ล ป า ก แ พ ร ก
จังหวัดกาญจนบุรี 

2557 13,181,600.- - ก่อสร้างถนนในเขต
ทางรถไฟระยะทาง 
120 ม. ให้ต่อเนื่องกับ
ถนนสายหลักโครงการ 

- ก่อสร้างทางผา่นเสมอ
ระดับชนิดคอนกรีต
กำลังสูง, ติดตั้งเครื่อง
กั้นถนนระบบอัตโนมตัิ
และส่วนประกอบตาม
มาตรฐานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

- ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

 

 

 

- ม ีถนนสายหลักเชื ่อโยง
โครงการตามผังเมืองรวม
กาญจนบุรี 

- ประสานงานเพื่อ
โอนค่าใช้จ ่ายให้
การรถไฟดำเนินการ 

- การเดินทางบนถนนสาย
หลักของโครงการที่ผ่านทาง
รถไฟเกิดความปลอดภัย 

9 โครงการจัดรูปที ่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
หนองกระตึ จังหวัด
นครพนม 

2558 10,000,000.- -  ค ่าก ่อสร ้างระบบ
ระบายน้ำ และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำ 

- ก ่อสร ้างระบบ
ระบายน ้ ำ  และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
แล้วเสร็จ 

- ภายในพื ้นที ่ โครงการมี
ระบบระบายน้ำตามถนน
สายหลักและเชื ่อมโยงกับ
พื้นที่แหล่งรับน้ำภายนอก 
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  2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อโครงการ/

จังหวัด 
ปี 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วัตถุประสงค ์
การขอใช้เงิน 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ผลประโยชน์จาก 
การสนับสนุนของกองทุน 

10 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บริเวณหลังโรงเรียน
ชาต ิ เฉล ิม จ ังหวัด
ระนอง 

2558 

 

 

 

 

 

 

 

6,343,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื ่อเป็นค่ารื ้อถอน
อาคารและส ิ ่ งปลูก
สร้าง ในแนวถนนผัง
เมืองสาย ข1  

 - เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารเร ียนหลังใหม่
ตามแบบ สปช.104/29 
(อาคารเรียน 2 ชั ้น 8 
ห้องเรียน) 

- จ ่ายค ่าร ื ้อย ้าย
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ในแนวที่ถนนสาย
หลักตัดผ่าน 

- ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารเร ียนใหม่
แล้วเสร็จ 

- สามารถก่อสร้างถนนสาย
หลักของโครงการได ้แล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย 

2563 3,439,000.- 

 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างรั ้วพร้อม
ประตูเข้า – ออก ให้กับ
โรงเร ี ยนชาต ิ เฉลิม 
ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร                 
จัดรูปที่ดินฯ 

- อยู่ในขั้นตอนการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

- สามารถก่อสร้างรั้วพร้อม
ประต ู เข ้า – ออก ให ้กับ
โรงเรียนชาติเฉลิม ภายใน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

11 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บร ิเวณสถานีขนส่ง
ผู ้โดยสารเฉลิมพระ
เกียรติฯ (โครงการ 1) 
จังหวัดสุโขทัย 

2558 1,550,721.- 
 

 

 

- เพื ่อจ ่ายค่าร ื ้อถอน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

 - เพื่อเป็นค่าก่อสรา้ง
สวนสาธารณะ 

- ดำเนินการรื้อถอน
และก่อสร้างทดแทน
อาคารและสิ ่ งปลูก
สร ้ างในแนวถนน
โครงการแล้วเสร็จ 

 

- สามารถก่อสร้างถนนสาย
หลักของโครงการแล้วเสร็จ
ตามแผน 

- เพิ่มทางเลือกการสัญจรของ
ยานพาหนะ 

- ลดปัญหาจราจรติดขัดและ
เพิ่มทางเท้าในการสัญจรของ
คนในบริเวณโครงการ 

12 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บร ิ เวณชุมชนตาด
แคนพัฒนา จังหวัด
มุกดาหาร 

2559 1,759,236.07 - ค่าร ื ้อถอนสิ ่งปลูก
สร ้าง และก ่อสร ้าง
ใหม ่ทดแทนในแนว
ถนน  ผังเมืองสาย ข3 
และถนนสายรอง 

- ค่ารื ้อย้ายตำแหน่ง
เสาไฟฟ้า 

- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
และก ่อสร ้ างใหม่
ทดแทนแล้วเสร็จ 

- ร ื ้อย ้ายตำแหน่ ง       
เสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

- ทำให้สามารถก่อสร้างถนน
สายหลักของโครงการได้
สำเร็จตามเป้าหมาย 
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  2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อโครงการ/

จังหวัด 
ปี 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วัตถุประสงค ์
การขอใช้เงิน 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ผลประโยชน์จาก 
การสนับสนุนของกองทุน 

13 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บริเวณชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา จังหวัด
ชัยนาท 

2559 500,000.- - เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่าย
สำหร ั บ งานถมดิ น
ถนนสาย 15M-1 

- ดำเนินงานเสร็จแล้ว - ทำให้ได้ข ึ ้นร ูปถนนเพื่อ
การก่อสร้างที่สมบูรณ์ต่อไป 

14 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บ ร ิ เ วณช ุ มชนศรี
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

2559 2,457,141.- - เพื่อจ่ายค่าทดแทน
อาคารพักอาศัย รั้ว 
โรงเรือน โรงเลี้ยงสัตว์ 
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่
จำเป ็นต ้องร ื ้อย ้าย
และที่อยู่ในแนวถนน
โครงการ 

-  ดำเน ินการรื้ อ
ถอนสิ ่งปลูกสร้าง
ใ น แ น ว ถ น น ผั ง
เ ม ื อ ง เ ส ร็ จ
เรียบร้อยแล้ว 

- จะทำให้สามารถก่อสร้าง
ถนนสายหลักของโครงการ
ได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

15 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บ ร ิ เ วณช ุ มชนศรี
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

