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บทที่ 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ และกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  

  เมื่อปี พ.ศ. 2530 – 2532 ส ำนักผังเมือง (ปัจจุบันกรมโยธำธิกำรและผังเมือง) ได้รับควำม
ช่วยเหลือทำงวิชำกำรผ่ำนทำงองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น Japan International Cooperation 
Agency (JICA) ในโครงกำรน ำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ ในกำรวำงผั ง เมือง  (Applied Technology  
for making City Planning) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและเสนอวิธีกำรสมัยใหม่เพ่ือช่วยในกำรวำงผังเมือง  
พร้อมทั้ง เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  ผลกำรศึกษำได้เสนอแนวทำง 
กำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment)  
 ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 ส ำนักผังเมือง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมกำรผังเมือง  โดยองค์กร 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น (JICA) ได้ส่งผู้เชี่ยวชำญมำศึกษำเพ่ือหำแนวทำงที่เหมำะสม เพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำเมืองในประเทศไทย โดยให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร ฝึกอบรมและแนะน ำ
ควำมรู้ด้ำนวิธีกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำเมืองให้แก่เจ้ำหน้ำที่กรมกำรผังเมือง เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถ 
น ำวิธีกำรจัดรูปที่ดินมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งประสบผลส ำเร็จมำแล้ว
ในหลำยประเทศ ซึ่งส ำนักงบประมำณได้สนับสนุนงบประมำณเป็นทุนประเดิม 50,000,000 บำท จัดตั้งเป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรจัดรูปที่ดินในเมือง  
 เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2545 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้ก่อตั้งขึ้น จำกกำรรวมกรมโยธำธิกำร
และกรมกำรผังเมืองเข้ำด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำรโดยบูรณำกำรงำนที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสอง
กรมเข้ำด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดกำรพัฒนำเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตำมวัตถุประสงค์ของกำรผังเมืองอย่ำงแท้จริง 
อันจะน ำไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนอย่ำงยั่งยืน และเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2547 ได้ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ ให้มีพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  พ.ศ. 2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำก 
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือรับรองและให้อ ำนำจแก่รัฐในกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  
 ตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 มำตรำ 75 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุน 
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ในกรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีวัตถุประสงค์เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ และตำมมำตรำ 76 ได้บัญญัติให้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เป็นนิติ
บุคคล โดยให้ได้รับเงินโอนมำจำกเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรจัดรูปที่ดินตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2536 ในมำตรำ 75 (1) เป็นเงินจ ำนวน 68,549,619.20 บำท เพ่ือใช้เป็นเงิน 
และทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 ต่อมำในปี พ.ศ. 2555 ได้จัดตั้ง “ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่” สังกัด 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย โดยแยกออกมำจำกส ำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  
มีกำรด ำเนินงำนและจ้ำงพนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ เป็นกำรเฉพำะ และในปี พ.ศ. 2556  
ได้เริ่มด ำเนินกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  โดยอำศัยแหล่งเงินนอก
งบประมำณ เพ่ือใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ให้ด ำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำเงินนอกงบประมำณดังกล่ำว ไปใช้จ่ำยในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ  
ตำมที่กฎหมำย นโยบำย หรือข้อตกลงได้ก ำหนดให้กระท ำกิจกรรมนั้น ๆ โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 
สำมำรถน ำเงินที่เป็นรำยรับจำกกำรด ำเนินงำนมำสมทบไว้ หรือใช้ส ำหรับใช้จ่ำยหมุนเวียนภำยในกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนำพื้นที ่โดยไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
 
 
 

(1) 



 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

 ตำมมำตรำ 75 แห่งพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 บัญญัติให้กองทุน 
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 

 

1.3 โครงสร้ำงกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่และอ ำนำจหน้ำที่  

 ตำมมำตรำ 80 และมำตรำ 81 แห่งพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547  
ได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและ
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2547 และมีส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ภำยใต้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ท ำหน้ำที่
รับผิดชอบงำนทั่วไปของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ และเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ  

 1.3.1 คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
มหำดไทยเป็นประธำน อธิบดีกรมบัญชีกลำง อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวนสำมคนเป็นกรรมกำร  และผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำร  
  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ มีดังนี้  
  1. บริหำรและควบคุมกำรปฏิบัติงำนกองทุนให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
  2. ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในเรื่องต่ำง ๆ  ภำยในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของ
กองทุน โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
  3. ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนกองทุน  
  4. อนุมัติงบประมำณประจ ำปี ส ำหรับด ำเนินงำนของกองทุนและส ำนักงำน 
  5. ควบคุม ติดตำมผล และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
  6. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนดหรือตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  

 1.3.2 คณะอนุกรรมกำร โดยกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ โดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 มำบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพื้นที่ ได้มีคณะอนุกรรมกำรอยู่จ ำนวน 3 คณะ ได้แก่  
  - คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรกองทุนและส ำนักงำนกองทุน มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
 1. พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของกองทุนให้เป็นไป  
ตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  
 2. เสนอแนะกำรปรับปรุงระเบียบกำรบริหำรงำนเกี่ยวกับทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ 
และกำรปฏิบัติรำชกำรของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  
 3. พิจำรณำเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
 4. พิจำรณำเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
 5. พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน  
 6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มอบหมำย   
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 - คณะอนุกรรมกำรด้ำนระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที ่มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
 1. กลั่นกรองและเสนอแนะกำรปรับปรุงร่ำงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ในเรื่องต่ำง ๆ ตำมมำตรำ 81 ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่มอบหมำย 
ตำมมำตรำ 80 และมำตรำ 10 และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  
 2. พิจำรณำและเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อกฎหมำย ระเบียบ และพระรำชบัญญัติ 
กำรบริหำร ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
 3. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ มอบหมำย 

 - คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที ่มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
 1.  ศึกษำแนวทำงเพ่ือจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรลงทุน 
หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  
 2.  เสนอหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนหำผลประโยชน์ 
จำกทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 3. พิจำรณำกลั่นกรอง ให้ค ำปรึกษำกำรลงทุนหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของกองทุน 
จัดรูปที่ดินฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพื้นที่พิจำรณำต่อไป  
 4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มอบหมำย 

 1.3.3 ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  ได้ก ำหนดโครงสร้ำงส ำนักงำน 
และอัตรำก ำลังบุคลำกรให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2555 และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกองทุน 
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพื้นที่จึงแบ่งระบบบริหำรงำนภำยในออกเป็น 3 ฝ่ำย ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี แลเฝ่ำยวิเครำะห์ติดตำมและกำรลงทุน งำนตรวจสอบภำยในให้กลุ่มตรวจสอบภำยใน  
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ช่วยก ำกับดูแลจนกว่ำส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่มีโครงกำร 
และภำรกิจที่มำกขึ้น จึงจะก ำหนดโครงสร้ำงให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของกองทุนเอง  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรภำยใต้พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 โครงสร้ำงกำรบริหำรภำยใต้พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ.2547 
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บทที่ 2 

กฎหมำย ระเบียบ นโยบำย และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 กฎหมำย และระเบียบท่ีเกี่ยวกำรด ำเนินงำนของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  

 2.1.2 พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547  
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2547 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  
 1. คณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้มีคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ขึ้น 
คณะหนึ่ง จ ำนวน 25 คน มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย มำตรกำร ก ำหนดมำตรฐำน 
ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่เก่ียวกับกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพื้นที่  
 2. คณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ส่วนจังหวัด  ให้มีคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ส่วนจังหวัด จ ำนวน 18 คน มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนกรรมกำร โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด 
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้มีคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 19 คน  
มีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นประธำนกรรมกำร  ปลัดกรุงเทพมหำนครเป็นรองประธำนกรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรในหมวดนี้มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรอนุมัติโครงกำร กำรตั้งและควบคุมกำรด ำเนินงำนของสมำคม พิจำรณำและเสนอควำมเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมกำรฯ ที่เก่ียวข้องกับที่ดิน เงินกองทุน รวมถึงก ำหนดค่ำเสียหำยหรือค่ำทดแทน  
 3. สมำคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ สมำคมที่ด ำเนินกำรจัดรูปที่ดินโดยเจ้ำของที่ดิน สมำคมที่ 
จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล รับจดทะเบียนโดยคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ส่วนจังหวัด 
หรือคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร มีกำรก ำหนดรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของสมำคม 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรสมำคม ตรวจสอบควำมถูกต้องโดยผู้ตรวจกำรสมำคม รวมถึงกำรยกเลิกสมำคม 
กำรจดทะเบียน และกำรยกเลิกสมำคมให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
 4. กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ผู้ที่จะด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน เงื่อนไขควำมเห็นชอบของ
เจ้ำของที่ดิน กำรสอดคล้องกับผังเมือง กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมทั้งปวงในกำรจดทะเบียน และกำรไม่อยู่  
ในบังคับของกฎหมำยจัดสรรที่ดิน  
 5. กำรเสนอโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ผู้จะด ำเนินโครงกำรต้องเสนอโครงกำรต่อ 
คณะกรรมกำรฯ กรุงเทพมหำนคร กำรให้ควำมเห็นชอบโครงกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข  
ที่ก ำหนด ให้มีกำรส ำรวจเพ่ือจัดท ำโครงกำรและให้ประกำศโครงกำรในที่เปิดเผย ให้น ำข้อคิดเห็นหรือคัดค้ำน
เป็นลำยลักษณ์อักษรมำประกอบกำรให้ควำมเห็นชอบโครงกำรจัดรูปที่ดิน  และให้จัดรูปที่ดินในบริเวณเพลิง
ไหม้ได้ รวมถึงให้มีหลักประกันเพ่ือคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำรด้วย เมื่อเอกสำรครบถ้วนให้พิจำรณำโครงกำร
ภำยใน 180 วัน เมื่อเห็นชอบ ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
 6. กำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  ให้ประกำศโครงกำรจัดรูปที่ดินที่ได้รับ  
ควำมเห็นชอบแล้วโดยเปิดเผย เพ่ือให้เจ้ำของที่ดินในเขตพ้ืนที่โครงกำรต้องปฏิบัติตำม ให้มีคณะกรรมกำร  
ที่ปรึกษำโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือช่วยกำรบริหำรงำนของผู้ด ำเนินโครงกำรให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย  
 - กรณีจ ำเป็นต้องใช้ที่ดินและอสังหำริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินหรืออำคำร
หน่วยงำนที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำร เมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรแล้ว ให้มีผลเป็นกำรถอนสภำพ  
ที่สำธำรณะสมบัติของแผ่นดิน  
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 - กรณีจ ำเป็นรัฐอำจเวนคืนอสังหำริมทรัพย์มำใช้ในโครงกำรก็ได้ ผู้ด ำเนินโครงกำรมีสิทธิ์เข้ำไป
ด ำเนินกำรในอำคำรและที่ดินที่อยู่ในโครงกำรได้ ห้ำมเจ้ำของที่ดินท ำนิติกรรมใด ๆ ที่ต้องมีกำรรังวัด ระบุให้ผู้ที่
อยู่ในบริเวณโครงกำรทรำบถึงกำรประเมินรำคำที่ดินและอสังหำริมทรัพย์กำรก ำหนดแปลงที่ดินใหม่ ค่ำชดเชย
และค่ำตอบแทนค่ำใช้จ่ำยและประโยชน์ที่ได้รับกำรบริหำร ที่ดินจัดหำประโยชน์และทรัพย์สินส่วนกลำง  
กำรสิ้นสุดโครงกำรให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
 - กรณีมีเหตุกระทบถึงกำรด ำเนินงำนจัดรูปที่ดิน คณะกรรมกำรฯ สำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงกำรหรือเพิกถอนโครงกำรได้  

 7. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้จัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที ่ในกรมโยธำธิกำรและผงัเมอืง 
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดรูปที่ดิน โดยกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเป็นกำรให้กู้ยืม หรือช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ 
ผู้ด ำเนินโครงกำร ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นประธำนกรรมกำร 
อธิบดีกรมบัญชีกลำง อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนแทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวนสำมคน 
เป็นกรรมกำร และผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นกรรมกำร และเลขำนุกำรโดยคณะกรรมกำร ผู้ควบคุม 
กำรปฏิบัติงำนกองทุน มีรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน และต้องรำยงำนกำรตรวจสอบ กำรเงิน กำรบัญชี  
กำรพัสดุ ที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำต่อไป 
 ระเบียบและประกำศซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ดังนี้ 
 1. ประกำศคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรใช้จ่ำย 
กำรเก็บรักษำ และกำรประโยชน์เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2550 ประกำศนี้ก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรใช้จ่ำย กำรเก็บรักษำเงินและกำรหำประโยชน์เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  เช่น  
กำรรับเงินต้องจัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตำมแบบที่ส ำนักงำนก ำหนดขึ้นเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ กำรและใช้จ่ำย
จะต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐำนกำรจ่ำยไว้เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้หัวหน้ำฝ่ำยบัญชีและกำรเงินจัดท ำบัญชีรำยได้ 
ค่ำใช้จ่ำยและงบกระแสเงินสดเป็นรำยเดือน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทรำบ 
 2. ระเบียบคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ว่ำด้วย กำรจัดสรรเงินจำกกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนำพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืม สนับสนุน หรือทดรองจ่ำยเพื่อกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2565 
ประกำศนี้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำวงเงินกำรให้เงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม เงินสนับสนุน และเงินทดรองจ่ำย  
แก่ผู้จะด ำเนินกำร ผู้ขอด ำเนินโครงกำร หรือผู้ด ำเนินโครงกำร เพื่อใช้ส ำหรับด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน  
เพื่อพัฒนำพื้นที่ และก ำหนดหลักเกณฑ์กำรช ำระเงินคืนกองทุน 
 3. ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เรื่องก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่ อนไขในกำรถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่ ำง  ๆ  ก่อตั้ งสิทธิ  หรือกำรท ำ 
นิติกรรมทั้งในและนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2554 กำรถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิในทรัพย์สิน
ต่ำง ๆ ที่มีภำระติดพัน หรือกำรก่อตั้งสิทธิที่กองทุนอำจได้มำนั้น หรือกำรท ำนิติกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร 
ของกองทุนทั้งในและนอกรำชอำณำจักร ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
 4 . ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน 
ของส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2555 โดยระเบียบนี้ ก ำหนดให้ส ำนักงำนกองทุนจัดท ำ
งบประมำณค่ำ ใช้ จ่ ำยในกำรบริหำรเ งินกองทุน  และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจั ดรูปที่ ดิ น 
เพื่อพัฒนำพื้นที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและให้ส ำนักงำนกองทุนมีกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรเงิน   
กำรบัญชี และกำรพัสดุ ของส ำนักงำนกองทุนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งคร้ังตำมปีงบประมำณ และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนทรำบ 
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 5. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เรื่อง ลงทุนหำผลประโยชน์
จำกทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2555 ซึ่งกำรลงทุนหำผลประโยชน์นั้นให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง 
หรือกำรลงทุนหำผลประโยชน์จำกที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์ของกองทุนให้ด ำเนินกำรได้  ดังนี้ ขำย แลกเปลี่ยน 
ให้เช่ำ หรือร่วมลงทุนกับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ทั้งนี้ กำรลงทุนตำมประกำศนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุน 
 6. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรให้ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2563 ประกำศฉบับนี้ก ำหนดให้กู้ยืมเงิน
เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  กรณีผู้ด ำเนินโครงกำรประสงค์จะกู้ยืมเงิน  
ให้เสนอโครงกำรไปยังคณะกรรมกำรส่วนจังหวัด  เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำ  
โดยผู้ด ำเนินโครงกำรต้องวิเครำะห์ควำมเหมำะสม และควำมพร้อมของโครงกำรเสนอมำพร้อมกับกำรขอกู้ยืมเงินด้วย 
 7. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำ “เงินสนับสนุน” ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2565
ประกำศฉบับนี้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกำรของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน  
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ในกำรให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ที่จะด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  
หรือผู้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ  

