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หมวดทะ1 กองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท 

 

1.1 กองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท ึตำมมำตรำะ75)  

 

กองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท  เป็นเงินทุน
หมุนเวยนทเป็นนิติบุคคลภำย ตกำรก ำกบของกระทรวงมหำด ทยะ 
จดตงขน นกรม ยธำธิกำร ละผงเมองตำม พระรำชบญญติจดรปทดินเพอพฒนำพนทะพเศเะ2547”ะ 
ดยมวตถปร สงคเ์พอเป็นคำ ชจำย นกำรสนบสนุนกำรด ำเนินกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท  

 กำรจดรปทดน พอพฒนำพนท ะหมำยควำมวำะะกำรด ำเนินกำรพฒนำทดินหลำย ปลงะ ดย
กำรวำงผงจดรปทดิน หมะปรบปรุงะหรอจดสรำง ครงสรำงพนฐำนะ ละกำรรวมรบภำระ ละกระจำย
ผลตอบ ทนอยำงเป็นธรรมะทงน ดยควำมรวมมอระหวำงเอกชนกบเอกชนะหรอเอกชนกบรฐะเพอ ห
เกิดกำร ชประ ยชน์ นทดินทเหมำะสมยิงขน นดำนกำรคมนำคมะเศรษฐกิจะสงคมะสิง วดลอม ละ
ชุมชนะ ละเป็นกำรสอดคลองกบกำรผงเมอง 

ครงกำรจดรปทดน ะหมำยควำมวำะะ ครงกำรทจดท ำขนส ำหรบกำรจดรปทดินเพอพฒนำ
พนทกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนทะะประกอบดวยเงนิ ละทรพย์สินะดงตอ ปน 

1) ะเงินท อนมำจำกเงนิทุนหมุนเวยนเพอกำรจดรปทดนิ นเมองตำมพระรำชบญญติะะะ 
ะะะะงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณะพเศเะไ็3่ 

2) ะเงินอุดหนุนจำกรฐบำล 

3) ะเงินคำบริกำร ละคำปรบทจดเก็จตำมพระรำชบญญติน 

4) ะเงินหรอทรพย์สินอนทมผอุทิศ ห 

5) ะเงินะดอกเบยะหรอผลประ ยชนอ์น ดทเกิดจำกกองทุน 

6) ะเงิน ละทรพย์สนิอนทตกเป็นของกองทุน 

1.2ะะอ ำนำจหนำทของกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนทะ 
1) สนบสนุนดำนกำรเงนิ นกำรพฒนำเมองดวยวิธกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

2) กลนกรอง ละน ำเสนอเรองตอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจดรปทดินเพอพฒนำ
พนทะเพอพิจำรณำกำรสนบสนุนเงนิ ก ครงกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

3) ปฏิบติหนำทตำมระเบยบคณะกรรมกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนท ละคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุน 

4) ประชำสมพนธ์ะะเผย พรขอมลขำวสำรดำนกำรเงนิ ครงกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 
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1.3 วตถปร สงคก์ำร ชจำย งนกองทน ะึตำมมำตรำะ้9) 
1) เป็นเงิน หกยม กผด ำเนิน ครงกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

2) เป็นเงินอุดหนุนหรอเงิน หกยม กสวนรำชกำระองค์กรปกครองสวนทองถินะ
รฐวิสำหกิจะะหรอหนวยงำนอนของรฐะ นกำรจดสรำงหรอปรบปรุงสำธำรณป ภคหรอสถำนท
สำธำรณประ ยชน์ะทเป็นกำรรองรบกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

3) ชเพอกำรคนควำะกำรวิจยะกำรฝกอบรมะกำรประชำสมพนธ์ ละเผย พรขอมล
เกยวกบกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

4) เป็นเงินทดรองจำยคำทด ทนหรอคำเสยหำย นกำรด ำเนิน ครงกำรจดรปทดนิ 

5) เป็นคำ ชจำย นกำรบริหำรกองทุน 

1.4 กำรจดสรร งน ะ 
 ะะะะตำมระเบยบคณะกรรมกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทะะวำดวยกำรจำยเงินหรอกำร
จดสรรเงินจำกกองทุนจดรปทดินเพอพฒนำพนทะเพออุดหนุนะ หกยมะหรอสนบสนุน ครงกำรจดรป
ทดนิเพอพฒนำพนทะพเศเะไ็็ไะะก ำหนดประเภทของเงินสนบสนุน ห ก ครงกำรจดรปทดนิะดงน 

 ะะะะะะ งนอดหนน ะะะหมำยถงะะเงินกองทุนทคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะมมติ หเป็น เงิน
ชวยเหลอ กสวนรำชกำระะองค์กรปกครองสวนทองถินะะหนวยงำนของรฐะะ ละรฐวิสำหกิจะะ นกำรจดสรำง
หรอปรบปรุงสำธำรณป ภคหรอสถำนทสำธำรณประ ยชน์ทเป็นกำรรองรบกำรจดรปทดนิ    

ะะะะะ งน หกยม ะะหมำยถงะะเงินกองทุนทคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะมมติ หผด ำเนิน
ครงกำระะกยมเพอ ช นกำรด ำเนิน ครงกำรจดรปทดิน ะะหรออนุมติ หองค์กรปกครองสวนทองถินะะ
รฐวิสำหกิจะะะหรอหนวยงำนอนของรฐะะะ ช นกำรจดสรำงหรอปรบปรุงสำธำรณป ภคหรอสถำนท
สำธำรณประ ยชน์ทเป็นกำรรองรบกำรจดรปทดนิ  

ะะะะะ งนสนบสนน ะะหมำยถงะะเงินกองทุนทคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะมมติจดสรร หผ
ด ำเนิน ครงกำร ชเพอกำรคนควำะกำรวิจยะกำรฝกอบรมะกำรประชำสมพนธ์ ละเผย พรขอมล
เกยวกบกำรจดรปทดนิ 
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 หมวดทะ2 กำรจดท ำขอ สนอ ครงกำร 

พอขอรบ งนสนบสนนจำกกองทน 

 

ผด ำ นน ครงกำรจดรปทดน พอพฒนำพนท ะตำมมำตรำะ3็ะผทจะเป็นผด ำเนินกำรจด
รปทดนิ ดะมดงตอ ปน 

(1) ะสมำคม 

(2) ะกรม ยธำธิกำร ละผงเมองะะกำรเคหะ หงชำติะะ ละองค์กรปกครองสวนทองถิน 

(3) ะหนวยงำนของรฐหรอนิตบิุคคลอน ดทรฐจดตงขนะเพอกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

(4) ะหนวยงำนของรฐอน ดตำมทก ำหนด นกฎกระทรวง 

ะะ นกรณผด ำเนิน ครงกำรประสงค์จะขอเงนิอุดหนุนะะะเงนิ หกยมะะหรอเงินสนบสนุนจำกกองทุนะะะะะ
หคณะกรรมกำรสวนจงหวด จงผด ำเนิน ครงกำระะะะยนค ำขอตำม บบค ำขอ ชเงินกกองทุนจดรป
ทดนิเพอพฒนำพนทะะึ บบะจรเะ่ืะพรอมทงเอกสำระะดงตอ ปน 

(1) ะวตถุประสงค์ ละเปำหมำย 

(2) ะรำยละเอยดของ ครงกำร 
(3) ะ ผนกำรด ำเนินงำน ละระยะเวลำ 
(4) ะจ ำนวนเงินอุดหนุนะะเงิน หกยมะหรอเงินสนบสนุน 

(5) ะ ผนกำร ชเงินของ ครงกำร 
(6) ะผลประ ยชน์ทคำดวำจะ ดรบจำกกำรด ำเนิน ครงกำร 
(7) ะ ผนท สดงทตง ครงกำรจดรปทดนิ นเขตผงเมองรวมเมองะ ละ ผนผง สดงบริเวณ

ทจะขอ ชเงินกองทุน 

ผด ำ นน ครงกำร ะจะตองศกษำ ละเขำ จขอควำมทปรำกฏ นะ ภำคผนวก 2ะ บบค ำขอ
ช งนกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท ะึ บบะจรเะ่ืะ ดยตลอดะะะ ละจดท ำขอมลรำยละเอยด
ครงกำร ดยมเนอหำตำมหวขอทก ำหนด ว หสมบรณ์ทสุด   ละ สดงถงควำมพรอมทจะด ำเนินกำร ด
ทนทท ดรบอนุมตจิดสรรเงนิกองทุนะ ะดวยะ 

2.1 กำรจดท ำบทสรปผบรหำระ 
ขอเสนอ ครงกำรจะตองมบทสรุปผบริหำรควรมเนอควำม มเกินะไะหนำะ ละภำพ ผนท- ผนผงะใะ

หนำะขอมล ครงกำรตำมหวขอดงน 

1) ขอมล ฉพำ  

 ะะะะชอ ครงกำระะขนำดพนทะะทตง นเขตผงเมองรวมเมองะะทิศทำงกำรขยำยตวของชุมชนะ
จ ำนวน ปลงทดนิะ ละจ ำนวนเจำของทดินะ 
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2) รป บบ ครงกำร ล ป้ำหมำยกำรด ำ นนงำน 

   ะะะะ นวคิดกำรจดรป ปลงทดิน หมะะผงระบบถนนภำย น ครงกำระะกำรเชอม ยงกบถนน
ภำยนอกะระบบระบำยน ำ ละบ ำบดน ำเสยของ ครงกำรพนทนนทนำกำระะ ละพนทจดหำประ ยชน์เพอ
เป็นคำ ชจำย นกำรบริหำร ครงกำระะพรอมทงเปำหมำยกำรด ำเนิน ครงกำร  

3) ควำมจ ำ ป็นของ ครงกำร 

ะะะะะะ     กำร ชประ ยชน์ทดินปัจจุบน ละศกยภำพของพนทบริเวณ ครงกำระะ นวทำงกำรพฒนำ
ระบบ ครงขำยคมนำคมตำมผงเมองะระบุควำมจ ำเป็นทจะตองด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินบริเวณนะ
ควำม มเพยงพอของงบประมำณ นกำรบริหำร ครงกำระะ ละควำมจ ำเป็นทจะตองขอ ชเงินจำกกองทุนะ
เพอ ห ดมกำรกอสรำงหรอรอยำยทจะท ำ หเกิดระบบ ครงขำยทสมบรณ์ตำม ผนผงกำรจดรป ปลง
ทดนิท ดวำงผง วะ ละจะสำมำรถขำยทดนิจดหำประ ยชน์ ดะ 

4) ร ย วลำด ำ นน ครงกำร 

ะะะะะะะะะะะะะะระยะเวลำด ำเนิน ครงกำรเมอ ดรบเงินจำกกองทุนจน ลวเสร็จตำมวตถุประสงค์กำรขอ ช
เงินกองทุนะะ ละระยะเวลำกำรคนเงิน หกองทุนะ  

5) ผลปร ยชน์ทจ ดรบ 

ผลประ ยชน์ทจะ ดรบเมอ ด ชเงินจำกกองทุนะะะ ละท ำ หภำพรวมของกำรบริหำร ครงกำระ
จดรปทดนิของเมอง ดรบประ ยชน์อยำง ร 

6) ผนกำร งน 

ระบุจ ำนวนเงินงบประมำณท ชบริหำร ครงกำรทงหมดเมอ ครงกำรเสร็จสมบรณ์ 

 

งบปร ม ณ 

 

จ นวนเงน
(บ ทื 

 

รอยล  

 

หม ยเหต 

1. งบประมำณทง ครงกำร  ใโโ  

2. ดรบจดสรรจำก 

กรม ยธำธิกำร ละผงเมอง 
   

3. เงินจำกกำรขำยทดนิะะะะะะะะ 
จดหำประ ยชน์ 

   

4. เงินสมทบจำกหนวยงำนอนะ ะ    

5. งนขออดหนนแกยมะะะะ 
จำกกองทน 
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้ืะรำยล อยดงำนกอสรำงทขอ ช งนจำกกองทน ป ชด ำ นนกำระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะบำท 

