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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 
2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  และ
สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 – 2580 (ระยะ 20 ปี) ในระยะที่ 3 
พ.ศ. 2571 – 2575 ได้มุ่งเน้นการปฏิบัติการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ โดยเป็นการเพ่ิมการลงทุน  
เพ่ือสร้างกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้เข้มแข็ง กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนหา
ผลประโยชน์ก่อนเข้าสู่ปี พ.ศ. 2571 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แผนปฏิบัติงานที่ 1  สนับสนุน
ด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงิน
ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ แผนงานที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป้าหมายเพ่ือให้มีแผนปฏิบัติติลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก าหนดเป้าหมายของแผนงานคือ ความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการลงทุนหา
ประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ 

งบประมาณหลักของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้มาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ และในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น โครงการจัดรูปที่ดินฯ ด าเนินการช าระคืนเงินแก่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ช้ากว่าก าหนด ท าให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีแนวโน้มรายได้ลดลง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินกิจการของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ดังนั้นเพ่ือให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถสนับสนุนด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลายตามภารกิจ จึงต้องเร่งด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุนให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้โดยเร็วที่สุดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือให้กองทุน
จัดรูปที่ดินฯ เกิดสภาพคล่อง และมีงบประมาณเพ่ิมข้ึนในการสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ   
 โดยทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ อ้างอิงจากรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย  

สินทรัพย์หมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 57,385,723.68 บาท ได้แก่ 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,642,230.10 บาท 
2. ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 921,902.58 บาท 
3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  5,740,7441.58 บาท 
4. วัสดุคงเหลือ 80,850.00 บาท 

 
 



สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 211,485,327.72 บาท ได้แก่ 
1. เงินให้กู้ระยะยาว 205,299,147.76 บาท 
2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 73,769.00 บาท 
3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 452,410.96 บาท 
4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5,660,000.00 บาท 

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 77 กล่าวว่า “กองทุนมีอ านาจกระท า
กิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์มาตรา 75 อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง (4) ลงทุนหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทุนฯ” การลงทุนหาผลประโยชน์สามารถด าเนินการได้ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เพ่ือให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีรายได้หลากหลายช่องทางส าหรับน าไปสนับสนุน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จึงให้ความส าคัญกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ตามประกาศคณะกรรมการบริการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เรื่อง การลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2555 หากแต่ระเบียบในประกาศฉบับดังกล่าว มีการระบุ
รายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานจริง และยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการลงทุนหาผลประโยชน์ที่แน่ชัด  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน (พ.ศ.2560) 
ส่วนที่ 1 มาตรฐานทางการเงิน ข้อ 6 กล่าวว่า “การน าเงินทุนหมุนเวียนไปด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และให้กระท าได้ใน
กรณี ดังต่อไปนี้  

(1) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ  
(3) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาววัล หรือค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย    
(4) การด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจาก (1) (2) และ (3)  
ให้กระทรวงการคลังรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการเพ่ือทราบ เป็นระยะ  
ดังนั้น เ พ่ือให้การลงทุนหาผลประโยชน์ของเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขและจัดท า
ระเบียบว่าด้วยการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 – 2580 (ระยะ 20 ปี) มากยิ่งขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการลงทุนหาผลประโยชน์      
เพ่ือจัดท าแผนการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนในอนาคต และเสนอแผนดังกล่าวต่อ   
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป 

 



1.2  วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนกำรลงทุนหำผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
1. เพ่ือบริหารทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
2. เพ่ือให้การลงทุนหาผลประโยชน์ในปี พ.ศ. 2571 สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่และประสบ

ความส าเร็จได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สามารถด าเนินการในด้านการลงทุนหา

ผลประโยชน์ได ้
4. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริการ

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เรื่อง การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2555 ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัจจุบัน  

5. มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานในการลงทุนหาผลประโยชน์ 

1.3  โครงสร้ำงกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ 
1.3.1 คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสามคนเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
(มาตรา 81) ได้ก าหนดหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ไว้ดังนี้ 

1) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา 77 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
3) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานกองทุน 
4) อนุมัติงบประมาณประจ าปีส าหรับการด าเนินงานของกองทุนและส านักงานฯ 
5) ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
6) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

1.3.2 คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรกองทุนและส ำนักงำนกองทุน 
  แต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติ การบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 

2) เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และการ
ปฏิบัติราชการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 



3) พิจารณาเสนอแนะในการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

4) พิจารณาเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที ่

5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมาย 

1.3.3 คณะอนุกรรมกำรด้ำนระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
โดยมีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ที่ก ากับดูแลส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่) 

เป็นประธาน ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้อ านวยการกองนิติการ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้อ านวยการส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล และนางสาวบุหงา โพธิ์พัฒนชัย เป็นอนุกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตามมาตรา 80 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) กลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ 
ตามมาตรา 81 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมายตาม
มาตรา 80 และมาตรา 10 และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

2) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมาย 

1.3.4 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที ่
โดยมีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ที่ก ากับดูแลส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่) 

เป็นประธาน ผู้อ านวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ หรือผู้แทน ผู้แทนบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ผู้อ านวยการ
ส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และนายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ เป็นอนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ ตามมาตรา 80 มาตรา 81 (2) และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เรื่อง การลงทุนหาผลประโยชน์



จากทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ.2555 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวทางเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

2) เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3) พิจารณากลั่นกรองให้ค าปรึกษาการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มอบหมาย 

1.3.5 โครงสร้ำงกำรบริหำรภำยใต้พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 

 

 
 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

กฎหมำย ระเบียบ นโยบำย และกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรลงทุนหำผลประโยชน์ของกองทุน 

 เพ่ือให้การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่นั้น เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนและประกาศคณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียนกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
จึงด าเนินการรวบรวม ศึกษาแนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เปรียบเทียบระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ หรือแนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์ เพ่ือให้
การลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนสามารถด าเนินการได้ตามแผน และบริหารทรัพย์สินของกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

2.1 กฎหมำย ระเบียบ นโยบำยทีข่้องกับกำรลงทุนหำผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
2.1.1 พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 

ตามความในมาตรา 75 “ให้จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พ้ืนที”่ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการจัดรูปที่ดินในเมืองตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 

(2) เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 
(3) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
(4) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
(5) เงิน ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากกองทุน 
(6) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน  
เงินหรือทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” 
ตามความในมาตรา 76 “ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นนิติบุคคล” 

 ตามความในมาตรา 77 “กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 75 อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

มาตรา 81 (2) “ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา 77 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ” 

จากพระราชบัญญัติข้างต้น เป็นการจัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พร้อมทั้งก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีการกล่าวถึงการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์ของ
กองทุนในมาตรา 77 (4) 

 