2561 37,374,000.- - ค่ารื้อถอนอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างในแนวถนน
ผังเมือง ง1 สาย ง2 
และก่อสร้างทดแทน  
- ค่าก่อสร้างถนนสาย
รองในโครงการ 

-  อย ู ่ ในระหว ่าง
ดำเนินการ 

- จะทำให้สามารถก่อสร้าง
ถนนสายหลักของโครงการ
ได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

16 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
บร ิ เวณตำบลปาก
แ พ ร ก จ ั ง ห วั ด
กาญจนบุรี 

2561 4,000,000.- - ค่าติดตั ้งเครื ่องกั้น
ถนนระบบอัตโนมัติ  
(ข1) ตามาตรฐานการ
รถไฟแห ่ งประเทศ
ไทย 

- ก่อสร้างเครื่องกั้นฯ 
แล้วเสร็จ 

- การเดินทางบนถนนสาย
หลักของโครงการที่ผ่านทาง
รถไฟเกิดความปลอดภัย 

17 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ นที่
จังหวัดน่าน 

2561 51,300,000.- - เพื ่อก ่อสร ้างถนน
สายรอง ระบบไฟฟ้า
แ ล ะ ป ร ะ ป า ใ น
โครงการ 

 

 

 

- กำลังก่อสร้างถนน
สายรอง 

- ระบบไฟฟ้า/ระบบ
ประปาก ่ อสร ้ าง                     
แล้วเสร็จ 

- จะทำให้เก ิดการพัฒนา
พ ื ้ น ท ี ่ ท ี ่ ส อ ด ค ล ้ อ งกั บ
แนวทางของผังเมือง 
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2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อโครงการ/

จังหวัด 
ปี 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วัตถุประสงค ์
การขอใช้เงิน 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ผลประโยชน์จาก 
การสนับสนุนของกองทุน 

18 โครงการจัดรูปที ่ดิน
เพ ื ่ อพ ัฒนาพ ื ้ น ที่
จังหวัดลพบุรี 

2562 

 

21,193,134.- - เพื ่อก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา
งานเชื่อมทาง และผิว
ถนนคอนกรีตสายยอ่ย
ภายในโครงการ 

- ระบบไฟฟ้าก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
- ระบบประปากำลังลง
นามสัญญาจัดซื้อ 
-เชื ่อมทางแล้ว เสร็จ       
1 จุด จาก 2 จุด 
-ก่อสร้างผิวถนนคอนกรีต
สายย่อยแล้วเสร็จ 

- จะทำให้เก ิดการพัฒนา
พ ื ้ น ท ี ่ ท ี ่ ส อ ด ค ล ้ อ งกั บ
แนวทางของผังเมือง 

19 โครงการจัดร ูปที ่ดิน
เพ ื ่ อพ ั ฒนาพ ื ้ นที่
บร ิเวณสองฟากถนน
โคงการผ ังเม ืองรวม 
สาย  ข  5  จ ั งหวั ด
สมุทรสงคราม 

2562 4,500,000.- - ค่าใช้จ่ายขยายเขต
ประปา 

 

- เริ่มดำเนินการใน
ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 2563 

- โครงการมีระบบประปา 
เ ป ็ น ส า ธ า ร ณ ู ป โ ภ ค ใ น
โครงการ 

20 โครงการจัดร ูปที ่ดิน
เพ ื ่ อพ ั ฒนาพ ื ้ นที่  
บร ิ เวณเขตเทศบาล
เมืองตะลุบัน อำเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตาน ี

2563 5,560,731.- - เพ ื ่ อเป ็นค ่ าชดเชย        
รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
และต้นไม้(พืชเศรษฐกิจ) 
ในแนวถนนผังเมืองสาย 
ข1 และ ข4 ขนาดทาง 
15 เมตร 

ดำเนินการจ่าย
ค่าชดเชยรื้อถอน  
สิ่งปลูกสร้าง และ
ต้นไม้ในแนวถนน
ผังเมือง สาย ข1 
และข4 ขนาดทาง 
15 ม. แล้วเสรจ็ 

- ชดเชยค่ารื้อถอนอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างและต้นไม้ เพื่อให้
สามารถก่อสร้างถนนสาย
หลักตามผังเมือง 
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3.2.2 สถานะทางการเงินกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
    1) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2548 – 2564 (30 เมษายน 2564)     
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สิน
ทร

ัพย์
สุท

ธิ 

ปีงบประมาณ

ฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2548 – 2564 (30 เมษายน 2564)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

   หน่วย : บาท 
ปี สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ 

2548 68,684,171.05  -     68,684,171.05  
2549 70,451,259.41  -     70,451,259.41  
2550 72,890,138.99  -     72,890,138.99  
2551 74,440,028.88  -     74,440,028.88  
2552 75,557,238.97  -     75,557,238.97  
2553 76,076,214.49  -     76,076,214.49  
2554 76,984,832.87  -     76,984,832.87  
2555 78,605,222.12  243,562.00   78,361,660.12  
2556 76,261,201.04  -     76,261,201.04  
2557 75,935,761.30  -     75,935,761.30  
2558 61,856,016.72  -     61,856,016.72  
2559 56,417,075.65  -     56,417,075.65  
2560 138,633,481.33  -     138,633,481.33  
2561 219,687,670.14 - 219,687,670.14 
2562 233,175,283.89 200,000.00 232,975,283.89 
2563 267,570,619.87 - 267,570,619.87 
2564 

(ต.ค.63-เม.ย.64) 
308,111,260.45 - 308,111,260.45 
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2) งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2548 – 2564 (30 เมษายน 2564) 
    หน่วย : บาท 

ปี รายได้ ค่าใช้จ่าย 
รายได้สูง(ต่ำ) 

กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
รายได้สูง (ต่ำ) กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม 
2548  134,551.85   -     134,551.85   134,551.85  
2549  1,767,088.36   -     1,767,088.36   1,901,640.21  
2550  2,438,879.58   -     2,438,879.58   4,340,519.79  
2551  1,549,889.89   -     1,549,889.89   5,890,409.68  
2552  1,117,210.09   -     1,117,210.09   7,007,619.77  
2553  518,975.52   -     518,975.52   7,526,595.29  
2554  908,618.38   -     908,618.38   8,435,213.67  
2555  1,554,411.73   177,584.48   1,376,827.25   9,812,040.92  
2556  1,476,706.59   3,577,165.67  (2,100,459.08)  7,711,581.84  
2557  3,847,680.54   4,173,120.28  (325,439.74)  7,386,142.10  
2558 751,965.55 14,831,710.13 (14,079,744.58) (6,693,602.48) 
2559  1,423,678.78   6,862,619.85  (5,438,941.07) (12,132,543.55) 
2560 84,300,771.76   2,084,366.08   82,216,405.68   70,083,862.13  
2561 87,369,453.56 6,286,326.40 81,054,188.81 151,138,050.94 
2562  40,724,185.61 27,436,571.86 13,287,613.75 164,425,664.69 
2563 42,383,063.79 7,988,527.81 34,595,335.98 199,021,000.67 
2564 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 
41,888,159.58 1,347,519 40,540,640.58 239,561,641.25 

-50,000,000
0

50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000

งบแสดงผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2548 – 2564 (30 เมษายน 2564)

รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
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  3) งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 
      เงินฝากประจำ       2,230,215.55   บาท 
      เงินฝากออมทรัพย์              10,932,027.21  บาท 
      เงินฝากกระแสรายวัน           1,000.00   บาท 
      เงินฝากกระทรวงการคลัง                    107,546,779.01    บาท 
          รวมทั้งสิ้น                                                 120,710,021.77   บาท 

 3.2.3 การดำเนินงานตามการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 
     กองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่เข้าสู ่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั ้งแต่ปีบัญชี 2555 โดยปัจจุบันมีการประเมินทั ้งหมด 6 ด้าน คือ              
1) ด้านการเงิน 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการปฏิบัติการ และ 4) ด้านการ
บริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 5) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้าง 6) ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีผลการประเมิน ตั้งแต่ปีบัญชี 2555 – 2563 ดังนี้ 

 

รูปที่ 2 แสดงผลการประเมิน ปีบัญชี 2555 - 2563 
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3.3 ทิศทางของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
  “มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้สามารถสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ให้ดำเนินการจนประสบ
ผลสำเร็จอย่างกว้างขวาง” 
3.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Environmental Analysis: SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength : S)/ จุดอ่อน(Weakness : W)  จากปัจจัยภายใน 

• ปัจจัยภายใน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมได้ และมีผล   
ทำให้การดำเนินงานภายในหน่วยงานประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวได้ 

• จุดแข็ง (Strength : S)  หมายถึง ลักษณะเด่นของการดำเนินงาน หน้าที่ต่างๆ ภายในหน่วยงานที่มี
ผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน 

• จุดอ่อน (Weakness : W)   หมายถึง การดำเนินงานขององค์กรที ่ทำได้ไม่ด ี เป็นอุปสรรค
ความสำเร็จขององค์กร 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities : O)/ ภัยคุกคาม (Threats : T) จากปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือนำมาใช้

ประโยชน์ได้) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยการรับบริการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

• โอกาส (Opportunities : O) หมายถึง โอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจของหน่วยงาน ซึ ่งก็คือ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของหน่วยงาน  

• ภัยค ุกคาม (Threats : T) หมายถึง ความเส ี ่ยง ภ ัยค ุกคาม ข้อจำกัด หร ืออุปสรรคต่างๆ                        
ของหน่วยงาน ซึ่งคือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีบัญชี 2565 ได้ระดมความคิด
ร่วมกันทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ              
ซึ่งได้ผลมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เครื่องมือ Mckinsey’s 7-S Framework ดังนี้  
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรผ่านเครื่องมือ McKinsey’s 7s ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานภายใน

องค์กรในภาพรวมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กร
โดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ที่สำคัญ 7 ด้านหลัก ได้แก่                                                         

1) ด้านค่านิยมร่วม (Share Values) : ค่านิยมร่วมขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงาน 
 จุดแข็ง (Strength: S) 

- มีการกำหนด วิสัยน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการประสาน                   
ความร่วมมือภายในหน่วยงาน และมีแผนงานในการดำเนินงาน 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 - ขาดการสื่อสารและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
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2) ด้านการวางแผน (Strategy) : แผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) 

 - มีการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กร  
 จุดอ่อน (Weakness: W) 

- กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต้องบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในอนาคต ทั้งในด้าน
การดำเนินงาน และสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

3) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) : โครงสร้างองค์กร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 
จุดแข็ง (Strength: S) 
- มีการกำหนดโครงสร้างและการบริหารงานที่ชัดเจนโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ทำหน้าที่
กำกับดูแลติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 - ขาดบุคลากรในบางตำแหน่ง ทำให้โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีไม่ครบทุกฝ่าย 
4) ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) : กระบวนการทำงานขององค์กร 

จุดแข็ง (Strength: S) 
  - มีระบบติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  

 - มีตัวอย่างความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
  - มี พ.ร.บ. และกฎหมายรองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ) 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
      - ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ครบทุกฝ่าย 

    - ระบบจัดเก็บเอกสารขาดประสิทธิภาพ 
 - กฎหมายรองรับ (ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ) ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

5) ด้านรูปแบบการจัดการ (Style) : รูปแบบและวิธีการดำเนินงานขององค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) 
- เป็นนิติบุคคล มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
- กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนสามารถลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนโดย
ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 - กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่ช่วยโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 

- การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม 
6) ด้านบุคลากร (Staff) : จำนวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength: S) 
 - สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  
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 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 - บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และขาดความมั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร  
 ขาดสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 

- ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลาในการ
ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ 

7) ด้านทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills) : ขีดความรู้และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรในองค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) 

 - บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 จุดอ่อน (Weakness: W) 

- ภารกิจงานที่นอกเหนอจากภารกิจหลักมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน            
ของบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
- ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนในทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
- บุคลากรขาดความรู้ ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 