ร ยก รกอสร ง 

ถนนขน ด
เขตท งกว ง 

( มตรื 

คว มย ว 

ถนน 

( มตรื 

ร ค  

ตอหนวย 

(บ ทแ มตรื 

ร ค รวม 

(คว มย วX 

ร ค ตอ
หนวยื 

หม ยเหต 

-เงินอุดหนุนแกยมกองทุน 

-ถนนสำยรอง 
-ถนนสำยยอย  

-ถนนสำยยอย  

-สวนสำธำรณะะ 
รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ืะควำมพรอมของ ครงกำระ 
บบกอสรำง ประมำณรำคำ หมำยเหตุ 

ลวเสร็จ  

ตำม บบ ปลนแ ผนผงเเเเเเเเเเเเเเเ 
 

 

ลวเสร็จะ 
ตำมเอกสำรเเเเเเเเเเเเเ 

 

 

สรปะะะะะตองกำรขอรบกำรสนบสนนดำนกำร งนจำกกองทนจดรปทดน   

ปร ภท งนเเเเเเเเเเเเเเเเเเเจ ำนวนะะเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเะบำท 

 

9ืะ ผนท ล ผนผง 
-ะ ผนผง สดง ทตง ครงกำร นเขตผงเมองรวม พรอมภำพถำยทำงอำกำศ 

-ะ ผนทปัจจุบนกอนกำรจดรปทดนิ 

-ะ ผนผง ปลงทดินทมกำรจดรป ปลงทดิน หมะ สดงบริเวณทจะน ำเงินกองทุน ป ชะะะะ 
ะะ ะะะด ำเนินกำร 

 

 

 

 



หน้า 10     ขั้นตอนขอรับงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปทีไดินพืไอพัฒนาพืๅนทีไ     
 

ไเไะะ อกสำร นกำรยนขอ ช งนกองทนะ 
1) หนงสอน ำสง  

ผด ำเนิน ครงกำร”ะจะตองจดท ำหนงสอน ำสงถงะ ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนกองทุนจดรป
ทดินเพอพฒนำพนท”ะ ละจดหมำยจะตองลงนำม ดยผมอ ำนำจ นกำรลงนำมของหนวยงำนนนะหรอผท
ดรบมอบหมำย ดยลำยลกษณ์อกษรจำกผมอ ำนำจ นกำรลงนำม นกำรท ำขอตกลงะหรอสญญำผกพนะะ 

2) บบค ำขอ ชเงินกองทุน  ึ บบะจรเ่ืะะจะตองกรอก บบค ำขอ นสวนทเกยวของ ห
สมบรณ์ทสุดะเพอทส ำนกงำนกองทุนจดรปทดินจะ ดรวบรวม ว นฐำนขอมลอยำงถกตองะ ละชวย ห
กำรจดเตรยมขอเสนอ ครงกำรเป็น ปตำมขอก ำหนด ละสะดวก นกำรติดตำมะ บบค ำขอปรำกฏ น
เอกสำรภำคผนวกะไ 

3) บญช ครงกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทะบนทก ผนรำยรบ-รำยจำยทงหมดของ
ครงกำรทคำดกำรณ์วำจะด ำเนนิกำรเสร็จสิน ละประกำศปด ครงกำร นรำชกิจจำนุเบกษำ 

4) ฟล์เอกสำร นรปของ ฟล์เอกสำระPDF จ ำนวนะใะชุด 

5) เอกสำรสนบสนุนอน  

2.3 กำรจดท ำรำยล อยด ครงกำรทจ ขอ งนกองทน 

ะะเอกสำรประกอบค ำขอ ชเงินกองทุนะะ ประกอบดวยรำยละเอยดของขอเสนอ ครงกำรเพอ
ขอรบกำรสนบสนุนจำกกองทุนจดรปทดนิเพอพฒนำพนทะะประกอบดวย 

 

ะะะะใเ  บทน ำ 
ะะะะไเ  วตถุประสงค์ ละเปำหมำย 

ะะะะ3เ  รำยละเอยด ครงกำระะลกษณะปัญหำะะควำมจ ำเป็น ละเหมำะสม นกำรด ำเนินงำน 

ะะะะๆเ  ผนกำรด ำเนินงำน ละระยะเวลำ 
ะะะะ็เ  วิธกำรด ำเนินงำน 

ะะะะ่เ  ขนตอนงำนตำง  ของ ครงกำร 
ะะะะ้เ  ผนกำร ชเงินของ ครงกำระ ละบญช ครงกำร 
    8.  ผลประ ยชน์ทคำดวำจะ ดรบจำกกำรด ำเนิน ครงกำร 
    9.  หลกประกน 

   10.        เอกสำรสนบสนุนอน  
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นอหำของรำยล อยด ครงกำร 

 

(1) บทน ำ เป็นกำรเสนอเรองน ำเกยวกบ นวควำมคิดริเริม ครงกำระะะ สดงควำมคิดเห็นตอ
ควำมส ำคญของปัญหำะะ ละ สดง ผนกำรด ำเนินงำนพอเป็นสงเขป 

(2) วตถปร สงค์ะะะะะะะะะะะ
ล
ป้ำหมำย  

ระบุอยำงกระชบ ละชดเจนะะถงวตถุประสงค์หลกของ ครงกำรจดรปทดินะ พรอม
ทงช จงถงเปำหมำยกำร ชจำยเงนิทจะ ดรบกำรสนบสนุนจำกกองทุนวำเมอ ชเงิน
ลวจะท ำ ห ครงกำรประสบผลส ำเร็จอยำง ระ 

(3) รำยล อยด
ของ ครงกำร  

-ขอมลเฉพำะะขนำดพนท ครงกำระะจ ำนวน ปลงทดินะจ ำนวนเจำของทดินะะทตง
ครงกำรจดรปทดิน นเขตผงเมองรวมะะะ นว นมทิศทำงกำรขยำยตวของเมองะะะ
สภำพพนท ละกำร ชประ ยชน์ทดินกอนด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินะะ ละจะตอง
ระบุ หลงเงนิทุนทงหมดท ช น ครงกำรจดรปทดนิ 

-ลกษณะของปัญหำทเกิดขน ะอธิบำย ละช หเห็นถงสภำพปัญหำทเกิดขน พรอม
รำยละเอยดของปัญหำ  ละควำมจ ำเป็น นกำร กปัญหำ 

-ควำมจ ำเป็น นกำรด ำเนินงำน ช จงถงผลเสยตำง  หรอจุดดอยทเกิดขนจำก
ปัญหำดงกลำว ละ สดงถงควำมจ ำเป็นทควรจะด ำเนินกำรบำงสิงบำงอยำง
ขนมำเพอ กปัญหำหรอพฒนำ หมประสิทธิภำพมำกขนะะ 

-ควำมเหมำะสม นกำรด ำเนินกำรเพอ กปัญหำะ สดงเหตุผลทำงวิชำกำร
เกยวกบ ผนด ำเนินกำร ละวิธกำรด ำเนินงำนทจะ ชเงินจำกกองทุนเพอ ห
สำมำรถ กปัญหำ ดเป็นกำรสนบสนุนควำมเป็น ป ด นกำรจดท ำ ครงกำร 

(4) ผนกำร
ด ำ นนงำนะะะะ
ล

ร ย วลำ 

ขอบเขตของกำรด ำเนินงำนะะเป็นกำรก ำหนดขอบเขตของ ครงกำรวำะเนองำนจะ
ครอบคลุมเพยง ด จะจดท ำอะ รบำง นขอบเขตทก ำหนดขนนะ หชดเจน รวมถง
ระบุระยะเวลำของกำรด ำเนินงำน นขนตอนตำงะ  

(5) วธกำร
ด ำ นนงำน  

ระบุถงวิธกำรปฏิบติงำนอยำงละเอยดะเพอเนน นกำรตอบค ำถำมวำ ท ำอยำง ร 
(How) นกำร ชเงินกองทุนน กรณทมกำรกอสรำง ห สดงรำยละเอยด บบกำร
กอสรำงะ ละอธิบำยถงขนตอนกำรท ำงำนทงะระบบดวย 
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(6) ขนตอนงำน
ตำงะ  ของ
ครงกำระ 

-อธิบำย ครงกำรออกเป็นงำนตำง  ะอยำงเป็นขนตอน เพอ หเกิดกำรด ำเนินงำน
อยำงมประสิทธิภำพมำกทสุด ละเมอด ำเนินงำนตำมขนตอนตำง  จนครบถวน
จะส ำเร็จเป็นงำนของ ครงกำรทงหมด  ละเสร็จตำมเวลำทก ำหนด  

 ะ-ระบุระยะเวลำท ช น ครงกำร ตง ตเรมิตนจนสินสุด ครงกำระะะ ดยอำจระบุถง
วน เดอน หรอป ผนกำรด ำเนินงำนอำจก ำหนดวำกำรท ำงำนจะด ำเนินกำรอยำง
มล ำดบ ละเสร็จสินตำมวนทก ำหนด ว ดยกำรระบุเวลำนควรท ำอยำงรอบคอบ 

จดเตรยม Time-based Flow Chart สดงกิจกรรม ละชวงระยะเวลำกำรท ำงำน 

 

(7) ผนกำร ช
งนของ
ครงกำระ  

-ระบุ หลงทมำของรำยรบทงหมดของ ครงกำระะรวมถงกำรประมำณรำคำคำ
กอสรำงหรองำนรอยำยตำงะ ะะจนเสร็จสิน ครงกำร 

-จ ำ นกรำยละเอยดคำ ชจำย นกำรด ำเนินงำน ตละประเภท หชดเจน พรอมทง
จะตอง จก จงรำยละเอยดของคำ ชจำยตอหนวยของ ตละรำยกำรดวยะะเชนะะ
กำรกอสรำงถนน หระบุควำมกวำงะควำมยำวะรำคำตอหนวยะะ ละรำคำรวมของ
รำยกำรกอสรำงถนนดวย ตวอยำง ผนกำร ชเงินตำมภำคผนวกะๆ 

(8) ผลปร ยชน์ 

ทคำดวำจ
ดรบจำกกำระะะ
ด ำ นน
ครงกำร  

-ระบุรำยละเอยดอยำงชดเจนถงลกษณะเฉพำะของควำมส ำเร็จท ดจำกกำร
สนบสนุนเงินกองทุนะะตง ตเริมตนจนเสร็จสนิ ครงกำร ะ 

-ระบุผลประ ยชน์ทงหมดทเกิดจำกกำรเปลยน ปลงอนเนองมำจำกผลของกำร
ด ำเนิน ครงกำรส ำเร็จเปรยบเทยบสภำพปัญหำปัจจุบนะะเป็นกำรหำขอสนบสนุน
ถงควำมจ ำเป็นทตองด ำเนนิ ครงกำร 

(9) หลกปร กน นกำรขอ ชเงินกองทุน หมหลกประกนท มติดภำระหนสิน ดะ ะกบผ ดทงสิน 

หำกเป็นทดินจดหำประ ยชน์ น ครงกำระึReserve Landืะตองมหนงสอรบรอง
กำรประเมินรำคำทรพย์สินะหรอรำคำทดิน ปลง หม น ครงกำรจดรปทดินเพอ
พฒนำพนท 

(10) อกสำร -เอกสำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจดรปทดินสวนจงหวดะทมมติ
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สนบสนน 

อนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ หผด ำเนิน ครงกำรขอ ชเงินกองทุนะท สดงควำมเห็นเกยวกบควำม
เหมำะสมของ ครงกำระเพอประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำระบริหำร
กองทุนะะ ดยสรุปเกยวกบควำมคิดริเรมิของ ครงกำระควำมเห็นเกยวกบปัญหำซง
เป็นทมำของกำรขอ ชเงินกองทุนะะควำมเป็น ป ดของกำรบริหำร ครงกำร หเสร็จ
สมบรณ์ ละ สดง ผนกำรด ำเนินงำนพอสงเขป  ควำมพรอมทจะด ำเนินกำร ด
ทนทเมอ ดรบเงินจำกกองทุน 