2.1.2 ประกำศคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรใช้จ่ำย 
กำรเก็บรักษำ และกำรหำประโยชน์เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2550 
 ตามความในข้อ 74 “การหาผลประโยชน์เงินกองทุน ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สามารถ
น าเงินกองทุนไปหาประโยชน์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

(1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 
(2) ลงทุนในโครงการของรัฐด้านการผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการบริการสาธารณะ

หรอือ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) การลงทุนเพ่ือการอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ใน (1) และ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่” 
จากประกาศข้างต้น เป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่และขอบเขตของการด าเนินงานของกองทุนจัดรูป

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในการน าทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไปด าเนินการลงทุนหา
ผลประโยชน์ต่าง ๆ 

2.1.3 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  เรื่อง กำรลงทุนหำผลประโยชน์
จำกทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2555 
 ตามความในข้อ 3 “การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนในประเทศ ให้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ 

(1) เงินฝากธนาคาร 
(2) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
(4) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 
(5) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้รับอาวัลโดย

ไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(6) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
การลงทุนหาผลประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน” 

 ตามความในข้อ 4 “การลงทุนในโครงการของรัฐที่เป็นโครงการที่มีผลประโยชน์ตอบแทนต้องลงทุนใน
โครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือด้านการพัฒนาการบริการสาธารณะ” 
 ตามความในข้อ 5 “การลงทุนหาผลประโยชน์จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้ด าเนินการ
ได้ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า 
(2) ร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” 
ตามความในข้อ 6 “การลงทุนอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่” 



จากประกาศข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ในประเทศในข้อ 3, 4, 5 และ 6 โดยให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง โครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือด้านการพัฒนาการ
บริการสาธารณะ และการลงทุนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  

2.1.4 ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน เรื่อง มำตรฐำนกำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
กำรบริหำรพัสดุ กำรบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  และกำรตรวจสอบภำยในของทุนหมุนเวียน  
(พ.ศ. 2560) 

ตามความในข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนน าเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง 
โดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี  
ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)...” เพ่ือฝากเงินของทนุหมุนเวียนและห้ามมิให้น าเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 
 ตามความในข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนน าเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ของทุนหมุนเวียนภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

ตามความในข้อ 6 การน าเงินทุนหมุนเวียนไปด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง และให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ 
(3) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 
(4) การด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจาก (1) (2) และ (3)  
ให้กระทรวงการคลังรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นระยะ 
จากประกาศข้างต้น เป็นประเด็นด้านการน าเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง และ

หลักเกณฑ์การน าเงินทุนหมุนเวียนไปด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดในข้อ 3 และ 6  

2.2 กฎหมำย ระเบียบ นโยบำยทีข่้องกับกำรลงทุนหำผลประโยชน์ของกองทุน ทุนหมุนเวียนอ่ืน ๆ หรือ
หน่วยงำนของรัฐ 
2.2.1 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก1) เป็นการจัดให้ 
เช่าที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง โดยในระเบียบนี้จะกล่าวถึง สัญญาเช่า การจัดให้เช่าและเงื่อนไขการเช่า วิธีการ
จัดให้เช่าและระยะเวลาเช่า โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 1. ระเบียบและหมวด 1 “ข้อความทั่วไป” หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากำหนดค่าเชา คาธรรมเนียม 
มูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง คาเสื่อมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างคาชดเชย เงินชดเชยค่าก่อสร้างอาคารราคาปาน
กลาง คาทดแทน ค่าปรับ และคาเสียหาย ใหเป็นไปตามค าสั่งกรมธนารักษ 



 2. หมวด 2 “การจัดให้เช่าและเงื่อนไขการเช่า” การจัดให้เช่าโดยวิธีประมูลได้ก าหนด อัตราค่าเชา   
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ ต้องไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
ที่ก าหนดไว้ การประมูลเพ่ือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ ท่าเรือ อาคารโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เป็นต้น ใหสิทธิการเชามีก าหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ ป   
ผู้ได้รับสิทธิการปลูกสร้างต้องเสียภาษี คาธรรมเนียม และคาใชจ่ายต่าง ๆ แทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้น ทั้งนี้จะมีการ
เรียกเก็บหลักประกันการเชาที่ราชพัสดุจากผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าสามารถใชเงินสด เช็คเงินสด พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตร รัฐวิสาหกิจหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณชิยภายในประเทศก็ได้ 
 3. หมวด 3 “วิธีการจัดให้เช่าและระยะเวลาเช่า การจัดใหเชาที่ดิน” 

3.1 เพ่ืออยู่อาศัย ให้จัดการให้เช่าเพ่ืออยู่อาศัยตามล าดับก่อนและหลัง เช่น ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ที่ดินแปลงที่จะจัดให้เช่ามาแต่เดิมโดยชอบหรือสุจริต ผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัยเพราะถูกขับไล่หรือถูกไฟไหม้ที่อยู่
อาศัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของส่วนราชการ เป็นต้น ใหจัดที่ดินใหเชาได้ไม่เกิน 
๑๐๐ ตารางวาตอครอบครัว แต่หากมีเหตุผลและความจ าเป็น อธิบดีอาจพิจารณาจัดให เชาเกินกวา ๑๐๐ 
ตารางวากไ็ด ้

3.2 เพ่ือเกษตรกรรมตามล าดับก่อนและหลัง เช่น ผู้ที่ประกอบการเกษตรในที่ดินแปลงที่จะ
จัดให้เช่ามาแต่เดิมโดยชอบหรือสุจริต ที่รัฐมีนโยบายให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่ดินท ากิน มีอาชีพเกษตรกรซึ่ง
ยากจนไม่มีที่ดินท ากิน เป็นต้น ให จัดที่ดินใหเชาได้ไม่เกิน ๑๕ ไร ตอครอบครัว แต่หากมีเหตุผลและความ
จ าเป็นอธิบดีอาจพิจารณาจัดให เชาเกินกวา ๑๕ ไรก็ได ้