2.2 กฎหมำย ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 
 2.2.1 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  
 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำง  
ในกำรบริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภำพ โดยมีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 
เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พิจำรณำกลั่นกรอง ก ำกับติดตำมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 
รวมถึงก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน กำรบริหำรบุคคล 
กำรเงิน กำรพัสดุ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริหำร 
ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  
 1. กำรบริหำร ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำร 
ทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ และให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ซึ่งอย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วยผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ แผนปฏิบัติกำร ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย และประมำณกำร
กระแสเงินสด เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติอย่ำงน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
และให้ส่งให้กระทรวงกำรคลังอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี  
  2. คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย (1) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธำนกรรมกำร (2) ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง 
ผู้แทนส ำนักงบประมำณ และผู้แทนของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน  เป็นกรรมกำร (3) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ ำนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธำนแต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง จำกผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ ด้ำนกำรเงิน เศรษฐศำสตร์ กำรลงทุน กฎหมำย หรือด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้บริหำรทุน
หมุนเวียนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ (1) ก ำหนดนโยบำย 
ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน  
(2) ก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงิน กำรพัสดุ ตลอดจนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนก ำหนด  (3) พิจำรณำอนุมัติแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
และ (4) แต่งตั้งผู้บริหำรทุนหมุนเวียน 
 

(7) 



 

 3. ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตั้งผู้บริหำร
ทุนหมุนเวียนท ำหน้ำที่บริหำรทุนหมุนเวียน และกำรก ำหนดต ำแหน่ง คุณสมบัติของต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน 
ค่ำตอบแทน อ ำนำจหน้ำที่ ระยะเวลำกำรจ้ำง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเลิกจ้ำงพนักงำน 
และลูกจ้ำง ให้เป็นไปตำมข้อบังคับท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนก ำหนด  
 4. กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของ  
ทุนหมุนเวียน ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีภำยใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ปีงบประมำณ) โดยให้ส ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของทุน
หมุนเวียน ท ำกำรตรวจสอบรับรองบัญชีและกำรเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี  โดยจัดท ำ
รำยงำน กำรสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรภำยใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และน ำส่งรำยงำน
กำรเงินพร้อมด้วยรำยงำนกำรสอบบัญชีต่อกระทรวงกำรคลังภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรำยงำนจำกผู้สอบ
บัญชี รวมถึงให้มีระบบกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำง  ๆ ของทุนหมุนเวียน  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนประกำศก ำหนด  
 5. กำรประเมินผล ก ำหนดให้กรมบัญชีกลำงมีหน้ำที่ประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน  
เป็นประจ ำทุกปี โดยประเมินในด้ำนต่อไปนี้ (1) กำรเงิน (2) กำรปฏิบัติกำร (3) กำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (4) กำรบริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียน (5) กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทุน
หมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง และ (6) กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลัง 

 2.2.2 พระรำชกฤษฎีกำ กำรก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุด และกำรน ำทุนหรือผลก ำไรส่วนเกิน 
ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  
 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561 เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรำ 11 (4)  
และ (6) แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดจ ำนวน
เงินสะสมสูงสุดส ำหรับทุนหมุนเวียนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม และกำรน ำทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของ 
ทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  
 1. ให้ทุนหมุนเวียนจัดท ำข้อมูล เพ่ือประกอบกำรค ำนวณในกำรก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุด  
และกำรน ำทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งให้แก่กรมบัญชีกลำงตำมระยะเวลำ และหลักเกณฑ์  
ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  
 2. กำรก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุด  ให้ค ำนวณโดยน ำประมำณกำรรำยจ่ำยปีปัจจุบัน  
และประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีย้อนหลังไปอีก  2 ปี รวมกัน 3 รอบปีบัญชี คูณด้วยร้อยละเฉลี่ยของ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงิน 3 รอบปีบัญชีที่ล่วงมำแล้ว หำกเห็นว่ำจ ำนวนเงินสะสมสูงสุดที่ค ำนวณได้   
ไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนจะขอก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุดเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 
 3. กำรค ำนวณทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  
ให้ค ำนวณโดยน ำเงินคงเหลือ  ณ วันต้นปีบัญชีที่ค ำนวณ  หักด้วยจ ำนวนเงินสะสมสูงสุดที่ค ำนวณได้   
โดยเงินคงเหลือนั้นให้รวมถึงเงินฝำกกระทรวงกำรคลัง เงินฝำกธนำคำร และเงินที่น ำไปลงทุนหำผลประโยชน์ด้วย 

 2.2.3 ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติกำรรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และ กำรจัดกำรเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ของผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำงของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก 
 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2560 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี ้
 1.  กำรรวมทุนหมุนเวียน  กระท ำได้ เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้ นมีวัตถุประสงค์ เดียวกัน 
หรือสำมำรถด ำเนินกำรร่วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นกำรขยำยวัตถุประสงค์เกินกว่ำวัตถุประสงค์เดิมของ   
ทุนหมุนเวียนที่น ำมำรวมกัน 
 
 

(8) 



 

 2. กำรยุบเลิกทุนหมุนเวียน กระท ำได้ในกรณี ดังนี้  
 (1) หมดควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว  
 (2) ทุนหมุนเวียนได้หยุดกำรด ำเนินงำนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 (3) มีผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน
 ก ำหนดเป็นเวลำ 3 ปีติดตอ่กัน และคณะกรรมกำรเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น  
 (4) มีเหตุอ่ืนอันสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 

 2.2.4 ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอจัดตั้ง ทุนหมุนเวียน 
 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2561 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  
 1) หลักกำรในกำรจัดตั้งทุนหมุนเวียน ควรค ำนึงถึง  
 (1) เป็นกิจกำรที่หน่วยงำนของรัฐต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่เพ่ือสำธำรณประโยชน์  หรือเป็นประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจ หรือเพ่ือช่วยเหลือในกำรครองชีพ หรือเพ่ือให้บริหำรแก่ประชำชน และไม่สำมำรถใช้วิธีกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้ระบบงบประมำณปกติ  
 (2) เป็ นกิ จกำรที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รำย ได้ จ ำกกำรด ำ เนิ น งำนกลับ เข้ ำมำสมทบเป็นรำยรั บ 
ของทุนหมุนเวียน โดยมิได้มีรำยรับมำจำกเงินงบประมำณแต่เพียงอย่ำงเดียว และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  
 (3) ต้องมีควำมพร้อมที่จะด ำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนที่ได้จัดตั้งขึ้น  
 (4) ต้องไม่ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเป็นทุนประเดิมและเงินสมทบ เพ่ือน ำไปฝำกสถำบันกำรเงินให้ได้
ดอกผลมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียนแต่เพียงอย่ำงเดียว 
  2) ให้หน่วยงำนของรัฐที่ประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน  จัดท ำรำยละเอียดข้อมูลตำม 
   ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ส่งให้กรมบัญชีกลำงพิจำรณำตรวจสอบเพ่ือเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนพิจำรณำ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 2.2.5 ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน ว่ำด้วยมำตรฐำน กำรบริหำรงำน
บุคคลของทุนหมุนเวียน  
  ประกำศเม่ือวันที่ 21 สิงหำคม 2560 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  
  1. ให้ก ำหนดโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังของทุนหมุนเวียน เสนอคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ
อนุมัติโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง  
  2. ให้คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตั้งผู้บริหำรทุนหมุนเวียน  เพ่ือท ำหน้ำที่บริหำรทุนหมุนเวียน  
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน โดยแต่งตั้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนของรัฐที่มี 
ทุนหมุนเวียน หรือสรรหำบุคคลภำยนอกก็ได้ กรณีสรรหำบุคคลภำยนอกให้คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจ ำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งผู้บริหำรทุนหมุนเวียนที่แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอก 
ไมม่ีฐำนะเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงทุนหมุนเวียน และต้องเป็นผู้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้ทุนหมุนเวียนได้เต็มเวลำ  
  3. กำรท ำสัญญำจ้ำงผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรทุน
หมุนเวียนเป็นผู้ลงนำมในในสัญญำจ้ำง 

 2.2.6 ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน เรื่อง มำตรฐำนกำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
กำรบริหำรพัสดุ กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตรวจสอบภำยในของทุนหมุนเวียน  
  ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2560 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  
  1. ให้น ำเงินของทุนหมุนเวียนฝำกกระทรวงกำรคลัง โดยให้เปิดบัญชีเงินฝำกไว้ที่กรมบัญชีกลำง 
กระทรวงกำรคลัง เพ่ือฝำกเงินของทุนหมุนเวียนและห้ำมมิให้น ำเงินไปใช้จ่ำยก่อนส่งเข้ำบัญชีเงินฝำก โดยให้น ำเงิน
ส่งเข้ำบัญชีเงินฝำกภำยใน 3 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับเงิน ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นอำจขอเปิดบัญชีเงินฝำกไว้  
 
 

(9) 



 

ณ ธนำคำรพำณิชย์ เพ่ือไว้ใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ ภำยในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด 
โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง  
  2. ให้ผู้บริหำรทุนหมุนเวียนจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  
ผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ แผนกำรปฏิบัติงำน ประมำณกำรรำยรับประจ ำปี ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปี 
และประมำณกำรกระแสเงินสด เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติอย่ำงน้อย 60 วัน ก่อนวันเริ่มต้น
ปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงกำรคลังอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติก่อนกำรใช้จ่ำยเงิน กรณีปรับปรุงหรือแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีต้องได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกคณะกรรมกำรบริหำร และส่งให้กระทรวงกำรคลังเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
  3. กำรน ำเงินทุนหมุนเวียนไปด ำเนินกำรเพ่ือหำผลประโยชน์ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนก ำหนด และได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำร  
โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง และให้กระท ำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์   
(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสำหกิจ (3) ซื้อตรำสำรแห่งหนี้โดยมี
กระทรวงกำรคลังรับรอง หรืออำวัล หรือค้ ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และ (4) กำรด ำเนินกำรเพ่ือหำ
ผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจำกข้ำงต้น  
 4. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
 5. ให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชีภำยใน 60 วัน  
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ปีงบประมำณ) และให้น ำส่งรำยงำนทำงกำรเงินพร้อมด้วยรำยงำนกำรสอบบัญชี 
ต่อกระทรวงกำรคลัง ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบัญชี  
  6.  ให้มีระบบตรวจสอบภำยในเ พ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำง  ๆ  ของทุนหมุนเวียน  
โดยหน่วยงำนของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอำจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภำยในของทุนหมุนเวียน  หรือมอบหมำยให้ 
หน่วยตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียนก็ได้  
และจัดให้มีกฎบัตรว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ กำรรำยงำน และมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน  โดยต้องก ำหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ  
ทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง  

2.3 นโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 
และเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรไปสู่เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย  
6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  
  2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
  3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
  4) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
  5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
   กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศำสตร์ที่ 2 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศ 
 
 
 

(10) 



 

ในหลำกหลำยมิติบนพ้ืนฐำนแนวคิด  3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำ  
น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ  
และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต  

 2.3.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นส่วนส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำย
และประเด็นยุทธศำสตร์ของยุทธศำสตร์ชำติ ลงสู่แผนระดับต่ำงๆ โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
จะเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้  มีจ ำนวนรวม 23 ฉบับ 
ประกอบด้วย  
 1) ควำมมั่นคง  
 2) กำรต่ำงประเทศ  
 3) กำรเกษตร  
 4) อุตสำหกรรรมและบริกำรแห่งอนำคต  
 5) กำรท่องเที่ยว  
 6) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ  
 7) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมยุคใหม่  
 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม และวัฒนธรรม  
 11) ศักยภำพ คนตลอดช่วงชีวิต  
 12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
 13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี  
 14) ศักยภำพกำรกีฬำ  
 15) พลังทำงสังคม  
 16) เศรษฐกิจฐำนรำก  
 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม  
 18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
 19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ  
 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  
 21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 22) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที ่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที ่6 
พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่ อัจฉริยะ ในปัจจุบันแนวโน้มกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมืองส่งผลให้เกิด 
ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สร้ำงงำน จัดกำรสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สำมำรถรองรับกำรเพ่ิมขึ้น
ของประชำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม มุ่งเป้ำกำรพัฒนำเมือง  
น่ำอยู่ในทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้ำงงำนและที่อยู่อำศัย รวมทั้งพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ ์
 
 
 

(11) 



 

