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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 เมื่อปี พ.ศ. 2530 – 2532 ส านักผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น Japan International Cooperation 
Agency (JICA) ในโครงการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางผังเมือง (Applied Technology for 
making City Planning) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเสนอเทคนิคสมัยใหม่เพ่ือช่วยในการวางผังเมือง พร้อม
ทั้งเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนา
เมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) 
 ปี 2535 เปลี่ยน “ส านักผังเมือง” เป็น “กรมการผังเมือง” ปี 2545 เปลี่ยนจาก “กรมการผังเมือง”                
เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง ในปี พ.ศ. 2535 – 2536 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)                 
ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมือง              
ในประเทศไทย โดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ฝึกอบรมและแนะน าความรู้ด้านเทคนิคการจัดรูปที่ดิน                
เพ่ือพัฒนาเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการผังเมือง (เป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2545) เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถน าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประสบผลส าเร็จ
มาแล้วในหลายประเทศ ซึ่งส านักงบประมาณได้สนับสนุนงบประมาณเป็นทุนประเดิม 50 ,000,000 บาท           
จัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง 
 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่                
พ.ศ. 2547 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 81 ก โดยมาตรา 75 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้จัดตั้งกองทุน
ขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่” ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่...” และมาตรา 76 ได้บัญญัติ
ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเป็นนิติบุคคล และให้ เงินที่ โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเ พ่ือการจัดรูปที่ดิน                     
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 ตามมาตรา 75 (1) เป็นเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ซึ่งขณะนั้นมีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอยู่จ านวน 68,549,619.20 
บาท                                              
 ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย      
เริ่มจัดตั้งในปี 2555 โดยแยกออกมาจากส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีการด าเนินงานและจ้างพนักงาน
กองทุนฯ เป็นการเฉพาะ และปี 2556 เริ่มด าเนินการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณ เพ่ือใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าเงินงบประมาณที่ก าหนดให้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนไปใช้จ่ายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายนั้น ๆ หรือน าเงินรายรับที่ได้จากการด าเนินงาน
มาสมทบไว้ ส าหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
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 โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จ านวน 80,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 80,000,000 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จ านวน 40,000,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40,000,000 บาท  
1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตามมาตรา 75 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และตามมาตรา 76 ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นนิติบุคคล 
  
1.3 เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และได้มีการจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มต้นการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป้าหมาย        
จึงมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงด าเนินการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่
โครงการจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือให้เป็นโครงการตัวอย่างท าให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในระยะต่อมาจึง
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นในการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดิน ตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
 การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กองทุนจัดรูปที่ดิน         
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มีกรอบแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ทั้ง (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ที่เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาว 
(2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่แผนระดับต่างๆ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค 
และระดับประเทศ (4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580)  เป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาวอย่างยั่ งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี  (5) แผนปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ในการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (6) แผนปฏิบัติ
การกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้าน
การผังเมือง และการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักจัดรูปที่ดิน          
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้วยการก่อสร้างถนนตามผังเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ ตลอดจนใช้การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่          
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง และยังส่งเสริมการพัฒนาเมืองรูปแบบพิเศษ เช่น Smart City 
และโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นต้น 
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 ดังนั้นแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จึงจ าเป็นจะต้องเตรียมพร้อมและมีแนวทางในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาเมือง    
 
 
1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ 

โครงสร้างการบริหารของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ บริหารโดยมีคณะกรรมการบริกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และมี
ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
  1.4.1 คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
  โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสามคนเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
(มาตรา 81) ได้ก าหนดหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ไว้ดังนี้     

1) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 2) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามาตรา 77 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 
 3) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานกองทุน 
 4) อนุมัติงบประมาณประจ าปีส าหรับการด าเนินงานของกองทุนและส านักงานฯ 
  5) ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
  6) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  1.4.2 คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรกองทุนและส ำนักงำนกองทุน 
    แต่ งตั้ ง โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ ดิน เ พ่ือพัฒนา พ้ืนที่  ตามมาตรา 10                    
แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
     2) เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ     
การปฏิบัติราชการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
    3) พิจารณาเสนอแนะในการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
    4) พิจารณาเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดิน                   
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่
    5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 
    6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมาย 



แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 - 2565 

 

4 
 

 1.4.3 คณะอนุกรรมกำรด้ำนระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
     แต่ งตั้ ง โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ ดิน เ พ่ือพัฒนา พ้ืนที่  ตามมาตรา 10                         
แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
    1) กลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ 
ตามมาตรา 81 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมายตามมาตรา 80               
และมาตรา 10 และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
    2) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติการบริหาร            
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
    3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมาย 

  1.4.4 ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้ก าหนดให้เป็นหน่วยงานภายใน และได้ก าหนดโครงสร้างส านักงานและอัตราก าลังบุคลากร ให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยการบริหารงานของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2555 และเพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จึงแบ่งระบบ
บริหารงานภายในออกเป็น 3 ฝ่ าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่ ว ไป ฝ่ายการเงินและบัญชี                          
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน ส่วนงานตรวจสอบภายในให้กองตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ช่วยก ากับดูแลจนกว่าส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่มีโครงการและภารกิจที่มากขึ้น                    
จึงจะก าหนดโครงสร้างให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของกองทุนเอง 
 

โครงสร้างการบริหารของเงินทุนหมุนเวียนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(กองตรวจสอบภำยใน 

กรมโยธำธิกำรและ 
ผังเมือง) 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

 

ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ฝ่ำยวิเครำะห์ติดตำมและกำรลงทุน 
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รูปที่ 1  โครงสร้างการบริหาร 
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บทที่ 2 
กฎหมำย ระเบียบ นโยบำย และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 พระรำชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 
     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1) คณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ขึ้น
คณะหนึ่ง จ านวน 25 คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการ ก าหนด
มาตรฐาน ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
   2) คณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ส่วนจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน         
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจังหวัด จ านวน 18 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มี คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 19 คน มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้อ านวยการส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการในหมวดนี้
มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ การตั้งและควบคุมการด าเนินงานของสมาคม พิจารณาและเสนอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องกับที่ดิน เงินกองทุน รวมถึงก าหนดค่าเสียหายหรือค่าทดแทน 
   3) สมำคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ สมาคมที่ด าเนินการจัดรูปที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน สมาคมที่
จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล รับจดทะเบียนโดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจั งหวัดหรือ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีการก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานของ
สมาคม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสมาคม ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ตรวจการสมาคม รวมถึง                   
การยกเลิกสมาคม การจดทะเบียน และการยกเลิกสมาคมให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   4) กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ผู้ที่จะด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เงื่อนไขความเห็นชอบของ
เจ้าของที่ดิน การสอดคล้องกับผังเมือง การยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวงในการจดทะเบียน และการไม่อยู่ใน
บังคับของกฎหมายจัดสรรที่ดิน 
   5) กำรเสนอโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ผู้จะด าเนินโครงการต้องเสนอโครงการต่อคณะ
กรรมการฯ กรุงเทพมหานคร การให้ความเห็นชอบโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด 
ให้มีการส ารวจเพ่ือจัดท าโครงการและให้ประกาศโครงการในที่เปิดเผย ให้น าข้อคิดเห็นหรือคัดค้านเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมาประกอบการให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน และให้จัดรูปที่ดินในบริเวณเพลิงไหม้ได้ 
รวมถึงให้มีหลักประกันเพ่ือคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องกับโครงการด้วย เมื่อเอกสารครบถ้วนให้พิจารณาโครงการ
ภายใน 180 วัน เมื่อเห็นชอบ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   6) กำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้ประกาศโครงการจัดรูปที่ดินที่ได้รับ     
ความเห็นชอบแล้วโดยเปิดเผย เพ่ือให้เจ้าของที่ดินในเขตพ้ืนที่โครงการต้องปฏิบัติตาม ให้มีคณะกรรมการ      
ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือช่วยการบริหารงานของผู้ด าเนินโครงการให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
                  - กรณีจ าเป็นต้องใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินหรืออาคาร
หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้มีผลเป็นการถอนสภาพ      
ที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
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                   - กรณีจ าเป็นรัฐอาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้ในโครงการก็ได้ ผู้ด าเนินโครงการมีสิทธิ์ เข้าไป
ด าเนินการในอาคารและที่ดินที่อยู่ในโครงการได้ ห้ามเจ้าของที่ดินท านิติกรรมใด ๆ ที่ต้ องมีการรังวัด ระบุให้    
ผู้ที่อยู่ในบริเวณโครงการทราบถึงการประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การก าหนดแปลงที่ดินใหม่ 
ค่าชดเชยและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับการบริหาร ที่ดินจัดหาประโยชน์และทรัพย์สิน
ส่วนกลาง การสิ้นสุดโครงการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
                   - กรณีมีเหตุกระทบถึงการด าเนินงานจัดรูปที่ดิน คณะกรรมการฯ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการหรือเพิกถอนโครงการได้ 
  7) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้จัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ในกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดรูปที่ดิน โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นการให้กู้ยืม หรือช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ด าเนินโครงการ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนแทนส านักงบประมาณ ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน               
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสามคนเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและ
เลขานุการโดยคณะกรรมการ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานกองทุน มีรายละเอียดที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และต้อง
รายงานการตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป  
    
