
แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจำปบัญชี 2565) 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2565 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปบัญชี 2565 จัดทำขึ้น เพื่อใหกองทุนใชเปนแผนงานในการ
ปฏิบัติงานประจำป 2565 และใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่ โดยเนื้อหาสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปบัญชี 2565 มีองคประกอบหลักและองคประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถวน
ตามเกณฑการประเมินทุนหมุนเวียนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจำปบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวยีน กำหนดเกณฑประเมินผลจากประเด็กหลักที่สำคัญ ดังนี้ 
5.1 องคประกอบหลัก ไดแก 

1) วัตถุประสงค 
2) เปาหมาย 
3) ข้ันตอน 
4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณ คาใชจาย หรือเงินลงทุน 
6) ผูรับผิดชอบ 
7) ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ 

5.2 องคประกอบเพ่ิมเติม ไดแก 
ปรับเปล่ียนแผนงานเพ่ือใหสอดคลองกับปญหา ความตองการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

ทั้งนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ประกอบดวย แผนงานปฏิบัติงาน 3 ดาน ไดแก 
1. สนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรูปที่ดินฯ ใหแพรหลาย 
2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองใหยั่งยืน 
3. สรางความเขมแข็งใหองคกร 

และมีแผนโครงการ 15 โครงการ มีรายละเอียดของแผนฯ ดังตารางแผนปฏิบัต ิการกองทุนจัดรูปที ่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ประจำปบัญชี 2565 ดังนี้ 
 
 



แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปที�ดนิเพื�อพัฒนาพื�นที�
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจําปีบัญช ี2565)

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565 

 
1

 
2

 
3

 
4

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย

เงินกองทุนเพื่อสนับสนุน

โครงการจัดรูปที่ดินฯ

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถใชจาย

เงินกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการ

จัดรูปที่ดินฯ ไดตามแผนงานและมี

ประสิทธิภาพ

โครงการจัดรูปที่ดินฯ ไดรับอนุมัติเงินให

กูยืม เงินอุดหนุน จากกองทุนเพื่อใหการ

ดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินประสบ

ผลสําเร็จ

ฝายวิเคราะห

ติดตามและการ

ลงทุน

42,060,000     1.วิเคราะหความเหมาะสมโครงการ/ จัดทําผลการวิเคราะห

ขอมูลโครงการ 

2.ลงพื้นที่สํารวจโครงการ 

3.เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. เบิกจายเงินใหแกโครงการฯ ตามมตกิรรมการ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ลงทุนหาผลประโยชนใน

ทรัพยสินของทุนจัดรูปที่ดินฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดหา

รายไดจากแหลงอื่นๆ เพื่อใหเกิด

สภาพคลอง และมีงบประมาณ

เพิ่มขึ้นในการสนับสนุนภารกิจของ

กองทุน

มีแผนปฏิบัติการลงทุนหาผล ประโยชน

ของกองทุนจัดรุปที่ดินฯ

ฝายวิเคราะห

ติดตามและการ

ลงทุน

ไมใชงบประมาณ 1. รวบรวมขอมูล แนวทางการลงทุนหาผลประโยชน

2. จัดทําแผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชนของ

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ

3. เสนอประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดานการลงทุน

หาผลประโยชน กลั่นกรอง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติ

การลงทุนหาผลประโยชนฯ

4. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน

แผนปฏิบัติงานที่ 1 สนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรูปที่ดินฯ ใหแพรหลาย

กลยุทธ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนดานการเงินใหแกโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส)

ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย ให

สอดคลองกับสถานการณและ       การ

ดําเนินงานในปจจุบัน

ความสําเร็จในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการลงทุนหา

ผลประโยชนของกองทุนจัดรูป

ที่ดินฯ และเสนอคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ ใหความเห็นชอบ

1. ศึกษารวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงาน 

2. จัดทําราง ระเบียบ กฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณและการดําเนินงานในปจจุบัน

3. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารดานระเบียบ และ

คณะกรรมการบริหารกองทนฯ เพื่อพิจารณา

ทุกฝาย2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย   

 /จัดทําคูมือเพื่อประกอบ

การพิจารณาคณะกรรมการ 

บริหารกองทุน ฯ

ไมใชงบประมาณ

ตัวชี้วัดและเปาหมายของ
แผนงาน/โครงการ

รอยละการเบิกจายเงินไดตาม

แผนไมนอยกวารอยละ 95

ความสําเร็จในการจัดทําราง 

กฎระเบียบ และเสนอ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ใหความเห็นชอบ