3.4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ดังนี้ 
การวิเคราะห์ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ PEST Analysis คือ 
 1) ด้านนโยบายและการเมือง (Political Component : P) : ปัจจัยด้านการเมือง 
  โอกาส (Opportunities: O) 

- สอดคล้องกับย ุทธศาสตร์ชาติ ด ้านการสร้างความสามารถในการแข่งข ัน ประเด ็นพื ้นที่                    
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
- มี พ.ร.บ.ทุนหมุนเวียนกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ 
- นโยบายกรมโยธาฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินทุกจังหวัด 

 อุปสรรค (Threats) 
- สถานการณ์ต่างๆ การเกิดภัยภิบัติ หรือโรคระบาด ส่งผลต่อโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถชำระ
หนี้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามความปกติใหม่ ( New Normal ) 

2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component : E) : ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 โอกาส(Opportunities: O) 

- โครงการจัดรูปที ่ด ินฯ ที ่ เพิ ่มขึ ้น ทำให้เกิดความต้องการนำเง ินไปพัฒนา สาธารณูปโภค   
สาธารณูปการ 

 - การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินฯ ทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน 
อุปสรรค (Threats) 
- การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 

  - การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ภาคเอกชนไม่ลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 
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3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component : S) : ปัจจัยด้านสังคม 
 โอกาส(Opportunities: O) 
  - การขยายตัวของชุมชนเมืองทำให้มีความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ เพ่ิมขึ้น 

อุปสรรค (Threats)  
 - ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปัจจุบัน  

4) ด้านเทคโนโลยี (Technological Component : T) : ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 โอกาส (Opportunities: O) 
  - ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนามากข้ึน ทำให้การประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

อุปสรรค (Threats) 
- ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)  

(S1) เป็นนิติบุคคล มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการ 
(S2) มีคณะกรรมการในการบริหาร กลั่นกรองการดำเนินงาน
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
(S3) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนสามารถลงทุน
หาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนโดยไม่ต้องนำส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน 
(S4) มีระบบติดตามกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
(S5) มีตัวอย่างความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ          ที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
(S6) มี พ.ร.บ. และกฎหมายรองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ) 
(S7) มีการกำหนดวิสัยน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการ
ดำเนินงานที ่ช ัดเจน มีการประสานความร่วมมือภายใน
หน่วยงาน และมีแผนงานในการดำเนินงาน 
(S8) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่ช่วยโครงการจัด
รูปที่ดินฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
 

(W1) บุคลากรขาดความรู้ทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน
(W2) อัตรากำลังไม่เพยีงพอ 
(W3) บุคลากรบางตำแหน่งลาออก/โยกย้าย ทำให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
(W4) กองทุนจัดรูปที ่ดินฯ ต้องบริหารสภาพคล่อง                    
เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในอนาคต ทั้งในด้านการ
ดำเนินงาน และสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
(W5) ขาดระบบฐานข ้อมูลท ี ่ เป ็นป ัจจ ุบ ัน ทำให้                                  
ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
(W6) กฎหมายรองรับ (ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์        
วิธีปฏิบัติ) ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
(W7) การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายยังไม่
ครอบคลุม 
(W8) บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และขาดความ
มั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร ขาดสิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 
 
 

 
(O1)  สอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ด ้ านการสร ้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ำใน
ทุกมิต ิ 
(O2) โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการ
นำเงินไปพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(O3) ช ่องทางการส ื ่อสารท ี ่พ ัฒนามากข ึ ้น ทำให ้การ
ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
(O4) การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที ่ดินฯ ทำให้รัฐบาล
ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน 
 
 
 
 

 
(T1) การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตาม
แผน ส่งผลให้โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
(T2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ภาคเอกชนไม่
ลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพืน้ที่ 
(T3) สถานการณ์ต่างๆ การเกิดภัยภิบัติ หรือโรคระบาด 
ส่งผลต่อโครงการจัดรูปที ่ดินฯ ไม่สามารถชำระหนี้
กองท ุนจ ัดร ูปท ี ่ด ินฯ ทำให ้ต ้องปร ับเปล ี ่ยนการ
ดำเนินงานตาม   ความปกติใหม่ ( New Normal ) 
(T4) ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรูป
ที่ดินฯ 
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คณะทำงานได้ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ.2563 – 2565) ได้นำเอาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส          
และภัยคุกคามมากำหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ได้ดังนี้ 
       1) จุดแข็งและโอกาสกำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
       2) จุดอ่อนและโอกาสกำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO) 
       3) จุดแข็งและภัยคุกคามกำหนดเป็นกลยุทธ์ตั้งรับ (ST) 
       4) จุดอ่อนและภัยคุกคามกำหนดเป็นกลยุทธ์แก้ปัญหา (WT) 
ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังนี้ 

ตาราง การกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก SO  
จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ 

(S1)  เป ็นน ิต ิบ ุ คคล ม ีความ
คล ่องต ัว และย ืดหย ุ ่นในการ
บริหารและจัดการ 
(S2)  ม ี คณะกรรมการในการ
บริหาร กลั่นกรองการดำเนินงาน
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
( S3)  ก อ ง ท ุ น จ ั ด ร ู ป ท ี ่ ด ิ น ฯ                 
เป็นกองทุนหมุนเว ียนสามารถ
ลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของกองทุน โดยไม่ต้องนำส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน 
(S6)  ม ี  พ.ร .บ.  และกฎหมาย
รองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ) 

(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น  ป ร ะ เ ด็ น                              
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมี
เป ้ าหมาย ต ้องการให ้ม ี การ
กระจายศูนย ์กลางความเจริญ    
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม             
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
(O2)  โครงการจ ั ดร ู ปท ี ่ ด ิ นฯ                       
ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการ
นำเง ินไปพัฒนา สาธารณูปโภค            
สาธารณูปการ  
(O4) การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูป
ท ี ่ด ินฯ ทำให ้ร ัฐบาลประหยัด
งบประมาณในการเวนคือที่ดิน 

