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วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

               4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 – 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 -2562)  

 

 

 

 

 

          
และการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       
     เห็นชอบในหลักการ ให้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 – 2562 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดตั้งคณะท างานจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายวีระพงษ์  บุญญานุสนธิ์) และผู้อ านวยการส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นหลักเบื้องต้น และ                 
ให้เพ่ิมเติมบุคลากรท่านอ่ืนทั้งจากภายในและภายนอก กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือด าเนินการพิจารณา             
ร่างยุทธศาสตร์กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และสามารถก าหนดแผนพัฒนา
กองทุนจัดรูปที่ ดินฯ และน าผลที่ ได้จากการยกร่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนจัดรูปที่ ดินฯ เสนอต่อ         
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต่อไป  
 
     เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ       
แก้ไขงบประมาณการใช้จ่ายปี 2561 จากงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด จ านวน 200,606,740 บาท 
เป็นงบประมาณตามสถานะทางการเงินของกองทุนจัดรูปที่ ดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ในปัจจุบัน จ านวน 
170,807,747 บาท พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ และงบบริหารส านักงาน                
ตามระเบียบ ทั้งนี้เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป 

             4.2 การทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2556 – 2561 และการจัดท าแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   

     ให้ฝ่ายเลขานุการปรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนและจุดมุ่งหมายของกระทรวงการคลัง และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
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            4.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. 2560 – 2562 และการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 

   เห็นชอบในหลักการแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้            
ฝ่ายเลขานุการปรับรายละเอียด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน และ น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

            4.4 การทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง 
 

   ให้ฝ่ายเลขานุการปรับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และก าหนดแผนงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 3- 5 ปี และน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน                
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ในครั้งต่อไป    

            4.5 การขอผ่อนผันช าระคืนเงินกู้ยืม โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) จังหวัดพิษณุโลก 

   ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลเอกสาร เหตุผลความจ าเป็นเรื่องขอผ่อนผัน และน าเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการ            
ด้านบริหารกองทุนและส านักงานกองทุน เพ่ือกลั่นกรอง และหลั งจากนั้นให้น าข้อมูลสรุปที่ได้ เสนอต่อ      
คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

            4.6  การขอขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุนจากโครงการจัด
รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดสุโขทัย 

   เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาส่งคืนเงินกองทุน จ านวน 1,149,951 บาท ภายใน ระยะเวลา 1 ปีนับแต่
วันครบสัญญา 

           4.7  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและ
ส านักงานกองทุน 

   เห็นชอบการปรับปรุงคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและส านักงานกองทุน ให้เพ่ิมคุณสมบัติ ทวีผลจรูญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนบริษัทบริหาร
สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) และให้ปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ ดังนี้ ๑. พิจารณาเสนอแนะแนว
ทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และการปฏิบัติราชการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
๓. พิจารณาเสนอแนะในการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกองทุน        
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ๔. พิจารณาเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเก่ียวกับกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ๕. พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 
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            4.8  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

   คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้เพ่ิม
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ ดังนี้  ๑. กลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา ๘๑ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมายตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๑๐ และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติการบริหาร ทุ น ห มุ น เ วี ย น            
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย          

 