 
ที่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภำพของเมือง โดยมีระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรเมืองที่มีประสิทธิภำพ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของ 
คนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี  
 2.3.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) จัดท ำโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งจัดท ำบนพ้ืนฐำนของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของกำรพัฒนำประเทศ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน ทั้งใน
ระดับกลุ่มอำชีพ ระดับภำค และระดับประเทศ ประกอบด้วย 10 แผนพัฒนำฯ ดังนี้ 
  1) แผนพัฒนำฯ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
  2) แผนพัฒนำฯ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
  3) แผนพัฒนำฯ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
  4) แผนพัฒนำฯ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
  5) แผนพัฒนำฯ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่ งยืน
  6) แผนพัฒนำฯ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำล 
      ในสังคมไทย 
  7) แผนพัฒนำฯ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
  8) แผนพัฒนำฯ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9) แผนพัฒนำฯ กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
  10) แผนพัฒนำฯ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  

  เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน สอดคล้องแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    
ฉบับที่ 12 โดยมีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำฯ ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นกำรลด
ช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคีและมีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมมำกขึ้น กำรเพ่ิมจ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของ
จังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐำนเศรษฐกิจหลักมีระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำรเพิ่มพูนกำรลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน 

 2.3.4 (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนที่มีควำมส ำคัญ
ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน
รำชกำร และภำคเอกชน โดยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับนี้ ได้น้อมน ำ "หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง”แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับนี้ ถือว่ำเป็นกลไกส ำคัญในกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ไปสู่กำรปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส ำคัญส ำหรับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนปฏิบัติรำชกำร 
และแผนอ่ืน ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนมีกำรต้องกำรที่จะพลิกโฉมประเทศไทยสู่  “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ
สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 จึงได้ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำส ำหรับกำร
ถ่ำยทอดเป้ำหมำยหลักไปสู่ภำพของกำรขับเคลื่อนที่ชัดเจน ซึ่งได้ก ำหนดหมุดหมำยทั้งหมด จ ำนวน 13 หมุดหมำย 
และ 4 มิติ ดังนี้   
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 1. มิติภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
 หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
 หมุดหมำยที่ 2 ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพและควำมยั่งยืน 
 หมุดหมำยที่ 3 ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญของโลก 
 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
 หมุดหมำยที่ 6 ไทยเป็นศนูย์กลำงอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสำหกรรมดิจิทัลของอำเซียน    
 2. มิติโอกำสและควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจและสังคม 
  หมุดหมำยที่ 7 ไทยมีวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได้ 
 หมุดหมำยที ่8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะท่ีน่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ
                    เหมำะสม  
 3. มิติควำมย่ังยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 หมุดหมำยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ 
 หมุดหมำยที่ 11 ไทยสำมำรถลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลง 
                                              สภำพภูมิอำกำศ 
 4. มิติปัจจัยผลักดันกำรพลิกโฉมประเทศ  
 หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต  
 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน  

 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีควำมเชื่อมโยงกับมิติด้ำนโอกำสและควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจและสังคม  
ในหมุดหมำยที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งหมุดหมำยที่ 8 นี้  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรกระจำยควำมเจริญ ยกระดับรำยได้ของประชำชน และลดกำรกระจุกตัวของกำรพัฒนำ 
ภำยใต้หมุดหมำยที่ 8 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ 3 เป้ำหมำย 4 กลยุทธ์ โดยกองทุนได้มีควำมเชื่อมกับเป้ำหมำย  
ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำเมืองให้ควำมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน มีควำมพร้อมในกำรรับมือและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชำชนทุกกลุ่มมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงทั่วถึง กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรเสริมสร้ำงกลไก  
ควำมร่วมมือของภำครัฐ เอกชน ประชำชน และประชำสังคม และกลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 ด้ำนเพ่ิมประสิทธิภำพ  
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โดยค ำนึงถึงกำรวำงและจัดท ำผังเมืองที่ครอบคลุมทุกมิติ ส่งเสริมกระบวนกำรจัดรูปที่ดิน
ควบคู่ไปกับกำรวำงแผนพัฒนำพ้ืนที่ด้วยวิธีกำรจัดรูปดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน สนับสนุนกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรปรับปรุงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและอำคำร เพ่ือรองรับกำรพัฒนำพ้ืนที่รอบสถำนีขนส่งมวลชน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่
สำธำรณะของเมือง เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในเมือง และลดปัญหำเมืองที่เติบโตแบบไร้ระเบียบ  

 2.3.4 แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน               
ที่ชัดเจนของกระทรวงมหำดไทย สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยรัฐบำล และบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีควำมเชื่อโยงเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้ำหมำย 1. พ้ืนที่ภูมิภำคและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เมืองมีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นมำตรฐำนสู่ระดับสำกล 2.พ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพำะ
เป้ำหมำยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ 3. องค์กรมีแผนงำน/โครงกำรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
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 2.3.5 (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นแผนที่ก ำหนดไว้  เพ่ือให้กระทรวงมหำดไทย 
มีทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน กำรติดตำม  
 และประเมินผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลสัมฤทธิ์  โดยมีวิสัยทัศน์ “ประชำชนมีรำกฐำน 
กำรด ำรงชีวิต และพัฒนำสู่อนำคตได้อย่ำงมั่นคงและสมดุล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีควำมเชื่อโยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ภูมิภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งประเด็นยุทธศำสตร์ดังกล่ำว มีเป้ำหมำยให้พ้ืนที่ในเป้ำหมำยได้รับ 
กำรพัฒนำด้ำนกำยภำพ ที่เหมำะสม และสอดคล้องกับพื้นท่ีให้เป็นเมืองมีคุณภำพน่ำอยู่  

 2.3.6 แผนปฏิบัติรำชกำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (พ.ศ. 2563 - 2565)  
  แผนปฏิบัติรำชกำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ประกอบด้วยภำรกิจกรม 4 ด้ำนดังนี้ 1) กำรผังเมือง 
2) กำรพัฒนำเมือง 3) กำรอำคำร 4) กำรบริกำรด้ำนช่ำง และประกอบด้วย 2 แผนกรมฯ ดังนี้ 
  1) แผนกรมฯ พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีกำรพัฒนำทำงกำยภำพ ได้มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ด้ำนกำรผังเมือง 
  2) แผนกรมฯ พ้ืนที่เมือง/ชุมชน พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ ำ มีควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติธรรมชำติ 
  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับภำรกิจด้ำนที่ 2 กำรพัฒนำเมือง 
แผนกรมฯ ที่ 1 พื้นที่เมือง/ชุมชน มีกำรพัฒนำทำงกำยภำพ ได้มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ด้ำนกำรผังเมือง 
โดยมีเป้ำหมำย พัฒนำพ้ืนที่เมืองให้มีควำมน่ำอยู่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสม ประชำชน  
ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำพ้ืนที่ มีควำมสะดวกสบำย มีสภำพแวดล้อมท่ีดี 
และมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  

 2.3.7 (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570)   
 แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนที่ถูกก ำหนดขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นกรอบ และทิศทำงที่ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองในภำพของ 5 ปี
ข้ำงหน้ำ โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้ำนกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมือง  
และกำรอำคำรให้มีควำมน่ำอยู่ ปลอดภัย รักษำสภำพแวดล้อม ประหยัดพลังงำน และมีอัตลักษณ์” 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรธำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรลดผลกระทบจำกภัยพิบัติด้ำนนำ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำองค์กรให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีควำมเชื่อโยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำภูมิภำค  เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อม โดยเป้ำหมำยเพ่ือให้พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำร  
กำรใช้ประโยชน์และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมน่ำอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และรองรับกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้ำนกำร
ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมเมือง  พร้อมองค์ประกอบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบได้มำตรฐำน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และกำรท่องเที่ยว 
 
 

(14) 



 

  2.4 ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติกำรระยะยำวกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15)

แผนปฏิบัติกำรฯ ที่ 1  สนับสนุนด้ำนกำรเงิน และกำรพัฒนำเมืองเพ่ือกำรจัดรูปที่ดินที่เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 
แผนปฏิบัติกำรฯ ที่ 2  สร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
แผนปฏิบัติกำรฯ ที่ 3  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

(ร่ำง)แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 

(ร่ำง)แผนปฏิบตัิรำชกำรกระทรวงมหำดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 
 

 

หมุดหมำยที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 

(ร่ำง)แผนปฏิบัติรำชกำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

23 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บท ประเด็นที่ 6 ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ  
 
 

 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนำฯ ที่ 9 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
 

 
แผนปฏิบตัิรำชกำรกระทรวงมหำดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนกรมฯ ที่ 1 พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีกำรพัฒนำทำงกำยภำพ ได้มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ด้ำนกำรผังเมือง 

 

 



 

 
บทที่ 3 

กำรทบทวนแผนและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก  
 

 กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนำพื้นที่ มีกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ รวมถึงให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศต่ำง ๆ ทั้ง (1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
(2) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580) เ (3) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) (4) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580)  
(5) แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย และ (6) แผนปฏิบัติรำชกำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ระยะ 5 ปี รวมถึง
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำย 1) สนับสนุนงบประมำณให้โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ  
ด ำเนินโครงกำรให้ส ำเร็จ 2) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริกำรอย่ำงแพร่หลำย และ 3) 
วำงรำกฐำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เป็นระบบ ดังนั้นแผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จึงจ ำเป็น 
ต้องเตรียมพร้อมและมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับแผนพัฒนำประเทศ 
พร้อมทั้งรองรับกำรพัฒนำเมือง 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผล  
กำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ ำปีบัญชี 2566 ซึ่งก ำหนดให้ทุนหมุนเวียนต้องมีกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร            
ระยำว (3-5 ปี) ที่ต้องมีรำยละเอียดที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในบันทึกข้อตกลง รวมถึงนโยบำยรัฐบำลที่มียุทธศำสตร์ชำติ
เป็นแผนระยะที่ 1 และมีแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนระดับที่ 2  ส่วนแผนระดับ 3 เป็นแผนปฏิบัติกำร
ของกระทรวง ทบวง/กรม กอง ต่ำง ๆ 
 
3.1 กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่   
มีควำมสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ นโยบำย และยุทธศำสตร์ที่ เกี่ยวข้อง  และพิจำรณำจำกรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีบัญชี 2563 ด้ำนที่ 5 กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน 
และลูกจ้ำง ตัวชี้วัด ที่ 5.1 บทบำทคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2564 โดยมีกำรทบทวนแผน ดังนี้ 

 3.1.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีบัญชี 2563 - 2564  
  กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ( 3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 - 2564 มีคุณภำพ 
และระบุองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน  ทุนหมุนเวียนมีผลกำรด ำเนินงำนที่ระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจำก 
แผนยุทธศำสตร์กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
มีองค์ประกอบที่ส ำคัญครบถ้วน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์  2) พันธกิจ 3) วัตถุประสงค์ 4) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
5) ยุทธศำสตร์ 6) เป้ำหมำยหลัก และ 7) รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอกครบถ้วนทั้ง 4 ด้ำน  
โดยทุนหมุนเวียนระบอุงค์ประกอบดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน และแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีบญัชี 2564 มีองค์ประกอบส ำคัญครบถว้น 
ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ 2) เป้ำหมำย 3) ขั้นตอน 4) ระยะเวลำ 5) งบประมำณค่ำใช้จ่ำย หรือเงินลงทุน 6) ผู้รับผิดชอบ 
และ 7) ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของแผนงำน/โครงกำร  
 
 
 
 

(16) 



 

 3.1.2 ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ประจ ำปีบัญชี  2563 -2565   
  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ประจ ำปีบัญชี 2563 - 2565  
โดยแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีบัญชี 2563 - 2564 จ ำนวน 14 แผนงำน และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีบัญชี 2565 
จ ำนวน 15 แผนงำน มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(17) 



 

 

ตำรำงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกองทุนฯ ประจ ำปีบัญชี 2563 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(18) 

แผนงำน เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 สนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลำย 
กลยุทธ์ 1 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินให้แก่โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน 
เพื่อสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดิน 

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สำมำรถใช้จ่ำยเงินกองทุน 
เพื่อสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ได้ตำมแผนงำน  
และมีประสิทธิภำพ 

ผลกำรสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ  
- ปีบัญชี 2563 สนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดนิฯ จ ำนวน 4 โครงกำร  
ได้แก่   
1. โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ จงัหวัดระนอง จ ำนวน 3,439,000 บำท 
2. โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ จงัหวัดปัตตำนี จ ำนวน 5,560,731 บำท 
3. โครงกำรจัดรปูที่ดนิฯ จงัหวัดสมุทรสำคร จ ำนวน 10,600,488.54 บำท 
4. โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ จงัหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 20,805,794 บำท  
รวมเป็นเงินจ ำนวน 40,406,013.54 บำท  
- ปีบัญชี 2564 สนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดนิฯ จ ำนวน 4 โครงกำร  
ได้แก ่
1. โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ จงัหวัดพังงำ จ ำนวน 31,385,000 บำท 
2. โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ จงัหวัดตรัง จ ำนวน 39,997,176 บำท 
รวมเป็นเงินจ ำนวน 71,382,176 บำท 

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวกับ 
กำรจัดท ำคู่มือเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ  
และผู้ด ำเนินโครงกำร (ผู้ขอใช้บริกำร) 

เพื่อใช้เป็นแนวทำง ในกำรพิจำรณำจัดสรรเงินของ
คณะกรรมกำรและผู้ขอรับกำรสนับสนุนเงนิ 
จำกกองทุนฯ และขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงเป็นระบบ 

ได้จัดท ำคู่มือส ำหรับกำรขอรับกำรสนบัสนนุดำ้นกำรเงินจำกกองทุนฯ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดพิมพ ์เผยแพร่และประชำสัมพันธ์  
ให้ตำมแผนงำนในไตรมำส 4 แล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพื่อกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน 

4. กำรก ำกับ ดูแล และติดตำมประเมินผล
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และกำรเบกิจ่ำยเงินที่
ได้รับกำรสนับสนนุจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

โครงกำรจัดรูปที่ดนิฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
แผนกำรก่อสร้ำงกำรใช้จำ่ยเงิน 

ส ำนักงำนกองทนุฯได้มีกำรติดตำมประเมินผลทุกไตรมำส  
กำรปฏิบัติงำนของโครงกำรจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนำพืน้ที่เร่งรัด 
ให้ผู้ด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน พร้อมเสนอ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ให้คณะกรรมกำรทรำบ
ทุกไตรมำส 
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แผนงำน เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพื่อกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน 