เ พ ิ ่ ม ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พ  ใ น ก า ร
ส น ั บ ส น ุ น ด ้ า น ก า ร เ งิ น                 
ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
 

ตาราง การกำหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนา WO  
จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์ 

(W1) บุคลากรขาดความรู้ทักษะ
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน 
(W2) อัตรากำลังไม่เพียงพอ 
 

(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น  ป ร ะ เ ด็ น                              
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมี
เป้าหมาย ต้องการให้มีการ 

พ ัฒนาศ ั กยภาพและพ ัฒนา
บ ุ ค ล า ก ร ใ ห ้ ม ี ค ว า ม รู้                    
ความเชี่ยวชาญ 
 

 
1
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ตาราง การกำหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนา WO (ต่อ) 
จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ ์

(W3)  บ ุคลากรบางตำแหน่ ง
ลาออก/โยกย้าย ทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
(W8) บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ทำงาน และขาดความมั่นคงชัดเจน
ทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 
ขาดสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ของพนักงานกองทุน 
 
 

(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ประเด็นพื ้นที ่และเมือง           
น ่าอยู ่อ ัจฉร ิยะ ซ ึ ่งม ีเป ้าหมาย 
ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
และลดความเหลื ่อมล้ำในทุกมิติ                           
(O2)  โครงการจ ั ดร ู ปท ี ่ ด ิ นฯ             
ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการ
นำเงินไปพัฒนา สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

(W7) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม 

(O3) ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนา
มากขึ้น ทำให้การประชาสัมพันธ์
ให ้ถ ึ งกล ุ ่ม เป ้าหมายได ้อย ่าง
รวดเร็ว 

ศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร สร้างแรงจูงใจ
และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 

ตาราง การกำหนดกลยุทธ์เชิงรับ ST  
จุดแข็ง (S) Threats (T) กลยุทธ ์

(S2)  ม ีคณะกรรมการในการ
บริหาร กลั่นกรองการดำเนินงาน
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
(S4) มีระบบติดตามกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
(S6)  ม ี  พ.ร .บ. และกฎหมาย
รองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ) 
(S7) มีการกำหนดวิสัยน์ พันธกิจ 
ย ุ ทธศาสตร ์  โครงสร ้ า งการ
ดำ เน ิ นงานท ี ่ ช ั ด เจน  ม ี การ
ประสาน   

(T1) การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่
เป ็นไปตามแผน ส่งผลให้โครงการไม่
สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
(T2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจทำให้
ภาคเอกชนไม่ลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาพื้นที่ 
(T3) สถานการณ์ต่างๆ  การเกิดภัยภิบัติ 
หรือโรคระบาด ส่งผลต่อโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ  ไม่สามารถชำระหนี้กองทุนจัดรูป
ท ี ่ด ินฯ ทำให ้ต ้องปร ับเปล ี ่ ยนการ
ดำเนินงานตามความปกติใหม่ ( New Normal )
(T4) ขาดการศ ึกษาว ิจ ัยและพ ัฒนา
นวัตกรรมการจัดรูปที่ดินฯ 

บริหารองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ       
ทางการเงินเพื ่อการพัฒนาด้าน
การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
 



แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจำปีบัญชี 2565) 

 

62 
 

ตาราง การกำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ปัญหา WT  
จุดอ่อน (W) Threats (T) กลยุทธ์ 

(W5) ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ทำให้ไม่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน 
 

(T1) การดำเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผล
ใ ห ้ โ ค ร ง ก า ร ไ ม ่ ส า ม า ร ถ                   
คืนเงินกองทุนได้ 
 

พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

(W7) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม 

( T4)  ข า ด ก า ร ศ ึ ก ษ า ว ิ จั ย                 
แ ล ะ พ ั ฒ น า น ว ั ต ก ร ร ม              
ด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
 

ศ ึกษาว ิจ ัย พ ัฒนานว ัตกรรม      
และเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ์         
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
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การกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix 

Strengths (S) จุดแข็ง 
(S1) เป็นนิติบุคคล มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการ 
(S2) มีคณะกรรมการในการบริหาร กลั ่นกรองการ
ดำเนินงานของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
(S3) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนสามารถ
ลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนโดยไม่ต้อง
นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
(S4) มีระบบติดตามกองทุนจัดรูปที ่ด ินฯ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
(S5) มีตัวอย่างความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ              
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
(S6) มี พ.ร.บ. และกฎหมายรองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์               
วิธีปฏิบัติ) 
(S7) มีการกำหนดวิสัยน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
การดำเนินงานที ่ชัดเจน มีการประสานความร่วมมือ
ภายในหน่วยงานและมีแผนงานในการดำเนินงาน 
(S8) กองทุนจัดรูปที ่ด ินฯ เป็นทุนหมุนเวียนที ่ช ่วย
โครงการ จัดรูปท่ีดินฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
 

Opportunities (O) โอกาส 
(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
(O2) โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการนำเงินไปพัฒนา 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(O3) ช่องทางการสื ่อสารที ่พัฒนามากขึ ้น ทำให้การประชาสัมพันธ์ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
(O4) การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินฯ ทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณใน
การเวณคืนที่ดิน 

Threats (T) ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
(T1) การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้
โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
(T2) การชะลอต ัวของเศรษฐก ิจ ทำให ้ภาคเอกชน  ไม่ลงทุน                     
ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 
(T3) สถานการณต์่างๆ การเกิดภยัภิบัติ หรือ โรคระบาด ส่งผลต่อ
โครงการจดัรูปท่ีดินฯ ไมส่ามารถชำระหนี้กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ทำให้
ต้องปรับเปลีย่นการดำเนินงานตามความปกติใหม่ ( New Normal ) 
 (T4) ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรูปที่ดินฯ 

S-O Strategies กลยทุธ์เชิงรุก 
S1,S2,S3,S6,O1,O2,O4 กลยุทธ ์ที่1 เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพ ในการสนับสนุน                  
ด้านการเงิน ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
แผนงาน 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือเพื่อประกอบการพิจารณา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้ดำเนินโครงการ (ผู้ขอใช้บริการ) 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สินของกองทนุจัด
รูปที่ดินฯ 
W7,O3*** กลยุทธ์ที่ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
แผนงาน 
8. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
 