วัตถุประสงค

เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา

งบประมาณใหกับโครงการและ

พิจาณากฎหมายอื่น ๆ ให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

แผน
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปที�ดนิเพื�อพัฒนาพื�นที�
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจําปีบัญช ี2565)

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565 
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่ ่

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส) ตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค

4. การกํากับ ดูแล และติดตาม

ประเมินผลดานการปฏิบัติงาน 

และการเบิกจายเงินที่ไดรับการ

สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

เพื่อใหโครงการที่

ไดรับการสนับสนุน

สามารถดําเนินการได

อยางมีประสิทภาพ

เปนไปตามแผน

โครงการจัดรูปที่ดินฯ สามารถดําเนินการ

ไดตามแผนการกอสรางการและแผนการ

เบิกจายเงิน

ฝายการเงินและ

บัญชี

ฝายวิเคราะห

ติดตาม

และการลงทุน

70,000           1. แจงใหผูดําเนินโครงการจัดทําแผนการดําเนินงานและ

แผนการใชจายเงินตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เพื่อจัดทําแผน

การติดตามประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ประสานผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ใหรายงาน 

ผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน

ทุก ๆ ไตรมาสพรอมลงพื้นที่ติดตามความกาวหนา

ในการดําเนินงานจนกวาจะแลวเสร็จตามวัตถุประสงค 

3. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนฯ 

ของโครงการใหคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

ทกไตรมาส
5. การกํากับดูแล และติดตาม

การคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

เพื่อติดตามการคืนเงินใหแก

กองทุนจัดรูปที่ดิน และปญหา

อุปสรรคในการดําเนินการ

โครงการจัดรูปที่ดินสามารถนําสง

เงินคืนกองทุนเปนไปตามสัญญา

ฝายการเงินและ

บัญชี

ฝายวิเคราะห

ติดตาม

และการลงทุน

ไมใชงบประมาณ 1. ติดตามการชําระคืนเงินใหแกกองทุนฯ โดยจะมีหนังสือแจง

เตือนลวงหนา 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน กอนวันครบ

กําหนดชําระ

2. หาชองทางและประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มโอกาสใน

การขายที่ดินจัดหาประโยชน

3. หากโครงการไมสามารถชําระเงินไดตามกําหนดใน

ขอตกลง/สัญญาใหกูยืม ฝายนิติกรรมและสัญญาจะจัดทํา

หนังสือเรงรัดและติดตามหนี้สิน เพื่อใหผูดําเนินโครงการ

จัดทําแผนการชําระคืนเงินใหกับกองทุน

4. จัดทํารายงานผลการเรงรัด ติดตามการเบิกจายและชําระ

เงินของโครงการจัดรูปที่ดินฯ

5. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

แผนปฏิบัติงานที่ 1 สนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรูปที่ดินฯ ใหแพรหลาย

กลยุทธ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อการสนับสนุนดานการเงินของกองทุน

ความสําเร็จในการกํากับ ดูแล 

และเรงติดตามงานการเบิกจาย

ไมนอยกวารอยละ 80

รอยละการสงชําระคืน

ตามขอตกลง/สัญญา

ไมนอยกวารอยละ 100

แผน

แผนกรณีโครงการไมสามารถชําระเงินคืนไดตามกําหนด

ผล

ผล
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปที�ดนิเพื�อพัฒนาพื�นที�
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจําปีบัญช ี2565)

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565 

 
1

 
2
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4

่ ่

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส) ตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค

มีระบบเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ

จัดรูปที่ดินฯ และขอมูลของกองทุนจัดรูป

ที่ดินฯ สมบูรณครบถวน

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

ฝายการเงินและ

บัญชี

ฝายวิเคราะห

ติดตาม

และการลงทุน

ไมใชงบประมาณ 1. การใชงานจริง (Operation)

   - นําระบบฐานขอมูลที่พัฒนาเสร็จสมบูรณติดตั้งและ

ใชงานจริง

   - จัดใหมีการฝกอบรมแกผูใชงาน เพื่อใหเขาใจการทํางาน

ของระบบและสามารถใชโปรแกรมอยางมีประสิทธิภาพ

2. การบํารุงรักษา (Maintenance)

   - บํารุงรักษาระบบฯ ใหสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

   - แกไข และปรับปรุงระบบฯตามความตองการผูใชงาน

มี Software และอุปกรณการสื่อสารดวย

ระบบดิจิทัลที่สะดวกและเหมาะสมตอ

การปฏิบัติงาน

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

500,000 จัดซื้อจัดหาโปรแกรมและอุปกรณที่เหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงานระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามความปกติใหม 