5. กำรก ำกับดูแล และติดตำมกำรคืนเงิน                 
กองทุนฯ 

โครงกำรจัดรูปที่ดินสำมำรถน ำส่งเงินคืนกองทุนเป็นไป
ตำมสัญญำ 
 
 
 

ส ำนักกองทุนฯ ได้มีกำรติดตำมกำรช ำระคืนเงิน โดยมีหนังสือแจ้ง
เตือนกำรช ำระเงินล่วงหน้ำ 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน ตำมล ำดบั 
ก่อนวันครบช ำระ และมีแผนกำรจัดเก็บเงินคืนในปีงบประมำณ 2563 - 2564 
เป็นจ ำนวนเงิน 16,171,837.66 บำท และได้จัดเก็บจ ำนวนจริง 
9,365,654.22 จ ำนวน ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และรำยงำนผล
กำรช ำระเงินของโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ  แก่คณะกรรมกำรกองทุนแล้วตำมแผน  

6. จัดท ำระบบสำรสนเทศข้อมูลโครงกำร
จัดรูปท่ีดินฯและของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
เพื่อรองรับควำมปกติใหม่  
( New Normal ) 

มีระบบเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล (Database design) ของกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ แล้วเสร็จตำมแผนงำน บริษัทท่ีปรึกษำและกองทุนได้
ทดสอบระบบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และส่งมอบระบบ
ฐำนข้อมูลกองทุนท่ีพัฒนำเป็นปัจจุบัน และส่งมอบเมื่อวันท่ี  
8 ส.ค. 2564 แล้ว 

แผนปฏิบัติงำนที่ 2 สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 3 ศึกษำวิจัย พัฒนำนวัตกรรม และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ 

7 . กำรให้ เงินสนับสนุนเพื่ อส่ งเสริมกำร
ค้นคว้ำ วิจัยและเผยแพร่ควำมรู้ ด้ำนกำร 
จัดรูปท่ีดินฯ 

มีผู้ขอรับกำรสนับสนุนกำรเงินด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ค้นคว้ำวิจัย และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด ำเนินกำรในปีบัญชี 2565 

กลยุทธ์ 4 ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 
8. กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูล
ประชำสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กองทุนจัดรูปท่ีดินฯเพื่อสร้ำง
กำรรับรู้ และเข้ำใจกระบวนกำรขั้นตอนกำร 

กองทุนฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ จ ำนวน 3 รำยกำร ได้แก่  
1. สื่อประชำสัมพันธ์กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ี (Banner) 
2. คู่มอืกำรขอรับและช ำระคืนเงนิกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพืน้ท่ี 
3.รำยงำนประจ ำปีกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ บัญชี 2563 - 2564 
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แผนงำน เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ 4 ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 
9. จัดอบรม สัมมนำด้ำนกำรจัดรูปท่ีดินฯ 
และกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน 
จัดรูปท่ีดินฯ 

กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถจัดท ำและช ำระบัญชีโครงกำร 
รวมถึงประกำศสิ้นสุดโครงกำรได้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำยคอื ส ำนักงำนโยธำธำธิกำรและผังเมืองจ ำนวน 76 จงัหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้เข้ำครบทุกจังหวัด และมีผู้ตรวจรำชกำร
กรมและเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ เข้ำร่วมกำรสัมมนำด้วย 

แผนปฏิบัติงำนที่ 3 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร 
กลยุทธ์ 5 พัฒนำศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
10. จัดท ำทบทวนแผนโครงสร้ำงกำรบริหำร
กองทุนและเพิ่มอัตรำก ำลัง และถ่ำยทอด
ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนสู่รำยบุคคล 

1. กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ีมีแผนโครงสร้ำง
และอัตรำก ำลังท่ีมีควำมเหมำะสมกับภำรกิจงำน
กองทุนจัดรูปท่ีดินและสอดคล้องกับทิศทำงของ
แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ี 
พ.ศ. 2563 – 2565 
2. กองทุนจัดรูปท่ีดินมีกำรน ำระบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (Key Performance Indicators : KPI และ
ระบบสมรรถนะ(Competency System) มำใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำของบุคลำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
3. มีระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรบุคคลท่ีถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับใช้ในกำร
ตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ทบทวนและจัดท ำแผนโครงสร้ำง และจัดหำ
บุคลำกรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงอัตรำก ำลังของกองทุนจัดรูปที่ดิน 
- กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ประเมินผลโดยกำรน ำระบบกำรปฏิบัติงำน 
(KPI) และระบบสมรรถนะ  (Competency System) มำติดตำม
ประเมินผล และน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดมำประกอบในกำร
ประเมินผลงำนรำยบุคคล และได้พิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนแก่
บุคคลำกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

11. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของ
กองทุน 

พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

บุคลำกรในกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมอย่ำงน้อยคนละ 
1 หลักสูตรตำมแผน และบุคลำกรบำงท่ำนได้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
มำกกว่ำ 1 หลักสูตร 

12. โครงกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน บุคลำกรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้รับกำรพัฒนำให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดี และมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

ได้มีศึกษำวิเครำะห์ กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับเร่ือง สวัสดิกำร
เจ้ำหน้ำที่กองทุน พร้อมทั้งด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงกฎ ระเบียบ เร่ือง
สวัสดิกำรเจ้ำหนำ้ที่กองทุนแล้วเสร็จตำมแผนงำน 
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แผนงำน เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ 6 บริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรเงินเพื่อพัฒนำด้ำนกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
13. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแล
ของคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 

- ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้มีกำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
กำรติดตำมโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่ได้รับกำรสนับสนนุดำ้น
กำรเงินจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเสนอ
รำยงำนให้กองทุนทรำบทุกไตรมำส 
- ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรเงินไม่ใช่กำรเงิน  
และเสนอรำยงำนให้กองทุนทรำบทุกเดือน 
-  ได้จัดให้มีกำรทวบทวนแผนปฏิบัติกำรของกองทุนฯ ,แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 
และแผนปฏิบัติกำรบุคลำกร ระยะครึ่งปี (ไตรมำสที่ 1 – 2)  และเสนอให้
คณะกรรมกำรเห็นชอบตำมแผนแล้ว และได้ด ำเนินก ำกับติดตำมดูแล ท ำให้ 
ทุนหมุนเวียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
- ได้ด ำ เนินกำรจัดท ำบัญชี  และตรวจสอบบัญชีใ ห้แล้วเสร็จ 
ตำมแผนงำน ในไตรมำส 4 
- ส ำนักงำนกองทนุจัดรูปที่ดินฯ จดัท ำแผนปฏิบตัิกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563 - 2565) และแผนปฏิบตักิำรกองทุนจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
ปีบัญชี 2565 ให้คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วตำมแผน 

14. กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

เตรียมควำมพร้อมและตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

กองทุนฯ ได้จัดท ำ ทบทวนและติดตำม ประเมินผลของแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรตำมแผนควำมบริหำรควำมเสี่ยงแล้วเสร็จ 

15. พัฒนำ/ปรับปรุ งระบบกำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร 
 

พัฒนำระบบสำรสนเทศกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แล้ว
เสร็จ 

ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ แล้วเสร็จตำมแผน 
และมีกำรน ำเข้ำและทดสอบระบบในกำรหำข้อผิดพลำด  
และด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลำด เพื่อให้กำรใช้งำน 
มีประสิทธิภำพ 



 

 

ตำรำงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกองทุนฯ ประจ ำปีบัญชี 2565 (ไตรมำสที่ 1 - 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(22) 

แผนงำน เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 สนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลำย 
กลยุทธ์ 1 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินให้แก่โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน 
เพื่อสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดิน 

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สำมำรถใช้จ่ำยเงินกองทุน 
เพื่อสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ได้ตำมแผนงำน  
และมีประสิทธิภำพ 

ผลกำรสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ 
- ปีบัญชี 2565 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 สนับสนนุโครงกำรจัดรปูทีด่ินฯ 
จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดนครพนม ระยะ 2  
จ ำนวน 26,790,600 บำท  

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวกับ 
กำรจัดท ำคู่มือเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ และผู้ด ำเนิน
โครงกำร (ผู้ขอใช้บริกำร) 

เพื่อใช้เป็นแนวทำง ในกำรพิจำรณำจัดสรรเงินของ
คณะกรรมกำรและผู้ขอรับกำรสนับสนุนเงนิจำก
กองทุนฯ และขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งเป็นระบบ 

สำมำรถจัดท ำประมวลจริยธรรมของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำ
พื้นที่ได้ส ำเร็จ โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 65 

3. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลงทุนหำ
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของทุนจัดรูปที่ดินฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ในกำรจัดหำรำยได้จำกแหล่งอ่ืน ๆ 
เพื่อให้เกิดสภำพคล่อง และมีงบประมำณเพิ่มขึ้นในกำร
สนับสนุนภำรกิจของกองทุน 

สำมำรถวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร และ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลงทุนหำผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ 
อยู่ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพื่อกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน 

4. กำรก ำกับ ดูแล และติดตำมประเมินผล
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และกำรเบกิจ่ำยเงินที่
ได้รับกำรสนับสนนุจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

โครงกำรจัดรูปที่ดนิฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
แผนกำรก่อสร้ำงกำรใช้จำ่ยเงิน 

สำมำรถติดตำม และรำยงำนผลกำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำของ
โครงกำรจัดรูปที่ดนิฯ ได้ตำมแผน  

5. กำรก ำกับดูแล และติดตำมกำรคืนเงิน                 
กองทุนฯ 

โครงกำรจัดรูปที่ดินสำมำรถน ำส่งเงินคืนกองทุนเป็นไป
ตำมสัญญำ 
 
 
 

ส ำนักกองทุนฯ ได้มีกำรติดตำมกำรช ำระคืนเงิน โดยมีหนังสือแจ้ง
เตือนกำรช ำระเงินล่วงหน้ำ 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน ตำมล ำดบั 
ก่อนวันครบช ำระ และมีแผนกำรจัดเก็บเงินคืนในปีงบประมำณ 2565 
เป็นจ ำนวนเงิน 7,496,957.18 บำท และได้จัดเก็บจ ำนวนจริง 
จ ำนวน 34,573,037.09 บำท ซึ่งดีกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้  



 

 

ตำรำงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกองทุนฯ ประจ ำปีบัญชี 2565 (ต่อ)  
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แผนงำน เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพื่อกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน 

6. จัดท ำระบบสำรสนเทศข้อมูลโครงกำร
จัดรูปท่ีดินฯและของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
เพื่อรองรับควำมปกติใหม่  
( New Normal ) 

มีระบบเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ - สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ในระบบฐำนข้อมูล
ของกองทุนฯ ได้ โดยระบบฐำนข้อมูลสำมำรถใช้งำนได้จริง และ  
- สำมำรถจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนได้
ตำมแผน  
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
พัสดุซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  

แผนปฏิบัติงำนที่ 2 สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 3 ศึกษำวิจัย พัฒนำนวัตกรรม และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ 

7 . กำรให้ เงินสนับสนุนเพื่อส่ งเสริมกำร
ค้นคว้ำ วิจัยและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรจัด
รูปท่ีดินฯ 

มีผู้ขอรับกำรสนับสนุนกำรเงินด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ค้นคว้ำวิจัย และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

อยู่ระหว่ำงรอเสนอขออนุมัติกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน ประเภทเงิน
สนับสนุนจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

กลยุทธ์ 4 ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 
8. กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูล
ประชำสัมพันธ์กองทุนเชิงรุก 

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กองทุนจัดรูปท่ีดินฯเพื่อสร้ำง
กำรรับรู้ และเข้ำใจกระบวนกำรขั้นตอนกำร 

อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกองทุนฯ  



 

 

 ตำรำงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกองทุนฯ ประจ ำปีบัญชี 2565 (ต่อ) 
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แผนงำน เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ 4 ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 
9. จัดอบรม สัมมนำด้ำนกำรจัดรูปท่ีดินฯ 
และกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน 
จัดรูปท่ีดินฯ 

กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถจัดท ำและช ำระบัญชีโครงกำร 
รวมถึงประกำศสิ้นสุดโครงกำรได้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

สำมำรถเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม ถ่ำยทอดขั้นตอน วิธีกำร และภำรกิจ
ของกองทุนให้แก่ผู้เข้ำอบรมด้ำนกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
ร่วมกับส ำนักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ี กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

แผนปฏิบัติงำนที่ 3 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร 

กลยุทธ์ 5 พัฒนำศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
10. จัดท ำทบทวนแผนโครงสร้ำงกำรบริหำร
กองทุนและเพิ่มอัตรำก ำลัง และถ่ำยทอด
ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนสู่รำยบุคคล 

1. กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ีมีแผนโครงสร้ำง
และอัตรำก ำลังท่ีมีควำมเหมำะสมกับภำรกิจงำน
กองทุนจัดรูปท่ีดินและสอดคล้องกับทิศทำงของ
แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ี 
พ.ศ. 2563 – 2565 
2. กองทุนจัดรูปท่ีดินมีกำรน ำระบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (Key Performance Indicators : KPI และ
ระบบสมรรถนะ(Competency System) มำใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำของบุคลำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
3. มีระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรบุคคลท่ีถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับใช้ในกำร
ตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ได้ทบทวนและจัดท ำแผนโครงสร้ำง และ
จัดหำบุคลำกรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงอัตรำก ำลังของกองทุนจัดรูปท่ีดิน
ฯ 
และอยู่ระหว่ำงกำรรออนุมัติกรอบอัตรำก ำลังใหม่จำกกรมบัญชีกลำง 
จ ำนวน 2 อัตรำ ได้แก่ พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน และพนักงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
- กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ได้ประเมินผลโดยกำรน ำระบบกำร
ปฏิบัติงำน (KPI) และระบบสมรรถนะ (Competency System) 
มำติดตำมประเมินผล และน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดมำ
ประกอบในกำรประเมินผลงำนรำยบุคคล และได้พิจำรณำเลื่อน
ค่ำตอบแทนแก่บุคคลำกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

11. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของ
กองทุน 

พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

บุคลำกรในกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมอย่ำง
น้อยคนละ 1 หลักสูตรตำมแผน และบุคลำกรบำงท่ำนได้เข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมมำกกว่ำ 1 หลักสูตร 

12. โครงกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ท ำงำน 

บุคลำกรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้รับกำรพัฒนำให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดี และมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

อยู่ระหว่ำงกำรขอพิจำรณำอนุมตัิข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล  



 

 

 ตำรำงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกองทุนฯ ประจ ำปีบัญชี 2565 (ต่อ) 
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แผนงำน เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ 6 บริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรเงินเพื่อพัฒนำด้ำนกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
13. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแล
ของคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 

- ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้มีกำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
กำรติดตำมโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่ได้รับกำรสนับสนนุดำ้น
กำรเงินจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเสนอ
รำยงำนให้กองทุนทรำบทุกไตรมำส 
- ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรเงินไม่ใช่กำรเงิน  
และเสนอรำยงำนให้กองทุนทรำบทุกเดือน 
-  ได้จัดให้มีกำรทวบทวนแผนปฏิบัติกำรของกองทุนฯ ,แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 
และแผนปฏิบัติกำรบุคลำกร ระยะครึ่งปี (ไตรมำสที่ 1 – 3)  และเสนอให้
คณะกรรมกำรเห็นชอบตำมแผนแล้ว และได้ด ำเนินก ำกับติดตำมดูแล ท ำให้ 
ทุนหมุนเวียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

14. กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

เตรียมควำมพร้อมและตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

กองทุนฯ ได้จัดท ำ ทบทวนและติดตำม ประเมินผลของแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรตำมแผนควำมบริหำรควำมเสี่ยงแล้วเสร็จ 

15. พัฒนำ/ปรับปรุ งระบบกำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร 

พัฒนำระบบสำรสนเทศกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แล้ว
เสร็จ 

ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ และมีกำรน ำเข้ำ
ข้อมูลกองทุนฯ และด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลำด เพื่อให้
กำรใช้งำนประสิทธิภำพ 



 

 
3.2 ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนภำพกองทุน 
  3.2.1 กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ด ำเนินกำรสนับสนุน 
ด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ จ ำนวน 22 สัญญำ 17 โครงกำร เป็นเงิน 339,235,452.42 บำท ดังนี้ 
 1) ประเภทเงินกู้ยืม จ ำนวน 7 สัญญำ 7 โครงกำร 
  

   

 

 

 

 

(26) 

ที่ 
ชื่อโครงกำร/
จังหวัด 

ปี 
งบประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

วัตถุประสงค ์
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของ
กองทุน 

1 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณเทศบำลเมือง
นรำธิวำส จังหวัด
นรำธิวำส 

2556 19,000,000.- - เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง          
ถนนสำยรองพร้อมระบบ
ระบำยน้ ำ 

- ก่อสร้ำงถนนสำย
รองพร้อมระบบ
ระบำยน้ ำ แล้วเสร็จ 

- โครงกำรจัดรูปที่ดินมี    
กำรก่อสร้ำงถนนสำยรอง
ครบถ้วน และมรีะบบ
ระบำยน้ ำในโครงกำร 

2 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพือ่พัฒนำพื้นที่
บริเวณตลำดเทศบำล 
5 (ตลำดบ้ำนคลอง)
จังหวัดพิษณุโลก 

2558 12,500,000.- - เพื่อเป็นค่ำชดเชย            
กำรรื้อย้ำยอำคำร และ          
สิ่งปลูกสร้ำงแปลงท่ีดิน
บริเวณทำงเข้ำออก            
เพื่อก่อสร้ำงถนนผังเมือง
สำย ง6 

- ด ำเนินกำรจ่ำย
ค่ำชดเชยกำรรื้อ
ย้ำยอำคำรสิ่งปลูก
สร้ำงบริเวณ
ก่อสร้ำง ถนนผัง
เมืองให้แก่เจ้ำของ
ที่ดินทุกรำยตำมที่
ได้รับอนุมัติ           
แล้วเสร็จ 

- ท ำให้สำมำรถก่อสร้ำง
ถนนสำยหลักของ
โครงกำรได้ต่อเนื่อง 

3 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณชุมชนหนอง
หลวงพัฒนำ     
จังหวัดชัยนำท 

2561 3,100,000.- - เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
สำย 15M-1 เขตทำง
กว้ำง 15 เมตร   
- เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงทำง
เชื่อมถนนสำยรอง 6M-2 
เขตทำงกว้ำง 5 เมตร 
- เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
สวนสำธำรณะ     
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยงำน
ขุดแต่งหนองหลวงตำม
รูปแบบที่ Reshape 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น 

- ก่อสร้ำงถนนสำย
15M-1 แล้วเสร็จ 
- ก่อสร้ำงทำงเชื่อม
ถนนสำยรอง         
แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่ำงกำร
ส ำรวจและออกแบบ
สวนสำธำรณะ 
- งำนขุดแต่งหนอง
หลวง ส ำรวจและ
ออกแบบแล้วเสร็จ 
-อยู่ในกระบวนกำร
จัดซื้อฯ 

- ท ำให้โครงกำรมีถนน
สำยรองครบถ้วน, ได้
หนองหลวงตำมรูปที่ 
Reshape และได้
สวนสำธำรณะ 

 



 

 

  1) ประเภทเงินกู้ยืม (ต่อ)  
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ที ่
ชื่อโครงกำร/
จังหวัด 

ปี 
งบประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

วัตถุประสงค์ 
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของกองทุน 

4 โครงกำรจัดรูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณสองฟำกถนน
โคงกำรผังเมืองรวม 
สำย ข 5 จังหวดั      
สมุทรสงครำม 

2562 35,991,860.81 - เพือ่เป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
สำยย่อย  

- เพื่อเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำ  

  - เพื่อเป็นคำ่เขตขยำยประปำ  

- เพื่อเป็นค่ำชดเชยอำคำร
และสิ่งปลูกสร้ำง  

- เพือ่เป็นค่ำก่อสร้ำง
สวนสำธำรณะ  

- จ่ำยค่ำชดเชย
อำคำร และสิ่งปลูก
สร้ำงเจ้ำของที่ดิน 2 
รำยแล้วเสร็จ 

- โครงกำรสำมำรถ
ก่อสร้ำงถนนไดต้ำมแผน 
มีระบบไฟฟ้ำ, ประปำ
และสวนสำธำรณะ 

5 โครงกำรจัดรูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณสองฟำกถนน
โครงกำรสำย ง13              
ผังเมืองรวมเมอืง
สมุทรสำคร จังหวัด
สมุทรสำคร 

2563 10,600,488.54 - เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
เครื่องกั้นถนนชนิดคำน
ท ำงำนอัตโนมัติ (ข.1) 
-เพื่อเป็นค่ำรื้อย้ำย
สิ่งก่อสร้ำงในแนวเส้นทำง
ก่อสร้ำงเครื่องกั้น และ
ทำงผ่ำนเสมอระดบั 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ควบคุมงำน 
 

 

- ด ำเนินกำรจดัซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-GP) ถึงขั้นตอน
พิจำรณำผู้ชนะ             
ผลกำรประกวดรำคำ 
- ยังมีผู้ยื่นอุทรณ์ 
ผลกำรจัดซื้อจัดจำ้ง 
อยู่ในระหว่ำงส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมกำร 
พิจำรณำอุทธรณ์
และร้องเรียน เสนอ
ต่อกรมบัญชีกลำง
พิจำรณำต่อไป 

- โครงกำรท ำให้สำมำรถ
เชื่อมต่อระหว่ำงถนน
ภำยนอกโครงกำร และ
ถนนภำยในโครงกำร             
จัดรูปที่ดินฯ 
- ท ำให้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรสญัจร 

6 โครงกำรจัดรูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนำพื้นที่ 
บริเวณเทศบำลเมือง
ชัยภูมิ อ ำเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ

2563 20,805,794.- - เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
สำยรอง เขตทำง 12 เมตร 
- เพื่อเป็นค่ำขยำยเขต
ระบบไฟฟ้ำแรงสูง 
- เพื่อเป็นค่ำขยำยเขต
ระบบประปำ 

- เนื่องจำกมกีำร
ปรับปรุงรำยละเอยีด
ของงำนก่อสรำ้ง              
จึงต้องมีกำรปรบั
แผนใหม ่

- โครงกำรสำมำรถ
ก่อสร้ำงถนนสำยรอง 
ระบบไฟฟ้ำ และระบบ
ประปำได ้

7 โครงกำรจัดรูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนำพื้นที่พังงำ 
บริเวณบ้ำนหำนบัว 
ต ำบลโคกกลอย 
อ ำเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวดัพังงำ 

2564 31,385,000.- - เพื่อก่อสร้างถนนสายรอง - อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
ถนนสำยรองในพื้นที่
โคกรงกำร 

- โครงกำรสำมำรถ
ก่อสร้ำงถนนสำยรองได ้



 

  2) ประเภทเงินอุดหนุน จ ำนวน 15 สัญญำ 10 โครงกำร  

ที่ 
ชื่อโครงกำร/
จังหวัด 

ปี 
งบประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

วัตถุประสงค ์
กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 
กำรสนับสนุนของ
กองทุน 

8 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณเทศบำลเมอืง
นรำธิวำสจังหวัด
นรำธิวำส 

2556 2,696,570.- - เพื่อจดัสรำ้งหรือ
ปรับปรุงสำธำรณูปโภค
หรือสถำนที่
สำธำรณประโยชน์ ทีเ่ป็น
กำรรองรับกำร จดัรปูทีด่ิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่ใน
โครงกำรฯ 

- จัดสรำ้งระบบ
สำธำรณูปโภคแล้ว
เสร็จ 

- โครงกำรมีระบบ
สำธำรณูปโภคที่เป็น
ประโยชน์รองรับกำรจัดรูป
ที่ดินฯ 

9 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณต ำบลปำก
แพรกจังหวัด
กำญจนบุร ี

2557 13,181,600.- - ก่อสร้ำงถนนในเขตทำง
รถไฟระยะทำง 120 ม. 
ให้ต่อเนื่องกับถนนสำย
หลักโครงกำร 
- ก่อสร้ำงทำงผำ่นเสมอ
ระดับชนิดคอนกรีตก ำลัง
สูง, ติดตั้งเครื่องกั้นถนน
ระบบอัตโนมัติและ
ส่วนประกอบตำม
มำตรฐำนกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

- ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ 

 

 
 

- มีถนนสำยหลักเชื่อโยง
โครงกำรตำมผังเมืองรวม
กำญจนบุร ี

- ประสำนงำนเพื่อ
โอนค่ำใช้จ่ำยให้
กำรรถไฟด ำเนินกำร 

- กำรเดินทำงบนถนน
สำยหลักของโครงกำรที่
ผ่ำนทำงรถไฟเกดิควำม
ปลอดภัย 

10 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณหนองกระตึ 
จังหวัดนครพนม 

2558 10,000,000.- - ค่ำก่อสร้ำงระบบ
ระบำยน้ ำ และตดิตั้ง
เครื่องสูบน้ ำ 

- ก่อสร้ำงระบบ
ระบำยน้ ำ และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ ำ
แล้วเสร็จ 

- ภำยในพื้นที่โครงกำรมี
ระบบระบำยน้ ำตำมถนน
สำยหลักและเช่ือมโยงกับ
พื้นที่แหล่งรับน้ ำ
ภำยนอก 

11 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณหลังโรงเรียน
ชำติเฉลิม จังหวัด
ระนอง 

2558 

 
 

6,343,000.- - เพื่อเป็นค่ำรื้อถอน
อำคำรและสิ่งปลูกสรำ้ง 
ในแนวถนนผังเมืองสำย ข1  
 - เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
อำคำรเรยีนหลังใหมต่ำม
แบบ สปช.104/29 
(อำคำรเรยีน 2 ช้ัน 8 
ห้องเรียน) 

-  จ่ ำยค่ ำรื้ อย้ ำย
อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง
ในแนวที่ถนนสำย
หลักตัดผ่ำน 
- ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
อำคำรเรยีนใหม่
แล้วเสร็จ 

- สำมำรถก่อสร้ำงถนน
สำยหลักของโครงกำรได้
แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 

2563 3,439,000.- 
 

- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ก่อสร้ำงรั้วพร้อมประตูเข้ำ 
– ออก ให้กับโรงเรียนชำติ
เฉลิม ภำยในโครงกำร                 
จัดรูปที่ดินฯ 

- อยู่ในขั้นตอนกำร
ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง 

- สำมำรถก่อสร้ำงรั้ว
พร้อมประตูเข้ำ – ออก 
ให้กับโรงเรียนชำติเฉลิม 
ภำยในโครงกำรจัดรูป
ที่ดินฯ 
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  2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที ่
ชื่อโครงกำร/
จังหวัด 

ปี 

งบประมำณ 

จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

วัตถุประสงค์ 

กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 

กำรสนับสนุนของ
กองทุน 

12 โครงกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำรเฉลิมพระ
เกียรติฯ (โครงกำร 
1) จังหวัดสุโขทัย 

2558 1,550,721.- 
 

 

 

- เพื่อจ่ำยค่ำรื้อถอนอำคำร
และสิ่งปลูกสร้ำง 
 - เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
สวนสำธำรณะ 

- ด ำเนินกำรรื้อถอน
และก่อสร้ำงทดแทน
อำคำรและสิ่ งปลูก
สร้ ำงในแนวถนน
โครงกำรแล้วเสร็จ 
 

- สำมำรถก่อสร้ำงถนนสำย
หลักของโครงกำรแล้ ว
เสร็จตำมแผน 

- เพิ่มทำงเลือกกำรสัญจร
ของยำนพำหนะ 
- ลดปัญหำจรำจรติดขัด
และเพิ่มทำงเท้ำในกำร
สัญจรของคนในบริเวณ
โครงกำร 

13 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณชุมชนตำด
แคนพัฒนำ จังหวัด
มุกดำหำร 

2559 1,759,236.07 - ค่ำรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง 
และก่อสร้ำงใหม่ทดแทน
ในแนวถนน  ผังเมืองสำย 
ข3 และถนนสำยรอง 

- ค่ำรื้อย้ำยต ำแหน่งเสำ
ไฟฟ้ำ 

- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง
และก่ อสร้ ำ ง ใหม่
ทดแทนแล้วเสร็จ 

- รื้ อย้ ำยต ำแหน่ ง       
เสำไฟฟ้ำแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

- ท ำให้สำมำรถก่อสร้ำง
ถ น น ส ำ ย ห ลั ก ข อ ง
โครงกำรได้ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

14 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณชุมชนหนอง
หลวงพัฒนำ 
จังหวัดชัยนำท 

2559 500,000.- -  เ พื่ อ เ ป็ น ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย
ส ำหรับงำนถมดินถนน
สำย 15M-1 