-หนงสอรบรองกำรประมำณรำคำคำกอสรำงจำกหนวยงำนทเกยวของะะะะ 
ะะะะะเชนะะหนงสอจำกกองมำตรฐำนรำคำกลำงะะกรม ยธำธิกำร ละผงเมองะะะะะะ 
ะะะะะะะะะะะะกำร ฟฟำสวนภมิภำคะะกำรประปำสวนภมิภำคะะ 
ะะะะะะะะะะะะกำรรถ ฟ หงประเทศ ทยะเป็นตน 

-ประกำศคณะกรรมกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทสวนจงหวดเเเเ เเเเเเเเเเเเเเะะ 
เรองะกำรมมติ หควำมเห็นชอบ หด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินบริเวณเเเเเเเเเเเ 
ของจงหวดเเเเเเเเเเเเเเเเเ ดย ดประกำศ นรำชกิจจำนุเบกษำ ตำมมำตรำะๆ8ะ หง
พระรำชบญญติจดรปทดนิเพอพฒนำพนทะพเศเะไ็ๆ้ 
-ทดิน ละอสงหำริมทรพย์อนเป็นทรพย์สินของ ผนดินะหรอหนวยงำนะทม
กฎหมำยคุมครองกำร อน ดยเฉพำะ นเขตด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินะ หเสนอ
เรองตอคณะกรรมกำรจดรปทดินพิจำรณำะะ ละด ำเนินกำรถอนสภำพหรอ อน
ตำมกฎหมำยทเกยวของะะ ห ลวเสร็จกอนยนเรองขอ ชเงินกองทุนะ ดย นบ
เอกสำรหลกฐำนประกอบตำมมำตรำะ็็ะ หงพระรำชะบญญติจดรปทดินเพอ
พฒนำพนทะพเศเะไ็ๆ้ 
-กำรประกำศผงทดิน ปลง หมะะตำมมำตรำะ้โะ หงพระรำชบญญติจดรปทดิน
เพอพฒนำพนทะพเศเะไ็ๆ้ะทประกำศ ดยคณะกรรมกำรจดรปทดนิสวนจงหวดะ 
- ละเอกสำรอนะ ะทเกยวของ 
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หมวดทะะ3 ขนตอนขอรบกำรสนบสนน งนจำกกองทน 

 

ะะะะะด ำ นนกำรตำมขนตอนกำรขอ ช งนกองทนะดงน 

1. สรปควำมตองกำรขอ ช งนกองทน 

ผขอ ชเงินสรุปควำมตองกำร ชเงิน ละยนเรองตำม บบค ำขอ
ชเงนิกองทุนะึ บบะจรเ่ืะพรอมเอกสำรหลกฐำนตำงะ ะ 

2. สนอคณ กรรมกำรจดรปทดนสวนจงหวด 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจดรปทดินสวนจงหวดตรวจสอบควำมถกตอง ละครบถวนของ
เอกสำระ ลวเสนอคณะกรรมกำรจดรปทดนิสวนจงหวดพิจำรณำ 

3. คณ กรรมกำรจดรปทดนสวนจงหวดพจำรณำ ล หควำม หน 

3เใะ หควำมเห็นชอบ นกำรขอ ชเงินจำกกองทุน 

3เไะเสนอควำมเห็นเกยวกบควำมเหมำะสมะ ละควำมเป็น ป ดของ ครงกำระะะะะะะะะะะะะะะะะ 
ะะะะะะตอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน  

4. ยนค ำขอ ช งนกองทนะึจรเ่ื 
ยนเรองผำนส ำนกงำนกองทุนจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

5. สนอคณ อนกรรมกำรดำนบรหำรแดำนร บยบกองทน 

ส ำนกงำนกองทุนตรวจสอบ ลวเสนอคณะอนุกรรมกำรดำนบริหำรกองทุนะ ะเพอพิจำรณำ
กลนกรองเรองกอนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

หรอเสนอคณะอนุกรรมกำรดำนระเบยบะหลกเกณฑ์ะ ะเพอพิจำรณำกลนกรองกรณเรองะ 
ทเกยวกบระเบยบะะขอกฎหมำยทจ ำเป็นตองวินจิฉยกอน 

6. สนอคณ กรรมกำรบรหำรกองทนพจำรณำ 

ส ำนกงำนกองทุนะะสรุปมติกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน ะ ละอนุกรรมกำร 
ดำนระเบยบ ะะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ะเพอพิจำรณำะ 

7. จงมต หผด ำ นน ครงกำรทรำบ 

ส ำนกงำนกองทุนะ จงมติ ละเงอน ขของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน หผขอ ชเงนิทรำบ 

8. ท ำสญญำแขอตกลง อน งน หผขอ ช งน 

ะะะะะส ำนกงำนกองทุนะจดท ำสญญำแขอตกลง หทงสองฝำยลงนำม ะ ละ อนเงินเขำบญชของ
ผขอ ชเงินะผขอ ชเงินผอนช ำระเงินกตำมสญญำะหรอคนเงินอุดหนุนตำมขอตกลงะ ละรำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำน หคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทรำบทุก ตรมำส 
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ผงขนตอนกำรขอรบกำรสนบสนน งนจำกกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ะะะะะะท ำสญญำแขอตกลง3ะะ อน งน หผขอ ช งน 

 

สรปควำมตองกำรขอ ช งนกองทน 

 

 คณ กรรมกำรจดรป ะสวนจงหวด
พจำรณำ ล หควำม หน 

 เห็นชอบะแะ มเห็นชอบะ นกำร ชเงินกองทุน 

พรอมควำมเห็นะควำมเหมำะสมะควำม
เป็น ป ดะ
 

สนอคณ อนกรรมกำรดำนบรหำร 

สกจพเไะสรุปผล 

กำรพิจำรณำ 

คณ กรรมกำรบรหำรกองทน
พจำรณำ 

จงมต หผด ำ นน ครงกำรทรำบ 

 

จงมติ หผด ำเนิน ครงกำร
ทรำบวำ มผำนกำร
พิจำรณำ

ครบแ มครบ 

เห็นชอบะ/ ปรบปรุง 
 

มเห็นชอบ 

 

ใะะฝำยวิเครำะห์ ละลงทุน 

2 ะฝำยอ ำนวยกำร ละะคกกเบริหำรกองทุน 
3ะะฝำยนิติกรรมสญญำ 

ปรบปรุง 
 

ผด ำเนนิ ครงกำรปรบปรุง 

ตำมควำมเห็นะคกกเะ ลวะ
จงกลบะสกจพเใ 

 1 

 5 

 6 

 7 

 8 

สนอคณ อนกรรมกำรดำนร บยบ 

 3
1 

 4
1 

ยนค ำขอ ช งนกองทนะ(จรเ่ื 
 

สนอคณ กรรมกำรจดรป ะสวนจงหวด 

ยืไนขอ฿ช้งินกองทุนพร้อมขอด านินครงการ  
 

 2
1 

ยืไนขอ฿ช้งินกองทุนหลังด านินครงการล้ว  
 

 5 

2.1 2.2 

กรณมกฎระเบยบทตองวนิจิฉย 
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รำยล อยดตำมขนตอนกำรขอ ช งนกองทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 สรปควำมตองกำรขอ ช งนกองทน 

ะะะะะะะผด ำเนิน ครงกำระตรวจสอบบญช ครงกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทะะ
ประมำณกำรสรุปรำยรบ-รำยจำยทงหมดของ ครงกำรจนถงปด ครงกำระวำมงบประมำณ
เพยงพอหรอ มะะ ละตองกำร ชเงินจำกกองทุนะะะเพอเป็นคำ ชจำย นสวนทยงขำยทจดหำ
ประ ยชน์ ม ดะะหรอมควำมจ ำเป็นทจะตอง ชเงนิเพอด ำเนินกำรกอนเพอ หสำมำรถด ำเนิน
ครงกำร หเสร็จสมบรณ์หรอ มะึตวอยำงเอกสำรบญช ครงกำระภำคผนวกะ3ืะ 

ะะะะะะะเมอมควำมตองกำรขอรบกำรสนบสนุนดำนกำรเงินจำกกองทุนจดรปทดิน
เพอพฒนำพนทะ หจดท ำเอกสำรตำมขนตอน หสอดคลองกบกิจกรรมะตำมระเบยบ
คณะกรรมกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทะวำดวยกำรจำยเงินหรอกำรจดสรรเงินจำกกองทุน
จดรปทดินเพอพฒนำพนทเพออุดหนุนะ หกยมหรอสนบสนุน ครงกำรจดรปทดินเพอพฒนำ
พนทะพเศเะไ็็ไะะเสนอตอคณะกรรมกำรจดรปทดนิสวนจงหวดเพอพิจำรณำะดงน 

     1)  จดท ำ บบค ำขอ ชเงินกองทุนะึ บบะจรเ่ื พรอมทงเอกสำรดงน 

ะะะะะะ  ะะะะะะะ-ะวตถุประสงค์ ละเปำหมำย 

ะะะะะะ  ะะะะะะะ-ะรำยละเอยดของ ครงกำรทขอรบกำรสนบสนุนเงนิจำกกองทุนะ 
ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเชนะะผง ปลงทดินกอน ละหลงกำรจดรปทดนิะะะภำพถำยพนทะะะะะะะะะะะ
ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ ครงกำร สดงต ำ หนงบริเวณทขอ ชเงินกองทุนะะเป็นตน 

               - ผนกำรด ำเนินงำน ละระยะเวลำ 
ะะะะะ         - จ ำนวนเงินอุดหนุนะเงิน หกยมหรอเงินสนบสนุน 

ะะะะะะ  ะะะะะะะ-ะ ผนกำร ชเงินะ ละกำรสงเงินคน หกองทุน 

ะะะะะ  ะะะะะะะ-ะผง สดงต ำ หนงพนทจดหำประ ยชน์,ะรำคำประเมนิ 

ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะทดนิจดหำประ ยชน์ 
ะะะะะะ  ะะะะะะะ-ะ บบกำรกอสรำงะึปรเๆ, ปรเ็ืะหรอกรณมคำชดเชยกำรรอยำยะ 
ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะตองมหนงสอรบรองจำกกองมำตรฐำนรำคำกลำงะ 
ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ-ะผลประ ยชน์ทจะ ดรบจำกกำรด ำเนิน ครงกำร 

ไืะเสนอเรองกำรขอ ชเงินกองทุน หคณะกรรมกำรจดรปทดินเพอ
พฒนำพนทสวนจงหวดพิจำรณำ 

ะะะะ 
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3เไะะะน ำ สนอคณ กรรมกำรจดรปทดนสวนจงหวด 

ใืะะะส ำนกงำน ยธำธิกำร ละผงเมองจงหวดะึเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจดรปทดินะะะะะะ
สวนจงหวดืะตรวจสอบควำมถกตอง ละครบถวนของเอกสำระรำยละเอยดกำรขอ ชเงินกองทุน
ลวเสร็จะ หเสนอคณะกรรมกำรจดรปทดินสวนจงหวดพิจำรณำะ ดยสำมำรถเสนอขอ ชเงิน ดะ
ไะชวงเวลำะคอ 

ะะะะะะ  ะึใืะะะพรอมค ำขอด ำเนนิ ครงกำรจดรปทดนิ ะ 
ะะะะะะ  ะึไืะะหลงจำกคณะกรรมกำรจดรปทดนิสวนจงหวดอนุมติ ครงกำร ลว 
 ะไืะะเมอคณะกรรมกำรจดรปทดินสวนจงหวดะเห็นชอบ หขอรบกำรสนบสนุนเงินจำก
กองทุน ลวะะ หเสนอ ครงกำรขอรบเงิน หคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำอนุมติ ะ ดย ห
คณะกรรมกำรจดรปทดนิสวนจงหวดะ สดงควำมเห็นเกยวกบควำมเหมำะสมของ ครงกำรขอรบ
เงนิเพอประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนดวยะ 
 ะะ3ืะผด ำเนิน ครงกำรจดสง บบะจรเ่ะพรอมเอกสำรหลกฐำน หส ำนกงำนกองทุน
ตรวจสอบควำมถกตอง ละครบถวนของเอกสำระ ดยส ำนกงำนกองทุนจะตรวจสอบขอมละ ละ
ลงพนทส ำรวจ ครงกำระะพรอมทงวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำร หกำรสนบสนุน ละ จงผล
กำรตรวจสอบ หผด ำเนนิ ครงกำรทรำบ   

