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กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

รายงานประจําป 2562
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 9

LR 
FUND
LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR 
FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUNDFUND









คํานํา

 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ไดกำหนดแผนงานหรือโครงการสำคัญที่ตองดำเนินการเพื่อเชื่อมตอกับภาพอนาคตประเทศไทยใน 20 ป 

ขางหนา โดยกำหนดใหเห็นผลเปนรูปธรรม ในชวง 5 ปแรกของการขับเคล่ือนภาพอนาคต เพ่ือวางรากฐาน

การพัฒนา ในระยะยาวยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงเปนโครงขายในประเทศท่ีสมบูรณ

และเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานมีแนวทางพัฒนาโดยการพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจให

กระจายตัวอยางทั่วถึง การพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสรางความเขมแข็ง และแขงขันได

อยางย่ังยืน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสกระจายความเจริญสูภูมิภาคอยางสมดุล

  นโยบายการพัฒนาพื้นที่เมือง (Urbanization) การขยายพื้นที่การเกิดเมืองเปนกลไกหนึ่งเพื่อ

กระจายความแออัดในเมืองขนาดใหญใหเกิดความเจริญในเมืองโดยรอบ การเจริญเติบโตของเมือง การขยายตัว

ของแรงงาน รวมไปถึงธุรกิจกอสรางอสังหาริมทรัพยโดยภาพรวมแลวมีแนวโนมการพัฒนาในธุรกิจเกือบทุกดาน  

เพราะเม่ือเกิดการพัฒนาความเปนเมืองแลวกระบวนการเกิดเมืองสรางคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมในการ

อยูอาศัยท่ีดีข้ึน เปนปจจัยท่ีสงเสริมการขยายตัวเศรษฐกิจ กลาวไดวาการพัฒนาความเปนเมืองเปนสวนประกอบ

ใหญท่ีสุดในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเครื่องมือการพัฒนาเมืองดวยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

เพื่อใชพัฒนาพื้นที่เมือง รวมถึงปองกันและใชในการแกไขปญหาการพัฒนาพื้นที่ โดยมีสำนักจัดรูปที่ดิน

เพื ่อพัฒนาพื้นที ่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองทุกจังหวัด รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ ่น  

และภาคประชาชนรวมกันดำเนินโครงการ เพ่ือใหสามารถดำเนินโครงการไดอยางตอเน่ือง และเพ่ือใหเกิด 

ความยืดหยุนในการบริหารงบประมาณ พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. 2547 มาตรา 75 

ใหจัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหดำเนินโครงการไดประสบผล 

สำเร็จโดยเร็ว

  รายงานฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ประจำป บัญชี 2562 และรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรายงาน 

ตอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา รวมทั้งเปนการเผยแพรใหสาธารณชนทราบและนำไปใชประโยชน

ทางดานวิชาการตอไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนผูเปนเจาของที่ดิน 

รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดใหความรวมมือ และสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเปนอยางดี  

หวังวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอสวนราชการและผูสนใจท่ัวไปในการศึกษาคนควา  และขอขอบคุณ 

เจาหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของซ่ึงไดรวมกันปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจตางๆท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ตามวัตถุประสงค

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่



สารบัญ

เกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลการสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำป 2562

ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำป 2562

งบประมาณและการบริหารดานการเงิน
   - รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

     เพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 

     30 กันยายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำป 2562

หนา

01

11

16

23

26

39



เกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

in 
cooperate
with

 เม่ือป พ.ศ. 2530-2532 สำนักผังเมือง (ปจจุบันเปนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กระทรวงมหาดไทย ไดรับ

ความชวยเหลือทางวิชาการจากประเทศญี่ปุนผานทางองคการความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (JICA) 

ในโครงการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการวางผังเมือง (Applied Technology for making City Planning) 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเสนอเทคนิคสมัยใหมเพื่อชวยในการวางผังเมือง พรอมทั้งเสนอแนะแนวทาง

การดำเนินงานใหสามารถนำไปสูการปฏิบัติ   ผลการศึกษาไดเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทย

ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) 

 ในป พ.ศ. 2535-2536 องคการความรวมมือระหวางประเทศญ่ีปุน 

(JICA) ไดสงผูเช่ียวชาญมาศึกษาเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน

ใหเกิดการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาเมืองในประเทศไทยโดยใหความชวยเหลือ

ทางวิชาการการฝกอบรมและแนะนำความรูดานเทคนิคการจัดรูปที่ดิน

เพื ่อพัฒนาเมืองใหแกเจาหนาท่ีสำนักผังเมืองเพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

นำวิธีการจัดรูปที่ดินมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเมืองไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งประสบผลสำเร็จมาแลวในหลายประเทศ  

 วันท่ี 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดรูปท่ีดิน 

ในเมือง โดยใหสำนักผังเมืองเปนหนวยงานรับผิดชอบ และใหกระทรวงมหาดไทย

จัดตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินในเมือดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง 

และไดรับอนุมัติงบประมาณประจำป พ.ศ. 2536 จำนวน 50 ลานบาท 

เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง  

    ตอมาไดถายโอนภารกิจและเงินจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2536 มาเปนกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่พ.ศ. 2547 มาตรา 75 กลาววา “ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง 

เรียกวา “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจาย 

ในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี...”และมาตรา76 ใหกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  

เปนนิติบุคคล โดยไดรับโอนเงินตนพรอมดอกเบี้ยจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดรูปที่ดินในเมือง จำนวน 

68,549,619.20 บาท

 โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม ในปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 จำนวน 80,000,000 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 80,000,000 บาท และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จำนวน 40,000,000 บาท

 

ประวัติความเปนมา
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วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร

สนับสนุนดานการเงนิเพ่ือการดาํเนินโครงการจดัรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ี

1. สนับสนุนดานการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ใหสัมฤธิ์ผล

2. สนับสนุนการคนควา วจิยั และเผยแพรความรูดานการจดัรปูท่ีดนิฯ ใหแพรหลาย 

3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปทีด่ินฯ ใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย

    ดานการพัฒนาเมือง

1. สนับสนุนดานการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ใหแพรหลาย

2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองใหย่ังยืน

3. สรางความเขมแข็งใหองคกร

“กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองใหสัมฤทธิ์ผล เตบิโต ย่ังยืนและเปนท่ีรูจกั”

วิสัยทัศน

 พันธกิจ 

เปาประสงค

(T H A I)  Transparence, Honest, Achievement & Integration

T =  Transparence       (โปรงใส)

H =  Honest                (ซื่อสัตย)

A =  Achievement      (บรรลผุลสาํเรจ็)

I  =  Integration           (ผสมผสาน, บูรณาการ)

คานิยมองคกร

ยุทธศาสตร

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนดานการเงินใหแกโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ศึกษาวจิยั พัฒนา และเผยแพร ประชาสัมพนัธเชงิรกุ เพื่อสรางภาพลักษณองคกร

    สรางแรงจงูใจและความพงึพอใจแกผูรบับรกิาร

3. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคคลากรใหมีความรู  ความเชี ่ยวชาญ

4. บริหารองคกรสูความเปนเลิศทางการเงินเพื ่อการพัฒนาเมืองของประเทศ

กลยุทธ

0202



 องคกรที่มีสวนเกี ่ยวของในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ประกอบดวย

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 - คณะอน ุ ก ร รมกา รด  านย ุ ท ธศาสตร   
และมาตรฐานการจัดรูปที่ดิน
 - คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและอุทธรณ
เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
 - คณะอน ุกรรมการด  านบร ิหารกองท ุน 
และสำนักงานกองทุน
 - คณะอนุกรรมการดานระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

