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ระเบียบวาระ มต ิ

วาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุน    จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ครั้งที่  
2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

     รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
                3.1 ผลการตรวจสอบรายงานการเงินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบ
แล้ว 

      
     รับทราบ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ตาม
มาตรา 82 และจัดท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 
ตามมาตรา 83 และให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 ด้วย 

            3.2 รายงานผลการด าเนินงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ประจ าปีบัญชี 2562 

 

    รับทราบ และให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยมีขอบเขตเฉพาะ
ของกองทุนฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกจากกรมโยธาธิการและ      ผัง
เมือง 
    2 .  ให้ เ พ่ิ ม ช่ อ งท า งการประชาสั ม พันธ์  เ พ่ื อ พัฒนา
ประสิทธิภาพงานกองทุนฯ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบข่าวสาร
กองทุนฯ มากขึ้น เช่น กิจกรรมที่กองทุนฯ ได้ปฏิบัติตามที่
รายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 

          3.3 รายงานฐานะการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

    รับทราบ 

          3.4 รายงานผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากกองทุน 

    รับทราบ และในการรายงานผลครั้งหน้าให้สรุปแยกประเภท
ของการสนับสนุนเงินไปแล้วให้ชัดเจน 

วาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

                 4.1 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 

 
    ไม่อนุมัติเงินอุดหนุนแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
เนื่องจากการระบุวัตถุประสงค์ของการขอรับเงินจากกองทุนฯ  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ 

             4.2 การขอขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุน
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ครบก าหนด
ช าระวันที่ 22 มิถุนายน 2562) 

    เห็นชอบ 1. ให้ขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุนโครงการจัดรูป
ที่ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่  บริ เวณชุมชนตาดแคน อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จ านวนเงิน 1,383,600 บาท           
ไปอีก 1 ปี  ครบก าหนดช าระวั นที่  22 มิถุนายน 2563        
ตามเงื่อนไขของสัญญา 
2. ให้ฝ่ายเลขานุการร่างระเบียบหรือประกาศให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ข้อ  6 (4 )  การใช้ เ งิ น ให้ เป็น ไปตามเงื่ อนไขที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
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             4.3  การขอขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุน
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 
(ครบก าหนดช าระวันที่ 18 สิงหาคม 2562) 

เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุนโครงการจัดรูปที่ดิน         
เ พ่ื อ พั ฒ น า พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม  จ า น ว น เ งิ น               
2,457,141 บาท ไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวันที่ 18 
สิงหาคม 2563 ตามเงื่อนไขของสัญญา 

            4.4 การขอขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุน
โครงการจัดรูปที่ดิน   เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 
(ครบก าหนดช าระวันที่ 18 สิงหาคม 2562) 

เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุนโครงการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชัยนาท จ านวนเงิน 499,968 บาท   
ไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวันที่ 18 สิงหาคม 2563        ตาม
เงื่อนไขของสัญญา 

            4.5 ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2563 

เห็นชอบ ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปีบัญชี 2563 โดยให้ฝ่ายเลขาฯ 
ปรับค่าเป้าหมายประจ าปีบัญชี 2563 ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 
ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนจังหวัดที่กองทุนฯ เข้าไปติ ดตาม
หลังจากให้เงินอุดหนุนหรือกู้ยืม ให้เพ่ิมค่าเป้าหมายในการ
ติดตามให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563  
2. ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนจังหวัดที่กองทุนฯ เข้าไปประชาสัมพันธ์
ให้กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณให้
ด าเนินโครงการส าเร็จ โดยประสานงานร่วมกับ                
ส านักจัดรูปที่ดินฯ และผู้ด าเนินโครงการฯ 

3. ให้มีการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดระหว่างกรมบัญชีกลาง ที่
ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
และกองทุนจัดรูปที่ดินฯ กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ        
ในครั้งต่อไป 

วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
               ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เรื่อง การก าหนดให้ทุนหมุนเวียนน าเงิน
ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ 

 

รับทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
1. เสนอแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการจัดหาผลประโยชน์ขอ ง           
กองทุนฯ เพ่ือพิจารณาที่ดินที่ได้รับบริจาค  
2. จากการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ ผ่านมากว่า 50 
โครงการ มีการปิดโครงการเพียง 4 แห่ง จึงให้ส านักจัดรูปที่ดินฯ 
และส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาแต่ละ
โครงการว่าจะให้ช่วยสนับสนุนอย่างไร เพ่ือให้โครงการสามารถ
ประกาศสิ้นสุดโครงการได ้

 