ะะๆืะะส ำนกงำนกองทุนเสนอเรองกำรขอ ชเงนิ หคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำ 

3เ3ะะะคณ กรรมกำรจดรปทดนสวนจงหวดพจำรณำ ล หควำม หน 

ะคณะกรรมกำรจดรปทดินสวนจงหวดพิจำรณำค ำขอ ชเงินจำกกองทุนะ ดยตอง
ด ำเนนิกำรดงตอ ปน 

ะะใืะะพิจำรณำ หควำมเห็นชอบ นกำรขอ ชเงินจำกกองทุน 

ะะะะไืะเสนอควำมเห็นเกยวกบควำมเหมำะสมะะควำมเป็น ป ดของ ครงกำระะะะ 
ตอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะ  

    3ื ระบุเงอน ข นกำรขอรบ ละกำรคนเงิน หกองทุน 
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3.4 ยนค ำขอ ช งนกองทนะึ บบะจรเ่ื 
ผด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทหรอผขอ ชเงินะะยนค ำขอตำม บบ

ค ำขอ ชเงินกองทุนะึ บบะจรเ่ืะ ละเอกสำรหลกฐำนตำงะ ะะ หส ำนกงำน ยธำธิกำร ละผงเมอง
จงหวดะึเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจดรปทดินสวนจงหวด)ะ ละส ำนกงำน ยธำธิกำร ละผงเมอง
จงหวดะสง หส ำนกงำนกองทุนจดรปทดินเพอพฒนำพนทพิจำรณำ นเบองตนะ ดยตรวจสอบ
ควำมครบถวนของเอกสำรตำม บบกำรตรวจสอบ นภำคผนวกะ็ 

3เ่ะะะ สนอคณ กรรมกำรบรหำรกองทนพจำรณำ 

ะ ส ำนกงำนกองทุนจดรปทดิน ะสรุปมติกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำร
กองทุน ะแอนุกรรมกำรดำนระเบยบ ะ ละน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ะพิจำรณำ
กำรสนบสนุนเงิน หผด ำเนิน ครงกำรเป็นเงินอุดหนุนหรอเงิน หกยมะระบุวตถุประสงค์ นกำร ช
เงินกองทุนะพรอมเงอน ขะ ละระยะเวลำ ผนกำรปฏิบติงำน ละ ผนกำร ชเงนิคนกองทุน 

 ะะะะะะะะะะผด ำเนิน ครงกำรเขำรวมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ะเพอช จง
รำยละเอยด ครงกำระเหตุผละ ละควำมจ ำเป็นทจะขอ ชเงินกองทุนะพรอมทงกำรวิเครำะห์
ควำมเหมำะสมของ ครงกำรทขอรบกำรสนบสนุน ละผลประ ยชน์ทจะ ดรบะะเพอประกอบกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะะะ  ะ 

ะะะะะะะะะะะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจะจด หมกำรประชุมทุก ตรมำสเพอพิจำรณำกำร
อนุมติ ห ชเงนิจำกกองทุนะ ะ นกำรสนบสนุน ห ก ครงกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

 

3เ็ะะะ สนอคณ อนกรรมกำรดำนบรหำรแดำนร บยบกองทน 

ะ ส ำนกงำนกองทุนจดรปทดินเพอพฒนำพนทะรบ บบค ำขอะพรอมตรวจสอบ
ควำมถกตองะควำมครบถวนของเอกสำระ ลวท ำกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสม นกำร หเงิน
สนบสนุนจำกกองทุนตำมระเบยบหรอประกำศกองทุน ลวจงน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรดำน
บริหำรกองทุน ละส ำนกงำนกองทุนเพอพิจำรณำ  กลนกรองเรองกำรขอรบกำรสนบสนุนเงิน
จำกกองทุนะกอนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

กรณตองพิจำรณำกลนกรองเรองทเกยวกบระเบยบะหรอขอกฎหมำยทจ ำเป็นะ
ตองวินิจฉยจะตองเสนอเรองตอคณะอนุกรรมกำรดำนระเบยบะหลกเกณฑ์ะวิธกำร ละเงอน ข
กองทุนกอนะ ลวจงน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรดำนบริหำรกองทุนะ ละคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนตอ ป 
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3เ8ะะะท ำสญญำแขอตกลง อน งน หผขอ ช งน 

ะะะะะะะะะะะะะะะส ำนกงำนกองทุนะะจดท ำรำงสญญำแขอตกลง หผขอรบเงนิสนบสนุนลงนำม 

 ะะใืะะผด ำเนิน ครงกำระะตรวจสอบสญญำเงิน หกยมแบนทกขอตกลงเงนิอุดหนุนะะพรอมทง
เอกสำร นบทำยสญญำ ละลงนำมะ ลวสงคน หส ำนกงำนกองทุนะพรอมเอกสำรหลกฐำน
ประกอบของผลงนำมะะเชนะะส ำเนำบตรขำรำชกำรเพอด ำเนินกำรตอ ปะะ 
 ะะไืะะเมอสญญำเงิน หกยมแบนทกขอตกลงเงินอุดหนุนะ ดมกำรลงนำมของผด ำเนิน
ครงกำรรวมกบประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ลวะะ หเก็บ วเป็นหลกฐำนฝำยละะใะฉบบ 

3ืะะกองทุนจดรปทดนิ ะ อนเงนิเขำบญชเงินฝำกธนำคำรของผขอ ชเงนิตำมสญญำ 
ะะๆืะะผขอ ชเงนิะผอนช ำระเงินกตำมสญญำะผำนบญชเงนิฝำกธนำคำรของกองทุนะ  

ะะ็ืะะส ำนกงำนกองทุนออกหลกฐำนกำรช ำระคนเงนิกองทุน หผขอ ชเงนิ 

ะะ่ืะะผขอ ชเงินรำยงำนผลกำร ชจำยเงินะ ละผลกำรด ำเนินงำน ครงกำรจดรปทดินตอ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทุก ตรมำส 

3เ้ะะ จงมต หผด ำ นน ครงกำรทรำบ 

ะะะะะะส ำนกงำนกองทุนะะะ จงมติคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน หผขอ ชเงนิรบทรำบะ 
-ะกรณะ:ะะคณ กรรมกำรบรหำรกองทนะะมมตอนมตะ 

  ะะะะใืะะผด ำเนิน ครงกำระรบ จงมติกำรอนุมติะ ละวงเงินท ดรบสนบสนุน
จำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน พรอมเงอน ข 

  ะะะะไืะผด ำเนิน ครงกำรจดท ำเอกสำรขอมลเพิมเติมะ ด กะกำรปรบ ผน
ด ำเนินงำน ละ ผนกำร ชจำยเงินะะพิจำรณำตรวจสอบควำมถกตองของ ผน หสอดคลอง
กบรำยละเอยด ครงกำรท ดรบกำรอนุมติจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะสง หส ำนกงำนะะ
กองทุนะภำย นะใโะวนะหลงจำก ดรบ จงมติคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะเพอ ชประกอบ
นบทำยสญญำ/ขอตกลง 

  -ะกรณะ: ะคณ กรรมกำรบรหำรกองทนะะมมต มอนมต  

  ะะะะะส ำนกงำนกองทุนจดรปทดนิ จงมตคิณะกรรมกำร หผด ำเนิน ครงกำร
ทรำบะะหรอ จง หจดท ำรำยละเอยดเพิมเติมะะตำมขอเสนอ นะของคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนะะ ละเสนอ หคณะกรรมกำรจดรปทดนิสวนจงหวดพิจำรณำอกครง 
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หมวดทะๆ นวทำง ล หลก กณฑ์กำร ห งนสนบสนนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

หลกเกณฑ์ะะ ละ นวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจ ำปของกองทุนเพอสนบสนุน
ห กกำรด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทะอำงอิงตำมระเบยบคณะกรรมกำรจดรปทดินเพอ
พฒนำพนทะะ ละประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจดรปทดนิเพอพฒนำพนทะดงน 

4.1 วง งนทจ หกำรสนบสนน 

(1) เงินอุดหนุนตอง มเกินรอยละะ่โะของเงนิกองทุน น ตละปงบประมำณ 

(2) เงิน หกยมตอง มเกินรอยละะ่โะของเงนิกองทุน น ตละปงบประมำณ 

(3) เงนิสนบสนุนตอง มเกินรอยละะใโะของเงนิกองทุน น ตละปงบประมำณ 

ะะะะะะะะะะะทงนะวงเงินอุดหนุนะเงิน หกยมะ ละเงินสนบสนุนทคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจะพิจำรณำ
อนุมตริวมกน น ตละปงบประมำณะะตอง มเกินรอยละะ8โะของเงนิกองทุน น ตละปงบประมำณะ 
4.2 หลก กณฑก์ำรจดสรร งนกองทน 

 งนอดหนนะะะ 
ครงกำรทจะ ดรบเงินอุดหนุนจำกกองทุนจะตองเป็น ครงกำรทด ำเนิน ครงกำร ดยสวนรำชกำระ

องค์กรปกครองสวนทองถินะรฐวิสำหกิจหรอหนวยงำนอนของรฐเทำนนะจะตองเป็น ปตำมหลกเกณฑด์งน 

(1) ชเงินเพอกำรจดสรำงะหรอปรบปรุงสำธำรณป ภคะหรอสถำนทสำธำรณประ ยชน์ท
เป็นกำรรองรบกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทะรวมทงกำรจดหำะจดซอทดินะวสดุะอุปกรณ์ะเครองมอะ
ละเครอง ชจ ำเป็นส ำหรบกำรด ำเนินงำนะ ละบ ำรุงรกษำระบบสำธำรณ ป ภคะหรอสถำนท

สำธำรณประ ยชน์ะ ละกิจกำรอนทเกยวของ นกรณท ดมกำรจดท ำ ผนปฏิบติกำระเพอกอสรำงหรอ
ด ำเนนิกำร หมสำธำรณป ภคะหรอสถำนทสำธำรณประ ยชน์ดงกลำว 

(2) ะวงเงนิอุดหนุน มเกินรอยละะ้โะของวงเงิน ครงกำร นสวนทเกยวของะ ดยหนวยงำนท
ขอเงินอุดหนุนจะตองออกเงนิสมทบ มนอยกวำรอยละะ3โะของวงเงนิ ครงกำระ 

(3) ะท ำกำรวิเครำะหค์วำมเหมำะสมของ ครงกำรเสนอมำพรอม ผนกำร ชเงินของ ครงกำร 
(4) ะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะสำมำรถก ำหนดเงอน ขกำร ชเงิน ด 

งน หกยม 

ะะะะะะะตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะเรองกำรก ำหนดหลกเกณฑ์ะวิธกำระ ละ
เงอน ข นกำร หผด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินกยมเงินะพเศเะไ็็็ะ ครงกำรท หผด ำเนิน ครงกำรจดรป
ทดนิะกยมเงนิะจะตองเป็น ปตำมหลกเกณฑ์ ละเงอน ขะดงน 

(1) เป็น ครงกำรทผำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสวนจงหวด 

(2) ม ผนกำรด ำเนินกำรพฒนำทดินหลำย ปลง ดยกำรวำงผงจดรปทดิน หมะปรบปรุง
หรอจดสรำง ครงสรำงพนฐำนะ ดยควำมรวมมอของภำครฐ ละเอกชนะสอดคลองกบกำรผงเมอง 
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(3) ม ผนกำร ชคนเงนิกองทุนภำย นเวลำ มเกินะไโะปะปลอดช ำระคนเงนิตน มเกินะไะปะะะะะ 
- กรณองค์กรปกครองสวนทองถินะรฐวิสำหกิจะหรอหนวยงำนของรฐจะขอกยมะะะะะ 
ะะะะก ำหนดอตรำดอกเบยเงนิกนอยกวำอตรำดอกเบยะMLRะรอยละะ3ะตอป 