3.3 ระยะเวลาเชาที่ราชพัสดุใหมีก าหนดไม่เกิน ๓๐ ป ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
สิ้นสุดลง หากเห็นสมควรให ตอสัญญาเช่าตอไป ใหตอสัญญาเชาได้ไม่เกินก าหนดระยะเวลา 30 ปี ในกรณีที่
สัญญาเชาอาคารราชพัสดุสิ้นสุดลง หากเห็นสมควรให ตอสัญญาเช่าตอไป ให ตอสัญญาเชาได้ครั้งละไมเกิน ๕ ปี 
 4. หมวด 4 “วิธีการประมูลจัดให เชาที่ราชพัสด”ุ  
  4.1 วิธีการประมูล ใหผู้มีอ านาจในการจัดให เชาด าเนินการให มีการปดประกาศประมูลโดยเปิดเผย 
และสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและหรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ โดยมีสาระส าคัญของการประมูลดังนี้      
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่ต้องการใหเชา (๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเขา้ประมูล (๓) ก าหนดวัน เวลารับซอง 
ปดการรับซอง และเปิดซองประมูล (๔) สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูลและราคาของเอกสารต้องกระท า 
กอนวันรับซองประมูลไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล และก าหนดให้      
ผู้เสนอราคาวางซองประกัน ถ้าผู้เข้าประมูลถอนการเสนอราคา หรือไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการ
ภายในก าหนดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ค้ าประกัน ในกรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายการ
ละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไวเพียงรายเดียว ถ้าคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการตอไป 
โดยไม่ต้องการยกเลิกการประมูลครั้งนั้น กรณไีม่มีผู้เสนอราคาให้พิจารณายกเลิกการประมูลครั้งนั้น 
  4.2 กรรมการ ใหผู้มีอ านาจในการจัดใหเช่าแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบ
นี้คือ (1) คณะกรรมการรับและเปิดซองประมูล (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล แต่ละคณะให
ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการอย่างน้อย 2 คน 



  4.3 หลักประกัน หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ (1) เงินสด (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวัน
นั้น ไม่เกิน 3 วันท าการ (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือตราสารอื่นที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้การรับรอง ให คืนหลักประกันใหแกผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์ หลักประกันซองใหคืนให แกผู้
เสนอราคาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้พิจารณาคัดเลือก หลักประกันสัญญาใหคืนเมื่อครบก าหนด ๑ ป นับ
แต่วันที่ทางราชการได้รับมอบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

5. หมวด 5 “ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา” กรณีผิดสัญญาใหด าเนินการบอกเลิกสัญญา และหรือ
ใหรื้อถอนอาคารหรือ สิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณีรวมทั้งเรียกคาเสียหาย ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบ 

6. หมวด 6 “การจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน” กรณีเอกชนขอด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
ในที่ราชพัสดุใหเรียกเก็บคาตอบแทนตามอัตราที่ก าหนด กรณีรัฐวิสาหกิจขอหรือด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ในที่ราชพัสดุใหเป็นไปตามค าสั่งกรมธนารักษ การจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนในที่ราชพัสดุที่มีราคา
ที่ดินรวมกับมูลคาอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ซึ่งก าหนดตามระเบียบนี้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให 
อธิบดีเป็นผู้อนุญาตโดยก าหนดรายละเอียด และเงื่อนไขของสัญญาตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพ
ท าเล และประโยชนที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 

7. หมวด 7 “การจัดใหเชาเพ่ือสวัสดิการเชิงธุรกิจ”หลักเกณฑและวิธีการจัดให เชาเพ่ือการจัด
สวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗      
ให้เป็นไปตามค าสั่งกรมธนารักษ์ 

จากระเบียบข้างต้น เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สิทธิในการเช่าที่ดิน
ราชพัสดุ ระยะเวลาการให้เช่า อัตราการเช่า การประมูล การค้ าประกัน และแนวทางในการด าเนินการลงทุน
หาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการ
ให้เช่าดังกล่าว 

2.2.2 ระเบียบคณะกรรมกำรประกันสังคมว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559  
 ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม             
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 โดยมีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 
ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 2) เพ่ือให้การลงทุนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน ตลอดจนเป็นการบริหารสภาพคล่องที่ดีของกองทุน 
 กองทุนประกันสังคม มีการก าหนดนิยามของ “หลักทรัพย์” “ตราสารอนุพันธ์” “มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ” “เงินกองทุน” “เงินกองทุนย่อย” “การลงทุนในต่างประเทศ” “หลักทรัพย์จดทะเบียน” “บริษัทจัดการ
กองทุน” เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาผลประโยชน์แต่ละสินทรัพย์ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. การน าเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ในประเทศและต่างประเทศให้กระท าได้ส าหรับการลงทุน 
ดังต่อไปนี้   



(ก) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินกองทุนดัง เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะ หน่วยลงทุนกองทุนรวม
ตลาดเงินหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

 (ข) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ
สี่สิบของเงินกองทุน เช่น เงินฝากหรือบัตรเงินฝากทีไ่ม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน     
ตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังมิได้เป็นผู้รับรอง ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ โดยตราสารและผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน    
หุ้นใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้  ซึ่งออกโดย
รัฐวิสาหกิจไทย บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเพ่ือน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  
(Depositary  Receipt: DR)  ฯลฯ    

(ค) การลงทุนในต่างประเทศให้เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศก าหนด   
(ง) การลงทุนตาม (ก) และ (ข) คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขหรือ

สัดส่วนการลงทุนไว้เป็นกรณีเฉพาะก็ได้” 
จากระเบียบข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์ของการน าเงินกองทุนประกันสังคมไปจัดหาผลประโยชน์ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ าอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินกองทุน หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบของเงินกองทุน และการลงทุนทางสังคมเพ่ือประโยชน์ทางอ้อม
แก่นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินกองทุนไม่รวมเงินกองทุนย่อย 

2.2.3 ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทนว่ำด้วยกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมจากปี พ.ศ. 2547 โดยมีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก 3) เพ่ือขยายโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อันส่งผลให้การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 กองทุนเงินทดแทน มีการก าหนดนิยามของ “หลักทรัพย์” “ตราสารอนุพันธ์” “มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” 
“เงินกองทุน” “เงินกองทุนย่อย” “การลงทุนในต่างประเทศ” “หลักทรัพย์จดทะเบียน” “อันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน” “บริษัทจัดการกองทุน” เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาผลประโยชน์แต่ละ
สินทรัพย์ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(ก) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินกองทุนดัง เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ



ขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะ หน่วยลงทุนกองทุนรวม
ตลาดเงินหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

 (ข) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ
สี่สิบของเงินกองทุน เช่น เงินฝากหรือบัตรเงินฝากทีไ่ม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน     
ตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังมิได้เป็นผู้รับรอง ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ โดยตราสารและผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน    
หุ้นใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้  ซึ่งออกโดย
รัฐวิสาหกิจไทย บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเพ่ือน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  
(Depositary  Receipt: DR)  ฯลฯ    
 จากระเบียบข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์การน าเงินกองทุนเงินทดแทนไปจัดหาผลประโยชน์ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินกองทุน และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบของเงินกองทุน  

2.2.4 ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกรว่ำด้วยกำรรับ กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำ
เงินและกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2563 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยการรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากปี พ.ศ. 2543  พ.ศ. 2547 และฉบับล่าสุดคือ
พ.ศ.2563 ซ่ึงการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนได้กล่าวในปี พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 “ให้ส านักงานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสากิจ 
(3) ฝากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือน าไปลงทุนอ่ืนตามที่คณะกรรมการอนุมัติโดย

ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
การน าเงินของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ (1) และ (2) ให้เป็นไปตามจ านวนที่คณะกรรมการอนุมัติ” 

2.2.5 ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ว่ำด้วยกำรรับเงิน 
กำรใช้จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจัดหำผลประโยชน์ และกำรตรวจสอบภำยใน ของกองทุนเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2560 

ระเบียบดังกล่าว ได้กล่าวถึงเรื่องการจัดหาผลประโยชน์ ความว่า การน าเงินกองทุนไปด าเนินการเพ่ือ
หาผลประโยชน์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และให้
กระท าได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้  

 



(1) ฝากไว้กับธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ 
(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ  
(3) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้ าประกันเงินต้น และดอกเบี้ย  
(4) ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

2.2.6 ระเบียบกองทุนประกันชีวิตว่ำด้วยกำรจัดหำผลประโยชน์ พ.ศ. 2557 
 กองทุนประกันชีวิต มีการก าหนดนิยามของ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” “เงินฝาก” “ตราสาร
หนี้” “หลักทรัพย”์ “รัฐวิสาหกิจ” การลงทุนตามระเบียบนี้ ให้ด าเนินการโดยค านึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง 
และผลประโยชน์ตอบแทนของการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงในการบริหารจัดการ  โดยให้เสนอแผนลงทุน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการลงทุนตามราคาตลาด (Fair market value) เป็นรายไตรมาส      
โดยสามารถลงทุนได้ต่อ ดังนี้ เงินฝาก ตาสารหนี้ การลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายก าหนด 
การลงทุนตามหลักเกณฑ์อ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด  

2.3 กำรหำรือแนวทำงกำรลงทุนหำประโยชน์ของกองทุนร่วมกับกับกรมธนำรักษ์ 
ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ร่วมหารือกับกรมธนารักษ์ เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนหา

ผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า  
1. กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ยังไม่ได้ก าหนด กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ งาน  

ควรมีการจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์เพ่ิมเติม รวมถึงวิธีการด าเนินการลงทุนหา
ผลประโยชน์ในที่ดินรัฐหรือทรัพย์สินของรัฐ เช่น การให้เช่า แลกเปลี่ยน และซื้อขาย เป็นต้น และต้องมี
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าเช่า ระบุประเภทการเช่า เป็นต้น 

2. กรณีเช่าที่ดินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ควรจะก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ิมเติมให้รัดกุม 
และเป็นประโยชน์ต่อกองทุน เช่น 

 2.1 ควรให้ผู้เช่าเสนอโครงการพัฒนาต่อคณะกรรมการพิจารณาว่าการด าเนินการนั้นได้ประโยชน์
สูงสุดต่อกองทุน หากผู้เช่าต้องการจะด าเนินการอ่ืนใดเพ่ิมเติมในที่ดินของกองทุน เมื่อครบสัญญาต้องยก
กรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุน เว้นแต่เช่าเพ่ืออยู่อาศัย หรือเพ่ือการเกษตร เมื่อหมดสัญญาผู้เช่าต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
และอาจก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นส าคัญ 

 2.2 การให้เช่าที่ดินกองทุน ควรก าหนดระยะเวลาการเช่าสูงสุด และต่ าสุดของกองทุน            
ทั้งนี้กรมธนารักก าหนดระยะเวลาที่ราชพัสดุไม่เกิน 30 ปี ต่อสัญญาเช่าได้ครั้งละไม่เกิน 5 ปี  และผู้เช่าต้อง
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมทุกอย่าง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการปลูกสร้างแทนทั้งสิ้น โดยให้ระบุไว้ใน
สัญญา เช่น ค่าธรรมเนียม ภาษี ค่าชดเชย ค่าปรับ ค่าเสื่อม และค่าเสียหาย โดยต้องไปจดทะเบียนที่กรมท่ีดิน  

3. ในการแลกเปลี่ยนที่ดินโดยกรมธนารักษ์จะขึ้นกับแต่ละกรณี ถ้าเป็นตามค าสั่งพิเศษ หรือกฎหมาย
ของกรมธนารักษ์เสนอไปที่คณะกรรมการพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ซึ่งจะท าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของแปลงที่ดิน โดยจะเสนอไปที่กระทรวง และน าเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 



4. การขายที่ดินนั้น ต้องมีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคา พร้อมด้วยเหตุผลของการ
ก่อสร้างโครงการพัฒนานั้น ๆ ซึ่งการขายทรัพย์สินโดยกรมธนารักษ์นั้น ประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ได้ราคาที่
เหมาะสม และให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคาขายและท าการประกาศการขายต่อไป หากยังขายไม่ได้ 
ให้มีการปรับลดราคาลงจากราคาแรกท่ีประกาศ 10% 

จากการรวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ หรือกองทุนอ่ืน ๆ และ
หน่วยงานของภาครัฐ ในการลงทุนหาผลประโยชน์ พบว่า บางกองทุนให้กองทุนสามารถลงทุนให้ทรัพย์หลักท่ี
มีความมั่นคงสูงเพียงอย่างเดียว บางกองทุนสามารถลงทุนให้ทรัพย์หลักที่มีความมั่นคงสูงและมีความเสี่ยงใน
การลงทุน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจากกองทุนต่าง ๆ ยังไม่พบว่ามีระเบียบให้สามารถลงทุนในการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยน ให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ได้ จะมีเพียงหน่วยงานของธนารักษ์ที่มีการด าเนินการดังกล่าว  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดิน สามารถขยายแนวทางในการ
ลงทุน และมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่รัดกุม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันเกิดการการลงทุนต่าง ๆ ประกอบ
กับการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน หรืออ่ืน ๆ อันเป็น
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินทรัพย์นั้น จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อกองทุนจัดรูปที่ดิน ต้องปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ใน
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เรื่อง การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของกองทุน พ.ศ. 2555 ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการลงทุนได้หลากหลายมากข้ึน 

ระเบียบ ประกาศ หรือแนวทางการด าเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ฯ ยังก าหนดรายละเอียดการลงทุน 
ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบประเด็นการลงทุนหาผลประโยชน์ระหว่าง
กองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม และกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นกำรลงทุน 
หำผลประโยชน์ 

กองทุนจัด
รูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนำ
พื้นที่ 

กองทุน
ทดแทน 

กองทุน 
ประกันสังคม 

กองทุนอ่ืน ๆ 
(ภำพรวม

กำรลงทุนหำ
ประโยชน์) 

กรมธนำรักษ์ 

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ 
1. เงินฝากธนาคารที่เป็น 
รัฐวิสาหกิจ     - 

2. เงินฝากธนาคารที่เป็น
เอกชน 

- -   - 

3. ตราสารหนี้ระยะสั้น 
เช่น ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก 
และตั๋วแลกเงิน เป็นต้น 