สวนจังหวัด

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

ผูดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี    
   ได แก สมาคม กรมโยธาธิการและผังเม ือง การเคหะแหงชาติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานของรัฐหรือ นิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้น และหนวยงานรัฐอื่นตามกฎกระทรวง

โครงสรางการบริหารภายใตพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. 2547
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 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา 81) มีดังตอไปนี้

 1. บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี

 2. กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในเร่ืองตาง ๆ ตามมาตรา 77 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 3. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานกองทุน

 4. อนุมัติงบประมาณประจำปสำหรับการดำเนินงานของกองทุนและสำนักงานกองทุน

 5. ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใชจายเงินกองทุน แลวรายงานตอคณะกรรมการ

 6. ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. 2547 กำหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะหนึ่ง ประกอบดวย

 1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย       ประธานกรรมการ 

 2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง        กรรมการ 

 3. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง       กรรมการ 

 4. ผูแทนสำนักงบประมาณ        กรรมการ 

 5. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรรมการ 

 6. ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จำนวน 3 คน  กรรมการ

 7. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง      กรรมการและเลขานุการ

 หมายเหตุ ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จำนวน 3 คน ดำรงตำแหนงวาระละ 2 ป 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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 คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน  จำนวน 2 คณะ 

ไดแก 

ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 13 

กุมภาพันธ 2561 มีอำนาจหนาที่  ดังนี้

  1) กล่ันกรองและเสนอแนะการปรับปรุงรางระเบียบ  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในเร่ืองตาง ๆ 

ตามมาตรา 81  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย 

ตามมาตรา 80  และมาตรา 10 และในสวนที่เกี่ยวกับกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

  2) พิจารณาและเสนอแนะขอคิดเห็น  ขอกฎหมาย ระเบียบ  และพระราชบัญญัติการบริหาร

ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน

  3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย

ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 13 

กุมภาพันธ 2561  มีอำนาจหนาที่  ดังนี้

  1) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 

พ.ศ. 2558

  2) เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานเกี ่ยวกับทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  

และการปฏิบัติราชการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

  3) พิจารณาเสนอแนะในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำป

  4) พิจารณาเสนอแนะขอคิดเห็น  ขอมูลที่เปนประโยชนในเรื่องเกี่ยวกับกองทุน

  5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน

  6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย

1. คณะอนุกรรมการดานบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน

2. คณะอนุกรรมการดานระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดิน

    เพื่อพัฒนาพื้นที่

05



          สำนักงานกองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เริ่มจัดตั้งในป 2555 โดยแยกออกมาจากสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีการดำเนินงานและจางพนักงาน

กองทุนฯ เปนการเฉพาะ และป 2556 เริ่มดำเนินการสนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ซึ่งเปนแหลงเงินนอกงบประมาณ เพื่อใชสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ใหดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนำเงินงบประมาณที่กำหนดใหเปนเงินทุนหมุนเวียน

ไปใชจายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงคตามกฎหมายนั้น ๆ หรือนำเงินรายรับที่ไดจากการดำเนินงานมาสมทบไว

สำหรับใชจายหมุนเวียนในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยไมตองนำสงเปนรายไดแผนดิน

        สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ แบงหนวยงานการบริหารภายในสำนักงานเปน 3 ฝาย 

ประกอบดวย  1. ฝายบริหารงานทั ่วไป 2. ฝายการเงินและบัญชี 3. ฝายวิเคราะหติดตามและการลงทุน 

โดยกรอบอัตรากำลังตามโครงสรางประกอบดวยบุคลากร 14 อัตรา ปจจุบันท่ีมีอยูจำนวน 12 อัตรา (ขาราชการ 3 อัตรา 

พนักงานราชการ 1 อัตรา และพนักงานกองทุน 8 อัตรา)

          กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนนิติบุคคล มีอำนาจกระทำกิจการตางๆ ดังนี้

 1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ

 2. กอตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

 3. ใหผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกูยืมเงิน

 4. ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน

 5. กระทำการอยางอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดรูปที่ดินใหสำเร็จตามวัตถุประสงคกองทุน

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สกจพ.)

อำนาจการดำเนินกิจการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 76 และ 77)
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วัตถุประสงคการใชจายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 79)

เงินอุดหนุน

ความหมาย

 “เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ที ่คณะกรรมการ

บร ิหารกองทุน ม ีมต ิให เป นเง ินช วยเหลือแก ส วนราชการ องค กรปกครองส วนทองถ ิ ่น 

หนวยงานของรัฐและรัฐว ิสาหกิจในการจัดสรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที ่

สาธารณประโยชนที่เปนการรองรับการจัดรูปที่ดิน

ผูมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุน ผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน/ สวนราชการ

     องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ

วงเงิน       - ไมเกินรอยละ 60 ของเงินกองทุนในแตละปงบประมาณ

       - วงเงินอุดหนุนไมเกิน รอยละ 70 ของวงเงินโครงการในสวนท่ีเก่ียวของ 

          โดยหนวยงาน ท่ีขอเงินอุดหนุนจะตองออกเงินสมทบไมนอยกวา 

         รอยละ 30 ของวงเงินของโครงการ

ขอกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวของ

 - พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (2)

 - ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีวาดวยการจายเงินหรือ

การจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุนใหกูยืมหรือ

สนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 ขอ 3 ขอ 5 และขอ 6

เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการที่กำหนด ดังตอไปนี้

 1. เปนเงินใหกูยืมแกผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

 2. เปนเงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในการจัดสรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน 

ที่เปนการรองรับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

 3. ใชเพื ่อการคนควา การวิจัย การฝกอบรม การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล

เก่ียวกับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

 4. เปนเงินทดรองจายคาทดแทนหรือคาเสียหายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินตาม

พระราชบัญญัตินี้

 5. เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
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ความหมาย

 “เงินใหกูยืม” หมายความวา เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุน 

มีมติใหผูดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี “กูยืม” เพ่ือใชในการดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

หรืออนุมัติใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐใชในการจัดสรางหรือปรับปรุง

สาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชนที่เปนการรองรับการจัดรูปที่ดิน

ผูมีสิทธิขอกูยืม ผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

วงเงิน  - ไมเกินรอยละ 60 ของเงินกองทุนในแตละปงบประมาณ

  - วงเงินกูไมเกิน รอยละ 80 (สมาคม) / รอยละ 70 (หนวยงานของรัฐ) ของวงเงินโครงการ   

    โดยอยางนอยตองมีการใชเงินกูยืมไมนอยกวารอยละ 3 เพ่ือการจัดสรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค 

    หรือสถานที่สาธารณประโยชนไมนอยกวาวงเงินกูยืม

อัตราดอกเบ้ียและระยะเวลาชำระคืนเงิน 

สมาคม 

– ในพ้ืนท่ีเปาหมาย อัตราดอกเบ้ียนอยกวาอัตราดอกเบ้ีย MLR รอยละ 3.5 ตอป

– นอกพ้ืนท่ีเปาหมาย อัตราดอกเบ้ียนอยกวาอัตราดอกเบ้ีย MLR รอยละ 2 ตอป

-  ระยะเวลาปลอดการชำระเงินตนไมเกิน 2 ป ระยะเวลาชำระหน้ีรวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินตนไมเกิน 20 ป

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเคหะแหงชาติ และกรมโยธาธิการและผังเมือง

- อัตราดอกเบ้ียนอยกวาอัตราดอกเบ้ีย MLR รอยละ 3 ตอป

- ระยะเวลาปลอดการชำระเงินตนไมเกิน 2 ป ระยะเวลาชำระหน้ีรวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินตนไมเกิน 20 ป

หนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีรัฐจัดต้ังข้ึนเพ่ือการจัดรูปท่ีดินฯ หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนใดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง

- อัตราดอกเบ้ียนอยกวาอัตราดอกเบ้ีย MLR รอยละ 2 ตอป

- ระยะเวลาปลอดการชำระเงินตนไมเกินสองป ระยะเวลาชำระหน้ีรวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินตนไมเกิน 20 ป

เงินกูยืม

ขอกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวของ

 - พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1)

 - ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีวาดวยการจายเงินหรือการจัดสรรเงิน

จากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ืออุดหนุน ใหกูยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปท่ีดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 ขอ 3 ขอ 5 ขอ 7 และขอ 8

 - ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขในการใหผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกูยืมเงิน พ.ศ. 2555
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ความหมาย

 “เงินทดรองจาย” หมายถึง คาทดแทน คาเสียหาย หรือคาใชจายอ่ืนในการดำเนินการจัดรูปท่ีดินท่ีตอง

ทดรองจายจากกองทุน ไดแก 

 - คาใชจายในการรองทุกขหรือฟองคดีแทนสมาคม (มาตรา 27) 

 - คาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการสำรวจ (มาตรา 42) 

 - คาทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจากการเขาไป ใชสอยหรือครอบครองท่ีดินเปนการชั่วคราว (มาตรา 49)

ความหมาย

 “เงินสนับสนุน” หมายความวา เงินกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน 

มีมติใหจัดสรรใหกับผูดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใชเพ่ือการคนควา การวิจัย การฝกอบรม 

การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรา 79 (3)

ผูมีสิทธิขอใหทดรองจายเงินกองทุน ผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

วงเงิน     ไมเกินรอยละ 5 ของเงินกองทุนในแตละปงบประมาณ

ผูมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน ผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

วงเงิน  - ไมเกินรอยละ 10 ของเงินกองทุนในแตละปงบประมาณ

  - วงเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกูยืมจากกองทุนรวมแลวตองไมเกินวงเงินท่ีจะตองใชจาย

    ทั้งหมดของโครงการ

ขอกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวของ

 - พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (4)

 - ประกาศคณะกรรมการ จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี วาดวยการพิจารณาคาทดแทน คาเสียหายหรือ

คาใชจายอื่นในการดำเนินการจัดรูปที่ดินที่ตองทดรองจายเงินจากกองทุน พ.ศ. 2553   

ขอกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวของ

 - พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (3)

 - ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีวาดวยการจายเงินหรือการจัดสรรเงิน

จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ใหกูยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 ขอ 3 -ขอ 5 และขอ 9

เงินสนับสนุน

เงินทดรองจาย
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

สรุปขอมูล/ ความตองการขอใชเงินกองทุน

เสนอคำขอตอคณะกรรมการสวนจังหวัด

ไมเห็นชอบ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

เห็นชอบ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

ผูขอใชเงินเสนอคำขอใชเงินกองทุนฯ (แบบ จร.6)

เสนอคณะอนุกรรมการดานบริหารฯ/ ดานระเบียบฯ

แจงมติใหผูขอใชเงินกองทุนฯ ทราบ

ทำสัญญา/ ขอตกลง และโอนเงินใหผูขอใชเงิน

คณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงการ

คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติ
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การดาํเนินโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีโ่ดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดกำหนดนโยบายการพัฒนาเมือง

ดวยวิธีการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภายใตภารกิจการกอสรางถนน

ตามผังเมืองรวม ซ่ึงเปนหน่ึงภารกิจหลักท่ีจะมุงใชมาตรการพัฒนาเมือง

เชิงรุก และใหประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการพัฒนาเมือง

ตามผังเมืองที่เรียกวา  ราษฎร-รัฐรวมพัฒนา  พรอมกันนี้จะผลักดัน

ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาท้ังทางดานวิชาการ

และการเงินในการดำเนินโครงการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่

ให  เก ิดผลเป นร ูปธรรมอยางเร งด วน  เคร ื ่องม ือท ี ่ เร ียกว า

 “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” จะแพรหลายในการดำเนินการ

จัดระเบียบที่ดินและการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานของประเทศไทย ทำใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี

สะดวกสบายและปลอดภัยในการอยูอาศัย การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเที่ยว 

และอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะสามารถกระตุนเศรษฐกิจในระดับชุมชนระดับเมือง และระดับประเทศได เปนการเพ่ิมมูลคา

ใหแกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาเมืองดวยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ไดดำเนินการภายใต

แผนแมบทการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด  ซึ่งสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  นโยบายบริหารงานของรัฐบาลท่ีถายทอดมาสูนโยบายและแผนพัฒนาของแตละจังหวัด 

หลังการจัดรูปที่ดินกอนการจัดรูปที่ดิน
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  นโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดบรรจุงานดานการพัฒนาเมืองในเร่ือง “การกอสรางถนน

ตามผังเมืองรวมดวยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”  โดยใหทุกจังหวัดดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

อยางนอย 1 โครงการเพื่อเปนโครงการนำรองของจังหวัด และมอบใหเปนภารกิจหลักของผูบริหารทุกระดับ

ตองใหความสำคัญในการดำเนินงานดวยเหตุผลดังนี้

    3. การพัฒนาถนนตามผังเมืองที่ไดวางผังไวแลวทั่วประเทศ 

ที ่ผ านมาสามารถเกิดผลเปนรูปธรรมเพียงจำนวนเล็กนอย 

เนื่องจากงบประมาณของรัฐที่มีจำกัดและไมสามารถกระจายได

อยางทั่วถึง ประชาชนตองใชเวลารอคอยอยางยาวนานจากการขอ

งบประมาณเพ่ือการกอสรางและการเวนคืนท่ีดินเปนการท่ีประชาชน

ตองรอการพัฒนาจากภาครัฐอยางเดียว  และไมสามารถปลูกสราง

อาคารตามแนวถนนผังเมืองที่กำหนดอยางไมรู อนาคต  ดังนั้น

การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี จึงสามารถแกปญหาการพัฒนาเมือง

ในเรื่องงบประมาณและระยะเวลาของการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น  

โดยเขามามีสวนชวยประหยัดงบประมาณ  ของรัฐในเรื่องคาใชจาย

ในการเวนคืนที่ดิน และลดขอจำกัดการพัฒนาถนนตามผังเมืองรวม

ใหเกิดขึ้นทันความตองการของประชาชน

 4. ภายหลังการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน  

ผ ู  เข าร วมโครงการทั ้งภาคร ัฐและเอกชนจะได ร ับ

ผลประโยชนกลับคืนที ่ค ุ มคาอยางเปนธรรม  เช น  

ที่ดินสามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ มูลคาที่ดิน

เพิ่มสูงขึ้นหลายเทา  มีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน  

ภาครัฐและประชาชนประหยัดคาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ของตนเอง  

 2. การพัฒนาเมืองดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  

เปนกระบวนการที่มีการบูรณาการอยางแทจริง  เนื่องจาก

ตองประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานของหลายหนวยงาน

และหลายสาขาว ิชาช ีพ โดยเฉพาะอยางย ิ ่งการเจรจา

เพื่อประสานความรวมมือจากประชาชนเจาของที่ดิน

    1. กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีบทบาทหนาที ่

ความรับผิดชอบในการวางผังเมืองและพัฒนาตามผังเมือง

ใหเปนรูปธรรมอยางเปนระบบและมีแบบแผนในระดับสากล
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โครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนจังหวัดสุโขทัย บริเวณสถานีขนสงผูโดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุโขทัย

 *หมายเหตุ โครงการจัดรูปท่ีดินฯ บริเวณสวนหลวง ร. 9 กทม. โครงการจัดรูปท่ีดินฯ จังหวัดสมุทรปราการ 

และโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดยะลา ระยะที่ 2 ไมไดใชงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เริ่มดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2562 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 

50 โครงการ ใน 43 จังหวัด ออกเอกสารสิทธิ ์ที ่ดินแปลงใหมแลว จำนวน 21 โครงการ คิดเปน 42.85% 

ของโครงการท้ังหมด ดำเนินการเสร็จส้ินตามกระบวนการกฎหมาย (ประกาศปดโครงการในราชกิจจานุเบกษา) 

จำนวน 7 โครงการ และอยูระหวางการดำเนินโครงการอีก 43 โครงการ 

*หมายเหตุ โครงการจัดรูปท่ีดินฯ บริเวณสวนหลวง ร. 9 กทม. โครงการจัดรูปท่ีดินฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนทุงดอนแดงและถนนจันทคามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนาน ระยะที่ 1 และ 2

 กรมโยธาธิการและผังเมือง  สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดรูปท่ีดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ต้ังแตป พ.ศ. 2552 – 2562 จำนวน 46 โครงการ 41 จังหวัด ดังน้ี
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 โครงการท่ีไดมอบโฉนดท่ีดินแปลงใหมใหแกเจาของท่ีดินในป พ.ศ. 2552-2562 แลว จำนวน 21 โครงการ  

ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี  สมุทรปราการ  กทม. (สวนหลวง ร.9) นราธิวาส  นาน  พะเยา ยะลา จันทบุรี  

เพชรบูรณ1  เพชรบูรณ2 สุรินทร แมฮองสอน สระแกว ตรัง พิษณุโลก (1) นครราชสีมา สุโขทัย ชัยนาท 

นครพนม (1) กาญจนบุรี และแพร

 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการกฎหมาย (ประกาศปดโครงการในราชกิจจานุเบกษา) 

จำนวน 7 โครงการแลว ไดแก กทม. (สวนหลวง ร.9) พะเยา สุรินทร สระแกว แมฮองสอนนครราชสีมา 

และเพชรบูรณ (1) 
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ผลการสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําป 2562
                                                                  

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไดสนับสนุนเงินแกโครงการจัดรูป

ที่ดินฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 ทั้งหมด 12 จังหวัด 

17 สัญญา ดังนี้ิ

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไดใหการสนับสนุนเงินแก

โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ใหสามารถดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีไดอยางตอเน่ือง 

จำนวน 2 จังหวัด ไดแก

  1. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหมูท่ี 9 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 เปนจำนวนเงิน 21,193,134 บาท  

 2. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5 

เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจำนวนเงิน 40,491,860.081 บาท 

 รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 61,684,994.81 บาท

 

ประเภทเงิน

เงินใหกูยืม

เงินอุดหนุน

4

11

4

13

รวมทั้งสิ้น

70,591,860.81 บาท

156,855,402.07 บาท

227,447,262.88 บาท

จํานวนจังหวัด จํานวนสัญญา จํานวนเงิน
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 ขอมูลโครงการ

 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี บริเวณหมูที ่ 9 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง 

จังหวัดลพบุรี มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 335 ไร  มีจำนวนแปลงที่ดิน 84 แปลง เจาของที่ดิน 90 ราย 

ต้ังอยูในบริเวณการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย

(สีเหลือง) และท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) อยูหางจากศูนยกลางชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร 

โดยชุมชนเมืองจะอยูบริเวณวงเวียนโคกสำโรง ปจจุบันการเดินทางจะใชถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 

โดยทิศทางการขยายตัวของชุมชนจะไปตามสองฝงของถนนสายหลักตางๆ เชน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 และ 205

เปนตน บริเวณพ้ืนท่ีโครงการทิศเหนือติดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 205   และมีแนวถนนโครงการผังเมืองสาย ง 1 

เช่ือมโยงจากดานเหนือ-ใต บรรจบกับถนนโครงการผังเมืองสาย ค 5 ทิศใตติดกับแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวม

เมืองโคกสำโรง สาย ค 5 และทิศตะวันออกติดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 สภาพพื้นที่สวนใหญเปน

แปลงที่ดินที่ขาดทางเขาออก และไมมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทำใหการใชประโยชนที่ดินยังไมเต็ม

ประสิทธิภาพตามที่ผังเมืองกำหนดไว 

 ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี บริเวณหมูที่ 9 อำเภอโคกสำโรง

 ประเภทเงิน  :   เงินอุดหนุน

 วงเงินที่ขอรับ  :   21,193,134 บาท

 วัตถุประสงค :   เพื่อเปนคากอสรางระบบไฟฟาภายในโครงการ จำนวน 4,361,427 บาท คากอสราง

           ระบบประปา จำนวน 11,556,500 บาท คากอสรางงานเช่ือมทาง จำนวน 4,243,185 บาท              

                                  และคากอสรางผิวถนนคอนกรีตสายยอย จำนวน 1,032,022 บาท

 ผูดำเนินโครงการ :   กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

1. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 17



 โครงการจัดรูปท่ีดินฯ จังหวัดลพบุรี ตองใชงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการฯ รวมท้ังส้ิน 77,241,050 บาท       

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,322,000 บาท เปนคากอสรางถนนผังเมือง

สายหลัก (สาย ง 1) และ ถนนสายรอง เปนเงิน 49,252,000 บาท งบดำเนินงานอื่นๆ 1,070,000 บาท 

ปจจุบันไดกอสรางถนนผังเมืองสายหลักและสายรองแลวเสร็จแตยังขาดงบประมาณเพื่อใชในการกอสราง

ระบบไฟฟาภายในโครงการ ระบบประปา งานเชื่อมทาง และคากอสรางถนนสายรอง (บางสวน) จำนวน 

21,193,134 บาท  โดยโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่จัดหาประโยชน จำนวน 11 แปลง 

รวมพื้นที่ประมาณ 7 ไร มูลคาประมาณ 5,725,916 บาท  ทางโครงการจัดรูปที่ดินฯ เตรียมไวสำหรับ

เปนคารื้อยายอาคาร และคากอสรางถนนสายยอยทำใหงบประมาณดังกลาว

 การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ

 ดานกายภาพ : โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับ

การขยายตัวของเมือง ซึ่งอยูใกลชุมชนเมือง และหนวยงานราชการ ถนนตามผังเมืองสายหลัก (สาย ง 1) 

ขนาดเขตทาง 40 เมตร และถนนสายรองหลักในโครงการ ขนาดเขตทาง 16 เมตร รวมระยะทางประมาณ

2,300 เมตร เปนถนนรองรับการสัญจรเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 205 และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1 สามารถใชเปนเสนทางเลี่ยงเมืองเพื่อเดินทางไปอำเภอบานหมี่ ลดปริมาณการจราจรบริเวณ

วงเวียนโคกสำโรงและมีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของ

ชุมชนในอนาคต ซึ่งหากปลอยใหเมืองเจริญเติบโตโดยตางคนตางพัฒนา พื้นที่บริเวณนี้ก็ยังคงเปนพื้นที่

วางเปลาที ่รอการพัฒนา ดังนั ้นการสนับสนุนการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะชวยขจัดอุปสรรค

สามารถนำไปใชแกไขปญหาเรงดวนของโครงการฯ และสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมือง

ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน

กอนการจัดรูปที่ดิน หลังการจัดรูปที่ดิน 
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 ดานเศรษฐกิจและสังคม : การพัฒนาเมืองดวยวิธีการจัดรูปท่ีดินในโครงการจัดรูปท่ีดินฯ จังหวัดลพบุรี 