- ด ำเนินงำนเสร็จแล้ว - ท ำให้ได้ขึ้นรูปถนนเพื่อ
กำรก่อสร้ำงที่สมบูรณ์
ต่อไป 

15 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพือ่พัฒนำพื้นที่
บริเวณชุมชนศรี
มหำสำรคำม 
จังหวัดมหำสำรคำม 

2559 2,457,141.- -  เพื่ อจ่ ำยค่ ำทดแทน
อ ำ ค ำ ร พั ก อ ำ ศั ย  รั้ ว 
โรงเรือน โรงเลี้ยงสัตว์ 
สิ่ งปลู กสร้ ำ งอื่ น  ๆ  ที่
จ ำเป็นต้องรื้อย้ำยและที่
อยู่ในแนวถนนโครงกำร 

- ด ำเนินกำรรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้ำงในแนว
ถนนผังเมืองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

-  จ ะ ท ำ ใ ห้ ส ำ ม ำ ร ถ
ก่อสร้ำงถนนสำยหลัก
ของโครงกำรได้ส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย 
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  2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที ่
ชื่อโครงกำร/
จังหวัด 

ปี 

งบประมำณ 

จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

วัตถุประสงค์ 

กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 

กำรสนับสนุนของ
กองทุน 

16 โครงกำรจดัรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณชุมชนศรี
มหำสำรคำม 
จังหวัดมหำสำรคำม 

2561 37,374,000.- - ค่ำรื้อถอนอำคำรสิ่ง
ปลูกสร้ำงในแนวถนนผัง
เมือง ง1 สำย ง2 และ
ก่อสร้ำงทดแทน  - ค่ำ
ก่อสร้ำงถนนสำยรองใน
โครงกำร 

- อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

- จะท ำให้สำมำรถ
ก่อสร้ำงถนนสำยหลัก
ของโครงกำรได้ส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย 

17 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณต ำบลปำก
แพรกจังหวัด
กำญจนบุร ี

2561 4,000,000.- - ค่ำติดตั้งเครื่องกั้นถนน
ระบบอัตโนมัติ  (ข1) ตำ
มำตรฐำนกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

- ก่อสร้ำงเครื่องกั้นฯ 
แล้วเสร็จ 

- กำรเดินทำงบนถนน
สำยหลักของโครงกำรที่
ผ่ำนทำงรถไฟเกิดควำม
ปลอดภัย 

18 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
จังหวัดน่ำน 

2561 51,300,000.- - เพื่อก่อสร้ำงถนนสำย
รอง ระบบไฟฟ้ำและ
ประปำในโครงกำร 

 

 

 

- ก ำลังก่อสร้ำงถนน
สำยรอง 

- ระบบไฟฟ้ำ/ระบบ
ป ร ะ ป ำ ก่ อ ส ร้ ำ ง                     
แล้วเสร็จ 

- จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำ
พื้ น ที่ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แนวทำงของผังเมือง 

19 โครงกำรจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
จังหวัดลพบุร ี

2562 
 

21,193,134.- -  เพื่ อก่ อสร้ ำ ง ระบบ
ไฟฟ้ำ ระบบประปำงำน
เช่ือมทำง และผิวถนน
คอนกรีตสำยย่อยภำยใน
โครงกำร 

- ระบบไฟฟ้ำก่อสร้ำง
แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
- ระบบประปำก ำลังลง
นำมสัญญำจัดซื้อ 
-เช่ือมทำงแล้ว เสร็จ       
1 จุด จำก 2 จุด 
-ก่ อสร้ ำ งผิ วถนน
คอนกรีตสำยย่อยแล้ว
เสร็จ 

- จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำ
พื้ น ที่ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แนวทำงของผังเมือง 

20 

 

โครงกำรจัดรปูที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่
บริเวณสองฟำกถนน
โคงกำรผังเมืองรวม 
สำย ข 5 จังหวัด
สมุทรสงครำม 

2562 4,500,000.- -  ค่ ำ ใ ช้จ่ ำยขยำย เขต
ประปำ 

 

- เริ่มด ำเนินกำรใน
ไ ต ร ม ำ ส ที่  4 
ปีงบประมำณ 2563 

- โครงกำรมีระบบประปำ 
เป็นสำธำรณูปโภคใน
โครงกำร 
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  2) ประเภทเงินอุดหนุน (ต่อ) 

ที ่
ชื่อโครงกำร/
จังหวัด 

ปี 

งบประมำณ 

จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

วัตถุประสงค์ 

กำรขอใช้เงิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์จำก 

กำรสนับสนุนของ
กองทุน 

21 

 

โครงกำรจัดรปูที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่ 
บริเวณเขตเทศบำล
เมืองตะลุบนั อ ำเภอ
สำยบรุี จังหวดั
ปัตตำน ี

2563 5,560,731.- - เพื่อเป็นค่ำชดเชย        
รื้อถอนอำคำรสิ่งปลกูสร้ำง 
และต้นไม้(พืชเศรษฐกจิ) 
ในแนวถนนผังเมืองสำย ข1 
และ ข4 ขนำดทำง 15 
เมตร 

ด ำเนินกำรจ่ำย
ค่ำชดเชยรื้อถอน  
สิ่งปลูกสร้ำง และ
ต้นไม้ในแนวถนน
ผังเมือง สำย ข1 
และข4 ขนำดทำง 
15 ม. แล้วเสรจ็ 

- ชดเชยค่ำรื้อถอนอำคำร
สิ่งปลูกสร้ำงและต้นไม้ 
เพื่อให้สำมำรถก่อสร้ำง
ถนนสำยหลักตำมผัง
เมือง 

22 โครงกำรจัดรปูที่ดิน
เพือ่พัฒนำพื้นที่
จังหวัดตรัง บรเิวณ
ต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
อ ำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2564 39,997,176.- - รื้อย้ายและจ่ายคา่ชดเชย
อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 

- อยู่ระหว่ำงเจรจำ 
และท ำข้อตกลงกับ
เจ้ำของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ำง 

- ชดเชยค่ำรื้อถอนอำคำร
สิ่งปลูกสร้ำงและต้นไม้ 
เพื่อใหส้ำมำรถก่อสร้ำง
ถนนสำยหลักตำมผัง
เมือง 
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ปีงบประมำณ

ฐำนะกำรเงิน ปีงบประมำณ 2548 – 2564 (30 มิถุนำยน 2565)

 

3.2.2 สถำนะทำงกำรเงินกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  
    1) งบแสดงฐำนะกำรเงิน ปีงบประมำณ 2548 – 2565 (30 มิถุนำยน 2565)     
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   หน่วย : บำท 
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 267,570,619.87 - 267,570,619.87 
2564 308,111,260.45 - 308,111,260.45 
2565 

(1 ตค. 64 - 30 มิย. 65) 
306,991,546.29  

 
- 306,991,546.29  

 
 

หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 
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งบแสดงผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2548 – 2565 (30 มิถุนำยน 2565)

 

 2) งบแสดงงบแสดงผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2548 – 2565 (30 มิถุนำยน 2565)
  

 

 

 

 

 

 

 

ปี รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย รำยได้สูง(ต่ ำ) 
กว่ำค่ำใช้จ่ำย

สุทธิ 

รำยกำร
แก้ไข

ข้อผิดพลำด 
(ปีก่อน) 

 

รำยได้สูง (ต่ ำ) 
กว่ำค่ำใช้จ่ำย

สะสม 

2548  134,551.85   -     134,551.85  -  134,551.85  
2549  1,767,088.36   -     1,767,088.36  -  1,901,640.21  
2550  2,438,879.58   -     2,438,879.58  -  4,340,519.79  
2551  1,549,889.89   -     1,549,889.89  -  5,890,409.68  
2552  1,117,210.09   -     1,117,210.09  -  7,007,619.77  
2553  518,975.52   -     518,975.52  -  7,526,595.29  
2554  908,618.38   -     908,618.38  -  8,435,213.67  
2555  1,554,411.73   177,584.48   1,376,827.25  -  9,812,040.92  
2556  1,476,706.59   3,577,165.67  (2,100,459.08) -  7,711,581.84  
2557  3,847,680.54   4,173,120.28  (325,439.74) -  7,386,142.10  
2558 751,965.55 14,831,710.13 (14,079,744.58) - (6,693,602.48) 
2559  1,423,678.78   6,862,619.85  (5,438,941.07) - (12,132,543.55) 
2560 84,300,771.76   2,084,366.08   82,216,405.68  -  70,083,862.13  
2561 87,369,453.56 6,286,326.40 81,054,188.81 (28,938.35) 151,138,050.94 
2562  40,724,185.61 27,436,571.86 13,287,613.75 - 164,425,664.69 
2563 42,383,063.79 7,988,527.81 34,595,335.98     

200,800.00  
199,021,000.67 

2564 
 

41,888,159.58 1,347,519 40,540,640.58 - 239,561,641.25 

2565 40,030,027.31  1,909,532.42 38,120,494.89  - 238,441,927.09  
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3) งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
      เงินฝำกประจ ำ       2,233,159.24  บำท 
      เงินฝำกออมทรัพย์              45,706,892.71 บำท 
      เงินฝำกกระแสรำยวัน           1,000.00  บำท 
      เงินฝำกกระทรวงกำรคลัง                       48,386,091.01 บำท 
          รวมทั้งสิ้น                                                    96,331,142.42 บำท 

3.2.3 กำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียน 
     กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เข้ำสู่ระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียน 
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ตั้งแต่ปีบัญชี 2555 โดยปัจจุบันมีกำรประเมินทั้งหมด 6 ด้ำน คือ  1) ด้ำน
กำรเงิน 2) ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร และ 4) ด้ำนกำรบริหำรพัฒนำ
ทุนหมุนเวียน 5) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง 6) 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ กระทรวงกำรคลัง ซึ่งมีผลกำรประเมิน ตั้งแต่ปีบัญชี 2555 – 2564 ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 2 แสดงผลกำรประเมิน ปีบัญชี 2555 - 2564 
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3.3 ทิศทำงของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  
  “มุ่งม่ันพัฒนำองค์กรให้สำมำรถสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ ให้ด ำเนินกำรจน
ประสบผลส ำเร็จอย่ำงกว้ำงขวำง” 

3.4 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT ANALYSIS) 
 ปัจจัยภำยใน หมำยถึง กิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถควบคุมได้ และมีผล   
ท ำให้กำรด ำเนินงำนภำยในหน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จ หรือล้มเหลวได้ 

 จุดแข็ง (Strength : S) หมำยถึง ลักษณะเด่นของกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ต่ำง ๆ ภำยใน
หน่วยงำนที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของหน่วยงำน 

 จุดอ่อน (Weakness : W)  หมำยถึง กำรด ำเนินงำนขององค์กรที่ท ำได้ไม่ดี เป็นอุปสรรค
ควำมส ำเร็จขององค์กร 

 ปัจจัยภำยนอก หมำยถึง ปัจจัยที่หน่วยงำนไม่สำมำรถควบคุมได้ (แต่สำมำรถหลีกเลี่ยงหรือน ำมำใช้
ประโยชน์ได้) เช่น สภำวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง รำคำวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยกำรรับบริกำรของผู้ใช้บริกำร เป็นต้น 

  โอกำส (Opportunities : O) หมำยถึง โอกำสควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจของหน่วยงำน  
ซึ่งก็คือสภำพแวดล้อมภำยนอกหน่วยงำนที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของหน่วยงำน  

  ภัยคุกคำม (Threats : T) หมำยถึง ควำมเสี่ยง ภัยคุกคำม ข้อจ ำกัด หรืออุปสรรคต่ำง ๆ                        
ของหน่วยงำน ซึ่งคือสภำพแวดล้อมภำยนอกหน่วยงำนที่ส่งผลเสียต่อกำรด ำเนินธุรกิจของหน่วยงำน 
 คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจ ำปีบัญชี 2565  
ท ำกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม (SWOT Analysis) ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 

3.4.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในโดยใช้เครื่องมือ Mckinsey’s 7-S Framework ดังนี้  

 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในองค์กรผ่ำนเครื่องมือ McKinsey’s 7s ท ำให้ทรำบถึงกำรด ำเนินงำนภำยใน
องค์กรในภำพรวมที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรขององค์กร
โดยมีองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์ที่ส ำคัญ 7 ด้ำนหลัก ได้แก่ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้ำนค่ำนิยมร่วม (Share Values) 

S1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

W1 ขำดกำรสื่อสำรเพื่อกำรท ำควำมเข้ำใจในวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร  

2. ด้ำนกำรวำงแผน (Strategy) 
S2 มีแผนปฏิบัติกำรกองทุน แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

แผนดิ จิ ทั ล  และแผนบริหำรควำม เสี่ ย ง  
เป็นกรอบในก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  

W2 กำรด ำ เนินกำรให้ เป็นไปตำมแผน กิจกรรม 
โครงกำร ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำกว่ำก ำหนดไว้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structure) 

S3 มีแผนปฏิบัติกำรกองทุน แผนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล แผนดิจิทัล และแผน
บริหำรควำมเสี่ยง เป็นกรอบในก ำหนด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  

W3 โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
แผน และไม่สำมำรถช ำระเงินคืนให้กองทุนได้
ตำมแผนทั้งหมด 

W4 โครงสร้ำงองค์กร และอัตรำก ำลัง ที่ใช้ส ำหรับ
บริหำรงำนส ำนักงำนกองทุน ยังไม่สอดคล้อง
กับปริมำณงำน 

4. ด้ำนระบบกำรปฏิบัติงำน (System) 

S4 มีระบบควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ที่มีประสิทธิภำพ 

W5 ระบบสำรสนเทศภำยในที่ สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนยังขำดเสถียรภำพ ไม่ครอบคลุมกำร
ปฏิบัติงำน S5 มีระบบสำรสนเทศที่อ ำนวยควำมสะดวก 

ผู้ให้บริกำร และผู้รับบริกำร เกิดควำมสะดวก
ในกำรด ำเนินงำน ติดต่อและประสำนงำน 

5. ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำร (Style)  
S6 เป็นทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคลจึงมีควำม

คล่องตัวในกำรด ำเนินงำน มีควำมมั่นคง
ทำงสถำนะกำรเงิน มีควำมหลำกหลำยของ
เงินสนับสนุน 

W6 มีประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมำยอ่ืน ๆ 
ที่ยังไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 

S7 เป็นทุนหมุนเวียนจึงไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้
แผ่นดิน จึงสำมำรถน ำทรัพย์สินไปลงทุน 
หำผลประโยชน์ได้ 