   - - 

4. ตราสารหนี้ระยะยาว 
เช่น พันธบัตร เป็นต้น  - -  - 

5. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน -   - - 
6. ตราสารหนี้ที่ออกโดย
รัฐบาล     - 

7. ตราสารหนี้ที่ออกโดย
รัฐวิสาหกิจ     - 

8. ตราสารหนี้ที่ออกโดย
เอกชน  

- -  - - 

9. ตราสารหนี้ ที่ กระทรวง 
การคลั ง เป็ นผู้ รั บรอง  
ผู้อาวัล หรือผู้ค้ าประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ย 

    - 

10. ตราสารหนี้ที่ธนาคาร
หรือเอกชนเป็นผู้รับรอง 
ผู้อาวัล หรือผู้ค้ าประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ย 

 - - - - 

 

 

 

 

  มีการก าหนดระเบียบและ

แนวทางการปฏิบตั ิ

-     ไมม่ีการก าหนดระเบียบ 



ประเด็นกำรลงทุน 
หำผลประโยชน์ 

กองทุนจัด
รูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนำ
พื้นที่ 

กองทุน
ทดแทน 

กองทุน 
ประกันสังคม 

กองทุนอ่ืน ๆ 
(ภำพรวม

กำรลงทุนหำ
ประโยชน์) 

กรมธนำรักษ์ 

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ 
11. ตราสารหนี้ที่รัฐบาล
ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ
ต่างประเทศ หรือสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ 
เ ป็ น ผู้ อ อ ก  ผู้ รั บ ร อ ง  
ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 
ผู้ค้ าประกัน 

-   - - 

12. ตราสารหนี้ทีเ่กิดจาก
การแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย ์

-  - - - 

1 3 .  ต ร า ส า ร ห นี้ ที่ มี
ลั กษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงและหุ้น
กู้อนุพันธ์ที่กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ออก 

-   - - 

1 4 .  ต ร า ส า ร ห นี้ ที่ มี
ลั กษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงและหุ้น
กู้อนุ พันธ์ที่ รั ฐวิสาหกิจ
เป็นผู้ออก 

-   - - 

1 5 .  ต ร า ส า ร ห นี้ ที่ มี
ลั กษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงและหุ้น
กู้อนุพันธ์ที่ต่างประเทศ
เป็นผู้ออก 

-   - - 

 

 

 

  มีการก าหนดระเบียบและ

แนวทางการปฏิบตั ิ

-     ไมม่ีการก าหนดระเบียบ 



ประเด็นกำรลงทุน 
หำผลประโยชน์ 

กองทุนจัด
รูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนำ
พื้นที่ 

กองทุน
ทดแทน 

กองทุน 
ประกันสังคม 

กองทุนอ่ืน ๆ 
(ภำพรวม

กำรลงทุนหำ
ประโยชน์) 

กรมธนำรักษ์ 

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ 
1 6 .  ต ร า ส า ร ห นี้ ที่
กระทรวงการคลั งมิ ได้
เป็นผู้รับรอง 

-   - - 

17.  ตราสารหนี้ที่ ไม่มี
นโยบายคุ้มครองเงินต้น
เต็มจ านวน 

-   - - 

18. หน่วยลงทุนกองทุนรวม -    - 
19. การลงทุนในโครงการ
ของรัฐ  - - - - 

20. หุ้น ใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือที่จะ
ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ 

-   - - 

21 .  หน่ ว ยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ 

-   - - 

22. สินค้าโภคภัณฑ์ -   - - 
23. การลงทุนที่รวมกัน
แล้วมีความเสี่ยงไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของเงินกองทุน 

-   - - 

24. การลงทุนที่รวมกัน
แล้วมีความเสี่ยงไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของเงินกองทุน 

- -  
 - - 

25. มีความเสี่ยงต่ า      
26. มีความม่ันคงสูง      

 

 

 

 

  มีการก าหนดระเบียบและ

แนวทางการปฏิบตั ิ

-     ไมม่ีการก าหนดระเบียบ 



ประเด็นกำรลงทุน 
หำผลประโยชน์ 

กองทุนจัด
รูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนำ
พื้นที่ 

กองทุน
ทดแทน 

กองทุน 
ประกันสังคม 

กองทุนอ่ืน ๆ 
(ภำพรวม

กำรลงทุนหำ
ประโยชน์) 

กรมธนำรักษ์ 

กำรลงทุนจำกที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์ 
1. การขาย    -  
2. การซื้อ -   - - 
3. การให้ยืมและยืม -   - - 
4. การแลกเปลี่ยน  -  -  
5. การให้เช่า  -  -  
6. การร่วมลงทุน  -  - - 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มีการก าหนดระเบียบและ

แนวทางการปฏิบตั ิ

-     ไมม่ีการก าหนดระเบียบ 



บทท่ี 3 

กำรทบทวนและกำรวิเครำะห์เพ่ือลงทุนหำผลประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ 

การประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ครั้ง 2/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 
เกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนนั้น มีมติให้ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ศึกษาเพ่ือด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เรื่อง การลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2555 

จากการทบทวนระเบียบ ประกาศ และมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ได้บรรจุแผนการลงทุนหาผลประโยชน์ในแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะที่  3 พ.ศ. 2571 – 2575 
มุ่งเน้นการปฏิบัติการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ โดยจะเริ่มด าเนินศึกษาแนวทางการลงทุนดังกล่าวใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย กลยุทธ์ที่ 1  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ แผนงานที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได้
จากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เกิดสภาพคล่อง และมีงบประมาณเพ่ิมขึ้นในการสนับสนุนภารกิจ
ของกองทุน โดยมีกระบวนการขั้นตอนด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูล แนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
3. เสนอประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ กลั่นกรอง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ฯ 
4. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเห็นชอบแผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ 

 โดยมีเป้าหมายให้แผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน 

3.2 ข้อจ ำกัดของฝ่ำยวิเครำะห์ติดตำมและกำรลงทุน 
 ปัจจุบันโครงสร้างอัตราก าลังของฝ่ายวิเคราะห์ มีจ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ พนักงานวิเคราะห์ผังมือง 
2 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ต าแหน่ง ฝ่ายวิเคราะห์ต้องด าเนินวิเคราะห์ติดตามประเมินผล
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือตอบสนองผู้ใช้บริการภายนอกของกองทุนจัดรูป ในการนี้ฝ่ายวิเคราะห์จะต้องด าเนินการ
ลงทุนหาผละประโยชน์ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน และตามแผนปฏิบัติราชการกองทุน  



ฝ่ายวิเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวต้องให้บุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์
ในการลงทุน ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นความให้หน่วยงานหรือบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ด าเนินการ 

3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม SWOT ANALYSIS และ TOWS MATRIX 
 สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในด้านการลงทุนหา
ผลประโยชน์ได้ ดังนี้ 

    S1 กองทุนมีการก าหนดทิศทาง แนวทาง ยุทธศาสตร์ 
และการด าเนินงาน ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ ท าให้
องค์กรสามารถวางแผนการลงทุนหาผลประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  
    S2 มีกฎหมายที่ให้อ านาจกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถ
ด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ 
    S3  ก อ ง ทุ น มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บริ หา รกองทุ น  และ
คณะอนุกรรมการในด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ พิจารณา กลั่น
กลอง และวิเคราะห์ความเหมาะสมของลงทุนหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของกองทุน  
 

    W1 ขาดแคลนบุคลากรที่ความรู้ความเข้าใจในการ
ลงทุนหาประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ และเชี่ยวชาญ
ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงานและความเสี่ยงในการลงทุน  
    W2 การด าเนินงานด้านการลงทุนหาผลประโยชน์
เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาศึกษาและ
ท าความเข้าใจค่อนข้างมาก 
    W3 ระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฉบับที่มีอยู่ไม่
ครอบคลุมและไม่ชัดเจน เกิดเป็นข้อจ ากัดของการ
ด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุน 
    W4 งบประมาณในการลงทุนหาผลประโยชน์  

 
    O1 มีนโยบายของรัฐ แผนปฏิบัติการต่าง ๆ และระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนหาผลประโยชน์ สามารถเป็นกรอบ
การด าเนินงานได้  
    O2 มีกองทุนอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถน ามา
เป็นแบบอย่างในการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    O3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการหา
ประโยชน์ของทุนหมุนเวียน เพ่ิมโอกาสในการลงทุนหา
ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ 
    O4 มีหน่วยงานที่มี ความเชี่ ยวชาญในการลงทุน          
ซึ่งสามารถด าเนินการวิเคราะห์ เสนอแผนการลงทุน แผน
ความเสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุน  
    O5 มีความหลากหลายของสินทรัพย์ในการลงทุน เช่น 
เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น เป็นต้น 

 
    T1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก

และภายในประเทศ อาจส่งผลต่อการลงทุนระยะยาว 
    T2 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการชะลอตัว ท า

ให้ในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ มีความผกผัน และเกิด
ความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น 

    T3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถช าระหนี้
กองทุนได้ตามก าหนดระยะเวลา ส่งผลให้กองทุนไม่
สามารถวางแผนการลงทุนในทรัพย์สินได้ 

 

 



3.3 กำรวิเครำะห์ TOWS MATRIX 

ก ำหนดกลยุทธ์เชิงรุก SO 

จุดแข็ง (S) โอกำส (O) กลยุทธ์ 

   S1  กองทุ นมี ก า รก าหนดทิศทาง 
แนวทาง ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงาน 
ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ ท าให้
องค์กรสามารถวางแผนการลงทุนหา
ผลประโยชน์ เพื่อน าไปสู่ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้  
   S2 กองทุนมีกฎหมายที่ ใ ห้อ านาจ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถด าเนินการ
ลงทุนหาผลประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ 
   S3 กองทุนมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และคณะอนุกรรมการในด้านการ
ลงทุนหาผลประโยชน์ พิจารณา กลั่นกลอง 
และวิเคราะห์ความเหมาะสมของลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 

    O3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เรื่องการหาประโยชน์ของทุนหมุนเวียน 
เพิ่มโอกาสในการลงทุนหาประโยชน์ต่าง 
ๆ ได้ 
   O4 มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญใน
การล งทุ น  ซึ่ ง ส ามา รถด า เนิ น ก า ร
วิเคราะห์ เสนอแผนการลงทุน แผนความ
เสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุน  
   O5 มีความหลากหลายของสินทรัพย์
ในการลงทุน เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ 
หุ้น เป็นต้น 
 

มุ่ ง เ น้ น ก า ร ล ง ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ

ผลตอบแทนและโอกาสเติบโต

ทางการลงทุนตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

  

  

 

กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนำ WO 

จุดอ่อน (W) โอกำส (O) กลยุทธ์ 

   W2 การด าเนินงานด้านการลงทุนหา
ผลประโยชน์เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจาก
ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาและท าความ
เข้าใจค่อนข้างมาก 
   W3 ระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านการ
ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุนฉบับที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมและไม่
ชั ด เ จน  เกิ ด เป็ นข้ อจ า กั ด ขอ งก า ร
ด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ของ
กองทุน 
   
 

   O2 มีกองทุนอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการลงทุน
หาผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถน ามา
เป็นแบบอย่างในการด าเนินงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
   O3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เรื่องการหาประโยชน์ของทุนหมุนเวียน 
เพิ่มโอกาสในการลงทุนหาประโยชน์ต่าง ๆ  ได้ 
   O4 มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญใน
การล งทุ น  ซึ่ ง ส ามา รถด า เนิ น ก า ร
วิเคราะห์ เสนอแผนการลงทุน แผนความ
เสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุน  

เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหา
ผลประโยชน์ 

 

 

 



กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงรับ ST 

จุดแข็ง (S) Threats (T) กลยุทธ์ 

   S1  กองทุ นมี ก า รก าหนดทิศทาง 
แนวทาง ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงาน 
ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ ท าให้
องค์กรสามารถวางแผนการลงทุนหา
ผลประโยชน์ เพื่อน าไปสู่ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้  
   S2 กองทุนมีกฎหมายที่ ใ ห้อ านาจ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถด าเนินการ
ลงทุนหาผลประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ 
   S3 กองทุนมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และคณะอนุกรรมการในด้านการ
ลงทุนหาผลประโยชน์ พิจารณา กลั่น
กลอง และวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุน 

   T1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณโลกและภายในประเทศ อาจ
ส่งผลต่อการลงทุนระยะยาว 
   T2 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการ
ชะลอตัว ท าให้ในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ  มี
ความผกผัน และเกิดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนมากข้ึน 
   T3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถ
ช าระหนี้กองทุนได้ตามก าหนดระยะเวลา 
ส่งผลให้กองทุนไม่สามารถวางแผนการ
ลงทุนในทรัพย์สินได้ 
 

พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

การลงทุน 

กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ปัญหำ WT 

จุดอ่อน (W) Threats (T) กลยุทธ์ 

   W1 ขาดแคลนบุคลากรที่ความรู้ความ
เข้ า ใจในการลงทุนหาประโยชน์ ใน
หลากหลายรูปแบบ และเชี่ยวชาญด้าน
การลงทุนหาผลประโยชน์ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานและความเสี่ยงใน
การลงทุน  
   W2 การด าเนินงานด้านการลงทุนหา
ผลประโยชน์เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจาก
ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาและท าความ
เข้าใจค่อนข้างมาก 
 