- กรณหนวยงำนของรฐะะะหรอนิตบิุคคลอน ดทรฐจดตงขนเพอกำรจดรปทดนิะะะะะะะะะะะะะะ 
ะะะะะก ำหนดอตรำดอกเบยเงนิกนอยกวำอตรำดอกเบยะMLRะรอยละะไะตอป 

(4) วงเงิน หกยม มเกินรอยละะ้โะะของวงเงนิ ครงกำร 
(5) ระบุ ผนกำร ชเงินของ ครงกำระตองมกำร ชเงินกยม มนอยกวำรอยละะ3โะเพอ

กำรจดสรำงหรอปรบปรุงสำธำรณป ภคหรอสถำนทสำธำรณประ ยชน์ะ 
(6) ถำผกยมผิดนด มช ำระหนเงินกยมะ ดย ม ดรบกำรผอนผนเป็นหนงสอจำกคณะ

กรรมกำรบริหำรกองทุนะ หคิดดอกเบยระหวำงผิดนดอตรำรอยละะ้เ็ะตอปะของจ ำนวนเงินทผิดนด 

เมอผด ำเนิน ครงกำรประสงค์ขอกยมเงนิ หเสนอ ครงกำร ปยงคณะกรรมกำรสวนจงหวดะเพอะ
เสนอตอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำะ ดยผด ำเนิน ครงกำรตองท ำกำรวิเครำะห์ควำม
เหมำะสม ละควำมพรอมของ ครงกำรเสนอมำพรอมกบกำรขอกยมเงนิ 

 ะะะ งนสนบสนน 

 ะะะะะะจดสรร หกบผด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนท ชเพอกำรคนควำวิจยะกำร
ฝกอบรมะกำรประชำสมพนธ์ ละเผย พรขอมลเกยวกบกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทะตำมมำตรำะ79(3) 

ะะะะะะ งนทดรองจำยจำกกองทน 

ะะะะะกำรยมเงินทดรองจำยจำกกองทุน เพอ ช นกำรด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินตำม
พระรำชบญญติจดรปทดนิเพอพฒนำพนทะพเศเะ2547ะสำมำรถด ำเนินกำร ดตำมประเภทคำ ชจำยะดงน 

(1) คำ ชจำย นกำรรองทุกข์หรอฟองคด ทนสมำคมตำมมำตรำะไ้ 
(2) คำเสยหำยเนองจำกกำรส ำรวจตำมมำตรำะๆไ 

(3) คำเสยหำยทเกิดจำกกำรเขำ ป ชสอยหรอครอบครองทดินทมิ ชทอยอำศยของบุคคล
ดทอย กลกบทดนิ นบริเวณ ครงกำรจดรปทดนิเป็นกำรชวครำวตำมมำตรำะ็9ะ 

ะะะะะผทจะยมเงนิทดรองจำยจำกกองทุนะ ด กะผขอด ำเนิน ครงกำรจดรปทดินะะผด ำเนิน ครงกำร
จดรปทดนิะผตรวจกำรสมำคมะพนกงำนอยกำระคณะกรรมกำรสวนจงหวดหรอคณะกรรมกำระะ 

ะะะะะ นกำรยมเงินทดรองจำยจำกกองทุน หด ำเนินกำรดงนะะ สดงวตถุประสงค์ะะ ละรำยกำร
ดยประมำณทจะน ำเงินทดรอง ปจำยะะะขนตอนกำรยม ละคนเงนิทดรองจำยจำกกองทุน หเป็น ปตำมะ
ประกำศคณะกรรมกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนท รองหลก กณฑ์ กยวกบก รรบ งนะก ร ชจ ยะก ร
กบรกษ ล ก รห ผลปร ยชน์ งนกองทนจดรปทดน พอพฒน พนทะพเศเ2็3โะ(ขอะ3็,ะขอะ
3่เเเเ39ะะ ล ขอะ4ใ, ขอะ42ืะะมำ ชบงคบ ดยอนุ ลมะะเงอน ข นกำรจำยเงิน ละระยะเวลำ นกำรคน
เงินทดรองจำยจำกกองทุน หเป็น ปตำมทะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนก ำหนดะ 
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หมวดทะ5 กำรพจำรณำอนมต งน ห ก ครงกำร 

็.ใ หลกกำรพจำรณำะร ดบทะใะ  
      พิจำรณำค ำขอเบองตนะดงน 

 1ื คุณสมบติของผด ำเนิน ครงกำรครบถวนตำมทก ำหนด ว นะหมวดะ2 

 2ื วตถุประสงค์ของ ครงกำระชดเจนตำมมำตรำะ้9 หงะพระรำชบญญติจดรปทดิน 

ะะะะะะะะะะะะะะเพอพฒนำพนท 

 3ื ควำมพรอมของขอเสนอตำมค ำขอครบถวนะชดเจนะ ละสำมำรถด ำเนินกำร ดทนท 

ะะะะะะะะะะะะะะท ดรบเงนิจำกกองทุนะ 
 4ื เอกสำร นกำรยนขอเสนอะครบถวนตำมทก ำหนด ว 

็.2 หลกกำรพจำรณำะร ดบทะ2 

ส ำนกงำนกองทุนจดรปทดินเพอพฒนำพนทะะจะจดท ำสรุป ละวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำร
ขอ ชเงนิตำมขอะ5.1ะเสนอตอ 

ะ-ะคณะอนุกรรมกำรดำนระเบยบกองทุน ะกรณตองพิจำรณำตำมขอกฎหมำยหรอระเบยบ
เกยวของะะ 

ะ-ะน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรดำนบริหำรกองทุน   เพอพิจำรณำกลนกรองกำร หกำรสนบสนุนะะะะะะ 
ะ-ะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำอนุมติะะะะ 
ดยจะ ชหลกกำร นกำรตรวจสอบเปรยบเทยบกบสภำพทเกิดขนจรงิของ ครงกำระ ผนงำนะหรอ

กิจกรรมทตรวจสอบเป็นหลก นกำรด ำเนินงำน  ดยมรำยละเอยดดงน 

หลกก รตรวจสอบ ก รพจ รณ  

ดำนควำมสอดคลองะึRelevanceื 
- พิจำรณำเปำหมำยของกำร ชเงินกองทุนะสอดคลองกบเปำหมำยของ

ครงกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

- ระบุปัญหำแควำมตองกำรทน ำมำสกำรขอ ชเงิน ละระบุผ ดรบประ ยชน ์

ดำนประสิทธิภำพะึEfficiencyื 
- เปรยบเทยบ อกำสของประ ยชน์ ละควำมส ำเร็จของ ครงกำรทจะเกิดขนจำก

กำร ชเงินกองทุน  

ดำนประสิทธิผละึEffectivenessื - เปรยบเทยบผลประ ยชน์ทเกิดขนจำกกำร ชเงินกองทุนกบเปำหมำยของ
ครงกำร 

ดำนผลกระทบะึImpactื - กำรระบุผลประ ยชนห์รอผลกระทบทคำดวำจะเกิดขน นระยะยำว 

ดำนควำมยงยนะึSustainabilityื 

- กำรระบผุลประ ยชน์ นกำรพฒนำพนทชุมชนเมองะกำรรกษำ
สภำพ วดลอมะ ละกำรพฒนำคุณภำพชวิต  

- ระบุกำรเชอม ยงกบน ยบำยกำรพฒนำเมองะหรอมำตรกำรท ดรบ
ประ ยชนจ์ำกผลส ำเร็จของ ครงกำร 
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็เ3ะกำรพจำรณำอนมต งน ห ก ครงกำรจดรปทดน  

 ใืะะ นกำรพิจำรณำอนุมติอุดหนุนะะเงนิ หกยมะหรอเงนิสนบสนุนะะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
จะพิจำรณำเป็นรำย ตรมำสของ ตละปงบประมำณะะ ดยค ำนงถงสดสวนทเหมำะสม ละเป็นธรรมของ
เงินะ น ตละประเภท 

ไืะะ นกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนะะจะตองน ำควำมเห็นเกยวกบควำมเหมำะสม
ของ ครงกำระพรอมทงกำรวิเครำะห์ควำมเป็น ป ดของ ครงกำรของคณะกรรมกำรสวนจงหวดมำ ช
ประกอบ นกำรพิจำรณำอนุมตเิงินอุดหนุนะะเงนิ หกยม ละเงนิสนบสนุน ครงกำรทตอง ชเงินจำกกองทุนะ 

3ืะะกรณเงินกยมทสมำคมขอกจำกกองทุนะ หพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลกทรพย์ท ชเป็น
หลกประกน ครงกำรดวย 

ๆืะะกรณสวนรำชกำระองค์กรปกครองสวนทองถินะรฐวิสำหกิจะหรอหนวยงำนอนของรฐะขอกยม
เงินจำกกองทุน หเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนวำจะ หมหลกทรพย์ค ำประกน
ครงกำรหรอ มะ ละจ ำนวนเทำ ดของมลคำของ ครงกำระ 

5.4 หลกกำรพจำรณำอนะ ะ 
1ื ะขอมลท ชจดท ำประมำณกำรรำยจำย ตละรำยกำระ หสอดคลองกบผลผลิตของงำน

ครงกำรนนะ ะ หประมำณกำรรำยจำยตำมควำมจ ำเป็น ละประหยดะ ดยอำงอิงตำมหลกเกณฑะ์
อตรำคำ ชจำยะ ละ นวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจ ำปะตำมทส ำนกงบประมำณก ำหนดะ 

2)  ขอมลท ชจดท ำงบประมำณกำรรำยจำยะกรณทอำงอิงคุณสมบติหรอลกษณะะ
(specification)ะของวสดุะอุปกรณ์ะหรอเทค น ลยทตองกำระตองเป็น ปอยำงเปดกวำงะ ปรง สะเป็น
ธรรมะหลกเลยงกำรเออประ ยชน์ หกบผประกอบกำรรำย ดเป็นกำรเฉพำะ 
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หมวดทะ6 กำรท ำสญญำกยม งนแหนงสอขอตกลง 
 

่.1 จงผลกำรพจำรณำ 
ะะส ำนกงำนกองทุนจะมหนงสอ จงมติคณะอนุกรรมกำรหรอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจด

รปทดนิ หะ ผด ำเนนิ ครงกำร”ะท ดรบจดสรรเงินกองทุน ะ ดรบทรำบผลกำรพิจำรณำ 
 

่.2  หนงสอสญญำกำรกยม งนกองทน/ะขอตกลงกำรรบ งนอดหนน 

ะะส ำนกงำนกองทุนจดรปทดินเพอพฒนำพนทะะเป็นผจดท ำหนงสอสญญำกำรกยมเงนิกองทุนแ
ขอตกลงกำรรบเงินอุดหนุนะะซงะ ผด ำเนิน ครงกำรท ดรบจดสรรเงินกองทุน”ะตองอำน ละเขำ จ
ขอควำมทปรำกฏ นหนงสอสญญำกำรกยมเงินกองทุนแขอตกลงกำรรบเงินอุดหนุนะะะ ละ
เอกสำร นบทำยทุกฉบบ ดยตลอดกอนลงนำม นสญญำหรอขอตกลงะะ ดยอำงอิงจำกท ดมมติ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ลวะ ละสงกลบคนส ำนกงำนกองทุนะ ะเพอน ำเสนอ หประธำน
กรรมกำรบริหำรกองทุนรวมลงนำมะ ลวเก็บ วฝำยละะใะฉบบ 
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หมวดทะ้ กำรควบคมกำรด ำ นน ครงกำร 

 