สงผลใหรัฐไดที่ดินสาธารณะเพิ่มขึ้น จากการที่เจาของที่ดินปนสวนที่ดินออกมาเปนถนน ซึ่งภายในโครงการฯ 

มีพื้นที่ถนนเดิม 4.49 ไร หลังโครงการฯ มีพื้นที่ถนน 52.32 ไร พบวาพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้น 47.83 ไร หรือเพิ่มขึ้น 

10.65 เทา ของพื้นที่ถนน  และราคาที่ดินกอนโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 1,200 บาท หรือไรละ 480,000

บาท ราคาที่ดินหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 1,800 บาท หรือไรละ 720,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.5 เทา

ของราคาที่ดิน ทำใหรัฐสามารถประหยัดงบประมาณเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางถนน เปนเงิน 34,437,600 บาท

 โดยผูเขารวมโครงการฯ จะไดรับการจัดรูปแปลงที่ดินใหมใหมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น แกไขปญหาพื้นที่

ตาบอด มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานผังเมือง พรอมท้ังการออกแบบ

และพัฒนาเมืองใหเปนชุมชนนาอยู ซึ่งเปนการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวมที่วางไว โดยจะชวยกระตุน

เศรษฐกิจบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ใหเกิดการลงทุน ทั้งการซื้อขายที่ดิน ตลอดจนภาษีที่ดินที่รัฐ

จะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้นภายหลังโครงการฯ แลวเสร็จ
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 ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  บริเวณสองฝากถนนโครงการ

       ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5 ตำบลแมกลองและตำบลบางแกว 

                            อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ประเภทเงิน  :   เงินอุดหนุน และเงินใหกูยืม

 วงเงินที่ขอรับ  :   4,500,000 บาท (เงินอุดหนุน) และ 35,991,860.81 บาท (เงินใหกูยืม)

 วัตถุประสงค :   เพื่อเปนคาขยายเขตประปา จำนวน 4,500,000 บาท (เงินอุดหนุน) 

       เพ่ือเปนคาขยายเขตประปา 1,800,000 บาท คาขยายเขตไฟฟา จำนวน 3,048,319.81 บาท 

       คากอสรางถนนสายยอย จำนวน 24,057,000 บาท คาชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสราง              

                                  จำนวน 2,086,541 บาท และคากอสรางสวนสาธารณะ จำนวน 5,000,000 บาท (เงินใหกูยืม)

 ผูดำเนินโครงการ :   กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

 ขอมูลโครงการ

 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณสองฝากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

สาย ข 5 ตำบลแมกลองและตำบลบางแกว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีขนาดพ้ืนท่ีโครงการประมาณ

178 ไร  มีจำนวนแปลงท่ีดิน 67 แปลง เจาของท่ีดิน 49 ราย ต้ังอยูในบริเวณการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม (สีเขียว) , ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) อยูหางจากศูนยกลางชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร 

โดยโครงการจัดรูปที่ดินฯ ทางดานทิศเหนือติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092 (ถนนเอกชัยสมุทรสงคราม) 

มีถนนผังเมืองสาย ข5 เช่ือมโยงจากดานเหนือ-ใต ทิศใตติดกับถนนทางหลวงชนบท สส 6024 สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปน

พ้ืนท่ีใกลชุมชนเมืองเหมาะสำหรับการพัฒนาใหเปนท่ีอยูอาศัยตามท่ีผังเมืองรวมกำหนด แตยังไมมีระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ทำใหการใชประโยชนท่ีดินยังไมเต็มประสิทธิภาพตามท่ีผังเมืองกำหนดไว 

2. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม

ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ

 

20



 โครงการจัดรูปท่ีดินฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตองใชงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการฯ รวมท้ังส้ิน 100,565,830 บาท  

ในการกอสรางระบบสาธารณูปโภค และการดำเนินการอื่นๆในโครงการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุน

งบประมาณจำนวน 50,759,000 บาท เปนคากอสรางถนนผังเมืองสายหลัก (สาย ข 5) เปนเงิน 49,845,000 บาท

ดำเนินงานอื่นๆ 914,000 บาท ปจจุบันไดกอสรางถนนผังเมืองสายหลัก (สาย ข 5) แลวเสร็จ โดยโครงการฯ 

จัดเตรียมพ้ืนท่ีจัดหาประโยชน จำนวน 8 แปลง รวมพ้ืนท่ีประมาณ 6 ไรเศษ มูลคาท่ีดินข้ันต่ำประมาณ 42,242,250 บาท 

ทางโครงการจัดรูปท่ีดินฯ เตรียมไวสำหรับเปนคาถนนสายยอย คาชดเชยอาคารและส่ิงปลูกสรางในแนวถนนโครงการ 

และคากอสรางสวนสาธารณะ ซ่ึงจะขอกูเงินจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพ่ือเรงดำเนินการกอสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

จำนวน 31,103,541บาท ทำใหโครงการมีงบประมาณไมเพียงพอตอ การขยายเขตประปาภายในโครงการ 

จึงจำเปนตองขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 4,500,000 บาท 

 การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ

 ดานกายภาพ : โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับ

การขยายตัวของเมือง ซ่ึงอยูใกลชุมชนเมือง และหนวยงานราชการ การกอสรางถนนผังเมืองสาย ข 5 และ สาย ข 6 

ในโครงการฯ จะชวยระบายการสะสมของปริมาณจราจรถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092 (ถนนเอกชัยสมุทรสงคราม) 

และถนนทางหลวงชนบท สส 6024 เกิดความปลอดภัยตอการสัญจรในเขตเมือง เนื่องจากเขตทางมีความกวาง

เพียงพอตอปริมาณการจราจร มีไฟฟาสองสวางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  พรอมท้ังมีระบบระบายน้ำ

ท่ีชวยรองรับปริมาณน้ำฝนและระบายน้ำของตัวเมือง การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ในการกอสราง

ถนนสายยอย จายคาชดเชยและกอสรางสวนสาธารณะ จะทำใหโครงการสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จตามวัตถุประสงค

โครงการฯ ชวยรองรับการสัญจรระหวางชุมชนใกลเคียง และการปองกันน้ำทวม ทำใหประชาชนในสามารถ

เขาอยูอาศัยในพื้นที่โครงการได เกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยพรอมรองรับการขยายตัวชุมชนเมือง 

กอนการจัดรูปที่ดิน หลังการจัดรูปที่ดิน 
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 ดานเศรษฐกิจและสังคม : การพัฒนาเมืองดวยวิธีการจัดรูปท่ีดินในโครงการจัดรูปท่ีดินฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

สงผลใหรัฐไดท่ีดินสาธารณะเพ่ิมข้ึน จากการท่ีเจาของท่ีดินปนสวนท่ีดินออกมาเปนถนน ซ่ึงภายในโครงการฯ มีพ้ืนท่ี

ถนนเดิม 7.70 ไร หลังโครงการฯ มีพ้ืนท่ีถนน 20.55 ไร พบวาพ้ืนท่ีถนนเพ่ิมข้ึน 12.85 ไร หรือเพ่ิมข้ึน 2.67 เทา

ของพื้นที่ถนน และราคาที่ดินกอนโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 10,504 บาท หรือไรละ 4,201,60 บาท 

ราคาที่ดินหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 21,008 บาท หรือไรละ 8,403,200 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1 เทา

ของราคาท่ีดิน ทำใหรัฐสามารถประหยัดงบประมาณเวนคืนท่ีดินเพ่ือกอสรางถนน เปนเงิน 53,990,560 บาท

 โดยผูเขารวมโครงการฯ จะไดรับการจัดรูปแปลงท่ีดินใหมใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน  แกไขปญหาพ้ืนท่ีตาบอด 

มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานผังเมือง พรอมท้ังการออกแบบและพัฒนาเมือง

ใหเปนชุมชนนาอยู ซ่ึงเปนการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวมท่ีวางไว  โดยจะชวยกระตุนเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบ

พ้ืนท่ีโครงการฯ ใหเกิดการลงทุน ท้ังการซ้ือขายท่ีดิน ตลอดจนภาษีท่ีดินท่ีรัฐจะจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึนภายหลังโครงการฯ 

แลวเสร็จ
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ผลการประเมินการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําป 2562

 โดยในปบัญชี 2562 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีผลการประเมินผลการดำเนินงานเฉลี่ยและ

คะแนนประเมินผลทุกดานเกินกวาเกณฑมาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑมาตรฐานตั้งแตระดับ 3.0000 

คะแนนขึ ้นไป ดังนั ้น จึงมีผลการประเมิน “ผาน” โดยกองทุนฯ มีผลคะแนนเฉลี ่ยเทากับ 4.5994 

และมีผลคะแนนในแตละดาน ดังนี้

ดานที ่ 1 การเงิน (0%) กองทุนฯ ไมมีตัวชี ้ว ัดดานการเงิน

 กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ไดเขารวมการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลัง

ต้ังแต ป พ.ศ.2555 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงผลการประเมินภาพรวมของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ผานเกณฑการประเมิน 

(3.0000) โดยสรุปภาพรวม 5 ป ยอนหลังดังกราฟที่แสดง
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ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย (30%) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 4.8333 

ซึ่งดีกวาเปาหมายมาก โดยผลสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย อยูที่รอยละ 96.88 

และการจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ มีการดำเนินงานตามแผนงาน และสามารถ

ดำเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไวในแผนงานได 100% จึงมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย

ดานที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (15%) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 3.2667 

ซึ่งดีกวาเปาหมาย โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงไดอีก ไดแก การบริหารจัดการ

สารสนเทศและดิจิทัล เชน กองทุนฯ ยังขาดการเทียบกับเปาหมายในระดับทุนหมุนเวียน 

และระดับอ่ืนท่ีถายทอดจากเปาหมายของทุนหมุนเวียน (ฝาย/บุคคล) รวมถึงยังขาดระบบท่ีสนับสนุน

ใชบริการของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกที่ตอบสนองตอการดำเนินงานตามพันธกิจของ

กองทุนฯ  

ดานท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง (10%) 

ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 4.2575 ซ่ึงดีกวาเปาหมาย โดยมีประเด็นท่ีสามารถพัฒนาและปรับปรุง

ไดอีก ไดแก การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนฯ จัดทำโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียนแลวเสร็จ 

แตโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

หลังจากไตรมาส 3 และกองทุนฯ จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนงแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนงแลวเสร็จ แตไดรับความเห็นชอบ

จากกระทรวงการคลังหลังจากวันที่ 21 ส.ค. 62

ดานที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (10%) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 

4.8907 ซ่ึงดีกวาเปาหมาย โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม ไดแก รอยละ

การใชจายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใชจายภาพรวม ประจำปบัญชี 2562

ดานที่ 3 การปฏิบัติการ (30%) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 5.0000 ซึ่งดีกวาเปาหมายมาก 

โดยตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานดีกวาเปาหมาย คือ จำนวนจังหวัดที่กองทุนฯ เขาไปติดตาม

หลังจากใหเงินสนับสนุนหรือกูยืม จำนวนจังหวัดท่ีกองทุนฯ เขาไปประชาสัมพันธ รอยละของเงินอุดหนุน

และเงินใหกูยืมท่ีไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ท่ีสามารถเบิกจายไดในปบัญชี 

2562
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นางนินเาํดรากดัวฑณกเ  ดัวยวนห  
กันหาํ้น  

)ะลยอร(  

นางนินเาํดรากลผ  

ดไ่ีทนนแะค  งวถนนแะค

กันหา้ํน  

 ่ีทนาด 1 นิงเราก      

  นาดดัว้ีชวัตีมมไ              - นาดดัว้ีชวัตีมมไ นิงเราก -     

ยีสเนวสดไนวสีมูผอตนชยโะรปงอนสราก 2 ่ีทนาด   30 4.8333  

 ่ีทดัว้ีชวัต 2.1 การ  กัลหรากิรบชใูผหะารคเิวนางยาราํทดัจ นวสีมูผะลแ

นยีวเนุมหนุทงอขมอองาทะลแงรตงาทง้ัทยีสเนวสดไ  

บัดะร  15 5.0000 0.7500 

 ่ีทดัว้ีชวัต 2.2 จวราํสราก ยีสเนวสดไนวสีมูผงอขจใอพงึพมาวค ฯนุทงอกงอข  บัดะร  10 5.0000 0.5000 

 ่ีทดัว้ีชวัต 2.3 บัดะร รากิรบหใรากพาภณุคงุรปบัรปรากงอขจ็รเาํสมาวค  ะลยอร  5 4.0000 0.2000 

รากิตับิฏปราก 3 ่ีทนาด   30 5.0000  

่ีทดัว้ีชวัต  3.1 นิงเหใกาจงัลหมาตดิตปไาขเ ฯนุทงอก่ีทดัวหงัจนวนาํจ

มยืูกอืรหนุนสบันส  

ดัวหงัจ  10 5.000 0.5000 

่ีทดัว้ีชวัต  3.2 ธนัพมัสาชะรปปไาขเ ฯนุทงอก่ีทดัวหงัจนวนาํจ  ดัวหงัจ  10 5.000 0.5000 

่ีทดัว้ีชวัต  3.3 อืรหิตัมุนอบัรดไ่ีทมืยูกนิงเะลแนุนหดุอนิงเงอขะลยอร

ถรามาส่ีท ฯนุทงอกรากมรรกะณคกาจบอชน็หเ

2652 ีชญับปนใดไยาจกิบเ  

ะลยอร  10 5.000 0.5000 

นยวีเนุมหนุทานฒัพราหิรบราก 4 ่ีทนาด   15 3.2667  

1.4 ่ีทดัว้ีชวัต  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บัดะร  5 4.7500 0.2375 

2.4 ่ีทดัว้ีชวัต  การตรวจสอบภายใน บัดะร  5 2.8000 0.1400 

3.4 ่ีทดัว้ีชวัต  ลัทิจิดะลแศทเนสราสรากดัจราหิรบราก  บัดะร  5 2.2500 0.1125 

 นยีวเนุมหนุทราหิรบูผ ราหิรบรากมรรกะณคงอขนางิตับิฏปราก 5 ่ีทนาด

งาจกูละลแ นางกันพ  

 10 4.2575  

1.5 ่ีทดัว้ีชวัต  นยีวเนุมหนุทรากมรรกะณคทาบทบ  บัดะร  5 4.9900 0.2495 

.5 ่ีทดัว้ีชวัต 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  บัดะร  5 3.5250 0.1763 