(New Normal) เชน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต

ตาง ๆ ที่ทันสมัย คอมพิวเตอร แท็บแล็ต TV หรืออุปกรณตอ

พวงอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การบํารุงรักษาอยาง

ตอเนื่อง

6. จัดทําระบบสารสนเทศ

ขอมูลโครงการฯ และกองทุนฯ 

เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตาม

ความปกติใหม (New Normal)

แผนปฏิบัติงานที่ 1 สนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรูปที่ดินฯ ใหแพรหลาย

กลยุทธ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อการสนับสนุนดานการเงินของกองทุน และรองรับความปกติใหม ( New Normal )

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน 

และตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุมเปาหมายของกองทุนฯ     

             

2.มีฐานขอมูลเพื่อใชในการ

วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล และ

ชวยในการตดัสินใจดานตางๆ

ระดับความสําเร็จใน

การพัฒนา/ปรับปรุงขอมูล

ใหเปนปจจุบันสมบูรณครบถวน

บุคลากรมีโปรแกรมที่เหมาะสม

ตอการปฏิบัติงานและอุปกรณที่

อํานวยความสะดวกในการ

สื่อสารผานระบบดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงานตามความปกติใหม 

(New Normal)

แผน

79



แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปที�ดนิเพื�อพัฒนาพื�นที�
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจําปีบัญช ี2565)

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565 
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2
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4

่ ่

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส) ตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค

7. การใหเงินสนับสนุน

เพื่อสงเสริมการคนควา 

วิจัยและเผยแพรความรู

ดานการจัดรูปที่ดินฯ

เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริม การ

คนควา วิจัย ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ

โครงการไดรับเงินสนับสนุนเพื่อ

สงเสริมการคนควาวิจัย /เผยแพร

ประชาสัมพันธความรูดานการจัดรูปที่ดินฯ

ฝายการเงินและ

บัญชี

ฝายวิเคราะห

ติดตาม

และการลงทุน

3,500,000 1. ผูขอรับการสนับสนุน จัดทําโครงรางการวิจัยเสนอขอรับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

2. ฝายวิเคราะหติดตามและการลงทุน พิจารณาความเหมาะสม

ของโครงการ ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ฯลฯ

3. เสนอคณะกรรมการบริหารฯ /หากเห็นชอบ 

ทําสัญญาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

8. การจัดทําและเผยแพรขอมูล

ประชาสัมพันธกองทุน

เพื่อใหเอกสารเผยแพรขอมูลใน

การประชาสัมพันธบทบาท หนาที่ 

ภารกิจกองทุนใหเปนที่รูจัก และ

ตอบสนองทุกกลุมเปาหมาย

มีการจัดทําเอกสารเผยแพร

อยางนอย 1 รายการ

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

100,000 1. รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ

2. ออกแบบและจัดทําเอกสาร 

3. จัดพิมพเผยแพรและประชาสัมพันธ

9. จัดอบรม สัมมนาดานการจัด

รูปที่ดินฯ และการสนับสนุนดาน

การเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

เพื่อสงเสริมความรูดานการจัดรูป

ที่ดินและการสนับสนุนดานการเงิน

ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และเปน

แนวทางปฎิบัติใหแกโครงการจัด

รูปที่ดินตอไป

กลุมเปาหมายไดรับการฝกอบรมดานการ

จัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนดาน

การเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

ฝายการเงินและ

บัญชี

ฝายวิเคราะห

ติดตาม

และการลงทุน

ไมใชงบประมาณ 1. กําหนดหัวขอสัมมนาตามประเภทกลุมเปาหมาย

2. จัดฝกอบรม/สัมมนา โดยกําหนดกลุมเปาหมายเกี่ยวกับ

การสนับสนุนดานการเงินของกองทุน

3. ประเมินผลการสัมมนาเพื่อใชปรับปรุงในครั้งตอไป

4. เพิ่มชองทางสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ เชน E-book, 

E-learning  

กลยุทธ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางภาพลักษณองคกรสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจแกผูรับบริการ

แผนปฏิบัติงานที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองใหยั่งยืน

กลยุทธ 3 ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเผยแพรประชาสัมพันธการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โครงการไดรับเงินสนับสนุนเพื่อ