7.1 กำรควบคมกำรด ำ นน ครงกำร  

ึใื ผด ำเนิน ครงกำรท ดรบจดสรรเงินกองทุนะตองปฏิบติ หเป็น ปตำมขอก ำหนดะ หง
หนงสอสญญำกำรกยมเงินจำกกองทุนหรอขอตกลงกำรรบเงินอุดหนุนะะะ ดยตองด ำเนินกำรตำม
ผนงำนภำย นะ่โะวนะนบจำกวนท ดรบเงินงวด รกะะะหำก มเป็น ปตำมนน หสงเงินคนกองทุนะะะหรอ
หำกจะเก็บ ว ชตอ ปตองยนเสนอขอยกเวนกำรน ำสงเงินดงกลำวคนกองทุนเพอ หคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนพิจำรณำตำมทจะเห็นสมควร 

ึไื หนวยงำนท ดรบกำรสนบสนุนจำกกองทุนะ   จะตองยินยอม หเจำหนำทหรอบุคคลท 

ส ำนกงำนกองทุนมอบหมำย เขำ นสถำนททท ำกำรของหนวยงำนหรอสถำนททด ำเนิน ครงกำรอยะเพอ
ประ ยชน์ นกำรติดตำม ละประเมินผล ครงกำร กำรด ำเนิน ครงกำรหำกเกิดอุปสรรค มสำมำรถ
ด ำเนินกำร ดดวยประกำร ดก็ด หนวยงำนท ดรบกำรสนบสนุนเงินจำกกองทุนะ  จะตองรำยงำน ห
ส ำนกงำนกองทุนทรำบทนท เพอพิจำรณำหำทำง ก ขหรอด ำเนินกำรตำมทสมควรตอ ป หรอจะตอง
รำยงำนตอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพอ หมมติอยำง ดอยำงหนงะทงนะผท ดรบกำรสนบสนุน
จะตองด ำเนิน ครงกำระ ดยปฏิบติตำมเงอน ขทปรำกฏรำยละเอยด นสญญำกยมเงนิหรอขอตกลงของ
ตละ ครงกำรอยำงเครงครด 

ึ3ืะะกรณกำรสนบสนุนเป็นเงิน หกยมหรอกำร หเงินอุดหนุน บบมเงอน ข ห ชเงินคนกองทุนะะ
ส ำนกงำนกองทุนจะมหนงสอติดตำมทวงถำมภำย นะ่โะวนกอนครบก ำหนดระยะเวลำช ำระคนะ 
 

7.2 กำรขอ ปลยน ปลงรำยกำรแร ย วลำด ำ นนกำร  

 หำกผด ำเนิน ครงกำรมควำมจ ำเป็นตองเปลยน ปลงรำยกำระะะหรอระยะเวลำด ำเนินกำร ป
จำกรำยละเอยด ครงกำรทคณะกรรมกำรกองทุน ดอนุมติ ว ลวะะะตองด ำเนนิกำรดงนะะะ 

ึ1) ผ ดรบจดสรรเงินกองทุนะจะตองยนเรองตอส ำนกงำนกองทุนภำย นะใ็ะวนะะนบ ตเหตุ
นนเกิดขนะเพอจะ ดพิจำรณำ ก ขกอนผ ดรบจดสรรเงินกองทุนจะด ำเนินงำนตอ ปะหรอจะตอง
น ำเสนอตอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพอพิจำรณำ 

(2) หำกจ ำเป็นตองขอขยำยระยะเวลำตอง สดงเหตุผลควำมจ ำเป็นทตองด ำเนินกำร
ผลกระทบหำกยุติกำรสนบสนุนะ จงเหตุทท ำ หกำรด ำเนินงำน น ตละขนตอน มเป็น ปตำม ผนะ 
นวทำงกำร ก ขปัญหำะ ละ ผนปฏิบติกำร หมทเชอ ดวำจะส ำเร็จลง ดตำมทขอเปลยน ปลง 

(3) กำรขอเปลยน ปลงรำยกำร ละแหรอระยะเวลำด ำเนนิกำรนนเปำหมำยของกำร
ด ำเนนิงำนตอง มลดลง ละวงเงนิ มเพิมขน 
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ตวอยำงะกำรจดท ำบทสรปผบรหำร 

ภำคผนวก ใ 
 



ขั้นตอนขอรับงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปทีไดินพืไอพัฒนาพืๅนทีไ     หน้า 27 
 

ตวอยำงะ:ะะะบทสรปส ำหรบผบรหำร 

ผขอรบ งนจำกกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนทะ:ะ ครงกำรจดรปทดนจงหวดนำน 

1) ขอมล ฉพำ  

 

ขนำดพนท ครงกำระะ292-2-54ะ ระะตงอย นเขตผงเมองรวมเมองนำนะ นทิศทำงกำรขยำยตวดำน
เหนอ ละตะวนตกของชุมชนะะจ ำนวน ปลงทดนิะะ123ะ ปลงะะเจำของทดินะะ67ะรำย 

 

2) รป บบ ครงกำร ล ป้ำหมำยกำรด ำ นนกำร 

   ะะะะะะ-ะจดรป ปลงทดิน หมะะะมผงระบบถนนภำย น ครงกำรถนนสำยหลกะะะถนนสำยรอง ละ
ถนนสำยยอยะะ ครงขำยถนนเชอม ยงกบถนนภำยนอกอยำงสะดวก ละเป็นระบบะะมสวนสำธำรณะ
ละพนทเปด ลงขนำดประมำณะ่เ็ะ ระะเป็นพนทนนทนำกำรของ ครงกำระะะมพนทจดหำประ ยชน์
เพอ ชจำย น ครงกำรประมำณะใ่ะ ร 
ะะะะะะะะะะะะะะะะ-ะมระบบระบำยน ำ ละบ ำบดน ำเสยเป็นระบบทอรวมระบำยน ำออกจำก ครงกำรเชอมตอกบ 

ทอระบำยน ำของเทศบำลเมองนำนะะ ละล ำเหมองสำธำรณะะะะ  
  

3) ควำมจ ำ ป็นของ ครงกำร 

ะะะะะะะะะะะะะะะะ-ะเป็นพนททอย กลกบชุมชนเมองนำน ตเป็นพนทตำบอดะะ ม ดรบกำรพฒนำะถกทิงรำง
วเป็นเวลำนำน ละเป็นพนททม นวถนน ครงกำรผงเมองผำนะสำยะคเะขนำดเขตทำงะใ่ะเมตระควำม
ยำวะ9่็ะเมตระะควรสงเสริมศกยภำพของพนท หมกำร ชประ ยชน์ทดินอยำงมประสิทธิภำพ ละ
พฒนำระบบคมนำคม หสมบรณ์ 
ะะะะะะะะะะะะะะะะ-ะ ดรบจดสรรงบประมำณจำกกรม ยธำธิกำร ละผงเมองะะะะเพอกอสรำงถนน ครงกำร
ตำมผงเมองะึถนนสำยหลก น ครงกำรจดรปทดินื ละระบบระบำยน ำ ลวะะ ต มเพยงพอส ำหรบกำร
กอสรำงถนนสำยรองะะถนนสำยยอย น ครงกำระะ ละสำธำรณป ภคอนะ  

ะะะะะะะะะะะะะะะะ-ะจ ำเป็นตองกยมเงินจำกกองทุนมำกอนเพอกอสรำงถนนสำยรอง ละถนนสำยยอยะะจะ
ท ำ หเกิดระบบ ครงขำยคมนำคมทสมบรณ์ตำม ผนผงกำรจดรป ปลงทดินท ดวำงผง วะะ ละจะ
สำมำรถขำยทดนิจดหำประ ยชน์ ดเพอน ำมำช ำระหนเงินกยมกองทุน 

4) ะร ย วลำด ำ นน ครงกำระ ะะ 

หลงจำก ดรบเงินจำกกองทุนะจะด ำเนินงำน นปะะไ็่ใ – ไ็62 
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5) ะผลปร ยชน์ทจ ดรบ 

(1) ดมกำรพฒนำเมอง ดยกำรปฏิบติตำมผงเมองรวมเมองนำนะ หเกิดผลเป็นรปธรรมะม
ครงขำยคมนำคมสมบรณ์ะะ กปัญหำพนทตำบอดะมระบบสำธำรณป ภคสำธำรณปกำรเขำสพนท
ครอบคลุมตำมหลกกำรผงเมองะะ 

(2) กปัญหำของเมองนำน นบริเวณพนท ครงกำระ ละบริเวณ ดยรอบพนท ครงกำระ ด กะะ
กปัญหำกำรจรำจรติดขดะเนองจำกถนนบริเวณ ดยรอบ ครงกำรเป็นเสนทำงคมนำคมสำยหลกะทจะ
เดินทำง ปยงอ ำเภอตำงะ ะทำงทิศเหนอะประกอบกบมวดะ รงเรยนะ ละสถำนทรำชกำรทส ำคญตงอย
นบริเวณ กลเคยงท ำ หเกิดปัญหำกำรจรำจรคบคง นชวงเวลำเรงดวน 

(3) ประหยดกำรลงทุนดำนกำรจดบริกำรพนฐำนของภำครฐะึ มมกำรเวนคนทดินื เพิม
มลคำทรพย์สิน ละเพิมศกยภำพกำร ชประ ยชน์ทดิน 

(4) เพอ หสอดคลองกบยุทธศำสตร์ทะๆะะดำนกำรพฒนำเมอง ละชนบทของกระทรวงะ
มหำด ทยะะะ ดยพฒนำพนท หเป็นชุมชนนำอยอำศยรองรบกำรขยำยตวของชุมชนจำกชุมชนเมองเกำ
นำน 

(5) พฒนำ หเป็นชุมชนตวอยำงะะทมกำรออก บบดำนสถำปัตยกรรม หเป็นชุมชนทม
เอกลกษณ์ บบนำน 

(6) เพอด ำเนิน ครงกำรจดรปทดิน หเป็นตน บบของจงหวดะ ละผลกดนวิธกำรจดรปทดิน
หสำมำรถด ำเนิน ครงกำร ดส ำเร็จอยำงเป็นรปธรรมะะน ำมำ ชเป็นเครองมอ นกำรพฒนำเมอง หนำ
อย นประเทศ ทย 

 

6) ผนกำร งน 

งบปร ม ณ จ นวนเงน(บ ทื รอยล  หม ยเหต 

1. งบประมำณทง ครงกำร 179,653,000 100.00  

2. ะ ดรบจดสรรจำกกรม ยธำธิกำร 
ละผงเมอง  

30,553,000 17.01 ะสรำงถนนสำยหลก,ระบบระบำยน ำะ 

3. ะเงินจำกกำรขำยทดนิจดหำประ ยชน์ 149,100,000 82.99 ะึประมำณกำรรำคำทดินคำดวำจะะ 
ะขำย ด ดยผเชยวชำญกำรตรำคำ ื 

4. ะ งนกยมจำกกองทน 48,400,000 26.94 จะขอกยมจำกกองทุน 

ะะะะะะะะะะะ 
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้ืะรำยล อยดงำนกอสรำงทขอกยม งนจำกกองทน ป ชด ำ นนกำระๆ8,ๆโโ,00โะบำท  

ร ยก ร
กอสร ง 

ถนนขน ด
เขตท ง
กว ง 
( มตรื 

คว มย วถนน 

( มตรื 

ร ค ตอ
หนวย 

(บ ทแ มตรื 

ร ค รวม 

(คว มย วXร ค
ตอหนวยื 

หม ยเหต 

-ถนนสำยรอง 
-ถนนสำยยอย  

-ถนนสำยยอย  

-สวนสำธำรณะะ 
ะะรวม 

ใไ 

9 

้ 
- 

ไ,็ไ้ 
9ๆใ 
3็็ 

12,195.75 ตรมเ 

ใ8,โโโ 

ใ3,็โโ 

ใใ,โโโ 

700 

ๆ็,ๆ8่,โโโ 

ใไ,้โ3,็โโ 

3,9โ็,โโโะ 
8,534,925 

้โ,่ไ9,ๆไ็ 

 