S-T Strategies กลยุทธ์เชิงรับ 
S2,S4,S7,T1,T2,T3,T4 กลยุทธ์ที่ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ                     
ทางการเงินเพื่อการพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
แผนงาน 
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน  
14. การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยง 
15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

*** กลยุทธ์ที่ 4 จากการวิเคราะห์ TOWS MATRIX แล้วจะอยู่ในกลยุทธ์เชิงพัฒนา แต่เนื่องจากเป้าหมายของกองทุนในระยะ 5 ปีแรก ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2565 มีแผนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเร่ิมสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ที่ 4 เป็นกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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การกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix 

Weakness (W) จดุอ่อน 
(W1)  บ ุคลากรขาดความร ู ้ท ักษะใหม ่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน(W2) อัตรากำลังไม่เพียงพอ 
(W3) บุคลากรบางตำแหน่งลาออก/โยกย้าย ทำให้ขาด              
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
(W4) กองทุนจัดรูปที ่ดินฯ ต้องบริหารสภาพคล่อง                      
เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในอนาคต ทั้งในด้านการ
ดำเนินงาน และสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
(W5) ขาดระบบฐานข้อม ูลท ี ่ เป ็นปัจจ ุบ ัน ทำให้                                 
ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
(W6) กฎหมายรองรับ (ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์                    
วิธีปฏิบัติ) ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
(W7) การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายยังไม่
ครอบคลุม 

(W8) บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และขาดความ
มั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร ขาดสิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 
 

 

Opportunities (O) โอกาส 
(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
(O2) โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการนำเงินไปพัฒนา 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(O3) ช่องทางการสื ่อสารที ่พัฒนามากขึ ้น ทำให้การประชาสัมพันธ์ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
(O4) การพัฒนาเมืองด้วยการจดัรูปที่ดินฯ ทำให้รัฐบาลประหยดังบประมาณใน
การเวณคืนท่ีดิน 

Threats (T) ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
(T1) การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้
โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
(T2) การชะลอต ัวของเศรษฐก ิจ ทำให ้ภาคเอกชน ไม ่ลงทุน                      
ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 
(T3) สถานการณต์่างๆ การเกิดภยัภิบัติ หรือ โรคระบาด ส่งผลต่อ
โครงการจดัรูปท่ีดินฯ ไมส่ามารถชำระหนี้กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ทำให้
ต้องปรับเปลีย่นการดำเนินงานตามความปกติใหม่ ( New Normal ) 
 (T4) ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรปูที่ดินฯ 

W-O Strategies กลยทุธ์เชิงพัฒนา 
W1,W2,W3, W8, O1,O2 กลยุทธ์ที ่ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากร                       
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
แผนงาน 
10. การดำเนินการตามแผนโครงสร้าง พัฒนากระบวนการทำงาน และบริหาร
อัตรากำลังกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
11. การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์
ความรู้ 
12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
W7,O3*** กลยุทธ์ที ่ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก                  
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
แผนงาน 
8. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

W-T Strategies กลยุทธเ์ชิงแก้ปัญหา 
W5,T1 กลยุทธ ์ท ี ่  2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื ่อการ
สนับสนุนด้านการเง ินของกองทุน  และรองร ับความปกติใหม่                       
( New Normal ) 
4. การกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้านการปฏิบัต ิงาน                   
และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
5. การกำกับดูแล และติดตามการคืนเงินกองทุนฯ 
6. จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และข้อมูล
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่           
( New Normal ) 
W7,T4 กลยุทธ์ที ่ 3 ศึกษาวิจ ัย พัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
แผนงาน 
7. การให้เงินสนับสนุนเพื ่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่
ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ 

*** กลยุทธ์ที่ 4 จากการวิเคราะห์ TOWS MATRIX แล้วจะอยู่ในกลยุทธ์เชิงพัฒนา แต่เนื่องจากเป้าหมายของกองทุนในระยะ 5 ปีแรก ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2565 มีแผนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเร่ิมสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ที่ 4 เป็นกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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บทที่ 4 

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 – 2565 
4.1 ค่านิยม 

 
 

 
 

4.2 วิสัยทัศน์  

  กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต ยั่งยืน และเป็นที่รู้จัก 
4.3 พันธกิจ 
  1) สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้สัมฤทธิ์ผล 

 2) ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ และกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้แพร่หลาย 
  3) บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 
4.4 วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องตามระบบการผังเมือง
และการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4.5 เป้าหมาย 
  1) สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินฯ ดำเนินโครงการให้สำเร็จ  
  2) กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย  
  3) วางรากฐานการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นระบบ  
4.6 ผลผลิต 
  จำนวนโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน 
4.7 ผลลัพธ์ 
  การสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ทำให้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งนี้ส่งผลให้โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบผลสำเร็จ 
และประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4.8 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
  1) สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ให้แพร่หลาย 
  2) สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
  3) สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
 

Transparence 
(ความโปร่งใส) 

Honest 
(ความซื่อสัตย์) 

Achievement 
(การบรรลุผลสำเร็จ) 

Integration 
(การผสมผสาน,บูรณาการ) 

T H A I 
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4.9 กลยุทธ์ 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

  2) พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับความปกติใหม่                            
( New Normal ) 

  3) ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินฯ 
  4) ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
  5) พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
  6) บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพ่ือการพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
4.10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
2) ทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวกับการจัดทำคู่มือเพ่ือประกอบการพิจารณาคณะกรรมการบริหาร 

กองทุนฯ และผู้ดำเนินโครงการ(ผู้ขอใช้บริการ)     
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
4) การกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุน

จากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
5) การกำกับดูแล และติดตามการคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
6) จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือรองรับการ  

ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่( New Normal ) 
7) การให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ 