สงเสริมการคนควาวิจัย/

เผยแพรประชาสัมพันธความรู

ดานการจัดรูปที่ดินฯ 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

งบประมาณที่ตั้งไว

จัดทําเอกสารเผยแพร

ประชาสัมพันธแลวเสร็จ 1 

รายการ

รอยละ 80 ของกลุมเปาที่กําหนด

เขารับการสัมมนา

แผน

80



แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปที�ดนิเพื�อพัฒนาพื�นที�
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจําปีบัญช ี2565)

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565 

 
1

 
2

 
3

 
4

่ ่

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส) ตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มี

โครงสรางและอัตรากําลังที่มีความ

เหมาะสมกับภารกิจงานกองทุนจัดรูป

ที่ดินและสอดคลองกับทิศทางของแผน

แมบทกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

 พ.ศ. 2563 – 2565

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

2,536,210       1.ทบทวน/ปรับโครงสราง กรอบอัตรากําลังของกองทุน

จัดรูปที่ดินฯ

2. สรรหาพนักงานกองทุนตามโครงสรางกรอบอัตรากําลัง

ของกองทุน

3. จัดทําสัญญาจางพนักงานกองทุน

กองทุนจัดรูปที่ดินมีการนําระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 

Performance Indicators : KPI และ

ระบบสมรรถนะ(Competency 

System)มาใชในการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาของบุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีการนําบันทึก

ขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน

ทุนหมุนเวียน เพื่อประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

57,240           1.แจงบุคลากรทุกทานจัดทําแผนการปฏิบัติงานบุคลากร

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล

2. ผูบังคับบัญชากําหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

3. ประชุมชี้แจงถายทอดตวัชี้วัดการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดใน

แตละดานตามบันทึกขอตกลง ไปสูรายบุคคลภายในกองทุน

จัดรูปที่ดินฯ

4. ติดตามผลการดําเนินงานตามตวัชี้วัดในการปฏิบัติงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน(รอบแรก–รอบสอง)

5. นําคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชเปน

องคประกอบ

ในการเลื่อนคาตอบแทนเสนอผูบริหารพิจารณาเลื่อน

คาตอบแทน

6. ดําเนินการตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนโดยมีการรายงานผล

การดําเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาส 1–4

กลยุทธ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ

แผนปฏิบัติงานที่ 3 สรางความเขมแข็งใหองคกร

10. จัดทําทบทวนแผน

โครงสรางการบริหารกองทุนและ

เพิ่มอัตรากําลัง และถายทอด

ตัวชี้วัดการดําเนินงานสูรายบุคคล

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ

ดานการบริหารอัตรา กําลังและ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคคลากรกองทุน

รอยละความสําเร็จในการ

ทบทวน/จัดทําแผนโครงสราง

และอัตรากําลังของกองทุนฯ 

พรอมจัดหาบุคลากรใหเปนไป

ตามกรอบไมนอยกวารอยละ 80

มีการนําระบบ KPI และ 

Competency และ

บันทึกขอตกลงฯมาใชใน

การประเมินบุคลากรทําทุก

ตําแหนง

แผน

81



แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปที�ดนิเพื�อพัฒนาพื�นที�
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจําปีบัญช ี2565)

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส) ตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรของกองทุน

เพื่อสงเสริมความรู และบุคคลากร

ของกองทุนไดรับ

การพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน

บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานสูงสุด ในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุน

จัดรูปที่ดินฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่องคกรกําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

ฝายการเงินและ

บัญชี

ฝายวิเคราะห

ติดตามและการ

ลงทุน

10,000           1.สํารวจความตองการฝกอบรมของแตละฝาย

2. ติดตอประสานงานเพื่อสงรายชื่อและชําระเงินคาอบรม

หลักสูตรตาง ๆ

3. สงรายชื่อเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตร

4. เก็บรวบรวมรายงานผลการฝกอบรม

12. โครงการเสริมสรางแรงจูงใจ

ในการทํางาน และสวัสดิการ

พนักงาน

เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสิทธิ

ประโยชน และสวัสดิการของ 

พนักงานกองทุน

บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่ สวัสดิการและความมั่นคงในสาย

อาชีพการปฏิบัติงาน

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

ไมใชงบประมาณ 1.เสนอ ระเบียบเรื่องสวัสดิการเพื่อใหผูบริหารและ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ

2. ประกาศใช ระเบียบ เรื่องสวัสดิการใหเจาหนาที่กองทุนฯ 

ไดรับทราบ

3. จัดกิจกรรมสิทธิพิเศษสําหรับบุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ เชน ไดรับรางวัลพิเศษ เปนตน