W7 ใช้ระยะเวลำนำน จึงกว่ำจะอนุมัติกำรให้
สนับสนุนโครงกำรได ้

W8 กองทุนยังไม่เป็นที่รู้จัก และไม่เข้ำใจในภำรกิจ
หลักของกองทุน 

W9 กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่ครอบคลุม 

6. ด้ำนบุคลำกร (Staff) 

S8 สำมำรถใช้บุคลำกรที่มีอยู่ อย่ ำงจ ำกัด
ปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรได้ 

W10 บุคลำกรบำงต ำแหน่งลำออก/โยกย้ำย ท ำให้
ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 

ด้ำนทักษะควำมเชี่ยวชำญ (Skills) 
S9 มีตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ 

ทีเ่คยได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุน 
W11 ยังไม่สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้สมำคมเข้ำรับ

กำรสนับสนุนจำกกองทุนได้ 
 

 

 

 

 

 

(36) 



 

 

3.4.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ดังนี้ 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ด้ำนนโยบำยและกำรเมือง (Political Component : P) : ปัจจัยด้ำนกำรเมือง 

O1 มียุทธศำสตรช์ำติ แผนแม่บทภำยใต้แผน
ยุทธศำสตรช์ำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ที่สง่เสริมกำรพัฒนำเมืองและพืน้ที่  

T1 ปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในบำงพื้นที่ ที่
อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่ 

O2 มีพระรำชบญัญัติทนุหมุนเวียน ที่ท ำให้กำร
บริหำรงำนของกองทุนมีควำมชัดเจนมำกขึ้น 

O3 นโยบำยของรัฐที่ส่งเสริมให้ประชำชนทุกคนได้
มีกำรศึกษำตลอดชีวิต 

O4 กรมโยธำธิกำรและผังเมืองที่ส่งเสริมให้
โครงกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนส ำหรับกำร
พัฒนำพื้นทีด่้วยวิธีกำรจัดรปูที่ดนิฯ 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Component : E) : ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

O5 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว หลังสภำวะกำรระบำด
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ - 2019 ได้บรรเทำตัวลง 

T2 สภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลำกรกองทุน 
แสวงหำงำนที่มีสวัสดิกำร ควำมค่ำตอบแทน 
ที่สูงกว่ำ 

O6 รูปแบบกำรลงทนุมีหลำกหลำยมำกขึ้น กำรลงทนุ
ผ่ำนรปูแบบดิจิทัลเปน็ทีส่นใจของนักลงทุน 
สร้ำงรำยได้ได้มำกข้ึน 

T3 สภำพเศรษฐกิจชะลอตัว ก ำลังซื้อของประชำชน 
มีน้อยลง ค่ำครองชีพที่สูงขึ้น 

3 ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component : S) : ปัจจัยด้ำนสังคม 

O7 มีเครือข่ำย ภำคเอกชน ที่พร้อมให้ 
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำพื้นทีแ่ละเมือง 

T4 โรคระบำดใหม่ โรคอุบัติซ้ ำที่ส่งผลกระทบต่อ 
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

O8 ช่องทำงกำรสื่อสำรที่พฒันำมำกขึ้น ท ำให้กำร
ประชำสัมพนัธ์ให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำง
รวดเร็ว 

T5 ขำดกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำน 
กำรจัดรูปที่ดินฯ 

T6 ประชำชนบำงพื้นที่ยังไม่ให้ควำมร่วมมือในกำร
ด ำ เนิ นกำ รจั ด รู ปที่ ดิ นฯ  ส่ ง ผลกระทบต่อ 
กำรด ำเนินงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

4. ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Component : T) : ปัจจัยเก่ียวกับเทคโนโลยี 

O9 มีเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควำมปลอดภัยทำงไซ
เบอร์ที่มีกำรพัฒนำต่อเนื่องและทันสมัย 

- - 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมอค์กร (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  
S2 มีแผนปฏิบัติกำรกองทุน แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล แผนดิจิทัล 
แผนประชำสัมพันธ์ และแผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกรอบใน
ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
S3 มีคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน และผู้บริหำรที่มี
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ช่วยบริหำรงำนและกลั่นกรองกำร
ด ำเนินงำน 
S4 มีระบบควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรจัดรูปที่ดิน
ฯ ที่มีประสิทธิภำพ  
S5 มีระบบสำรสนเทศที่อ ำนวยควำมสะดวกผู้ให้บริกำร  
และผู้ รับบริกำร  เกิ ดควำมสะดวกในกำรด ำ เนินงำน  
ติดต่อและประสำนงำน 
S6 เป็นทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคลจึงมีควำมคล่องตัวในกำร
ด ำ เนินงำน มีควำมมั่นคงทำงสถำนะกำรเ งิน มีควำม
หลำกหลำยของเงินสนับสนุน 
S7 เป็นทุนหมุนเวียนจึงไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน  
จึงสำมำรถน ำทรัพย์สินไปลงทุนหำผลประโยชน์ได้ 
S8 สำมำรถใช้บุคลำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดปฏิบัติงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กรได้  
S9 มีตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของโครงกำรจดัรูปท่ีดนิฯ ที่เคยได้รบั
กำรสนับสนุนจำกกองทุน  

W1 ขำดกำรสื่อสำรเพื่อกำรท ำควำมเข้ำใจในวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร 
W2 กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน กิจกรรม โครงกำร 
ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำกว่ำก ำหนดไว้  
W3 โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน 
และไม่สำมำรถช ำระเงินคืนให้กองทุนได้ตำมแผนท้ังหมด 
W4 โครงสร้ำงองค์กร และอัตรำก ำลัง ที่ ใ ช้ส ำหรับ
บริหำรงำนส ำนักงำนกองทุน ยังไม่สอดคล้องกับปริมำณงำน 
W5 ระบบสำรสนเทศภำยในที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
ยังขำดเสถียรภำพ ไม่ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำน 
W6 มีประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่ยังไม่
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนท้ังหมด 
W7 ใช้ระยะเวลำนำน จึงกว่ำจะอนุมัติกำรให้สนับสนุน
โครงกำรได้ 
W8 กองทุนยังไม่เป็นที่รู้จัก และไม่เข้ำใจในภำรกิจหลักของ
กองทุน 
W9 กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยยังไม่
ครอบคลุม 
W10 บุคลำกรบำงต ำแหน่งลำออก/โยกย้ำย ท ำให้ขำด 
ควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
W11 ยังไม่สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้สมำคมเข้ำรับกำร
สนับสนุนจำกกองทุนได้ 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 มียุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ที่ส่งเสริมกำร
พัฒนำเมืองและพื้นท่ี 
O2 มีพระรำชบัญญัติทุนหมุนเวียน ที่ท ำให้กำรบริหำรงำนของ
กองทุนมีควำมชัดเจนมำกขึ้น 
O3 นโยบำยของรัฐที่ส่งเสริมให้ประชำชนทุกคนได้มีกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต 
O4 กรมโยธำธิกำรและผังเมืองที่ส่งเสริมให้โครงกำรใช้
งบประมำณจำกกองทุนส ำหรับกำรพัฒนำพื้นที่ด้วยวิธีกำร 
จัดรูปท่ีดินฯ 
O5 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว หลังสภำวะกำรระบำดของเช้ือไวรัส
โคโรนำ - 2019 ได้บรรเทำตัวลง 
O6 รูปแบบกำรลงทุนมีหลำกหลำยมำกขึ้น กำรลงทุนผ่ำน
รูปแบบดิจิทัลเป็นที่สนใจของนักลงทุน สร้ำงรำยได้ได้มำกขึ้น 
O7 มีเครือข่ำย ภำคเอกชน ที่พร้อมให้ควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีและเมือง 
O8 ช่ อ งทำ งกำ รสื่ อ ส ำรที่ พัฒนำมำกขึ้ น  ท ำ ให้ ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว 
O9 มี เทคโนโลยี  นวัตกรรม เครื่ องมืออิ เล็กทรอนิกส์   
ระบบควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ที่มีกำรพัฒนำต่อเนื่องและทันสมัย 

T1 ปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในบำงพื้นที่ ท่ีอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนำพ้ืนท่ี 
T2 สภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลำกรกองทุน 
แสวงหำงำนท่ีมีสวัสดิกำร ควำมค่ำตอบแทนท่ีสูงกว่ำ  
T3 สภำพเศรษฐกิจชะลอตัว ก ำลังซื้อของประชำชน 
มีน้อยลง ค่ำครองชีพท่ีสูงขึ้น 
T4 โรคระบำดใหม่ โรคอุบัติซ้ ำที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
T5 ขำดกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรจัดรูปที่ดินฯ 
T6 ประชำชนบำงพื้นที่ยังไม่ ให้ควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินกำรจัดรูปที่ดินฯ ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
 

 

(38) 



 

 

คณะท ำงำนได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ.2566 – 2570) ได้น ำเอำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม
มำก ำหนดเป็นกลยุทธ์ต่ำง ๆ ได้ดังนี ้
       1) จุดแข็งและโอกำสก ำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
       2) จุดอ่อนและโอกำสก ำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงพัฒนำ (WO) 
       3) จุดแข็งและภัยคุกคำมก ำหนดเป็นกลยุทธ์ตั้งรับ (ST) 
       4) จุดอ่อนและภัยคุกคำมก ำหนดเป็นกลยุทธ์แก้ปัญหำ (WT) 
 

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

S1 มี วิ สั ยทั ศน์  พัน ธกิ จ  และ
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนที่
ชัดเจน  
S2 มีแผนปฏิบัติกำรกองทุน แผน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล แผนดิจิทัล 
และแผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็น
ก ร อ บ ใ น ก ำ ห น ด แ ผ น ง ำ น /
โครงกำร/กิจกรรม 
S4 มีระบบควบคุมและติดตำม
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรจัดรูป
ที่ดินฯ ที่มีประสิทธิภำพ 
S6 เป็นทุนหมุนเวียนที่ เป็นนิติ
บุคคลจึงมีควำมคล่องตัวในกำร
ด ำเนินงำน มีควำมมั่นคงทำง
สถำนะกำรเงิน มีควำมหลำกหลำย
ของเงินสนับสนุน 
S9 มีตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของ
โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ที่เคยได้รับ
กำรสนับสนุนจำกกองทุน 

O1 มียุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  ที่ส่ งเสริมกำรพัฒนำ
เมืองและพ้ืนที ่
O4 กรมโยธำธิกำรและผังเมืองที่
ส่งเสริมให้โครงกำรใช้งบประมำณ
จำกกองทุนส ำหรับกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินฯ 
O5 เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว หลังสภำวะ
กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ - 2019 
ได้บรรเทำตัวลง 
O6 รูปแบบกำรลงทุนมีหลำกหลำย
มำกขึ้น กำรลงทุนผ่ำนรูปแบบ
ดิจิทัลเป็นที่สนใจของนักลงทุน 
สร้ำงรำยได้ได้มำกขึ้น 
O7 มีเครือข่ำย ภำคเอกชน ที่พร้อม
ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำพ้ืนที่
และเมือง 
 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสนับสนุน
ด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรจัดรูปที่ดินฯ 
อย่ำงยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(39) 



 

 

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

W1 ขำดกำรสื่อสำรเพ่ือกำรท ำ
ควำมเข้ำใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่ำนิยมขององค์กร 
W9 กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยยังไม่ครอบคลุม 
W11 ยังไม่สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจ
ให้สมำคมเข้ำรับกำรสนับสนุน
จำกกองทุนได้ 

O8 ช่องทำงกำรสื่อสำรที่พัฒนำ
มำกขึ้น ท ำให้กำรประชำสัมพันธ์
ให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำง
รวดเร็ว 
O9 มีเทคโนโลยี นวัตกรรม 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ที่มีกำร
พัฒนำต่อเนื่องและทันสมัย 
 

ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กรกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 

 

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

S3 มีคณะกรรมกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน และผู้บริหำรที่มีควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ ช่วยบริหำรงำน
และกลั่นกรองกำรด ำเนินงำน 
S5 มีระบบสำรสนเทศท่ีอ ำนวย
ควำมสะดวกผู้ให้บริกำร และ
ผู้รับบริกำร เกดิควำมสะดวกใน
กำรด ำเนินงำน ติดต่อและ
ประสำนงำน 
S7 เป็นทุนหมุนเวียนจึงไม่ต้อง
น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน จึง
สำมำรถน ำทรัพย์สินไปลงทุนหำ
ผลประโยชน์ได ้
S8 สำมำรถใช้บุคลำกรที่มีอยู่
อย่ำงจ ำกัดปฏิบัติงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กรได้  

T2 สภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ส่งผลให้บุคลำกรกองทุน แสวงหำ
ง ำ น ที่ มี ส วั ส ดิ ก ำ ร  ค ว ำ ม
ค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำ 
T4 โรคระบำดใหม่ โรคอุบัติซ้ ำที่
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ 
 

เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำร
องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ และมีธรรมำ 
ภิบำล 
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ตำรำง กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ปัญหำ WT  
จุดอ่อน (W) Threats (T) กลยุทธ์ 

W2 กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
แผน กิจกรรม โครงกำร 
ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำกว่ำก ำหนดไว้  
W3 โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ 
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน 
และไม่สำมำรถช ำระเงินคืนให้
กองทุนได้ตำมแผนทั้งหมด 

T3 สภำพเศรษฐกิจชะลอตั ว 
ก ำลังซื้อของประชำชนมีน้อยลง 
ค่ำครองชีพที่สูงขึ้น 
T4 โรคระบำดใหม่ โรคอุบัติซ้ ำที่
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ 
T6 ประชำชนบำงพ้ืนที่ยังไม่ให้
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัด
รูปที่ดินฯ ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล 
เพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของ
กองทุน และรองรับวิถีชีวิตปกติ 
รูปแบบใหม่ (Next Normal) 
 

 

ตำรำงสรุปผลกำรก ำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix  

 กลยุทธ์เชิงรุก SO กลยุทธ์เชิงพัฒนำ WO 
กลยุทธ์ที่ 1  
เพิ่มประสิทธิภำพกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน 
เพื่อกำรจัดรูปท่ีดินฯอย่ำงย่ังยืน 

แผนงำน 
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจ่ำยเงินกองทุน เพื่อสนับสนุน
กำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
2. กำรให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกำรค้นคว้ำ กำรวิจัย 
กำรฝึกอบรม กำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกำรจัดรูปท่ีดินฯ 