    8) การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 
9) จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
10) จัดทำทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุน เพ่ิมอัตรากำลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานสู่รายบุคคล                          
11) การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
12) โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  
13) การเพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
14) การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยง 
15) พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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4.11 ประโยชน์ที่ได้รับ 
    1) การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที ่ดินฯ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโครงการจัดรูปที ่ดินฯ                 
ทำให้โครงการดำเนินได้ตามแผน และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    2) ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
    3) การจัดรูปที ่ดินฯ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมือง สามารถจัดระเบียบแปลงที ่ดินและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมกันในคราวเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แปลงที่ดินได้รับการจัดรูปใหม่ให้เป็นระเบียบ ที่ดิน
มีมูลค่าสูงขึ้น แก้ปัญหาพื้นที่ตาบอด ได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการ
สาธารณะที่ได้มาตรฐานผังเมือง นำไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  4) ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนในพ้ืนที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ รวมถึงบริเวณโดยรอบ ซ่ึงส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของเมืองและประเทศ 
    5) รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เกิดความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเมืองของตนเอง 
 
4.12 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการฯ และกลยุทธ์ของกองทุน  
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Type text here

Type ext here
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4.12 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการฯ และกลยุทธ์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
วิสัยทัศน์ 
 
เป้าประสงค์ 
 
พันธกิจ 
 
 
 
แผนปฏิบัติการฯ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เตบิโต ยั่งยืน และเป็นที่รู้จกั 

ง สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 

1. สนับสนุนด้านการเงิน 
เพ่ือการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 

1. สนับสนุนด้านการเงิน 
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการสนับสนุนด้านการเงิน 
ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และกองทุน 

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้แพร่หลาย 

2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 

3. ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 

3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 

ด้านการพัฒนาเมือง 

3. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

6. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ทางการเงินเพ่ือการพัฒนา      

ด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

5. พัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ 

ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานตรงตามแผน 

ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของโครงการจัดรูปที่ดิน
ที่ดำเนินโครงการได้ประสบ
ผลสำเร็จจนสิ้นสุดโครงการ 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาวิจัย และ

ประชาสัมพันธ์ 

 

ร้อยละความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

ร้อยละความสำเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับบริการ 

1. เพิ ่มประสิทธิภาพในการจ่ายเงินกองทุน  
เพือ่สนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

4. การกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้าน
การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
  
5. การกำก ับด ู แล  และต ิ ดตามการคืน
เงินกองทุนฯ 

7. การให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า 
วิจัยและเผยแพร่ความรู้ ด้านการจัดรูปที่ดินฯ
   

8. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กองทุน  

9. จ ัดอบรม ส ัมมนาด้านการจ ัดร ูปท ี ่ด ินฯ           
และการสนับสนุนด ้านการเง ินของกองทุน           
จัดรูปที่ดินฯ  (อบรมออนไลน์) 

13. การเพิ ่มประสิทธ ิภาพการกำก ับด ูแล        
ของคณะกรรมการบร ิหารท ุนหม ุนเว ียน
  

6. จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการ         
จัดรูปที่ดินฯและข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ด ินฯ 
เพื่อรองรับ ความปกติใหม่ ( New Normal ) 

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

10. จัดทำทบทวนแผนโครงสร้างการบริหาร
กองทุน เพิ่มอัตรากำลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัด
การดำเนินงานสู่รายบุคคล 

11.  การพ ัฒนาท ักษะบ ุคลากรโดยการ
ฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

12. โครงการเสริมสร้างแรงจงูใจ ในการทำงาน 

3. การเพิ ่มประสิทธ ิภาพในการลงทุนหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุน และรองรับความปกติใหม่ 

( New Normal ) 

4. ศึกษาวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่

แผนบริหารความเสี่ยง 14. การเตร ียมความพร ้อมสำหร ับระบบ            
การบริหารความเสี่ยง 

แผนทรัพยากร 
บุคคล 

แผนสารสนเทศ 

แผนทรัพย์ยากร
บุคคล 

 

แผนงาน 
/โครงการ 

แผนปฏิบัติการ  
 

 

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย และจัดทำคู ่ม ือเพื่อ
ประกอบการพิจารณาคณะกรรมการ บริหารกองทุน ฯ 
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4.13 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 
  จากการทบทวนแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 – 2565 ยังคงกำหนดแผนปฏิบัติการ 15 แผนตามเดิม แต่เห็นควรปรับแผนปฏิบัติการ 2 แผน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยปรับแผนที่ 7 การให้เงิน
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดิน ไปดำเนินการในปีบัญชี 2565 
และแผนที่ 9 จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนฯ จัดรูปที่ดิน 
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 

2. ปรับงบประมาณในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  
 
รายละเอียดปรากฏดังตาราง แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ .ศ. 2563 – 

2565 และ แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 (ปรับแผน) และ ตาราง
เป้าหมายการให้บริการของผลผลิตกิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  



                             4.14 ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน  / โครงการ 
2563 2564 2565 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
พันธกิจที่ 1  สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผล             

สนับสนุนด้านการเงิน 
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้
แพร่หลาย 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการสนับสนุนด้านการเงิน 
ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ             
2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย และจัดทำคู่มือเพ่ือประกอบการพิจารณาคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ 

            

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ             
2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพ่ือการ
สนับสนุนด้านการเงินของกองทนุ และรองรับ
ความปกติใหม่ ( New Normal ) 
 

4. การกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน  และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทนุจัดรูปที่ดินฯ     

            

5. การกำกับดูแล และติดตามการคืนเงินกองทุนฯ             
6. จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และข้อมูลของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพ่ือรองรับความปกติใหม่ ( New Normal ) 

            

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย             

สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้
ยั่งยืน 

3. ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

7. การให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ              

4. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

8. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน             
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน 
จัดรูปที่ดินฯ  

            

พันธกิจที่ 3  บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง             

สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

5. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 

10. จัดทำทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุน เพ่ิมอัตรากำลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัด
การดำเนินงานสู่รายบุคคล                          