ะะะะะะะะ 

8ืะควำมพรอม ครงกำระ 

บบกอสรำง ปร มำณรำคำ หมำย หต 

ปรเๆ,ะปรเ็ะะ ลวเสร็จะผำนกำร
ตรวจสอบจำกกองมำตรฐำนรำคำกลำงะ
กรม ยธำธิกำร ละผงเมอง 

ลวเสร็จะะ ขอกกองทุนะ จ ำนวนะ ๆ8เๆโโโะ
ลำนบำทะคิดเป็นะ่8เ็% ของ
งบกอสรำงถนนสำยรอง
ทงหมด 

 

 สรปะะะตองกำรขอรบกำรสนบสนนดำนกำร งนจำกกองทนจดรปทดน  จ ำนวนะะ48,400,000ะบำท 
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ะะะะะะ9ืะ ผนทแ ผนผง ครงกำรจดรปทดน 

        
 

 
 

 

 

 

 

 

นวถนนสำยรองทจะขอกเงนิ
จำกกองทุน 
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อกสำร นกำรยนขอ ช งนกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท 
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ตวอยำงกำรจดท ำบญช ครงกำร 
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ร ยล เอยด จ นวนเงน (บ ท) รวมร ยรับ ร ยล เอยด จ นวนเงน (บ ท) รวมร ยจ่ ย

1.  งินงบ    า ทีไเ ้ ับจาก                   
      ก   ธาธกิา   ผัง    ง

1. คา฿ช้จา  งินงบ    า ทีไเ ้ ับจากก   ธาธกิา   ผัง    ง

   1.1  งบลงทนุ 34,300,000.00   1.1 คากอสร้างถนนตามผังมอืง/ถนนสายหลัก  

        - ถนนสาย ง1 ละ ง2 34,300,000.00

  1.2 งบด านินงาน 1,130,270.00   1.2  งบด านินงาน    

        - คาส ารวจ/รังวัด            555,270.00

35,430,270.00                - คาประชมุคณะกรรมการสวนจงัหวัดละคณะทีไปรึกษา            575,000.00 35,430,270.00       

2.  งินจากกา ขา พ ๅนทีไจั หา    ชน์                   59,905,000.00 2. คา฿ช้จา  งินทีไเ ้จากกา ขา พ ๅนทีไจั หา    ชน์
    2.1 คากอสร้าง
         - คากอสร้างถนนสายยอยคอนกรีตขตทาง 16 มตร 14,160,000.00       

         - คากอสร้างถนนสายยอยลูกรังขตทาง 12, 9, 8 มตร 12,440,000.00       

         - คากอสร้างถนนสายยอยคอนกรีต ขตทาง 8 มตร 8,230,000.00        

         - คากอสร้างระบบเฟฟ้า 1,883,500.00        

         - งานขยายขตระบบระบายน  า/ประปา 2,663,400.00

         - กอสร้างสวนสาธารณะ 2,500,000.00

    2.2 คารื อย้ายละกอสร้าง฿หมทดทน 15,301,141.00

    2.3 คา฿ชจ้ายอืไนโ ฿นครงการ 2,726,959.00 59,905,000.00       

3. งบ    า จากผนพัฒนาจังห  ั 12,830,000.00 3. คาก ส ้างถนนค นก ีต ขตทาง 12, 9   ต 12,830,000.00 12,830,000.00       

    า  บัทัๅงค งกา 108,165,270.00     า จา ทัๅงค งกา      108,165,270.00

หมายหตุ  -  ครงการจดัรูปทีไดินพืไอพัฒนาพื นทีไจงัหวัด................ คาดการณ์วาจะด านินครงการสรใจสิ นละประกาศปຂดครงการ฿นราชกิจจานุบกษา ป 25..

               -  การขอรับงินอุดหนุนจากกองทนุ พืไอ฿หส้ามารถจายคารื อย้ายละกอสร้างถนน฿ห้ล้วสรใจกอนจงึขายทีไจดัหาประยชน์เด้ตามราคาทีไประมนิเว้ ละสามารถน างินมาช าระคืนกองทนุเด้

บญช ครงก รจดรูปทดน พือพฒน พืนทบร วณ.........จงหวด............

ผนร ยรบ - ร ยจ่ ย ของ ครงก ร

ร ยรบั ร ยจ่ ย
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รำยล อยดขอ สนอ ครงกำรทตองจดท ำ 
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 บบฟอร์มรำยล อยดขอ สนอ ครงกำรทจ ตองจดท ำ 

 

 บทน ำ 
เป็นกำรเสนอเรองน ำเกยวกบ  นวควำมคิดริเริมของ ครงกำระ สดงควำมคิดเห็นตอ

ควำมส ำคญของปัญหำ  ละ สดง ผนกำรด ำเนินงำนพอเป็นสงเขป ะรวมทงผลทจะ ดรบะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
เ 
 

 วตถปร สงค์ ล ป้ำหมำย 

จะตองระบุอยำงกระชบ ละชดเจนถงวตถุประสงค์หลกของ ครงกำร พรอมทงช จงถงควำม
จริง นวตถุประสงค์ ดยละเอยดของ ครงกำร เพอมิ หมกำรเขำ จผิดตอจุดมุงหมำยของกำรด ำเนินงำน
ตำม ครงกำระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเ 
 

 รำยล อยด ครงกำระะลกษณ ปัญหำท กดขน 

เพอเป็นกำรอธิบำยรำยละเอยดของกำรด ำเนิน ครงกำระ ละช หเห็นถงสภำพปัญหำทเกิดขน 

พรอมรำยละเอยดของปัญหำ ละควำมจ ำเป็น นกำร กปัญหำ                                                . 
 

 ควำมจ ำ ป็น นกำรด ำ นน ครงกำร 

เพอช จงถงผลเสยตำงะ  หรอจุดดอยทเกิดขนจำกปัญหำดงกลำว ละ สดงถงควำมจ ำเป็น
ทควรจะด ำเนินกำรบำงสิงบำงอยำงขนมำเพอ กปัญหำหรอพฒนำ หมประสิทธิภำพมำกขน                  

. 

 ควำม หมำ สม นกำรด ำ นนกำร พอ กปัญหำ 

เป็นกำร สดงถงเหตุผลทำงวิชำกำรเกยวกบ ผนด ำเนินกำร  ละวิธกำรด ำเนินงำนทเสนอ น
ขอเสนอสำมำรถ ช กปัญหำ ด   เป็นกำรสนบสนุนควำมเป็น ป ด นกำรจดท ำ ครงกำร 

 

 ผนกำรด ำ นนงำน ล ร ย วลำ 

ะะะะะะะะะะะะะระบุระยะเวลำท ช นกำรด ำเนินงำน  ตง ตเริมตนจนสนิสุด ครงกำร ดยอำจระบุถงวนะเดอนะ
หรอป ผนกำรด ำเนินงำนอำจก ำหนดวำ ะกำรท ำงำนจะด ำเนินกำรอยำงมล ำดบ ละเสร็จสินตำมวนท
ก ำหนด ว  ดยกำรระบุเวลำนควรท ำอยำงรอบคอบ  จดเตรยม Time-based Flow Chart สดง
กิจกรรม ละชวงระยะเวลำกำรท ำงำน ดงเชน 
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ต ร ง สดงร ย วล ล ผน นก รด นนง นของ ครงก ร 
ร ยก ร 1 2 3 4 ... 11 12 

 ลงนำม นขอตกลง        

 รำยละเอยดทจะตองด ำเนินกำรตลอด
ครงกำร 

       

 รำยงำนควำมกำวหนำ        

 ติดตำม ละประเมินผล        

 

 วธกำรด ำ นน ครงกำร 

ระบุถงวิธกำรปฏิบติงำน ละวิธกำรวิเครำะห์ขอมลอยำงละเอยด   เพอเนน นกำรตอบค ำถำม
วำ ท ำอยำง ร (How) น ครงกำรน ดยเปรยบเทยบขอดขอดอยกบวิธอนะ    นกรณทมกำรจดสรำง
หรอติดตงอุปกรณ์ หรำยละเอยด บบกำรกอสรำง ละอธิบำยถงขนตอนกำรท ำงำนทงระบ บะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
เ 

 ขนตอนงำนตำงะ  ของ ครงกำร 

เพอเป็นกำร ยก ยะ ครงกำรออกเป็นงำนตำง  อยำงเป็นขนตอน เพอ หเกิดกำรด ำเนินงำน
อยำงมประสิทธิภำพมำกทสุด ละเมอด ำเนินงำนตำมขนตอนตำง  จนครบถวนจะส ำเร็จเป็นงำนของ
ครงกำรทงหมด ละเสร็จตำมเวลำทก ำหนดะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ . 

 ผนกำร ชจำย งนของ ครงกำร ล บญช ครงกำร 

จะตองจดท ำบญช ครงกำร สดง หลงทมำของรำยรบทงหมดของ ครงกำระรวมถงกำร
ประมำณรำคำคำกอสรำงะหรองำนรอยำยตำงะ ะ ละตำรำงระบุรำยละเอยดของกำรเบิกจำยเงิน น ต
ละงวดทขอเบิกจำยเงินะพรอมทงรำยงำนควำมกำวหนำของกำรด ำเนินงำนประกอบกำรเบิกจำย น ต
ละงวดดวย เชนตำรำง สดงคำ ชจำย นกำรด ำเนนิงำนตำม ครงกำร                                          . 

 ผลปร ยชน์ทคำดวำจ ดรบจำกกำรด ำ นน ครงกำร 

เพอระบุผลประ ยชน์ทงหมดทเกิดจำกกำรเปลยน ปลงอนเนองมำจำกผลของกำรด ำเนินงำน
ส ำเร็จเปรยบเทยบสภำพปัญหำปัจจุบน เป็นกำรหำขอสนบสนุนถงควำมจ ำเป็นทตองด ำเนนิงำน 

 หลกปร กน 

ะระบุรำยละเอยดของทดินจดหำประ ยชน์ะะต ำ หนงทตงกำรประมำณรำคำทรพย์สินะะะะะะะะะะะะะ
เะ 

 อกสำรสนบสนนอนะ  
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ตวอยำง ผนกำร ช งนของ ครงกำร 

ครงกำรจดรปทดน พอพฒนำพนทบร วณหลง รง รยนชำต ฉลมะอ ำ ภอ มองร นองะจงหวด
ร นอง 

1. ผด ำ นน ครงกำร 

 กรม ยธำธิกำร ละผงเมองะะ ละเทศบำลต ำบลบำงนอนะะะ 
2เ ผนกำร งน 

ครงกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทจงหวดระนอง ดวำง ผนดำนกำรเงิน ดย บงออกเป็น  

ผนดำนรำย ด ละ ผนดำนรำยจำยะดงนะ 

 รำย ด 

รำยกำร ปร มำณกำระึบำทื รำยล อยด 

งนอดหนนจำกกรม ยธำธกำร
ล ผง มอง 40,939,000 - เพอส ำรวจรงวด ปักหมุด นวถนน ครงกำร  

 
  

- เพอเป็นคำกอสรำงถนนเขตทำง 20 เมตระพรอมระบบ
ระบำยน ำะ น ครงกำรจดรปทดนิ ะ ละถนนเขตทำงะ 
9 เมตร บำงสวน  

    
- เพอส ำรวจะรงวดะสอบเขต ส ำหรบออกเอกสำรสทิธิ
ครงกำรจดรปทดนิ  

  - เพอเป็นคำ ชจำย นกำรบริหำร ครงกำรจดรปทดนิ  

งนจำกกำรขำย 40,000,000 
- เพอเป็นคำกอสรำงถนนเขตทำงะ9 ะะเมตระ ละถนน
เขตทำงะ6 เมตร  

พนทจดหำปร ยชน ์   -ะคำรอยำยอำคำร 
    -ะคำชดเชยแคำทด ทน 

งนอดหนนจำกกองทนจดรปทดน
พอพฒนำพนท 

ไ็3,โโโ 
-คำรอถอนอำคำร ละสิงปลกสรำงอำคำร น นวถนน
ผงเมองรวมะสำยขใ 

งนอดหนนจำกกองทนจดรปทดน
พอพฒนำพนท 

ใโ,3่้,โโโ -คำชดเชยแคำทด ทน 

ขอ งนอดหนนรวม 91,559,000   
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 คำ ชจำย 