กลยุทธ์ที่ 3  
ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนำพื้นที ่

แผนงำน 
4. กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์กองทุน 
จัดรูปท่ีดิน  
5. จัดอบรม สัมมนำด้ำนกำรจัดรูปท่ีดินฯ และกำรสนับสนุน
ด้ำนกำรเงินของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

กลยุทธ์เชิงรับ ST กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหำ WT 
กลยุทธ์ที่ 4  
เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
และมีธรรมำภิบำล 

แผนงำน 
6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร
บริหำรทุนหมุนเวียน และบริหำรส ำนักงำนกองทุนฯ 
7. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลงทุนหำผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
8. กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ และคู่มือต่ำง ๆ   
ให้สำมำรถปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน  
9. กำรบริหำรองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
10.  กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรโดยกำรฝึกอบรม  
และกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
11. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
12. พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุน 
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพื่อกำรสนับสนุน
ด้ำนกำรเงินของกองทุน รองรับวิถีชีวิตปกติ 
รูปแบบใหม่ (Next Normal) 
แผนงำน 
3. กำรก ำกับ ดูแล ติดตำมประเมินผลด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
ติดตำมกำรคืนเงินกองทุนฯ และกำรเบิกจ่ำยเงินท่ี
ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ 
 
 

(41) 



 

 
บทที่ 4 

แผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
4.1 ค่ำนิยมองค์กร  
 “กองทุนสนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน พร้อมสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำเมือง  
และบริหำรงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย”  
- มำกจำกค ำว่ำ 
 F = Financial Support (เป็นกองทุนที่สนับสนุนด้ำนกำรเงินที่เป็นเลิศ)  
 U = Urban Development (สนับสนุนกำรพัฒนำเมือง)  
 N = Network Building (ประสำนงำนสร้ำงเครือข่ำย) 
 D = Digital Management (บริหำรงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ)  

4.2 วิสัยทัศน์  
  “เป็นกองทุนเพ่ือกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่และยั่งยืน และเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย”  

4.3 พันธกิจ 
 1) สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ให้สัมฤทธิ์ผล 
 2) เสริมสร้ำง และพัฒนำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพื้นที่เป็นที่รู้จัก 
 3) บริหำรจัดกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำเมือง 
4.4 วัตถุประสงค์/เป้ำประสงค์ 
 “สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  ให้สำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเมืองได้อย่ำงแพร่หลำย”  

4.5 เป้ำหมำย 
 1) สนับสนุนงบประมำณให้โครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ส ำเร็จ  
 2) กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เป็นที่รู้จัก และมีผู้ใช้บริกำรอย่ำงแพร่หลำย  
 3) บริหำรจัดกำรกองทุนอย่ำงเป็นระบบ ทันต่อสถำนกำรณ์ และมีประสิทธิภำพ   

4.6 ผลผลิต 
 จ ำนวนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน 

4.7 ผลลัพธ์ 
   กำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ จะช่วยแก้ปัญหำต่ำง ๆ ภำยในโครงกำรจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนำพ้ืนที ่และโครงกำรสำมำรถพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และประชำชนได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

. 
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4.8 แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  
 1) สนับสนุนด้ำนกำรเงิน และกำรพัฒนำเมืองเพ่ือกำรจัดรูปที่ดินที่เพ่ือพัฒนำพื้นที่ 
 2) สร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
 3) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร 
4.9 กลยุทธ์  
 1) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรจัดรูปที่ดินฯ อย่ำงยั่งยืน  
 2) พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน และรองรับวิถีชีวิต 
ปกติรูปแบบใหม ่(Next Normal) 

3) ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนำพื้นที ่  

 4) เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ และมีธรรมำภิบำล 
4.10 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  
 1) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจ่ำยเงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 
 2) กำรให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมกำรค้นคว้ำ กำรวิจัย กำรฝึกอบรม กำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกำรจัดรูปที่ดินฯ   
 3) กำรก ำกับ ดูแล ติดตำมประเมินผลด้ำนกำรปฏิบัติงำน ติดตำมกำรคืนเงินกองทุนฯ และกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ    
 4) กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ   
 5) จัดอบรม สัมมนำด้ำนกำรจัดรูปที่ดินฯ และกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
 6) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน และบริหำรส ำนกังำนกองทุนฯ 
 7) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรลงทุนหำผลประโยชน์ในทรัพย์สนิของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพื้นที่ 
 8) กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ และคู่มือต่ำง ๆ  ให้สำมำรถปฏิบัติงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  
 9) กำรบริหำรองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
 10) กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรโดยกำรฝึกอบรม และกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
 11) กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 12) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.11 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1) กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะช่วยแก้ไขปัญหำให้กับโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ  
          ท ำให้โครงกำรด ำเนินได้ตำมแผน และประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 2) ปรับปรุงและยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือสร้ำง         
     ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 
 3) กำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ เป็นที่รู้จักมำกขึ้น เป็นทำงเลือกหลักที่ใช้ในกำรพัฒนำเมืองให้มีควำมน่ำอยู่
ปลอดภัย และรักษำสภำพแวดล้อมได้  
 4) เกิดกำรลงทุนในพื้นที่โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ รวมถึงบริเวณโดยรอบ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของเมือง
และประเทศ 
 5) รัฐสำมำรถประหยัดงบประมำณในกำรเวนคืนที่ดิน เพ่ือก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เกิดกำรมีส่วนร่วม 
      ระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชน หรือภำครัฐกับภำครัฐ โดยทุกฝ่ำยร่วมกันพัฒนำพ้ืนที่เมือง และชุมชนของตนเอง 
4.12 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของวิสัยทัศน์กองทุน 
 - จ ำนวนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพื้นที่ที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน และจ ำนวนงบประมำณที่ให้
สนับสนุนแก่โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ  
 - ระดับการรับรู้กองทุนฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ 
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วิสัยทัศน์ 
 

เป้ำประสงค์ 

 

พันธกิจ 

แผนปฏิบัติกำรฯ 

กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
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4.13 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ พันธกิจ แผนปฏิบัติกำรฯ และกลยุทธ์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

เป็นกองทุนเพื่อกำรในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่และย่ังยืน และเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย 
ง 

สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเมืองได้อย่ำงแพร่หลำย 

แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

 

แผนบริหำร
ทรัพยำกร 
บุคคล 

แผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล 

แผนทรัพย์
ยำกรบุคคล 

แผนงำน 
/โครงกำร 
แผนปฏิบัติกำร  
 

2. เสริมสร้ำงและพัฒนำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์
เพ่ือให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นที่รู้จัก 

2. สร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 

3. ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้ำง

ภำพลักษณ์องค์กร 
 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรประชำสัมพันธ์
กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร 

 

4. กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์
กองทุนจัดรูปท่ีดิน  

   5 . จัดอบรม สัมมนำด้ำนกำรจัดรูปที่ ดินฯ           
และกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุน           
จัดรูปท่ีดินฯ  

3. บริหำรจัดกำรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภำพ 
และบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำเมือง 

ด้ำนกำรพัฒนำเมือง 

3. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร 

4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรองค์กรสู่
ควำมเป็นเลิศ  

และมีธรรมำภิบำล 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรตำมแผนงำน 

6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน และบริหำร
ส ำนักงำนกองทุนฯ  

10. กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรโดยกำรฝึกอบรม 
และกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 

8. กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

9. กำรบริหำรองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

12. พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่สนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

11. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

1. สนับสนุนด้ำนกำรเงิน 
เพ่ือกำรจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 

1. สนับสนุนด้ำนกำรเงิน และกำรพัฒนำเมือง 
เพ่ือกำรจัดรูปที่ดินฯ 

แพร่หลำย 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน 

เพ่ือกำรจัดรูปที่ดินฯ 
อย่ำงยั่งยืน 

ร้อยละของโครงกำรจัดรูปที่ดินที่
ด ำเนินโครงกำรได้ประสบผลส ำเร็จ 

2. พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล 
เพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของ
กองทุน และรองรับวิถีชีวิตปกติ
รูปแบบใหม่ (Next Normal) 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
ระบบติดตำมประเมินผล 

1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจ่ำยเงินกองทุน 
เพื่อสนับสนุนกำรจัดรูปที่ดินฯ 

3. กำรก ำกับ ดูแล ติดตำมประเมินผล
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ติดตำมกำรคืน
เงินกองทุนฯ และกำรเบิกจ่ำยเงินที่
ไ ด้ รั บกำรสนับสนุ นจำกกองทุนฯ 
   7 .  กำร เพิ่ มประสิทธิภำพในกำรลงทุนหำ

ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุน 

2. กำรให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกำร
ค้นคว้ำ กำรวิจัย กำรฝึกอบรม กำร
ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยว
กำรจัดรูปที่ดินฯ   



 

 
 

 

 4.14 ตำรำงแผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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แผนปฏิบัติกำร กลยุทธ ์ แผนงำน  / โครงกำร 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
พันธกิจที่ 1  สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผล                     

สนับสนุนด้ำนกำรเงิน และ
กำรพัฒนำเมือง เพ่ือกำรจัด
รูปที่ดินฯ 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสนับสนนุด้ำนกำรเงิน 
เพ่ือกำรจัดรูปที่ดินฯ อย่ำงยั่งยืน 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจ่ำยเงินกองทุน เพ่ือสนับสนนุกำรจัดรูปที่ดินฯ                     
2. กำรให้เงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมกำรค้นคว้ำ กำรวิจัย กำรฝึกอบรม  
กำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกำรจัดรูปที่ดินฯ 

                    

2. พัฒนำระบบติดตำมประเมินผล เพ่ือกำร
สนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทนุ และรองรับ
วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal) 

3. ก ำกับ ดูแล ติดตำมประเมินผด้ำนกำรปฏิบัติงำน ติดตำมกำรคืนเงินกองทุนฯ  
และเบิกจ่ำยเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ   

                    

พันธกิจที่ 2  เสริมสร้ำงและพัฒนำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นทีเ่ป็นที่รู้จัก                     

สร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
3. ศึกษำวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์องคก์ร 

4. กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ                     
5. จัดอบรม สัมมนำด้ำนกำรจัดรูปที่ดินฯ และกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ 

                    

พันธกิจที่ 3  บริหำรจัดกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ให้มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำเมือง                     

สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
สู่ควำมเป็นเลิศ และมธีรรมำภิบำล 

6. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน                     
7. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรลงทุนหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ                     
8. กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ กฎหมำย/จัดท ำคู่มือเพ่ือประกอบ 
กำรพิจำรณำคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ 

                    

9. กำรบริหำรองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเสริมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำน 

                    

10. กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรด้วยกำรฝึกอบรม และกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้                     
11. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน                     
12. พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                     



 

 
 

เปา้หมายการใหบ้ริการ ตวัชีว้ัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม หมายเหตุ

การสนับสนุนทางดา้นการเงินโครงการจัดรูปทีด่นิฯ
ร้อยละของการเบกิจ่ายที่

ไดร้ับการอนุมัติ
100% 100% 100% 100% 100% 100%

ผลผลิต/แผนปฎบิตังิาน

จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการสนับสนุนดา้นการเงินจาก
กองทนุจัดรูปทีด่นิฯ

จ านวนโครงการ 2 2 3 4 5 16
จ านวนผู้ขอรับการสนับสนุนดา้น
การเงินของกองทนุฯ เพ่ิมขึน้ทกุปี

งบประมาณ ล้านบาท 64.4633 69.8500 85.6500 85.9500 106.7500 412.6633

ผลผลิต/แผนปฎบิตังิาน หน่วย/ปงีบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม
รวมยอดเงินคงเหลือของกองทนุและ
งบประมาณ

แผนปฎบิตังิานที ่1 สนับสนุนดา้นการเงิน 
และการพัฒนาเมือง เพ่ือการจัดรูปทีด่นิฯ

ล้านบาท 60.2 60.25 80.3 80.35 100.4 381.5

รายการ 2 2 3 4 5 16

ล้านบาท 60.1000 60.1000 80.1000 80.1000 100.1000 380.5000

รายการ 1 1 1 1 1 5

ล้านบาท 0.10000 0.15000 0.20000 0.25000 0.30000 1.00000

แผนปฎบิตังิานที ่2 สร้างภาพลักษณอ์งค์กร ล้านบาท 0.3000 0.5000 0.7000 0.9000 1.1000 3.5000

รายการ 2 4 6 8 10 30
ล้านบาท 0.3000 0.5000 0.7000 0.9000 1.1000 3.5000

แผนปฎบิตังิานที ่3 สร้างความเข็มข็งใหอ้งค์กร ล้านบาท 3.9633 9.1000 4.6500 4.7000 5.2500 27.6633

รายการ 7 7 7 7 7 35
ล้านบาท 3.9633 9.1000 4.6500 4.7000 5.2500 27.6633

การก ากับดูแล และเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายเงิน/ การส่งช าระคืนตาม
ข้อตกลง

กลยุทธ์ท่ี 3  ศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้าน
การเงินให้แก่โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

 กลยุทธ์ท่ี  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล

ปี 67 มีแผนจ้างทีริ่ษัททีป่รึกษาลงทนุ
หาผลประโยชน์ 5 ล้านบาท

การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ภารกิจกองทนุ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพ่ือการ
สนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับความปกติ
ใหม่ (New Normal)

จ านวนผู้ขอรับการสนับสนุนด้าน
การเงินของกองทุนจัดรูปทีดิ่นฯ 
เพ่ิมข้ึนทุกปี

 4.15 เป้ำหมำยผลผลิต/กำรให้บริกำร และงบประมำณของแผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีบัญชี 2566 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ประจ ำปีบัญชี 2566 จัดท ำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ โดยเนื้อหำสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญชี 2566  
มีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรประเมินทุนหมุนเวียนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ประจ ำปีบัญชี 2565 ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบำทคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน ก ำหนดเกณฑ์ประเ มินผล 
จำกประเดน็หลักท่ีส ำคัญ ดังนี้ 
5.1 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1) วัตถุประสงค์ 
2) เป้ำหมำย 
3) ขั้นตอน 
4) ระยะเวลำ 
5) งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินลงทุน 
6) ผู้รับผิดชอบ 
7) ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของแผนงำน/โครงกำร 

5.2 องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ 
ปรับเปลี่ยนแผนงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำร และกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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