2.2 กฎหมำย ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 
  2.2.1 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง   
ในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเป็น
ผู้ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณากลั่นกรอง ก ากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน 
รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินผลทุนหมุนเวียน การบริหารบุคคล 
การเงิน การพัสดุ การก าหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1) กำรบริหำร ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน
เพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และให้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการ ประมาณการรายรับรายจ่าย และประมาณการกระแสเงินสด 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งให้
กระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
   2) คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการ (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน
ไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธานแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้บ ริหารทุน
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หมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้                             
(1) ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์                 
ของทุนหมุนเวียน (2) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด ( 3) พิจารณาอนุมัติแผน                          
การด าเนินงานประจ าปี และ (4) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
   3) ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียนท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน และการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน อ านาจหน้าที่ ระยะเวลาการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลิกจ้างพนักงานและ
ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 
     4) กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานการเงินของ       
ทุนหมุนเวียน ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ปีงบประมาณ) โดยให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของทุนหมุนเวียน   
ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี โดยจัดท ารายงาน     
การสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และน าส่งรายงานการเงิน
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
รวมถึงให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด 
     5) กำรประเมินผล ก าหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน    
เป็นประจ าทุกปี โดยประเมินในด้านต่อไปนี้ (1) การเงิน (2) การปฏิบัติการ (3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงาน และลูกจ้าง และ (6) ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

 2.2.2 พระรำชกฤษฎีกำ กำรก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุด และกำรน ำทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของ  
ทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 11 (4) และ (6) 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ .ศ. 2558 ในการก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนเงิน
สะสมสูงสุดส าหรับทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1) ให้ทุนหมุนเวียนจัดท ำข้อมูล เพ่ือประกอบการค านวณในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด 
และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งให้แก่กรมบัญชีกลางตามระยะเวลา และหลักเกณฑ์     
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
   2) กำรก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุด ให้ค านวณโดยน าประมาณการรายจ่ายปีปัจจุบัน และ
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีย้อนหลังไปอีก 2 ปี รวมกัน 3 รอบปีบัญชี คูณด้วยร้อยละเฉลี่ยของ
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ความสามารถในการจ่ายเงิน 3 รอบปีบัญชีที่ล่วงมาแล้ว หากเห็นว่าจ านวนเงินสะสมสูงสุดที่ค านวณได้          
ไม่เพียงพอในการด าเนินงานจะขอก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
   3) กำรค ำนวณทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน      
ให้ค านวณโดยน าเงินคงเหลือ ณ วันต้นปีบัญชีที่ค านวณ หักด้วยจ านวนเงินสะสมสูงสุดที่ค านวณได้ โดยเงิน
คงเหลือนั้นให้รวมถึงเงินฝากกระทรวงการคลัง เงินฝากธนาคาร และเงินท่ีน าไปลงทุนหาผลประโยชน์ด้วย 

 2.2.3 ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติกำรรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และกำรจัดกำร
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำงของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) กำรรวมทุนหมุนเวียน กระท าได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือ
สามารถด าเนินการร่วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของ     
ทุนหมุนเวียนที่น ามารวมกัน 
  2) กำรยุบเลิกทุนหมุนเวียน กระท าได้ในกรณี ดังนี้ 
        (1) หมดความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว 
        (2) ทุนหมุนเวียนได้หยุดการด าเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
        (3) มีผลการประเมินผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียนก าหนด เป็นเวลา 3 ปีติดตอ่กัน และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 
        (4) มีเหตุอ่ืนอันสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 

 2.2.4 ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) หลักกำรในกำรจัดตั้งทุนหมุนเวียน ควรค านึงถึง 
   (1) เป็นกิจการที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือช่วยเหลือในการครองชีพ หรือเพ่ือให้บริหารแก่ประชาชนและไม่สามารถใช้วิธีการ
ด าเนินงานภายใต้ระบบงบประมาณปกติ 
   (2) เป็นกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้จากการด าเนินงานกลับเข้ามาสมทบเป็นรายรับของทุนหมุนเวียน 
โดยมิได้มีรายรับมาจากเงนิงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียว และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
   (3) ต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนที่ได้จัดตั้งขึ้น 
   (4) ต้องไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นทุนประเดิมและเงินสมทบ เพ่ือน าไปฝากสถาบัน
การเงินให้ได้ดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนแต่เพียงอย่างเดียว 
  2) ให้หน่วยงำนของรัฐที่ประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน  จัดท ารายละเอียดข้อมูลตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาตรวจสอบเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 2.2.5 ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน ว่ำด้วยมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ของทุนหมุนเวียน 
  ประกาศเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) ให้ก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังของทุนหมุนเวียน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  2) ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน เพ่ือท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน         
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐที่มี            
ทุนหมุนเวียน หรือสรรหาบุคคลภายนอกก็ได้ กรณีสรรหาบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก  
ไม่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทุนหมุนเวียน และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ทุนหมุนเวียนได้เต็มเวลา 
  3) การท าสัญญาจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหาร      
ทุนหมุนเวียนเป็นผู้ลงนามในในสัญญาจ้าง 

 2.2.6 ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน เรื่อง มำตรฐำนกำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กำรบริหำรพัสดุ กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตรวจสอบภำยในของทุนหมุนเวียน 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) ให้น าเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง โดยให้เปิดบัญชี เงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เพ่ือฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้น าเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก โดยให้
น าเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเงิน ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจขอเปิดบัญชี   
เงินฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  2) ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี อย่างน้อยต้องประกอบด้วย          
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับประจ าปี ประมาณการรายจ่าย
ประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย 60 วัน   
ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน กรณีปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการด าเนินงานประจ าปีต้องได้รับ       
ความเห็นชอบการคณะกรรมการบริหาร และส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  3) การน าเงินทุนหมุนเวียนไปด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์ต้องเป็นไปต ามหลักเกณฑ์                    
ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร                         
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์  
(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ (3) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมี
กระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และ (4) การด าเนินการเพ่ือหา
ผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้างต้น 
  4) การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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  5) ให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชีภายใน 60 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ปีงบประมาณ) และให้น าส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีต่อ
กระทรวงการคลัง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
  6) ให้มีระบบตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน หรือมอบหมายให้                         
หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ตรวจสอบภายในการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้ 
และจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยต้องก าหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ    
ทางราชการที่เก่ียวข้อง 
  
2.3 นโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2         
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ (3) 
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 

 2.3.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่แผนระดับต่างๆ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีจ านวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย 
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   1) ความมั่นคง 
   2) การต่างประเทศ 
   3) การเกษตร 
   4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต 
   5) การท่องเที่ยว 
   6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
   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) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
   20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
   21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   22) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในปัจจุบันแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความ
จ าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างงาน จัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม มุ่งเป้าการพัฒนาเมือง  
น่าอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพ้ืนที่เพ่ือการ
อนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมี
ระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของ
คนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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 2.3.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ประกอบด้วย 10 แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
  1) แผนพัฒนาฯ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  2) แผนพัฒนาฯ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  3) แผนพัฒนาฯ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4) แผนพัฒนาฯ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5) แผนพัฒนาฯ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
  6) แผนพัฒนาฯ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
      ในสังคมไทย 
  7) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  10) แผนพัฒนาฯ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

  เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการลด
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคีและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพูนการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

 2.3.4 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
    นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยก าหนดแผนนโยบายฯ การด าเนินงาน ดังนี้ 
   แผนนโยบายฯ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
   แผนนโยบายฯ ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   แผนนโยบายฯ ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   แผนนโยบายฯ ที ่4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
   แผนนโยบายฯ ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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  กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีความสอดคล้องเชื่อมโยง 3 แผนนโยบายฯ ดังนี้ 
แผนนโยบายฯ ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายคือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน
และเป็นระบบ จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ยังมียุทธศาสตร์ที่สอดรับการปฏิบัติงานของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คือ แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (digital workforce) ขึ้นมารองรับการท างาน ในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบ
เศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล  และแผนนโยบายฯ ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ท างาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อน ประเทศสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ านวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน 

 2.3.5 แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย 
   แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน               
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    

  เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนกระทรวงฯ ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย 1. พ้ืนที่ภูมิภาคและพ้ืนที่
เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นมาตรฐานสู่ระดับสากล 2.พ้ืนที่เศรษฐกิจ
เฉพาะเป้าหมายมีขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 3. องค์กรมีแผนงาน/
โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 2.3.6 แผนปฏิบัติรำชกำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
   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 พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ า มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
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  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจกรม ด้านที่ 2 การพัฒนาเมือง
แผนกรมฯ ที่ 1 พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง              
โดยมีเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่เมืองให้มีความน่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม ประชาชน                    
ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์             
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