T1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถาน
การณโลกและภายในประเทศ อาจส่งผล
ต่อการลงทุนระยะยาว 
   T2 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการ
ชะลอตัว ท าให้ในการลงทุนรูปแบบต่าง 
ๆ มีความผกผัน และเกิดความเสี่ยงจาก
การลงทุนมากข้ึน 
   T3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถ
ช าระหนี้กองทุนได้ตามก าหนดระยะเวลา 
ส่งผลให้กองทุนไม่สามารถวางแผนการ
ลงทุนในทรัพย์สินได้ 

พัฒนาศักยภาพและพัฒนา

บุคลากรใ ห้มี ความรู้  ความ

เชี่ยวชาญ 

 

 
 



กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix 

Strengths (S) จุดแข็ง 
   S1 กองทุนมีการก าหนดทิศทาง แนวทาง 
ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงาน ด้านการลงทุนหา
ผลประโยชน์ ท าให้องค์กรสามารถวางแผนการ
ลงทุนหาผลประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้  
   S2 กองทุนมีกฎหมายที่ให้อ านาจกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ สามารถด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ได ้
   S4 กองทุนมีคณะกรรมการบริหารกองทุน และ
คณะอนุกรรมการในด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ 
พิจารณา กลั่นกลอง และวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุน 
 

Opportunities (O) โอกำส 
   O1 มีนโยบายของรัฐ แผนปฏิบัติการต่าง ๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนหาผลประโยชน์ สามารถเป็นกรอบการด าเนินงานได้  
   O2 มีกองทุนอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถน ามาเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   O3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการหาประโยชน์ของทุน
หมุนเวียน เพ่ิมโอกาสในการลงทุนหาประโยชน์ต่าง ๆ ได้ 
   O4 มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน ซึ่งสามารถด าเนินการ
วิเคราะห์ เสนอแผนการลงทุน แผนความเสี่ยงต่าง  ๆในการลงทุน  
   O5 มีความหลากหลายของสินทรัพย์ในการลงทุน เช่น เงินฝาก ตรา
สารหนี้ หุ้น เป็นต้น 

Threats (T) ภัยคุกคำม/อุปสรรค 
   T1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกและ
ภายในประเทศ อาจส่งผลต่อการลงทุนระยะยาว 
   T2 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการชะลอตัว ท าให้ในการ
ลงทุนรูปแบบต่าง ๆ มีความผกผัน และเกิดความเสี่ยงจาก
การลงทุนมากขึ้น 
   T3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถช าระหนี้กองทุนได้
ตามก าหนดระยะเวลา ส่งผลให้กองทุนไม่สามารถวาง
แผนการลงทุนในทรัพย์สินได้ 
 

S-O Strategies กลยุทธ์เชิงรุก S1 S2 S3, O3 O4 O5 
 กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งเน้นกำรลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนและโอกำสเติบโต
ทำงกำรลงทุนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
แผนงำน 1 เพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและกระจาย
การลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยง 
 

S-T Strategies กลยุทธ์เชิงรับ W2 W3, O2 O3 O4  
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรลงทุนหำผลประโยชน์ 
 
แผนงำน 2 ทวบทวนและปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อกฎหมาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ 
 
 

 



กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWs Matrix (ต่อ) 

Weakness (W) จุดอ่อน 
   W1 ขาดแคลนบุคลากรที่ความรู้ความเข้าใจใน
การลงทุนหาประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ 
และเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ ท า
ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานและความเสี่ยง
ในการลงทุน  
   W2  ก า รด า เ นิ น ง านด้ า นก า รล งทุ นห า
ผลประโยชน์เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลาศึกษาและท าความเข้าใจค่อนข้างมาก 
   W3 ระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฉบับที่มีอยู่
ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน เกิดเป็นข้อจ ากัดของ
การด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุน 
   W4 งบประมาณในการลงทุนหาผลประโยชน์  
 
 

Opportunities (O) โอกำส 
   O1 มีนโยบายของรัฐ แผนปฏิบัติการต่าง ๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนหาผลประโยชน์ สามารถเป็นกรอบการด าเนินงานได้  
   O2 มีกองทุนอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถน ามาเป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   O3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการหาประโยชน์ของทุน
หมุนเวียน เพ่ิมโอกาสในการลงทุนหาประโยชน์ต่าง ๆ ได้ 
   O4 มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน ซึ่ งสามารถ
ด าเนินการวิเคราะห์ เสนอแผนการลงทุน แผนความเสี่ยงต่าง ๆ  ในการลงทุน  
   O5 มีความหลากหลายของสินทรัพย์ในการลงทุน เช่น เงินฝาก ตรา
สารหนี้ หุ้น เป็นต้น 

Threats (T) ภัยคุกคำม/อุปสรรค 
   T1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกและ
ภายในประเทศ อาจส่งผลต่อการลงทุนระยะยาว 
   T2 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการชะลอตัว ท าให้ในการ
ลงทุนรูปแบบต่าง ๆ มีความผกผัน และเกิดความเสี่ยงจาก
การลงทุนมากขึ้น 
   T3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถช าระหนี้กองทุนได้
ตามก าหนดระยะเวลา ส่งผลให้กองทุนไม่สามารถวาง
แผนการลงทุนในทรัพย์สินได้ 
 

W-O Strategies กลยุทธ์เชิงพัฒนำ S1 S2 S3, T1 T2 T3 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกำรลงทุน 
 
แผนงำน 3 จัดท าระบบติดตามประเมินผลการลงทุนเพ่ือวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 

W-T Strategies กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหำ W1 W2, T1 T2 T3 
กลยุทธ์ที่  4 พัฒนำศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรให้มี

ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 

แผนงำน 4 พัฒนากระบวนการท างานและพัฒนาทักษะ
บุคลากร 
 



บทท่ี 4 

แผนกำรลงทุนหำผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที ่

จากการทบทวนพบว่า กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ไม่ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งต่าง
จากการลงทุนของกองทุนอ่ืน ๆ  และในการลงทุนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ก็ไม่ได้มีการระบุหรือก าหนด
รายละเอียดในการลงทุนนั้น  ๆอย่างชัดเจนหรือไม่ได้มีการขยายความถ้อยค าให้ชัดเจน อีกทั้ง การที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ไม่ได้มีการลงทุนในหลากหลายรูปแบบนั้นอาจสืบเนื่องมาจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะ
หลักทรัพยท์ี่มีความมั่นคงสูงและเป็นการลงทุนในประเทศแต่เพียงเท่านั้น ประกอบกับไม่ได้มีการก าหนดระดับ
ของความเสี่ยงต่ าที่ยอมรับได ้จึงปิดกั้นบางโอกาสของการลงทุนในหลักทรัพย์บางประเภทได้  

4.1 วิสัยทัศน์ 
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต ยั่งยืน และเป็นที่รู้จัก 

4.2 พันธกิจ 
 สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ให้สัมฤทธิ์ผล 