ินเาํดราก 6 ี่ทนาด งัลครากงวรทะรก/ฐัรยาบยโนมาตนางน   15 4.8907  

 ่ีทดัว้ีชวัต 6.1 ยาจชใรากนผแมาตนิงเยาจชใราก ิตัมุนอบัรดไ่ีท   8 4.7950  

 6.1.1 นุทงลบงยาจชใรากะลยอร งิรจน้ึขดิกเี่ท บยีทเ กับ  

        2652 ีชญับปาํจะรปนุทงลบงยาจชใรากนผแ  

บัดะร  4 5.0000 0.2000 

 6.1.2 มวรพาภยาจชใรากะลยอร งิรจน้ึขดิกเ่ีท บยีทเ กับ 

         ีชญับปาํจะรปมวรพาภยาจชใรากนผแ 2562 

บัดะร  4 4.5900 0.1836 

 ่ีทดัว้ีชวัต 6.2 นิงเรากงาทนางยารราก   2   

 นอืดเยารงอลดทบงลูมอขาขเาํนราก 1.2.6  บัดะร  1 5.0000 0.0500 

 6.2.2 ชใรากะลแ ยาจบัรรากนางยารกึทนับราก ฯนิงเยาจ           

        2652 ีชญับปน้ิสดวง  

ร บัดะ  1 5.0000 0.0500 

 ่ีทดัว้ีชวัต 6.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และ

สกินอรทก็ลเิอบบะรนาผนยีวเนุมหนุทงอขนิงเบัรราก  

 5 5.0000 0.2500 

  มวรกันหาํ้น  100 ย่ีลฉเนนแะค  4.5994 
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งบประมาณและการบริหารดานการเงินงบประมาณและการบริหารดานการเงิน
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 การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ

 ดานกายภาพ : โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับ

การขยายตัวของเมือง ซ่ึงอยูใกลชุมชนเมือง และหนวยงานราชการ การกอสรางถนนผังเมืองสาย ข 5 และ สาย ข 6 

ในโครงการฯ จะชวยระบายการสะสมของปริมาณจราจรถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092 (ถนนเอกชัยสมุทรสงคราม) 

และถนนทางหลวงชนบท สส 6024 เกิดความปลอดภัยตอการสัญจรในเขตเมือง เนื่องจากเขตทางมีความกวาง

เพียงพอตอปริมาณการจราจร มีไฟฟาสองสวางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  พรอมท้ังมีระบบระบายน้ำ

ท่ีชวยรองรับปริมาณน้ำฝนและระบายน้ำของตัวเมือง การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ในการกอสราง

ถนนสายยอย จายคาชดเชยและกอสรางสวนสาธารณะ จะทำใหโครงการสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จตามวัตถุประสงค

โครงการฯ ชวยรองรับการสัญจรระหวางชุมชนใกลเคียง และการปองกันน้ำทวม ทำใหประชาชนในสามารถ

เขาอยูอาศัยในพื้นที่โครงการได เกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยพรอมรองรับการขยายตัวชุมชนเมือง 

31



32



33



34



35



36



37



38



ประมวลภาพกิจกรรมประจําป 2562

 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทานอธบิดมีอบหมายให นางสาวบหุงา โพธิ์พฒันชยั ผูตรวจราชการ

กรมโยธาธกิารและผังเมือง เปนประธานเปดการสัมมนา เรื่อง การชาํระบญัชแีละประกาศสิ้นสดุโครงการจัดรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นที ่

โดยมี นางสริวิไล ปุณณโอภาส หัวหนากลุมงานฝกอบรม กลุมที ่1 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง 

กลาวรายงาน สําหรับผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย บุคลากรกรมฯ ทัง้สวนกลาง และสวนภูมิภาค จํานวน 160 คน   

ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การสัมมนา เรื่อง การชําระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการจัดรูป25.07.62

ประชุมสภานิติบัญญัติ
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 วันที ่23 กันยายน 2562 ทานอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให นายอนวัช สุวรรณเดช 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมเปนเกียรติในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเดนประจําป 2562 

โดยมีนายสันติ พรอมพฒัน รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงั เปนประธานมอบรางวัล “ทุนหมนุเวียนดเีดนประจาํปี

2562” พรอมทัง้เยีย่มชมบูธนิทรรศการและผลงานของทุนหมุนเวียนมาจัดแสดง ณ หองจูปเตอร 4-7 อาคาร

ชาแลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี

งานทุนหมุนเวียนประจําป 256223.09.62
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 วันที ่24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

และนายประภัสสร มาลากาญจน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร รวมเปนประธานในพิธีมอบโฉนดทีด่ินแปลงใหม 

ตามโครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดสุรินทร โดยมีนางบงกช สุวรรณเดช ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน

จัดรปูท่ีดินฯ พรอมดวยเจาหนาท่ีกองทุนฯ เขารวมพธิมีอบโฉนดท่ีดนิแปลงใหมโครงการจดัรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ีบรเิวณ

ถนนปทมานนท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จัดนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินฯ

ทั้งนี้ไดมีพิธีเปดถนนตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร อยางเปนทางการอีกดวย

พิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสุรินทร24.01.62

 26 กันยายน 2562 เขารวมเปนเกียรติในพิธีสงมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

บริเวณสถานีขนสงผูโดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุโขทัย โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

เปนประธานในพิธี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูกลาวรายงาน พรอมรวมจัดนิทรรศการ และนําเอกสาร

เผยแพรประชาสัมพันธกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

พิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสุโขทัย26.09.62
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 ขาราชการ และเจาหนาทีส่ ํานักงานกองทุนจัดรูปทีด่ิน

เพื่อพัฒนาพื้นที ่ลงสํารวจพื้นทีโ่ครงการจัดรูปทีดิ่นฯ จังหวัดลพบุรี 

เพื่อจัดเตรียมขอมูลและดําเนินการในขั้นตอนวิเคราะหพรอมตรวจ

สอบพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ และดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ

เกี่ยวกบัภารกจิการขอรบัเงนิสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อสรางความรู ้

ความเขาใจแกผูดําเนินโครงการจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 8 – 10 

มกราคม 2562

ลงพื้นท่ีสํารวจโครงการจดัรปูท่ีดินฯ จงัหวดัลพบรุี08.01.62

 วันที ่6 กุมภาพันธ 2562 ขาราชการและเจาหนาที ่

สํานักงานกองทุนจัดรูปทีดิ่นเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่เขารวมประชุม

โครงการจัดรูปทีดิ่นเพื่อพัฒนาพื้นทีต่ําบลปากแพรก โครงการ 2 

จังหวัดกาญจนบุรี ร วมกับสํานักจัดรูปทีดิ่นเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่ 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาล

ตําบลปากแพรก ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปากแพรก 

เพื่อประชาสัมพันธภารกิจของกองทุนจัดรูปทีด่ินฯ แกประชาชน

ในขอบเขตพื้นทีโ่ครงการ จํานวน 24 คน โดยมี นายปราโมทย 

อุ นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตําบลปากแพรก เปนประธาน 

พรอมเดินทางไปติดตามการใชเงินอุดหนุน จํานวน 4 ลานบาท 

เพื ่อเปนคาติดตั้งเครื ่องกั ้นถนนแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน

การรถไฟแหงประเทศไทยในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ตําบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี

การประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ตําบลปากแพรก โครงการ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
06.02.62
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การประชุมคณะทีป่รึกษาโครงการ

จัดรูปที่ดินฯจังหวัดราชบุรี

ขาราชการและเจาหนาท่ีสาํนักงานกองทุน ฯ เขารวมประชมุ

คณะทีป่รึกษาโครงการจัดรูปทีดิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที ่บริเวณ

หมูที ่3 และหมูที ่4 ตําบลโคกหมอ อําเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี ครั ้งที ่1/2562 รวมกับสํานักจัดรูปทีด่ิน

เพื ่อพัฒนาพื้นที ่และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธภารกิจของกองทุนจัดรูป

ทีด่ินฯ แกประชาชนในขอบเขตพื้นทีโ่ครงการ

07.02.62

การติดตามผลโครงการจัดรูปที ่ดินฯ

จังหวัดชัยนาท

ขาราชการ และเจาหนาทีก่องทุนจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ไดลงพื้นท่ีโครงการดรปูท่ีดนิฯ บรเิวณชมุชนหนองหลวงพฒันา 