 2.3.7 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

ของกองทุนฯ ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ท ารายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงานกองทุน, ผู้อ านวยการ, ผู้บริหาร, คณะกรรมการ
บริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการ 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้แก่ ส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่, ผู้ด าเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ, คณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัด, คณะที่ปรึกษาโครงการ, หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ, 
สมาคม และประชาชนภายในโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
    3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ประชาชนภายนอกโครงการจัดรูปที่ดินฯ และรัฐบาล 
เสนอให้คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ  
 ผลการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า  
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้านของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการความเข้มแข็งให้องค์กร ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แผนงานของกองทุนจัดรูปที่ดินสามารถตอบสนองความต้องการของผู้แบบสอบถาม เช่น การสนับสนุน      
ความก้าวหน้าในการท างาน โดยสนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน   
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้านของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 

    3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผลจากการวิเคราะห์ฯ กองทุนได้น าผลข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ทบทวน และก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 
รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แล้ว ทั้งนี้ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือบริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน ดังนี้  แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ, จัดท าคู่มือ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และผู้ด าเนินโครงการ (ผู้ขอใช้บริการ), การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก, 
การด าเนินการตามแผนโครงสร้าง พัฒนากระบวนการท างาน และบริหารอัตราก าลังกองทุนจัดรูปที่ดินฯ, การพัฒนา
ทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม, พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานงานสารสนเทศและดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ           
และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ         
และข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
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2.4 ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติกำรระยะยำวกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

 
แผนพัฒนาฯ ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

 

แผนกระทรวงฯ ที่ 2  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

 แผนปฏิบัติรำชกำรกรมโยธำธกิำรและผังเมือง 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

แผนกรมฯ ที่ 1  พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง 
 

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

23 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บท ประเด็นที่ 6  ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
 
 

 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำ 

ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 

แผนนโยบายฯ ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
แผนนโยบายฯ ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี 
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บทที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำนและสถำนภำพกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 

3.1 ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนภำพกองทุน 
  3.1.1 กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
   ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 รวมถึงปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด าเนินการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จ านวน 17 สัญญา           
12 โครงการ เป็นเงิน 227,447,262.88 บาท ดังนี้ 
   1) ประเภทเงินกู้ยืม จ านวน 4 สัญญา 4 โครงการ 

ที่ 
ชื่อโครงกำร/

จังหวัด 
ปี 

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
วัตถุประสงค ์
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของ

กองทุน 

1 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริเวณเทศบาลเมือง
นราธิ วาส จั งห วั ด
นราธิวาส 

2556 19,000,000.- -  เพื่ อ เป็ นค่ า ก่ อสร้ า ง          
ถนนสายรองพร้อมระบบ
ระบายน้ า 

- ก่อสร้างถนนสาย
รองพ ร้ อ ม ร ะ บ บ
ระบายน้ า แล้วเสร็จ 

- โครงการจัดรูปที่ดินมี     
การก่อสร้างถนนสายรอง
ครบถ้ วน  และมี ร ะบบ
ระบายน้ าในโครงการ 

2 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริเวณตลาดเทศบาล 5 
(ตลาดบ้านคลอง )
จังหวัดพิษณุโลก 

2558 12,500,000.- -  เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ช ด เ ช ย            
การรื้อย้ายอาคาร และ          
สิ่งปลูกสร้างแปลงที่ดิน
บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ข้ า อ อ ก            
เพื่อก่อสร้างถนนผังเมือง
สาย ง6 

- ด าเนินการจ่ าย
ค่าชดเชยการรื้อย้าย
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
บ ริ เ วณ ก่ อส ร้ า ง 
ถนนผังเมืองให้แก่
เจ้าของที่ดินทุกราย
ตามที่ ได้รับอนุมัติ            
แล้วเสร็จ 

- ท าให้สามารถก่อสร้าง
ถนนสายหลักของโครงการ
ได้ต่อเนื่อง 

3 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริเวณชุมชนหนอง
ห ล ว ง พั ฒ น า     
จังหวัดชัยนาท 

2561 3,100,000.- - เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน
สาย 15M-1 เขตทางกว้าง 
15 เมตร   
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างทาง
เช่ือมถนนสายรอง 6M-2 
เขตทางกว้าง 5 เมตร 
-  เพื่ อ เป็ นค่ าก่ อสร้ า ง
สวนสาธารณะ     
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานขุด
แ ต่ ง ห น อ ง ห ล ว ง ต า ม
รูปแบบที่ Reshape 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น 

- ก่อสร้างถนนสาย
15M-1 แล้วเสร็จ 
- ก่อสร้างทางเชื่อม
ถนนสายรอง           
แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่างการ
ส ารวจและออกแบบ
สวนสาธารณะ 
- งานขุดแต่งหนอง
หลวง ส ารวจและ
ออกแบบแล้วเสร็จ 

-อยู่ในกระบวนการจดัซือ้ฯ 

- ท าให้โครงการมีถนนสาย
รองครบถ้วน , ได้หนอง
หลวงตามรูปที่ Reshape 
และได้สวนสาธารณะ 
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  1) ประเภทเงินกู้ยืม (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อโครงกำร/

จังหวัด 
ปี 

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
วัตถุประสงค ์
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของ

กองทุน 

4 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริเวณสองฟากถนน
โคงการผังเมืองรวม 
สาย  ข  5  จั งหวั ด      
สมุทรสงคราม 

2562 35,991,860.81 - เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนสายย่อย  

- เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า  

  - เพื่อเป็นค่าเขตขยายประปา  

- เพื่ อเป็นค่ าชดเชย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

- เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
สวนสาธารณะ  

 

-  จ่ า ยค่ าชด เชย
อาคาร และสิ่งปลูก
สร้างเจ้าของที่ดิน 2 
รายแล้วเสร็จ 

-  โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ
ก่อสร้างถนนได้ตามแผน 
มีระบบไฟฟ้า, ประปาและ
สวนสาธารณะ 

 

   2) ประเภทเงินอุดหนุน จ านวน 13 สัญญา 11 โครงการ 

ที่ 
ชื่อโครงกำร/

จังหวัด 
ปี 

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
วัตถุประสงค ์
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของกองทุน 

5 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
เทศบาลเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 

2556 2,696,570.- -  เพื่ อจั ดสร้ างหรื อ
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
ห รื อ ส ถ า น ที่
สาธารณประโยชน์         
ที่ เป็นการรองรับการ 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ในโครงการฯ 

-  จั ด ส ร้ า ง ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคแล้วเสรจ็ 

-  โ ค ร ง ก า ร มี ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ที่ เ ป็ น
ประโยชน์รองรับการจัดรูป
ที่ดินฯ 

6 โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ต า บ ล ป า ก แ พ ร ก
จังหวัดกาญจนบุรี 

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

- ก่อสร้างทางผา่นเสมอ
ระดับชนิดคอนกรีต
ก าลังสูง, ติดตั้งเครื่อง
กั้นถนนระบบอัตโนมตัิ
และส่วนประกอบตาม
มาตรฐานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

 

 

- มีถนนสายหลักเ ช่ือโยง
โครงการตามผังเมืองรวม
กาญจนบุรี 

- ประสานงานเพื่อ
โอนค่าใ ช้จ่ายให้
การรถไฟด าเนินการ 

- การเดินทางบนถนนสาย
หลักของโครงการที่ผ่านทาง
รถไฟเกิดความปลอดภัย 
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  2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อโครงกำร/

จังหวัด 
ปี 

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
วัตถุประสงค ์
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของกองทุน 

7 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริเวณหนองกระตึ  
จังหวัดนครพนม 

2558 10,000,000.- - ค่าก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า 

-  ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า  แล ะ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
แล้วเสร็จ 

- ภายในพื้นที่ โครงการมี
ระบบระบายน้ าตามถนน
สายหลักและเช่ือมโยงกับ
พื้นที่แหล่งรับน้ าภายนอก 

8 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริเวณหลังโรงเรียน
ชาติ เฉลิม จั งหวั ด
ระนอง 

2558 6,343,000.- - เพื่อเป็นค่ารื้อถอน
อาคารและสิ่ งปลู ก
สร้าง ในแนวถนนผัง
เมืองสาย ข1  

 - เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่
ตามแบบ สปช.104/29 
(อาคารเรียน 2 ช้ัน 8 
ห้องเรียน) 

-  จ่ ายค่ ารื้ อย้ าย
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ในแนวที่ถนนสาย
หลักตัดผ่าน 

- ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียนใหม่
แล้วเสร็จ 

- สามารถก่อสร้างถนนสาย
หลักของโครงการได้แล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย 

9 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริ เวณสถานีขนส่ง
ผู้ โดยสารเฉลิมพระ
เกียรติฯ (โครงการ 1) 
จังหวัดสุโขทัย 

2558 1,550,721.- 
 

 

 

- เพื่อจ่ายค่ารื้ อถอน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

 - เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

- ด าเนินการรื้อถอน
และก่อสร้างทดแทน
อาคารและสิ่ งปลูก
สร้ างในแนวถนน
โครงการแล้วเสร็จ 

 

- สามารถก่อสร้างถนนสาย
หลักของโครงการแล้วเสร็จ
ตามแผน 

- เพิ่มทางเลือกการสัญจรของ
ยานพาหนะ 

- ลดปัญหาจราจรติดขัดและ
เพิ่มทางเท้าในการสัญจรของ
คนในบริเวณโครงการ 

10 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริ เ วณชุมชนตาด
แคนพัฒนา จังหวัด
มุกดาหาร 

2559 1,759,236.07 - ค่ารื้อถอนสิ่ งปลูก
สร้าง และก่อสร้าง
ใหม่ทดแทนในแนว
ถนน  ผังเมืองสาย ข3 
และถนนสายรอง 

- ค่ารื้อย้ายต าแหน่ง
เสาไฟฟ้า 

- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
และก่ อสร้ า งใหม่
ทดแทนแล้วเสร็จ 

- รื้ อย้ ายต าแหน่ ง       
เสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

- ท าให้สามารถก่อสร้างถนน
สายหลักของโครงการได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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  2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อโครงกำร/

จังหวัด 
ปี 

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
วัตถุประสงค ์
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของกองทุน 

11 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริเวณชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา จังหวัด
ชัยนาท 

2559 500,000.- - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส า ห รั บ ง านถมดิ น
ถนนสาย 15M-1 

- ด าเนินงานเสร็จ
แล้ว 

- ท าให้ได้ขึ้นรูปถนนเพื่อ
การก่อสร้างที่สมบูรณ์ต่อไป 

12 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บ ริ เ ว ณ ชุ ม ช น ศ รี
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

2559 2,457,141.- - เพื่อจ่ายค่าทดแทน
อาคารพักอาศัย รั้ ว 
โรงเรือน โรงเลี้ยงสัตว์ 
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่
จ า เป็นต้ องรื้ อย้ า ย
และที่อยู่ในแนวถนน
โครงการ 

-  ด า เนินการรื้ อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง
ใ น แ น ว ถ น น ผั ง
เ มื อ ง เ ส ร็ จ
เรียบร้อยแล้ว 

- จะท าให้สามารถก่อสร้าง
ถนนสายหลักของโครงการ
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

13 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บ ริ เ ว ณ ชุ ม ช น ศ รี
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

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

-  อยู่ ในระหว่ า ง
ด าเนินการ 

- จะท าให้สามารถก่อสร้าง
ถนนสายหลักของโครงการ
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

14 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริ เ วณต าบลปาก
แ พ ร ก จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี 

2561 4,000,000.- - ค่าติดตั้งเครื่องกั้น
ถนนระบบอัตโนมัติ  
(ข1) ตามาตรฐานการ
รถไฟแห่ งประ เทศ
ไทย 

- ก่อสร้างเครื่องกั้นฯ 
แล้วเสร็จ 

- การเดินทางบนถนนสาย
หลักของโครงการที่ผ่านทาง
รถไฟเกิดความปลอดภัย 

15 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
จังหวัดน่าน 

2561 51,300,000.- - เพื่อก่อสร้างถนน
สายรอง ระบบไฟฟ้า
แ ล ะ ป ร ะ ป า ใ น
โครงการ 

 

 

 

 

 

- ก าลังก่อสร้างถนน
สายรอง 

-  ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า /
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- จะท าให้เกิดการพัฒนา
พื้ น ที่ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แนวทางของผังเมือง 
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  2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที่ 
ชื่อโครงกำร/

จังหวัด 
ปี 

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
วัตถุประสงค ์
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของกองทุน 

16 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
จังหวัดลพบุรี 

2562 

(จ่าย ณ 
วันท่ี 24 
มิ.ย.62) 

21,193,134.- - เพื่อก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา
งานเช่ือมทาง และผิว
ถนนคอนกรีตสายย่อย
ภายในโครงการ 

- ระบบไฟฟ้าก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
- ระบบประปาก าลังลง
นามสัญญาจัดซื้อ 
-เช่ือมทางแล้ว เสร็จ       
1 จุด จาก 2 จุด 
-ก่อสร้างผิวถนนคอนกรีต
สายย่อยแล้วเสร็จ 

- จะท าให้เกิดการพัฒนา
พื้ น ที่ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แนวทางของผังเมือง 

17 โครงการจัดรูปที่ดิน
เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
บริ เวณสองฟากถนน
โคงการผั งเมืองรวม 
สาย  ข  5  จั งห วั ด
สมุทรสงคราม 

2562 4,500,000.- - ค่าใช้จ่ายขยายเขต
ประปา 

 

- เริ่มด าเนินการใน
ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 2563 

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

3.1.2 สถำนะทำงกำรเงินกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
    1) งบแสดงฐำนะกำรเงิน ปีงบประมำณ 2548 – 2563 (30 เมษำยน 2563)     

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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.- 232,975,283.89 
2563 

เม.ย.62-มี.ค.63 
272,836,785.16 10,000.- 272,826,7855.16 
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   2) งบแสดงผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2548 – 2563 (30 เมษำยน 2563) 
    หน่วย : บาท 

ปี รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 
รำยได้สูง(ต่ ำ) กว่ำ

ค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 
รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำ

ค่ำใช้จ่ำยสะสม 
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 81,083,127.16 151,138,050.94 
2562  40,724,185.61 27,436,571.86 13,287,613.75 164,425,664.69 
2563 

ต.ค.62-เม.ย.63 
40,995,837.91 1,253,477 39,742,360.91 204,277,165.96 

  3) งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 เมษำยน 2563 
      เงินฝากประจ า      2,222,461.78   บาท 
      เงินฝากออมทรัพย์              7,485,663.29   บาท 
      เงินฝากกระแสรายวัน          1,000.00   บาท 
      เงินฝากกระทรวงการคลัง                    107,952,792.55   บาท 
          รวมทั้งสิ้น                                                 117,661,917.62  บำท 
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 3.1.3 กำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียน 
     กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปีบัญชี 2555 โดยปัจจุบันมีการประเมินทั้งหมด 6 ด้าน คือ              
1) ด้านการเงิน 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการปฏิบัติการ และ 4) ด้านการ
บริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 5) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้าง 6) ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีผลการประเมิน ตั้งแต่ปีบัญชี 2555 – 2562 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงผลการประเมิน ปีบัญชี 2555 - 2562 
 

3.2 ทิศทำงของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  
  “มุ่งม่ันพัฒนาองค์กรให้สามารถสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ให้ด าเนินการจนประสบ
ผลส าเร็จอย่างกว้างขวาง” 
3.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (Environmental Analysis: SWOT Analysis) 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength : S)/ จุดอ่อน(Weakness : W)  จำกปัจจัยภำยใน 

 ปัจจัยภำยใน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมได้ และมีผล   
ท าให้การด าเนินงานภายในหน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวได้ 

 จุดแข็ง (Strength : S)  หมายถึง ลักษณะเด่นของการด าเนินงาน หน้าที่ต่างๆ ภายในหน่วยงานที่มี
ผลต่อความส าเร็จของหน่วยงาน 

 จุดอ่อน (Weakness : W)   หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ท าได้ไม่ดี เป็นอุปสรรค
ความส าเร็จขององค์กร 
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กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunities : O)/ ภัยคุกคำม (Threats : T) จำกปัจจัยภำยนอก 
ปัจจัยภำยนอก หมายถึง ปัจจัยที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือน ามาใช้

ประโยชน์ได้) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยการรับบริการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

 โอกำส (Opportunities : O) หมายถึง โอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจของหน่วยงาน ซึ่งก็คือ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของหน่วยงาน  

 ภัยคุกคำม (Threats : T) หมายถึง ความเสี่ ยง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่างๆ                        
ของหน่วยงาน ซึ่งคือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ระดมความคิดร่วมกันท าการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งได้ผลมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในโดยใช้เครื่องมือ Mckinsey’s 7-S Framework ดังนี้  
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรผ่านเครื่องมือ McKinsey’s 7s ท าให้ทราบถึงการด าเนินงานภายใน

องค์กรในภาพรวมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กร
โดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 7 ด้านหลัก ได้แก่                                                         

1) ด้ำนค่ำนิยมร่วม (Share Values) : ค่านิยมร่วมขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
 จุดแข็ง (Strength: S) 

- มีการก าหนด วิสัยน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการประสาน                   
ความร่วมมือภายในหน่วยงาน และมีแผนงานในการด าเนินงาน 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 - ขาดการสื่อสารและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
2) ด้ำนกำรวำงแผน (Strategy) : แผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานขององค์กร 

จุดแข็ง (Strength: S) 
 - มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานขององค์กร  
 จุดอ่อน (Weakness: W) 

- กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต้องบริหารสภาพคล่อง เพ่ือรองรับความต้องการใช้เงินในอนาคต ทั้งในด้าน
การด าเนินงาน และสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

3) ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structure) : โครงสร้างองค์กร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 
จุดแข็ง (Strength: S) 
- มีการก าหนดโครงสร้างและการบริหารงานที่ชัดเจนโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ท าหน้าที่
ก ากับดูแลติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 - ขาดบุคลากรในบางต าแหน่ง ท าให้โครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีไม่ครบทุกฝ่าย 
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4) ด้ำนระบบกำรปฏิบัติงำน (System) : กระบวนการท างานขององค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) 

  - มีระบบติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
 - มีตัวอย่างความส าเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

  - มี พ.ร.บ. และกฎหมายรองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ) 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
      - ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ครบทุกฝ่าย 

    - ระบบจัดเก็บเอกสารขาดประสิทธิภาพ 
 - กฎหมายรองรับ (ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ) ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

5) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำร (Style) : รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) 
- เป็นนิติบุคคล มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
- กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนสามารถลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนโดย
ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 - กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่ช่วยโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 

- ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และแรงจูงใจในการขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

6) ด้ำนบุคลำกร (Staff) : จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
จุดแข็ง (Strength: S) 

 - สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  
 จุดอ่อน (Weakness: W) 

  - บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน และขาดความมั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 
- ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลาในการ
ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ 

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

 - บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 จุดอ่อน (Weakness: W) 

- ภารกิจงานที่นอกเหนอจากภารกิจหลักมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน            
ของบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
- ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนในทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
- บุคลากรขาดความรู้ ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
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3.3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ดังนี้ 
การวิเคราะห์ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ PEST Analysis คือ 
 1) ด้ำนนโยบำยและกำรเมือง(Political Component : P) : ปัจจัยด้านการเมือง 
  โอกำส (Opportunities: O) 

- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นพ้ืนที่                    
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
- มี พ.ร.บ.ทุนหมุนเวียนก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ 
- นโยบายกรมโยธาฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินทุกจังหวัด 

 อุปสรรค (Threats) 
- สถานการณ์ต่างๆ การเกิดภัยภิบัติ หรือโรคระบาด ส่งผลต่อโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถช าระ
หนี้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามความปกติใหม่ ( New Normal ) 

2) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Component : E) : ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 โอกำส(Opportunities: O) 

- โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ เ พ่ิมขึ้น ท าให้ เกิดความต้องการน าเงินไปพัฒนา  สาธารณูปโภค   
สาธารณูปการ 

 - การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินฯ ท าให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน 
อุปสรรค (Threats) 
- การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 

  - การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท าให้ภาคเอกชนไม่ลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 
3) ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component : S) : ปัจจัยด้านสังคม 

 โอกำส(Opportunities: O) 
  - การขยายตัวของชุมชนเมืองท าให้มีความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ เพ่ิมขึ้น 

อุปสรรค (Threats)  
 - ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปัจจุบัน  

4) ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Component : T) : ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 โอกำส (Opportunities: O) 
  - ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนามากข้ึน ท าให้การประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

อุปสรรค (Threats) 
- ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร (SWOT)  

 

(S1) เป็นนิติบุคคล มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการ 
(S2)  มีคณะกรรมการในการบริหาร กลั่ นกรองการ
ด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
(S3) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนสามารถ
ลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนโดยไม่ต้อง
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
(S4) มีระบบติดตามกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
(S5) มีตัวอย่างความส าเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ          
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
(S6)  มี  พ.ร .บ.  และกฎหมายรองรับ (ระเบียบ กฎ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ) 
(S7) มีการก าหนดวิสัยน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
การด าเนินงานที่ชัดเจน มีการประสานความร่วมมือภายใน
หน่วยงาน และมีแผนงานในการด าเนินงาน 
(S8) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่ช่วยโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
 

(W1) บุคลากรขาดความรู้ทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน
(W2) อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
(W3) บุคลากรบางต าแหน่งลาออก/โยกย้าย ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
(W4)  กองทุนจัดรูปที่ ดินฯ ต้องบริหารสภาพคล่อง                    
เพ่ือรองรับความต้องการใช้เงินในอนาคต ทั้งในด้านการ
ด าเนินงาน และสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
(W5)  ข าดร ะบบฐานข้ อมู ลที่ เ ป็ นปั จ จุ บั น  ท า ให้                                  
ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
(W6) กฎหมายรองรับ (ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์        
วิธีปฏิบัติ) ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
(W7) ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และแรงจูงใจในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน                 
จัดรูปที่ดินฯ 
(W8) ระบบจัดเก็บเอกสารขาดประสิทธิภาพ 
 

 
(O1)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ า
ในทุกมิต ิ 
(O2) โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ เ พ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
ต้องการน าเงินไปพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(O3) ช่องทางการสื่อสารที่ พัฒนามากขึ้น ท าให้การ
ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
(O4) การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินฯ ท าให้รัฐบาล
ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน 
 
 
 
 
 

 
(T1) การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน 
ส่งผลให้โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
(T2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท าให้ภาคเอกชนไม่ลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 
(T3) สถานการณ์ต่างๆ การเกิดภัยภิบัติ หรือโรคระบาด 
ส่งผลต่อโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถช าระหนี้กองทุน
จัดรูปที่ดินฯ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตาม   
ความปกติใหม่ ( New Normal ) 
(T4) ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
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คณะท างานได้ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ.2563 – 2565) ได้น าเอาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส          
และภัยคุกคามมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ได้ดังนี้ 
       1) จุดแข็งและโอกาสก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
       2) จุดอ่อนและโอกาสก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO) 
       3) จุดแข็งและภัยคุกคามก าหนดเป็นกลยุทธ์ตั้งรับ (ST) 
       4) จุดอ่อนและภัยคุกคามก าหนดเป็นกลยุทธ์แก้ปัญหา (WT) 
ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังนี้ 

ตำรำง กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงรุก SO  
จุดแข็ง (S) โอกำส (O) กลยุทธ์ 

(S1)  เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล  มี ค ว า ม
คล่องตั ว  และยืดหยุ่ น ในการ
บริหารและจัดการ 
(S2)  มี คณะกรรมการ ในการ
บริหาร กลั่นกรองการด าเนินงาน
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
( S3)  ก อ ง ทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ                 
เป็นกองทุนหมุนเวียนสามารถ
ลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน 
(S6)  มี  พ.ร .บ .  และกฎหมาย
รองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ) 

(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น  ป ร ะ เ ด็ น                              
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมี
เ ป้ าหมาย  ต้ อ งการ ให้ มี ก า ร
กระจายศูนย์กลางความเจริญ    
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม             
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
(O2)  โ ค ร งก า ร จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ                       
ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความต้องการ
น าเงินไปพัฒนา สาธารณูปโภค            
สาธารณูปการ  
(O4) การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูป
ที่ ดิ นฯ ท าให้ รั ฐบาลประหยั ด
งบประมาณในการเวนคือที่ดิน 

เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ใ น ก า ร
ส นั บ ส นุ น ด้ า น ก า ร เ งิ น                 
ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
 

ตำรำง กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนำ WO  
จุดอ่อน (W) โอกำส (O) กลยุทธ์ 

(W1) บุคลากรขาดความรู้ทักษะ
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน 
(W2) อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
 

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

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้                    
ความเชี่ยวชาญ 
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ตำรำง กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนำ WO (ต่อ) 
จุดอ่อน (W) โอกำส (O) กลยุทธ์ 

(W3)  บุ คลากรบา งต า แหน่ ง
ลาออก/โยกย้าย ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ประเด็นพ้ืนที่และเมือง           
น่ าอยู่ อัจฉริ ยะ ซึ่ งมี เป้ าหมาย 
ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ                           
(O2)  โ ค ร งก า ร จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ             
ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความต้องการ
น าเงินไปพัฒนา สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

( W7 )  ข า ด ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และแรงจูงใจในการขอรับ
เ งิ น ส นั บ ส นุ น จ า ก ก อ ง ทุ น              
จัดรูปที่ดินฯ 

(O3) ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนา
มากขึ้น ท าให้การประชาสัมพันธ์
ให้ ถึ งกลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ อย่ า ง
รวดเร็ว 

ศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร สร้างแรงจูงใจ
และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 

ตำรำง กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงรับ ST  
จุดแข็ง (S) Threats (T) กลยุทธ์ 

(S2)  มี คณะกรรมการ ในการ
บริหาร กลั่นกรองการด าเนินงาน
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
(S4) มีระบบติดตามกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
(S6)  มี  พ.ร .บ .  และกฎหมาย
รองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ) 
(S7) มีการก าหนดวิสัยน์ พันธกิจ 
ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ที่ ชั ด เ จ น  มี ก า ร
ประสาน   

(T1) การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่
เป็นไปตามแผน ส่งผลให้โครงการไม่
สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
(T2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจท าให้
ภาคเอกชนไม่ลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาพื้นที่ 
(T3) สถานการณ์ต่างๆ  การเกิดภัยภิบัติ 
หรือโรคระบาด ส่งผลต่อโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ  ไม่สามารถช าระหนี้กองทุนจัดรูป
ที่ ดิ นฯ ท าให้ต้ องปรับเปลี่ ยนการ
ด าเนินงานตามความปกติใหม่ ( New Normal )
(T4) ขาดการศึกษาวิจั ยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดรูปที่ดินฯ 

บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ       
ทางการเงินเพ่ือการพัฒนาด้าน
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
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ตำรำง กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ปัญหำ WT  
จุดอ่อน (W) Threats (T) กลยุทธ์ 

(W5) ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ไม่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน 
(W8) ระบบจัดเก็บเอกสารขาด
ประสิทธิภาพ 
 

(T1) การด าเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผล
ใ ห้ โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ส า ม า ร ถ                   
คืนเงินกองทุนได้ 
 

พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

( W7)  ข า ด ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และแรงจูงใจในการขอรับ
เ งิ น ส นั บ ส นุ น จ า ก ก อ ง ทุ น             
จัดรูปที่ดินฯ 

( T4)  ข า ด ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย                 
แ ล ะ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม              
ด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
 

ศึกษาวิ จั ย  พัฒนานวั ตกรรม      
และ เผยแพร่ประชาสั ม พันธ์         
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
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กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix 

Strengths (S) จุดแข็ง 
(S1) เป็นนิติบุคคล มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการ 
(S2) มีคณะกรรมการในการบริหาร กลั่นกรองการ
ด าเนินงานของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
(S3) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนสามารถ
ลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนโดยไม่ต้อง
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
(S4) มีระบบติดตามกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
(S5) มีตัวอย่างความส าเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ              
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
(S6) มี พ.ร.บ. และกฎหมายรองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์               
วิธีปฏิบัติ) 
(S7) มีการก าหนดวิสัยน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
การด าเนินงานที่ชัดเจน มีการประสานความร่วมมือ
ภายในหน่วยงานและมีแผนงานในการด าเนินงาน 
(S8) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่ ช่วย
โครงการ จัดรูปท่ีดินฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
 

Opportunities (O) โอกำส 
(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
(O2) โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความต้องการน าเงินไปพัฒนา 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(O3) ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนามากขึ้น ท าให้การประชาสัมพันธ์ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
(O4) การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินฯ ท าให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณใน
การเวณคืนที่ดิน 

Threats (T) ภัยคุกคำม/อุปสรรค 
(T1) การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้
โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
(T2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท าให้ภาคเอกชน ไม่ลงทุน                     
ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 
(T3) สถานการณต์่างๆ การเกิดภยัภิบัติ หรือ โรคระบาด ส่งผลต่อ
โครงการจดัรูปที่ดินฯ ไมส่ามารถช าระหนี้กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ท าให้
ต้องปรับเปลีย่นการด าเนินงานตามความปกติใหม่ ( New Normal ) 
 (T4) ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรูปที่ดินฯ 

S-O Strategies กลยุทธ์เชิงรุก 
S1,S2,S3,S6,O1,O2,O4 กลยุทธ์ที่1 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการสนับสนุน                  
ด้านการเงิน ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
แผนงำน 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดท าคู่มือเพื่อประกอบการพิจารณา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้ด าเนินโครงการ (ผู้ขอใช้บริการ) 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สินของกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ 
W7,O3*** กลยุทธ์ที่ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
แผนงำน 
8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
 

S-T Strategies กลยุทธ์เชิงรับ 
S2,S4,S7,T1,T2,T3,T4 กลยุทธ์ที่ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ                     
ทางการเงินเพื่อการพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
แผนงำน 
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน  
14. การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบการบริหารความเสี่ยง 
15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

*** กลยุทธ์ที่ 4 จากการวิเคราะห์ TOWS MATRIX แล้วจะอยู่ในกลยุทธ์เชิงพัฒนา แต่เนื่องจากเป้าหมายของกองทุนในระยะ 5 ปีแรก ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2565 มีแผนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเร่ิมสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จึงก าหนดกลยุทธ์ที่ 4 เป็นกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix 

Weakness (W) จุดอ่อน 
(W1)  บุคลากรขาดความรู้ ทั กษะใหม่ๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน(W2) อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
(W3) บุคลากรบางต าแหน่งลาออก/โยกย้าย ท าให้ขาด              
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
(W4) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต้องบริหารสภาพคล่อง                      
เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในอนาคต ท้ังในด้านการ
ด าเนินงาน และสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
(W5)  ขาดระบบฐานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน ท าให้                                  
ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
(W6) กฎหมายรองรับ (ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์                    
วิธีปฏิบัติ) ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
(W7) ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และแรงจูงใจในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ 
(W8) ระบบจัดเก็บเอกสารขาดประสิทธิภาพ 

Opportunities (O) โอกำส 
(O1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
(O2) โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความต้องการน าเงินไปพัฒนา 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(O3) ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนามากขึ้น ท าให้การประชาสัมพันธ์ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
(O4) การพัฒนาเมืองด้วยการจดัรูปที่ดินฯ ท าให้รัฐบาลประหยดังบประมาณใน
การเวณคืนท่ีดิน 

Threats (T) ภัยคุกคำม/อุปสรรค 
(T1) การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้
โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
(T2)  การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท าให้ภาคเอกชน ไม่ลงทุน                      
ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 
(T3) สถานการณต์่างๆ การเกิดภยัภิบัติ หรือ โรคระบาด ส่งผลต่อ
โครงการจดัรูปท่ีดินฯ ไมส่ามารถช าระหนี้กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ท าให้
ต้องปรับเปลีย่นการด าเนินงานตามความปกติใหม่ ( New Normal ) 
 (T4) ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรปูที่ดินฯ 

W-O Strategies กลยุทธ์เชิงพัฒนำ 
W1,W2,W3,O1,O2 กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากร                       
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
แผนงำน 
10. การด าเนินการตามแผนโครงสร้าง พัฒนากระบวนการท างาน และบริหาร
อัตราก าลังกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
11. การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม  และการบริหารจัดการองค์
ความรู้ 
12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
W7,O3*** กลยุทธ์ที่  4 ศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก                  
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
แผนงำน 
8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

W-T Strategies กลยุทธเ์ชิงแก้ปัญหำ 
W5,T1 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อการ
สนับสนุนด้านการเงินของกองทุน  และรองรับความปกติใหม่                        
( New Normal ) 
4. การก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน                   
และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
5. การก ากับดูแล และติดตามการคืนเงินกองทุนฯ 
6. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และข้อมูล
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่           
( New Normal ) 
W7,T4 กลยุทธ์ที่  3 ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
แผนงำน 
7. การให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่
ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ 

*** กลยุทธ์ที่ 4 จากการวิเคราะห์ TOWS MATRIX แล้วจะอยู่ในกลยุทธ์เชิงพัฒนา แต่เนื่องจากเป้าหมายของกองทุนในระยะ 5 ปีแรก ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2565 มีแผนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเร่ิมสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จึงก าหนดกลยุทธ์ที่ 4 เป็นกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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บทที่ 4 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 – 2565 
4.1 ค่ำนิยม 

 
 

 
 

4.2 วิสัยทัศน์  

  กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต ยั่งยืน และเป็นที่รู้จัก 
4.3 พันธกิจ 
  1) สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้สัมฤทธิ์ผล 

 2) ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ และกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้แพร่หลาย 
  3) บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 
4.4 วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องตามระบบการผังเมือง
และการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4.5 เป้ำหมำย 
  1) สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินฯ ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ  
  2) กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย  
  3) วางรากฐานการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นระบบ  
4.6 ผลผลิต 
  จ านวนโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน 
4.7 ผลลัพธ์ 
  การสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ท าให้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งนี้ส่งผลให้โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบผลส าเร็จ 
และประชาชนได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4.8 แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
  1) สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ให้แพร่หลาย 
  2) สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
  3) สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
 

Transparence 
(ควำมโปร่งใส) 

Honest 
(ควำมซื่อสัตย์) 

Achievement 
(กำรบรรลุผลส ำเร็จ) 

Integration 
(กำรผสมผสำน,บูรณำกำร) 
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4.9 กลยุทธ์ 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

  2) พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับความปกติใหม่                            
( New Normal ) 

  3) ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินฯ 
  4) ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
  5) พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
  6) บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพ่ือการพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
4.10 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
    2) ทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวกับการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบการพิจารณาคณะกรรมการบริหาร 
 กองทุนฯ และผู้ด าเนินโครงการ(ผู้ขอใช้บริการ)     
 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

4) การก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

     5) การก ากับดูแล และติดตามการคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
  6) จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือรองรับการ  
     ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่( New Normal ) 
  7) การให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
     8) การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 
     9) จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
  10) จัดท าทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุน เพ่ิมอัตราก าลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัดการด าเนินงานสู่รายบุคคล                          
     11) การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
     12) โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
     13) การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
  14) การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบการบริหารความเสี่ยง 
  15) พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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4.11 ประโยชน์ที่ได้รับ 
    1) การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ                 
ท าให้โครงการด าเนินได้ตามแผน และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    2) ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
    3) การจัดรูปที่ดินฯ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมือง สามารถจัดระเบียบแปลงที่ดินและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมกันในคราวเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แปลงที่ดินได้รับการจัดรูปใหม่ให้เป็นระเบียบ ที่ดิน
มีมูลค่าสูงขึ้น แก้ปัญหาพ้ืนที่ตาบอด ได้ใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการ
สาธารณะที่ได้มาตรฐานผังเมือง น าไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  4) ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนในพ้ืนที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ รวมถึงบริเวณโดยรอบ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของเมอืงและประเทศ 
    5) รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน เพ่ือก่อสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เกิดความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเมืองของตนเอง 
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 4.12 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ พันธกิจ แผนปฏิบัติกำรฯ และกลยุทธ์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

