
ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ี

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง



2

น่าน

ลพบุรี

นรำธิวำส

ระนอง

พิษณุโลก
สุโขทัย

นครพนม

มุกดำหำร
ชัยนำท มหำสำรคำม

กำญจนบุรี

น่ำน

โครงกำรที่รับเงินสนับสนุนจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

ลพบุรี

สมุทรสงครำม

งบประมาณปี 2556 .
1. นราธิวาส 

- เงินอุดหนุน
- เงินให้กู้ยืม

งบประมาณปี 2557 .

1. กาญจนบุรี 
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณปี 2558 . 
1. นครพนม (เงินอุดหนุน)
2. พิษณุโลก (เงินให้กู้ยืม)
3. ระนอง (เงินอุดหนุน)
4. สุโขทัย (เงินอุดหนุน)

งบประมาณปี 2559 .
1. มุกดาหาร (เงินอุดหนุน)
2. มหาสารคาม (เงินอุดหนุน)
3. ชัยนาท (เงินอุดหนุน)

งบประมาณปี 2561 .
1. ชัยนาท (เงินให้กู้ยืม)
2. มหาสารคาม (เงินอุดหนุน)
3.  กาญจนบุรี (เงินอุดหนุน)
4. น่าน (เงินอุดหนุน)

งบประมาณปี 2562 .
1. ลพบุรี (เงินอุดหนุน)

2. สมุทรสงคราม

- เงินอุดหนุน

- เงินให้กู้ยืม



รวมทั้งสิ้น : ฿70,591,860.81

โครงกำรที่รับเงินสนับสนุนจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

รวมทั้งสิ้น : ฿156,855,402.07

เงินให้กู้ยืม : 4 โครงการ – 4 สัญญา เงนิอุดหนุน : 11 โครงการ – 13 สัญญา

1. นราธิวาส
2. พิษณุโลก
3. ชัยนาท
4. สมุทรสงคราม

1. นราธิวาส
2. กาญจนบุรี
3. นครพนม
4. สมุทรสงคราม
5. ระนอง
6. สุโขทัย

7. มุกดาหาร
8. มหาสารคาม
9. ชัยนาท
10. ลพบุรี
11. น่าน



4

น่าน

ลพบุรี

นรำธิวำส

พิษณุโลก

ชัยนำท

โครงกำรที่รับเงินให้กู้ยืมจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

สมุทรสงครำม

รวมทั้งสิ้น : ฿70,591,860.81

เงินให้กู้ยืม : 4 โครงการ – 4 สัญญา

1. นราธิวาส
2. พิษณุโลก
3. ชัยนาท
4. สมุทรสงคราม



เงนิให้กู้ยมื: ฿19,000,000.-
วัตถุประสงค์การใช้เงิน :
- เพื่อก่อสร้างถนนสายรองพร้อม
ระบบระบายน ้า

เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส



Before

After

เงินให้กู้ยืม : ฿12,500,000.-

วัตถุประสงค์การใช้เงิน :
- เพื่ อ เป็นค่ าชดเชยการรื อย้ ายอาคาร             
สิ่งปลูกสร้างบริเวณแนวถนนผังเมือง สาย ง 6 
ซึ่งเป็นทางเข้า – ออกโครงการที่ยัง                      
ไม่สามารถรื อย้ายได้

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณตลาดเทศบาล ๕ (ตลาดบ้านคลอง) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 



โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท...(ต่อ)

เงนิให้กู้ยืม : ฿ 3,100,000.-
วัตถุประสงค์การใช้เงิน :
1. เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสาย 15M-1 เขตทางกว้าง 15 เมตร 
2. เพื่อเป็นค่าก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายรอง 6M-2 เขตทางกว้าง 5เมตร
3. เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ    
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานขุดแต่งหนองหลวงตามรูปแบบที่ Reshape

5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการบริหารโครงการ

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อ้าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท



เงนิให้กู้ยืม : ฿ 35,991,860.81
วัตถุประสงค์การใช้เงิน :
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายย่อย
- เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
- เพื่อเป็นค่าเขตขยายประปา
- เพื่อเป็นค่าชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม
บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข5 
เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และต้าบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
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น่าน

ลพบุรี

นรำธิวำส

ระนอง

สุโขทัย

นครพนม

มุกดำหำร

ชัยนำท มหำสำรคำม

กำญจนบุรี

น่ำน

โครงกำรที่รับอุดหนุนจำกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

ลพบุรี

สมุทรสงครำม

รวมทั้งสิ้น : ฿156,855,402.07

เงนิอุดหนุน : 11 โครงการ – 13 สัญญา

1. นราธิวาส
2. กาญจนบุรี
3. นครพนม
4. สมุทรสงคราม
5. ระนอง
6. สุโขทัย

7. มุกดาหาร
8. มหาสารคาม
9. ชัยนาท
10. ลพบุรี
11. น่าน



เงนิอุดหนุน : ฿2,696,570.-
Objective : To construct the 
infrastructure.

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



Land Readjustment Kanchanaburi’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿13,181,600.-
Objective :
1. To construct the road in State 
Railway’s area which is a part of 
the main road. 
2. To construct the At-grade 
concrete Crossing included 
Automatic Barrier.



Land Readjustment Kanchanaburi’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿4,000,000.-
Objective : To construct the            
At-grade concrete Crossing 
included Automatic Barrier.



Land Readjustment Nakhon Phanom’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿10,000,000.-
Objective : To construct             
the drainage system included 
the pumps.



Land Readjustment Ranong’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿6,343,000.-
Objective :
1. To be the expenses of demolishing 

buildings to construct the main road.
2. To construct the new school building 

after demolished.



Land Readjustment Sukhothai’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿1,550,721.-
Objective : To be the expenses of 
demolishing buildings to construct the 
main road.



Land Readjustment Mukdahan’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿1,759,236.07
Objective :
1. To be the expenses of demolishing 

buildings to construct the main road.
2. To be the expenses of demolishing 

electric poles.



Land Readjustment Maha Sarakham’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿2,457,141.-
Objective : To be the expenses for 
compensations of demolished buildings   
to construct the main road.



Land Readjustment Maha Sarakham’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿37,374,000.-
Objective :
1. To be the expenses of demolishing buildings to 

construct the main road and secondary road.
2. To construct the secondary road.



Land Readjustment Chainat’s Project

เงนิอุดหนุน : ฿500,000.-
Objective : To be the expenses of 
reclamation the secondary road 
before constructing.



เงนิอุดหนุน : ฿51,300,000.-
Objective :
1. To construct the secondary road.
2. To construct the Electrical system.
3. To construct the Plumbing system.

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดน่าน อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน



เงนิอุดหนุน : ฿21,193,134.-

วัตถุประสงค์การใช้เงิน :
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างงานเชื่อมทาง
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตสายย่อย

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี บริเวณหมู่ท่ี 9 ต้าบลโคกส้าโรง อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี



เงนิอุดหนุน : ฿4,500,000.-
วัตถุประสงค์การใช้เงิน :
- เพื่อเป็นค่าเขตขยายประปา

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม
บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข5 
เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และต้าบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม