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลและหารือ

แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงการรับเงินอุดหนุนจาก

กองทุนจดัรปูท่ีดนิฯ ในระหวางวนัท่ี 21 -22 กมุภาพนัธ 2562

21.02.62
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การประชมุคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ีสวนจังหวัดลพบรุี

 ขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมกับสํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

และสํานกังานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวัดลพบุร ีเขารวมประชมุคณะกรรมการจัดรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ีสวนจงัหวดั

ลพบุร ีครั้งท่ี 1/2562 โดยมีนายบํารงุ รื่นบรรเทิง รองผูวาราชการจงัหวดัลพบรุ ีเปนประธานในการประชมุ เพื่อพจิารณา

ใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับวงเงินในภาพรวมทัง้โครงการ มีมติทีป่ระชุมเห็นชอบการปรับแผนการดําเนินโครงการ 

โดยโครงการมีความจาํเปนท่ีจะตองขอรบัการสนับสนุนเงนิจากกองทุนฯ จํานวน 21 ลานบาท เพื่อกอสรางระบบไฟฟา 

ประปา กอสรางงานเชื่อมทาง และกอสรางผิวจราจรบางสวน เพื่อใหมีการบริการโครงการพื้นฐานทีจ่ําเปน ทัง้นี้

ไดวิเคราะหความคุมคาในการเนินโครงการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตอไป ณ หองประชุม

พระปรางคสามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

26.03.62

การประชมุเจาของท่ีดนิโครงการจดัรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ีสวนจังหวัดสมทุรสาคร

 เมือ่วันที ่5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เจาหนาทีส่ํานักงานกองทุนจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที ่เขารวม

ประชุมเจาของทีดิ่น โครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นทีบ่ริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมือง

สมุทรสาคร ครั้งที ่1/2562 โดยมีนายธีรพัฒน คัชมาตย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปนประธานการประชุม 

รวมกับสํานักจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที ่และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณา

ใหความเห็นตอรางผังทีด่ินแปลงใหม และประชาสัมพันธภารกิจผลการดําเนินงานของกองทุนจัดรูปทีด่ินฯ 

แกเจาของทีดิ่นและประชาชนในขอบเขตพื้นทีโ่ครงการ จํานวน 20 คน ณ หองประชุมทาฉลอม 502 ชั ้น 5 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อใหมีการบริการโครงการพื้นฐานทีจํ่าเปน ทัง้นี้ไดวิเคราะหความคุมคาในการเนิน

โครงการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตอไป 

05.03.62
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การประชุมหารือแนวทางโครงการจัดรูปทีด่ิน

เพื่อพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดนาน

ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานกองทุน ฯ เพื่อรวมการประชุม

หารือแนวทางโครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดนาน

และแนวทางการดําเนินการขายทีด่ินจัดหาประโยชนภายใน

โครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดนานและการประมาณ

ราคาทีด่ินจัดหาประโยชน พรอมทัง้ติดตามแผนการคืนเงิน

กองทุนจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่

03.06.62

การประชมุคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ีสวนจังวัดชยัภมู ิ

 ขาราชการและเจาหนาทีส่ํานักงานกองทุนจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นทีเ่ขารวมประชุมคณะกรรมการ

จดัรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ีสวนจงัวดัชยัภมิู (บรเิวณเทศบาลเมืองชยัภมู ิอ.เมืองชยัภมู ิจ.ชยัภมู)ิ ครั้งท่ี 1/2562 

โดยมีนายสมเกียรต ิศรษีะเนตร รองผูวาราชการจงัหวดัชยัภมิู เปนประธาน โดยมีสาํนกัจดัรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ี

และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดชัยภมิู เขารวมประชมุดวย เรื่องเพื่อพจิารณา ดงันี้ 1. ผงัแปลงท่ีดนิใหม

(Replotting Plan) โครงการจัดรูปทีด่ินฯ จ.ชัยภูมิ  2. การเปลี่ยนแปลงทีส่าธารณประโยชนภายในโครงการ    

3. การขอเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิเจาของท่ีดนิ และ 4.กองทุนจดัรปูท่ีดนิฯ ประชาสมัพนัธภารกจิผลการดาํเนนิงาน

ของกองทุนจดัรปูท่ีดนิฯ ใหแกผูแทนจากหนวยงานตางๆ ท่ีเขารวมประชมุในครั้งนี้ ณ หองประชมุทุงดอกกระเจยีว 

ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัชยัภมิู

02.04.62

45



  เจาหนาท่ีสํานักงานกองทุนลงพื้นท่ีใหคาํแนะนาํแนวทางการขอสนบัสนนุดานการเงนิโครงการจดัรปูท่ีดนิ

เพื่อพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม ในรปูแบบเงนิอุดหนนุและเงนิใหกูยืม อัตราดอกเบี้ย และขั้นตอนการดาํเนนิงานตางๆ 

ทั้งน้ี โครงการจดัรปูท่ีดินเพื่อพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม มีความประสงคขอรบัการสนบัสนนุดานการเงนิจากกองทุน

จัดรูปทีดิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที ่ประมาณ 47 ลานบาท เพื่อเปนคากอสรางถนนสายรอง พรอมระบบไฟฟา ระบบประปา 

คาชดเชยตางๆ เปนตน พรอมเขาสํารวจพื้นทีโ่ครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนา-พื้นทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม พบวา 

มีที่ดินจัดหาประโยชน (Reserved Land) จํานวน 8 แปลง และอยูในขั้นตอนการประกาศผังแปลงที่ดินใหม

การใหคาํแนะนําแนวทางการขอสนบัสนนุดานการเงินโครงการจดัรปูท่ีดินฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม19.09.62

 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 การประชุมเจาของท่ีดนิในโครงการจัดรปูท่ีดนิเพื่อพฒันาพื้นท่ี บรเิวณสองฟากถนน

โครงการสาย ง13 ผังเมืองรวมสมุทรสาคร ผลการประชุม พบวา ยังไมสามารถประกาศผังแปลงทีด่ินใหมได 

เนื่องจากเจาของทีดิ่นบางสวนยังไมเห็นชอบกับผังแปลงทีด่ินใหม จึงยังไมสามารถประกาศขายทีด่ินจัดหาประโยชน 

(Reserved Land) ได ทําใหโครงการฯ ไมมีงบประมาณในการกอสรางเครื่องกั้นทางรถไฟ สงผลใหประชาชนในพื้นที่

ไมสามารถสัญจรบนถนนสาย ง13 ผังเมืองรวมสมุทรสาครได เนื่องจากความปลอดภัยของผูใชถนนดังกลาว   

การประชุมเจาของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสมุทรสาคร18.07.62
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ที่ปรึกษา

1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย    

2. นายมณฑล สุดประเสริฐ   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง    

3. นายไตรรัตน พูลสวัสดิ์   รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง   

4. นางบงกช สุวรรณเดช   ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  

คณะผูจัดทำ

1. นางสาวจุฑารัตน โชติเวทยศิลป  สถาปนิกชำนาญการ     

2. นางสาวภัทรพร กูลประสูตร  พนักงานวิเคราะหผังเมือง    

3. นายทัชภงศ เณรรักษา   พนักงานวิเคราะหผังเมือง    

4. นางสาวพัทธนรมน จีระประภาพงศ พนักงานการเงินและบัญชี    

5. นางสาวปณณรัตน ดำรงคสนิทภัสร พนักงานประชาสัมพันธ              



LAND READJUSTMENT FUND
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

224 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม.10310

โทร/โทรสาร 02-2018058-61 email : lrfund@outlook.com

website : http://office.dpt.go.th/lrfund/

facebook : https://www.facebook.com/LRFund/
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