4.3 วัตถุประสงค ์
บริหารจัดการการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและทรัพย์สินของกองทุน ให้มีทุนหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนด้าน

การเงินเพ่ือการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่  

4.4 เป้ำหมำย 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนของกองทุนในอนาคต 

2) เพ่ือเพ่ิมพูนมูลค่า เสียรภาพทางการเงิน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

3) มีเงินทุนในการสนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินฯ ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ 

4.5 ผลผลิต 
 ได้รับผลตอบแทนและโอกาสเติบโตทางการลงทุนตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.6 ผลลัพธ์ 
1) สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนหาผลประโยชน์ได้ 
2) กองทุนสามารถน าสินทรัพย์ไปลงทุนต่าง ๆ ได้ และได้รับผลตอบแทนตามแผนงาน 

4.7 กลยุทธ์ 
 1) มุ่งเน้นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนและโอกาสเติบโตทางการลงทุนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ 
 3) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการลงทุน 
 4) พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 



4.8 แผนงำน 
 1) เพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยง 

 2) ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ 
3) จัดท าระบบติดตามประเมินผลการลงทุนเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
4) พัฒนากระบวนการท างานและพัฒนาทักษะบุคลากร 

4.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. กองทุนจัดรูปที่ดิน มีระเบียบ แนวทางปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ที่รัดกุมเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงในการลงทุน 
 2. ได้รับผลตอบแทนการลงทุนตามเป้าหมาย เพ่ือใหกองทุนสามารถสนับสนุนด้านการเงินให้แก่
โครงการจัดรูปที่ดินได้ในระยะยาว 
 3. กองทุนจัดรูปที่ดิน สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพ่ือกระจายและลดความเสียง 
การลงทุน 

ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน พิจารณาแล้ว เพ่ือให้กองทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการลงทุน เห็นควรเร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน   
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เรื่อง การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2555  ให้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์การลงทุนหาผลประโยชน์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงการลงทุนหาผลประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และด าเนินการให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575)          
โดยจัดท าแผนปฏิบัติการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

1.  ระยะเริ่มต้นแผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงทุนหาผลประโยชน์ 

เป้าหมาย : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนของกองทุนในอนาคต 

ผลลัพธ์ : สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนหาผลประโยชน์ได้ 

จากการวิเคราะห์ TOWS MATRIX ควรจะเร่งด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการลงทุนหาผลประโยชน์ และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

 2. .  การด าเนินการแผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2571 – 2575) 
วัตถุประสงค์ :  บริหารจัดการการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและทรัพย์สินของกองทุน 

เป้าหมาย : เพ่ือเพ่ิมพูนมูลค่า เสียรภาพทางการเงิน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

ผลลัพธ์ : กองทุนสามารถน าสินทรัพย์ไปลงทุนต่าง ๆ ได้ และได้รับผลตอบแทนตามแผนงาน 



  จากการวิเคราะห์ TOWS MATRIX ควรจะเร่งด าเนินการตามกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งเน้นการ
ลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนและโอกาสเติบโตทางการลงทุนตามเป้าหมายที่ก าหนด กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลการลงทุน 
 



ตำรำงร่ำงแผนปฏิบัติกำรลงทุนหำผลประโยชน์ ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2566-2575 

กลยุทธ ์ แผนงำน  / โครงกำร งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ปีงบประมำณ 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

1) มุ่งเน้นการลงทุนที่ได้รับ
ผลตอบแทนและโอกาสเติบโต
ทางการลงทุนตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1) เพ่ิมโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุน
และกระจายการลงทุนเพ่ือ
ลดความเสี่ยง 

           

2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน
หาผลประโยชน์ 

2) ทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขระเบียบข้อกฎหมาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ลงทุนหาผลประโยชน์ 

           

3 )  พั ฒ น า ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
ประเมินผลการลงทุน 
 

3)  จัดท าระบบติดตาม
ประเมินผลการลงทุนเพ่ือ
วิ เคราะห์และประ เมิน
ความเสี่ยงในการลงทุน 

           

4) พัฒนาศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ 

4) พัฒนากระบวนการ
ท างานและพัฒนาทักษะ
บุคลากร 

           



ตำรำงร่ำงแผนปฏิบัตกิำรลงทุนหำผลประโยชน์ ระยะเริ่มต้น พ.ศ. 2566-2570 

 
2566 2567 2568 2569 2570

1. ศึกษา รวมรวมข้อมูลและจัดท า
ก าหนดการจ้างท่ีปรึกษา (TOR) เสนอให้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ

ไม่ใช่
งบประมาณ

มีข้อก าหนดขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference
 : TOR) เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน

2. จัดท าสัญญา ตาม TOR ท่ีได้รับอนุมัติ 
โดยบริษัทท่ีปรึกษาต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ตลอดจน
น าเสนอแผนกลยุทธ์ และให้ค าปรึกษาใน
การลงทุนหาผลประโยชน์

1,500,000 มีระเบียบ ประกาศ และ
แนวทางการปฏิบัติเร่ืองการ
ลงทุนหาผลประโยชน์

3. ประกาศและบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย ไม่ใช่
งบประมาณ

ประกาศระเบียบในราช
กิจจานุเบกษา เพ่ือบังคับใช้

1. ก าหนดหลักสูตรการอบรมพัฒนา
บุคลากรในด้านการลงทุน

ไม่ใช่
งบประมาณ

2. จัดส่งบุคลากรของฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุนเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้

50,000

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ท่ี2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์

แผนงาน/โครงการ

2) จ้างท่ีปรึกษา ทบทวน
จัดท า และปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบข้อกฎหมายเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ลงทุนหาผลประโยชน์

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การลงทุนหาผลประโยชน์
ในอนาคต

มีทวบทวนและปรับปรุง
แก้ไขระเบียบข้อ
กฎหมายให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และมีการก าหนดรูปหรือ
แนวทางการลงทุนฯ ท่ี
รัดกุมเพ่ือป้องกันความ
เส่ียง

ฝ่าย
วิเคราะห์
ติดตาม
และการ
ลงทุน

บุคลากรของฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการลงุทน เข้า
รับการฝึกอบรมในการ
ลงทุนหาผลประโยชน์อย่าง
น้อยปีละ 1 หลักสูตร

4) พัฒนากระบวนการ
ท างานและพัฒนาทักษะ
บุคลากรมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ ในการลงทุน
หาผลประโยชน์สามารถ
ปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่าง
มีศักยภาพและมีความ
เป็นมืออาชีพ

บุคลากรได้รับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ ท่ี
สอดรับกับการด าเนินงาน
เชิงรุกเพ่ิมข้ึน

ฝ่าย
วิเคราะห์
ติดตาม
และการ
ลงทุน

กลยุทธ์ท่ี 4) พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน
งบประมาณ

 (บาท)

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

5,000,000 

 

50,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
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