            

11. การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้             
12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสวัสดิการพนกังาน              

6. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพ่ือ
การพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

13. การเพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน              
14. การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยง             
15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
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                              4.15 ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ปรับแผน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน  / โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2563(ผล) 2564(แผน) 2565(แผน) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

พันธกิจที่ 1  สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผล 155.0948             

สนับสนุนด้านการเงิน 
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้
แพร่หลาย 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการสนับสนุนด้านการเงิน 
ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 153.9519             
2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย และจัดทำคู่มือเพ่ือประกอบการพิจารณาคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ             

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ไม่ใช้งบประมาณ             
2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพ่ือการ
สนับสนุนด้านการเงินของกองทนุ และรองรับ
ความปกติใหม่ ( New Normal ) 
 

4. การกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน  และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทนุจัดรูปที่ดินฯ     

1.1432             

5. การกำกับดูแล และติดตามการคืนเงินกองทุนฯ ไม่ใช้งบประมาณ             
6. จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และข้อมูลของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพ่ือรองรับความปกติใหม่ ( New Normal ) 

ไม่ใช้งบประมาณ             

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย 3.6             

สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้
ยั่งยืน 

3. ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

7. การให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ  3.5             

4. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

8. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุน 0.1             
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน 
จัดรูปที่ดินฯ  

ไม่ใช้งบประมาณ             

พันธกิจที่ 3  บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 7.4168             

สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

5. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 

10. จัดทำทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุน เพ่ิมอัตรากำลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัด
การดำเนินงานสู่รายบุคคล                          

6.6127             

11. การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้             
12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสวัสดิการพนกังาน  ไม่ใช้งบประมาณ             

6. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพ่ือ
การพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

13. การเพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  0.8041             
14. การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยง -             
15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

ไม่ใช้งบประมาณ             
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 4.16 เป้าหมายการให้บริการของผลผลิตกิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  

เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัด 2563 2564 2565 รวม หมายเหตุ 

การสนับสนุนทางด้านการเงิน 

โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

ร้อยละของการเบิกจ่าย

ที่ได้รับการอนุมัติ 
100% 100% 100% 100% 

 

ผลผลิต/กิจกรรม      จำนวนผู้ขอรับการสนับสนุน 

ด้านการเงินของกองทุน 

จัดรูปท่ีดินฯ เพิ่มขึ้นทุกป ี

จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

ด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
จำนวนโครงการ 4 2 4 10 

งบประมาณ ล้านบาท 42.7213 74.4201 49.2406 166.3821 รวมยอดเงินคงเหลือของกองทุนและ

งบประมาณที่จะขอรับการจัดสรร 

เพิ่มเตมิรายป ีผลผลิต/กิจกรรม หน่วย/ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนด้านการเงิน 

เพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 
ล้านบาท 40.5273 71.9378 42.6300 155.0951 

 

1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงิน

ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

รายการ 4 2 4 10 จำนวนผู้ขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน

ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพิ่มขึ้นทุกปี 

ล้านบาท 40.4807 71.4112 42.0600 153.9519 

1.2) พัฒนาระบบติดตามประเมินผล  

เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับ

ความปกติใหม่ (New Normal) 

รายการ - 2 1 3 การกำกับดูแล และเร่งรดัติดตามการเบิก

จ่ายเงิน/ การส่งชำระคืนตามข้อตกลง 

ล้านบาท 0.0466 0.5266 0.5700 1.1432 
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4.16 เป้าหมายการให้บริการของผลผลิตกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

 ผลผลิต/กิจกรรม 
หน่วย/

ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 รวม 

หมายเหตุ 

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้

ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ และกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

ให้แพร่หลาย 

ล้านบาท - - 3.6000 3.6000  

2.1) ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม  

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

รายการ - - 1 1 โครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนุนดา้นการ

ศึกษาวิจัย และประชาสมัพันธ์ ล้านบาท - - 3.5000 3.5000 

2.2) ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

     

รายการ - - 2 2 
สื่อประชาสัมพันธ์/อบรมและสมัมนา  

ล้านบาท - - 0.1000 0.1000 
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4.16 เป้าหมายการให้บริการของผลผลิตกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

  

ผลผลิต/กิจกรรม 
หน่วย/

ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 รวม หมายเหตุ 

กิจกรรมหลักที่ 3 บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการ

พัฒนาเมือง 

ล้านบาท 2.5035 2.4824 2.8058 7.6870 

 

3.1) พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของกองทุน

ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

รายการ 2 2 2 6 จัดจ้างบุคลากร/อบรม 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ล้านบาท 2.0649 2.2146 2.6034 6.8829 

3.2) บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ทางการเงินเพ่ือการพัฒนาด้านการ          จัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

รายการ 2 2 2 6 ประชุมคณะกรรมการ/บริหาร

สำนักงานกองทุน 

จัดรูปท่ีดินฯ ล้านบาท 0.2848 0.2678 0.4072 0.8041 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565 จัดทำขึ้น เพื่อให้กองทุนใช้เป็นแผนงานในการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2565 และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่ โดยเนื้อหาสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 มีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจำปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็กหลักที่สำคัญ ดังนี้ 
5.1 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1) วัตถุประสงค์ 
2) เป้าหมาย 
3) ขั้นตอน 
4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน 
6) ผู้รับผิดชอบ 
7) ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

5.2 องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ 
ปรับเปลี่ยนแผนงานเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ทั้งนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประกอบด้วย แผนงานปฏิบัติงาน 3 ด้าน ได้แก่ 
1. สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย 
2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
3. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

และมีแผนโครงการ 15 โครงการ มีรายละเอียดของแผนฯ ดังตารางแผนปฏิบัต ิการกองทุนจัดรูปที ่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565 ดังนี้ 
 
 



แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

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

 
1

 
2

 
3

 
4

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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2
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4

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 

 
1

 
2

 
3

 
4

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
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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

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

Win10
Typewritten Text
81



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 
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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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