วิสัยทัศน์ 
 
เป้ำประสงค์ 
 
พันธกิจ 
 
 
 
แผนปฏิบัติกำรฯ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

กองทุนสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เตบิโต ยั่งยืน และเป็นที่รู้จัก 

ง 
สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ และประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 

1. สนับสนุนด้านการเงิน 
เพ่ือการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 

1. สนับสนุนด้านการเงิน 
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการสนับสนุนด้านการเงิน 
ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และกองทุน 

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้แพร่หลาย 

2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 

3. ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 

3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 

ด้านการพัฒนาเมือง 

3. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

6. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ทางการเงินเพ่ือการพัฒนา      

ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

5. พัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ 

ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตรงตามแผน 

ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของโครงการจัดรูปที่ดิน
ที่ด าเนินโครงการได้ประสบ
ผลส าเร็จจนสิ้นสุดโครงการ 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาวิจัย และ

ประชาสัมพันธ์ 

 

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับบริการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายเงินกองทุน  
เพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการ
จัดท าคู่มือเพื่อประกอบการพิจารณา ฯ 

4. การก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้าน
การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
  
5. การ ก า กั บ ดู แ ล  แ ละ ติ ดต าม กา รคื น
เงินกองทุนฯ 

7. การให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า 
วิจัยและเผยแพร่ความรู้ ด้านการจัดรูปที่ดินฯ
   

8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กองทุนเชิงรุก  

9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ ดินฯ           
และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน           
จัดรูปที่ดินฯ  

13. การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล        
ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุน เวียน
  

6. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการ         
จัดรูปที่ดินฯและข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพื่อรองรับ ความปกติใหม่ ( New Normal ) 

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

10. จัดท าทบทวนแผนโครงสร้างการบริหาร
กองทุน เพิ่มอัตราก าลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัด
การด าเนินงานสู่รายบุคคล 

11 .  การพัฒนาทักษะ บุคลากรโดยการ
ฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการท างาน 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุน และรองรับความปกติใหม่ 

( New Normal ) 

4. ศึกษาวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 14. การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบ            
การบริหารความเสี่ยง 

แผนทรัพยำกร 
บุคคล 

แผนสำรสนเทศ 

แผนทรัพย์ยำกร
บุคคล 

 

แผนงำน 
/โครงกำร 

แผนปฏิบัติกำร  
 



แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 - 2565 

 

38 
 

4.13 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของผลผลิตกิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
  

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ตัวช้ีวัด 2563 2564 2565 รวม หมำยเหตุ 

การสนับสนุนทางด้านการเงิน 
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายที่ได้รับ
การอนุมัติ 

100% 100% 100% 100% 

 

ผลผลิต/กิจกรรม      จ านวนผู้ขอรับการสนับสนุน 
ด้านการเงินของกองทุน 
จัดรูปท่ีดินฯ เพิ่มขึ้นทุกป ี

จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
ด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

จ านวน
โครงการ 

2 2 5 9 

งบประมำณ ล้ำนบำท 43.8000 112.8522 225.4500 382.1022 รวมยอดเงินคงเหลือของ
กองทุนและงบประมาณ 
ที่จะขอรับการจดัสรร 
เพิ่มเตมิรายป ี

ผลผลิต/กิจกรรม 
หน่วย/

ปีงบประมำณ 
2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนด้ำนกำรเงิน 
เพื่อกำรจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 

ล้ำนบำท 40.0000 98.4020 200.1000 338.5020 
 

1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ 

รายการ 2 2 5 9 จ านวนผู้ขอรับการ
สนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพิ่มขึ้น
ทุกป ี

ล้านบาท 40.0000 97.9020 200.0000 337.9020 

1.2) พัฒนาระบบติดตามประเมินผล  
เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน 
และรองรับความปกติใหม่ (New Normal) 

รายการ - 1 1 2 การก ากับดูแล และเร่งรดั
ติดตามการเบิกจ่ายเงิน/ 
การส่งช าระคืนตามข้อตกลง ล้านบาท - 0.5000 0.1000 0.6000 



แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 - 2565 
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4.13 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของผลผลิตกิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย (ต่อ) 

 ผลผลิต/กิจกรรม 
หน่วย/

ปีงบประมำณ 
2563 2564 2565 รวม 

หมำยเหตุ 

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมกำรค้นคว้ำวิจัย
และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรจัดรูปท่ีดินฯ 
และกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  
ให้แพร่หลำย 

ล้ำนบำท 0.4000 10.3902 20.8000 31.5020  

2.1) ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

รายการ - 1 2 3 โครงการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษาวิจยั 
และประชาสัมพันธ ์ล้านบาท - 9.7902 20.0000 29.7902 

2.2) ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
องค์กร กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
    - พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร    
       จัดการสารสนเทศ 
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
    - พัฒนาปรับปรุงการให้ข่าวสารทาง  
      อินเตอร์เน็ต 
     - ปรับปรุงระบบป้องกันการสูญหาย 
     - พัฒนาปรับปรุง software 
     - รับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ 3 4 5 12 

สื่อประชาสัมพันธ์/อบรม
และสมัมนา  ล้านบาท 0.4000 0.6000 0.8000 1.8000 



แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 - 2565 

 

40 
 

4.13 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของผลผลิตกิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย (ต่อ) 
  

ผลผลิต/กิจกรรม 
หน่วย/

ปีงบประมำณ 
2563 2564 2565 รวม หมำยเหตุ 

กิจกรรมหลักที่ 3 บริหำรจัดกำรกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ ให้มีประสิทธิภำพ และ
บรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำเมือง 

ล้ำนบำท 3.4000 4.0600 4.5500 12.0100 
 

3.1) พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากร
ของกองทุนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

รายการ 2 2 2 6 จัดจ้างบุคลากร/อบรม 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ล้านบาท 2.4000 2.8600 3.1500 8.4100 

3.2) บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ทางการเงินเพ่ือการพัฒนาด้านการ          
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

รายการ 2 2 2 6 ประชุมคณะกรรมการ/
บริหารส านักงานกองทุน 
จัดรูปท่ีดินฯ ล้านบาท 1.0000 1.2000 1.4000 3.6000 

 
 
  
 
 
 
 



                             4.14 ตารางแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

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 ที่เกี่ยวกับการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้ด าเนินโครงการ (ผู้ขอใช้บริการ) 

            

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

4. การก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน  และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทนุจัดรูปที่ดินฯ     

            

5. การก ากับดูแล และติดตามการคืนเงินกองทุนฯ             
6. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯและข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือ
รองรับความปกติใหม่ ( New Normal ) 

            

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย             

สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้
ยั่งยืน 

3. ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

7. การให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ              

4. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก             
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 

            

พันธกิจที่ 3  บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง             

สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

5. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 

10. จัดท าทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุน เพ่ิมอัตราก าลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัด
การด าเนินงานสู่รายบุคคล                          

            

11. การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้             
12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน              

6. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพ่ือ
การพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

13. การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน              
14. การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบการบริหารความเสี่ยง             
15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
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บทท่ี 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการจัด
รูปท่ีดิน

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ สามารถใช้จ่าย
เงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนโครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ ได้ตามแผนงาน และมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการลงทุน

52,549,920  1. จัดท ำแผนงำนสนับสนุนโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ
 และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรของผู้ด ำเนินโครงในแต่ละจังหวัด 
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 90 ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินได้ตาม
แผนงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินท่ีได้รับการ
อนุมัติ

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกับการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบ
การพิจารณาคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และผู้ด าเนินโครงการ
(ผู้ขอใช้บริการ)

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการพิจารณา
จัดสรรเงินของคณะกรรมการและผู้
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
 และข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

- 1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือ
2. ศึกษากฏหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. ก าหนดรูปแบบ/จัดท าร่างเอกสาร
4. ประชุมพิจารณา, ทบทวนเอกสาร
5. จัดพิมพ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 กองทุนมีคู่มือการ
บริการในการ
พิจารณาสนับสนุน
เงินให้แก่โครงการ
อย่างรอบคอบรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
กลยุทธ์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปท่ีดิน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

4. การก ากับ ดูแล และติดตาม
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
และการเบิกจ่ายเงินท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดิน

โครงการจัดรูปท่ีดินฯ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนการก่อสร้าง
การใช้จ่ายเงิน

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

36,600        1. แจ้งให้ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำมวงเงิน
ท่ีได้รับอนุมัติ เพ่ือจัดท ำแผนกำรติดตำม
ประเมินผลโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ 
2. ประสำนผู้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ 
ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน
ของกองทุนทุก ๆ ไตรมำสพร้อมลงพ้ืนท่ีติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนจนกว่ำจะแล้ว
เสร็จตำมวัตถุประสงค์ 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุนฯ ของโครงกำรให้คณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนฯ เพ่ือทรำบทุกไตรมำส

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละความส าเร็จ
ในการก ากับ ดูแล 
และเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายเงิน

5. การก ากับดูแล และติดตาม
การคืนเงินกองทุนฯ

โครงการจัดรูปท่ีดินสามารถน าส่ง
เงินคืนกองทุนเป็นไปตามสัญญา

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

- 1. ติดตำมกำรช ำระคืนเงินให้แก่กองทุนฯ 
โดยจะมีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้ำ 60 วัน
ก่อนวันครบช ำระ
2. หำกโครงกำรไม่สำมำรถช ำระเงินได้ตำม
ก ำหนดในข้อตกลง/สัญญำให้กู้ยืม ฝ่ำยนิติกรรม
และสัญญำจะจัดท ำหนังสือเร่งรัดและติดตำม
หน้ีสิน เพ่ือให้ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนกำร
ช ำระคืนเงินให้กับกองทุน
3. จัดท ำรำยงำนผลกำรเร่งรัด ติดตำมกำร
เบิกจ่ำยและช ำระเงินของโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ
4. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละการส่งช าระ
คืนตามข้อตกลง/
สัญญา

กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

6. จัดท ำระบบสำรสนเทศข้อมูล
โครงกำรจัดรูปท่ีดินฯและของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพ่ือรองรับ
ควำมปกติใหม่ ( New Normal )

มีระบบเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

500,000 1. จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของ
กองทุนฯ
2. น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ,บุคลากร และผู้ด าเนิน
โครงการ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนา/ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน และรองรับควำมปกติใหม่ ( New Normal )
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

7. การให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริม
การค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้
ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ

มีผู้ขอรับการสนับสนุนการเงิน
ด้านการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

3,500,000 1. ผู้ขอรับกำรสนับสนุน จัดท ำโครงร่ำงกำรวิจัย
เสนอขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ
2. พิจำรณำโครงร่ำงควำมคุ้มค่ำกำรค้นคว้ำวิจัย 
3. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรฯ /หำกเห็นชอบ 
ท ำสัญญำขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 โครงการท่ีได้รับการ
สนับสนุนด้านการ
ศึกษาวิจัย และ
ประชาสัมพันธ์

8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก

เพ่ือให้ผู้ด าเนินโครงการทุกภาคส่วน
ได้รับทราบแนวทางการสนับสนุน
ด้านการเงินของกองทุน และ
สามารถเสนอขอรับการบริการจาก
กองทุนได้อย่างท่ัวถึง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - 1. รวบรวม และจัดหมวดหมู่ข้อมูล ควำมรู้ด้ำนกำร
จัดรูปท่ีดินฯ และข้อมูลกองทุนเพ่ือเตรียมจัดท ำ
ข้อมูลส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ
2. จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์กองทุน 
เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ด ำเนินโครงกำรทุกภำคส่วน
3. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงบทบำทและ
ภำรกิจของกองทุนฯ ให้กลุ่มเป้ำหมำย
4. เผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์กองทุนผ่ำนส่ือ
อิเล็คทรอนิคส์ ( Facebook,Website ,youtube)
5. จัดกำรประชำสัมพันธ์งำนของกองทุนแบบ
เคล่ือนท่ี ( Road show )

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละความส าเร็จ
ในการประชาสัมพันธ์
กองทุน ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน
กลยุทธ์ 3 ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

กลยุทธ์ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูป
ท่ีดินฯ และการสนับสนุนด้าน
การเงินของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดท าและ
ช าระบัญชีโครงการ รวมถึงประกาศ
ส้ินสุดโครงการได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

- 1. ก าหนดหัวข้อสัมมนาตามประเภท
กลุ่มเป้าหมาย และตามล าดับความซับซ้อนของ
เน้ือหา
2. จัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับการสนับสนุนด้านการเงิน
ของกองทุน
3. ประเมินผลการสัมมนาเพ่ือใช้ปรับปรุงในคร้ัง
ต่อไป

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า
รับการสัมมนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน
กลยุทธ์ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ี  
   มีแผนโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง   
   ท่ีมีควำมเหมำะสมกับภำรกิจงำน
กองทุนจัดรูปท่ีดินและสอดคล้อง
กับทิศทำงของแผนแม่บทกองทุนจัด
รูปท่ีดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ี พ.ศ. 2563
 – 2565

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 2,213,160   1. ศึกษำรวบรวมข้อมูลโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังของกองทุนให้เป็นปัจจุบัน
2. ทบทวน/จัดท ำกรอบโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนกองทุน
3. จัดหำบุคลำกรตำมโครงสร้ำงกรอบ
อัตรำก ำลังของกองทุน (พนักงำนกองทุน)

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผน
โครงสร้างพัฒนา
กระบวนการท างาน
และบริหาร
อัตราก าลังของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ

กองทุนจัดรูปท่ีดินมีกำรน ำระบบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Key
 Performance Indicators : KPI 
และระบบสมรรถนะ 
(Competency System) มำใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำของ
บุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 51,120        1. ศึกษำรวบรวมกระบวนงำนในหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล ประชุมช้ีแจง
ถ่ำยทอดตัวช้ีวัดไปสู่บุคคลภำยในกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ
2. ก ำหนดตัวช้ีวัดรำยบุคคลเพ่ือประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3. น ำคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
มำใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินผลงำน
รำยบุคคล พิจำรณำเล่ือนค่ำตอบแทน

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 75 
ของบุคคล
กรกองทุนมี

ผลการ
ประเมินอยู่
ในระดับดี

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
 มีการน าระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน KPI และ
ระบบสมรรถนะ      
 มาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
กลยุทธ์ 5 พัฒนำศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ
10. จัดท าทบทวนแผนโครงสร้าง
การบริหารกองทุนและเพ่ิม
อัตราก าลัง และถ่ายทอดตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานสู่รายบุคคล
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

มีระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับใช้ใน
กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป - 1. ด ำเนินกำรประสำนและรวบรวมข้อมูลกับ
ฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง
2. ด ำเนินกำรจัดท ำ/ปรับปรุงฐำนข้อมูลกำร
ฝึกอบรมของบุคลำกรกองทุน

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละของ
ฐานข้อมูลของ
บุคลากรมีเป็น
ปัจจุบันและ
ถูกต้องครบถ้วน

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการลงทุน

36,000        1.ส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมของแต่ละฝ่ำย
2. ติดต่อประสำนงำนเพ่ือส่งรำยช่ือและช ำระ
เงินค่ำอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ
3. ส่งรำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่
ละหลักสูตร
4. เก็บรวบรวมรำยงำนผลกำรฝึกอบรม

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการฝึกอบรม

12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน

บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และมีความสุขในการท างาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน

- 1. ก ำหนดแผนกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำน
2. ด ำเนินกำรช้ีแจงให้บุคลำกรรับทรำบแผนกำร
ด ำเนินงำน
3. ด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำรเสริมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำน
4. จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวย

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละในการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรใน
โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน

 10. จัดท าทบทวนแผนโครงสร้าง
การบริหารกองทุนและเพ่ิม
อัตราก าลัง และถ่ายทอดตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานสู่รายบุคคล

กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

13. การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์และ
การลงทุน

284,800 1. รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนของกองทุน แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และแผนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศทุกไตรมำส
2. ประเมินผลปัญหำและอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนกับเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำร 
(After Action Review)
3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในแต่ละปีงบประมำณ 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ 
4. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และน ำเสนอแนว
ทำงกำรปรับปรุงแผน และกำรปฏิบัติงำนทุก
คร่ึงปี เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พิจำรณำ
5. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ และคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนฯ เพ่ือพิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ 
และกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้อง

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 100 ร้อยละของ
ความส าเร็จ
ในการทบทวน/จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
แผนบริหารจัดการ
สารสนเทศ พร้อมท้ัง
จัดท าแผนปฏิบัติการ
 ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564

14. การเตรียมความพร้อมส าหรับ
ระบบการบริหารความเส่ียง

เตรียมความพร้อมและตระหนักถึง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์และ
การลงทุน

- 1. รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเส่ียง กำรตรวจสอบภำยใน พร้อมท้ังระบุ
ควำมเส่ียงด้ำนต่ำง ๆท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กรให้ครบ
ท้ัง 4 ด้ำน
2. ประเมินควำมเส่ียง โดยพิจำรณำถึงโอกำส
ท่ีจะเกิดผลกระทบ เพ่ือจัดกำรควำมเส่ียง
ท่ีอำจจะเกิดข้ึน
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง และปฏิบัติตำมแผน
4. ติดตำม ประเมินผล และน ำเสนอแนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนฯ พิจำรณำ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ทบทวนแผนบริหาร
ความเส่ียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพ่ือพัฒนาด้านการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ข้ันตอน
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
ท่ีท้าทาย

ตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร

พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ แล้วเสร็จ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - 1. จัดท าระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ประกอบด้วย
  - ระบบงานพัสดุ
  - ระบบงานบุคคลากรและฝึกอบรม
  - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - ระบบรายงานข้อร้องเรียน
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร
4. ประเมินผลและปรับปรุงการใช้งานระบบ

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64

ร้อยละ 80 ร้อยละของ
ความส าเร็จ
พัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและดิจิทัล
ให้ปัจจุบัน

 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชร 2564 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์ 1  สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
ยุทธศาสตร์ 2  สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ 3  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

3,500,000

59,171,600

กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพ่ือพัฒนาด้านการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

53,086,520

2,585,080

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
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