กลยุทธ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ

แผนปฏิบัติงานที่ 3 สรางความเขมแข็งใหองคกร

บุคลากรไดรับการฝกอบรม

ไมนอยกวารอยละ 80

ระเบียบ เรื่องสวัสดิการพนักงาน

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ และมีการ

จัดกิจกรรม 

เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ

ไมนอยกวา 1 ครั้ง

แผน

82



แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปที�ดนิเพื�อพัฒนาพื�นที�
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจําปีบัญช ี2565)

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส) ตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค

13. การเพิ่มประสิทธิภาพการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการ

บริหารทุนหมุนเวียน

1) เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินของ

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2)เพื่อพิจารณานโยบาย แผนการ

ดําเนินงาน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงาน

ของกองทนุน โดยการกํากับดูแล และ

ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ

บริหารทุนหมุนเวียน

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

ฝายการเงินและ

บัญชี

ฝายวิเคราะหและ

การลงทุน

407,200 1. กําหนดแผนการประชุมคณะอนุกรรมการ และ

คณะกรรมการ บริหารกองทุน

2. รายงานผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนทุกไตรมาส

3. จัดใหมีการทบทวนแผนปฏิบัติการของกองทุน

จัดรูปที่ดินฯ, แผนปฏิบัติการดิจิทัล,แผนปฏิบัติการบุคลากร

4. เสนอแผนใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ

ในไตรมาส 3 

5. ใหมีการจัดทําบัญชี และตรวจสอบบัญชี

14. การเตรียมความพรอม

สําหรับระบบการบริหาร

ความเสี่ยง

เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และขจัดปญหา

อุปสรรคที่ทําใหกองทุนไมสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคได

เตรียมความพรอมและตระหนักถึงความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุน

จัดรูปที่ดินฯ ใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลง

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

ฝายการเงินและ

บัญชี

ฝายวิเคราะหและ

การลงทุน

ไมใชงบประมาณ 1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน พรอมทั้งระบุ

ความเสี่ยงดานตาง ๆที่จะเกิดขึ้นกับองคกรใหครบ

ทั้ง 4 ดาน

2. ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาส

ที่จะเกิดผลกระทบ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผน

4. ติดตาม ประเมินผล และนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 

เพื่อใหคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา

แผนปฏิบัติงานที่ 3 สรางความเขมแข็งใหองคกร

กลยุทธ 6 บริหารองคกรสูความเปนเลิศทางดานการเงินเพื่อพัฒนาดานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

รอยละของความสําเร็จในการ

ทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนบริหารจัดการสารสนเทศ 

พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป ไมนอยกวารอยละ 100

รอยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงได ไมนอยกวา 80

แผน
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แผนปฏบิัตกิารกองทนุจัดรูปที�ดนิเพื�อพัฒนาพื�นที�
พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจําปีบัญช ี2565)

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565 

 
1

 
2

 
3

 
4

่ ่

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส) ตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลเพื่อใชในการ

บริหารงานของกองทุนฯ

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลของกองทุนใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหาร (นําเขาขอมูลฝายบริหารฯ ป

บัญชี 2564) และจัดทําระบบสารสนเทศ

ขอมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และระบบ

สารสนเทศของกองทุนฯ เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานตามความปกติใหม (New 

Normal)

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

ไมใชงบประมาณ การใชงานจริง (Operation)

1. นําระบบฐานขอมูลที่พัฒนาเสร็จสมบูรณติดตั้ง

และใชงานจริง

2. จัดใหมีการฝกอบรมแกผูใชงาน เพื่อใหเขาใจการทํางาน

ของระบบและสามารถใชโปรแกรมอยางมีประสิทธิภาพ

การบํารุงรักษา (Maintenance)

1. บํารุงรักษาระบบฯ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. แกไข และปรับปรุงระบบฯตามความตองการผูใชงาน

 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําปบัญชี 2565
แผนปฏิบัติงานที่ 1  สนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรูปที่ดินฯ ใหแพรหลาย
แผนปฏิบัติงานที่ 2  สนับสนุนการพัฒนาเมืองใหยั่งยืน
แผนปฏิบัติงานที่ 3  สรางความเขมแข็งใหองคกร

49,240,650

กลยุทธ 6 บริหารองคกรสูความเปนเลิศทางดานการเงินเพื่อพัฒนาดานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

42,630,000                         

3,010,650

แผนปฏิบัติงานที่ 3 สรางความเขมแข็งใหองคกร

3,600,000

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลแลวเสร็จ

ไมนอยกวารอยละ 100

แผน
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