รำยกำร
หลก 

รำยกำรรอง ปรมำณแ
ควำม
ยำวะ

ึ มตรื 

รำคำตอ
หนวยะึบำทแ

มตรื 

ปร มำณกำร หมำย หต 

ถนน ถนนสำยหลก     

- ขตทำงกวำงะ20 มตระึ20m-1) 762.00 35,000.00 26,670,000.00  

ถนนสำยรองแสำยยอย     

- ขตทำงกวำงะ9 มตระึ9m-1) 248.06 23,000.00 5,705,380.00  

- ขตทำงกวำงะ9 มตระึ9m-2) 367.33 15,000.00 5,509,950.00  

- ขตทำงกวำงะ9 มตระึ9m-3) 426.49 21,000.00 8,956,290.00 รวมสะพำน
กวำง 9 มเะยำวะ

12 มเ 
- ขตทำงกวำงะ9 มตระึ9m-4) 214.54 23,000.00 4,934,420.00  

- ขตทำงกวำงะ9 มตระึ9m-5) 163.48 23,000.00 3,760,040.00  

- ขตทำงกวำงะ6 มตระึ6m-1) 38.25 7,000.00 267,750.00  

รวมร บบถนน   55,803,830.00  

ร บบ ฟฟ้ำก ำลง ล ฟสองสวำง - - 3,546,000.00  

ร บบทอ มนปร ปำ - - 2,487,000.00  

ร บบร บำยน ำะึออกสนอก
ครงกำรื 

475.00 13,056.84 6,202,000.00  

รวมร บบสำธำรณป ภค   12,235,000.00  

รวม ครงสรำงถนน   68,038,830.00  

สวนสำธำรณ ล พนท ปด ลง   8,000,000.00  

คำรอำย    253,000.00  

คำชด ชยแคำทด ทน   15,017,170.00  

กำรส ำรวจรงวด ปักหมด นวถนนหลง
ครงกำรจดรปทดน ะแะกำรส ำรวจะรงวดะ
สอบ ขต  ส ำหรบออก อกสำรสทธ ครงกำร
จดรปทดน ะแ คำ ชจำย นกำรบรหำร
ครงกำรจดรปทดน  

  250,000.00  

คำ ชจำยรวม   91,559,000.00  



ขั้นตอนขอรับงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปทีไดินพืไอพัฒนาพืๅนทีไ     หน้า 41 
 

 งบปร มำณรำยป 

รำยกำร พเศเ2558 พเศเ2559 พเศเ2560 

คำ ชจำย (บำทื (บำทื (บำทื 

 คำส ำรวจรงวด ปักหมด นวถนนหลง
ครงกำรจดรปทดน ะแะกำรส ำรวจะรงวดะ
สอบ ขต ส ำหรบออก อกสำรสทธ ครงกำร
จดรปทดน  

 250,000.00  

คำกอสรำง 8,313,000.00 59,725,830.00  

คำกำรรอยำย 253,000.00   

คำชด ชยแทด ทน  15,017,170.00  

คำกอสรำงสวนสำธำรณ    8,000,000.00 

รวมรำยจำย 8,566,000.00 74,993,000.00 8,000,000.00 

รำย ด (บำทื (บำทื (บำทื 
 งนอดหนนกรม ยธำธกำร ล ผง มอง 8,313,000 32,626,000  

กำรขำยพนทจดหำปร ยชน์  40,000,000  

งนอดหนนจำกกองทนจดรปทดน พอ
พฒนำพนท 

253,000.00 10,367,000.00  

รวมรำยรบ 8,566,000.00 82,993,000.00 8,000,000.00 

รวมสทธ โ 8,000,000.00 0 

3.  ผนกำรรอยำย ล คำชด ชยแคำทด ทน 

 ภำย น ครงกำรมอำคำรสิงปลกสรำงะ8ะอำคำระของ รงเรยนชำติเฉลิมะึทดนิของรฐืะอ ำเภอ
เมองระนองะอย น นวถนน ครงกำรตำมผงเมองรวมเมองระนองะสำยะขใะขนำดเขตทำงะไโเโโะเมตระม
รำยละเอยดะดงน   

 ะะ ะะใืะะรอถอนบำนพกคระของ รงเรยนชำติเฉลิมะ จ ำนวนะ่ะหลง 
  ไืะะรอถอนหองน ำ-สวมะของ รงเรยนชำติเฉลิมะ จ ำนวนะใะหลงะ 
  3ืะะรอถอนอำคำรเรยนะของ รงเรยนชำติเฉลิมะ ใะหลงะ  
 ทำง รงเรยนชำติเฉลิมะขอรบคำชดเชยแคำทด ทนจำก ครงกำรจดรปทดนิเพอพฒนำพนทะประกอบดวยะ 

1) อำคำรเรยนะ8ะหองเรยน 2 ชน ตำม บบะสปชเใโ็แไ9ะ บบปรบปรุง 
2) หลงคำคลุมลำนอเนกประสงค์ะตำม บบ 

3) รว รงเรยนะควำมยำวะประมำณะ่้โะเมตระพรอมประตทำงเขำ รงเรยนบริเวณ
ทำงเขำถนนสำยะขใะ ละถนนสำยะ9m-1  
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4.  รำคำทดน ล ขอมลอนะ ะ 
ดำนรำคำทดินกอนด ำเนิน ครงกำรมมลคำะ 
ประเมิน ดยกรม ยธำธิกำร ละผงเมอง ละธนำรกษ์พนทจงหวดระนองะ็,โโโะบำท /ตำรำงวำะ 

เมอด ำเนิน ครงกำร ะเรยบรอย ลวทดนิจะมมลคำหลง ครงกำระประมำณะ1โ,000ะบำท/ตำรำงวำะทงน
พบวำมอตรำเพิมะ(Increase Ratio) 2.00 เทำ 

ขอมลกำร ปรยบ ทยบกำร ชปร ยชน์ทดนกอน ล หลง ครงกำร 

รำยกำร กอน ครงกำร หลง ครงกำร หมำย
หต พนท 

ึตรเมื 
รอยล  พนท 

ึตรเมื 
รอยล  

พนทสำธำรณ ปร ยชน์ 5,011.10 1.46 32,034.73 9.32   

พนท อกชน ล รฐท ขำ
รวม ครงกำร 

337,548.00 98.54 295,853.99 86.03   

พนทจดหำปร ยชน์ - - 16,000.00 4.65   

รวม 342,559.10 100.00 343,888.72 100.00   

กำรค ำนวณอตรำกำรปันสวนทดน 

อตรำกำรปันสวนทดนิเพอสำธำรณประ ยชน์ 13.53 

อตรำกำรปันสวนทดนิเพอจดหำประ ยชน์ 3เ้ใ 

อตรำกำรปันสวนทดนิรวม ใ้เไ3 

พนทจดหำปร ยชน์ 

พนทจดห ปร โยชน์ (ตร.ม.ื พนทะ(ไรื 
ปร มำณะะ16,โโโ ตำรำง มตร 10 ระ- 0 งำนะ0 ตำรำงวำ 

พนทจดหำประ ยชน์ะ บงเป็นะ่ะบริเวณะ ด กะ  
1) บริเวณจุดตดของถนน ครงกำรตำมถนนะ9m-ๆะกบถนนะ9m-3 

2) บริเวณจุดตดของถนน ครงกำรตำมถนนะ9m-3ะกบถนนะ9m-2 

3) บริเวณจุดตดของถนน ครงกำรขนำดเขตทำงะไโะเมตระกบถนนะ9m-4 

4) บริเวณริมถนน ครงกำรขนำดเขตทำงะไโะเมตระะบริเวณทะใ 
5) บริเวณริมถนน ครงกำรขนำดเขตทำงะไโะเมตระะบริเวณทะไ 

6) บริเวณริมถนน ครงกำรขนำดเขตทำงะ9m-ใ 
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ผนกำร ช งนทขอรบกำรสนบสนนจำกกองทนจดรปทดน 

 

1. ผนกำร ช งนอดหนน นกำรรอยำยอำคำร ล สงปลกสรำง 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1)    ๅ  าคา   ี น

2)     ๅ  าคา ห ้งนๅ้า

3)    ๅ บ้านพัก จา้น น 6 ห งั

       า฿นกา  ้า นินงาน (    นกัน า น-พฤศจกิา น 2558) นับจากทีไเ ้ ับ งินจากก งทนุ

   คา฿ช้จา ห า  หตุ
    นกัน า น     นตุ าค     นพฤศจาิ น

   253,000                   

 า     ี  งาน

34,000                    

20,000                    

199,000                   

 
 

2. ผนกำร ช งนอดหนน นกำร ช ป็นคำชด ชยแคำทด ทนะของ รง รยนชำต ฉลม 

ก. . ต.ค. พ. . ธ.ค.  .ค.-59 ก.พ.-59  ี.ค.-59   . .-59 พ.ค.-59  ิ. .-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก. .-59 ต.ค.-59 พ. .-59 ธ.ค.-59    คา฿ช้จา ห า  หตุ
1)   าคา   ี น

2)  ห งัคาค  ุ าคา   นก   สงค์

3)  ัๅ +   ตูทาง ข้า฿ห 

   10,367,000        

 า     ี  งาน        า฿นกา  ้า นินงาน (12     น) ห   นับจากทีไเ ้ ับ งินจากก งทนุ

6,090,000         

706,000            

3,571,000         
       า    า        น

       า    า        น

       า    า         น

       า    า         น
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ภำคผนวก 5 

 

รำยกำรตรวจสอบค ำขอ ช งนกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท 
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รำยกำรตรวจสอบค ำขอ ช งนกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท 

ครงกำระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะจงหวดะะะะะะ         ะะะะะะะเ 
 

1. ค ำขอ ชเงินกองทุนจดรปทดินเพอพฒนำพนทะึ บบะจรเ่ื 
 ประเภทของกำร ชเงินะะะะะะะะ 

ะ เงินอุดหนุน 

ะ เงิน หกยม 

 เงินสนบสนุน 

 วงเงินทขอ ชจ ำนวนเงนิะะะะะะะะะะะะะะะะะะะบำทะะะะะะะะะะึะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะืะะะเ 
 วตถุประสงค์ ละเปำหมำยะะะ 

-ะ ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ   ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเะ 
-ะ ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ   ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเะ 
-ะ ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ   ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเะ 
                                                                                     .                      เ 

 รำยละเอยดของ ครงกำร 
 ค ำขอเสนอ ครงกำรจดรปทดินเพอพฒนำพนทะึ บบะจรเไื 
 รำยละเอยดงบประมำณท ดรบ นกำรด ำเนิน ครงกำรจดรปทดนิ  

 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ผง ปลงทดนิกอนะ-ะหลงะ ครงกำร 
 ภำพถำยพนท ครงกำรบริเวณทขอ ชเงิน 

 รำยงำนกำรประชุมคณะทปรกษำ ครงกำร ะพิจำรณำเห็นชอบ 

รำคำประเมินพนทจดหำประ ยชน์ะึReserve Land)ะ นกำรประชุมครงทะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
เมอวนทะะะะะะะะะะะะะะเดอนะะะะะะะะะะะะะะะะะะพเศเะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเะะ 

 ผนกำรด ำเนินงำน ละระยะเวลำ 
 ผนกำร ชเงินของ ครงกำร 
 ผลประ ยชน์ทคำดวำจะ ดรบจำกกำรด ำเนิน ครงกำร 
 เอกสำรอน ะ ด ก 

 ใืะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ      ะะะเ 
 ไืะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ      ะะะเ 
 3ืะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ      ะะะเ 
 ๆืะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ      ะะะเ 
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 หลกประกน 

 ใืะทจดหำประ ยชน์                                                                                            . 
 ไืะทจดหำประ ยชน์                                                    ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเ 
 สรุปเนอทจดหำประ ยชน์ะ  จ ำนวนะ        ระ ะเป็นเงินทงสินะ                         บำทะะ    ะะะะะะะะะะเ 
 หนงสอส ำเนำหลกฐำนกำรจดตงหนวยงำนะองค์กระหรอสมำคม 

ะส ำเนำหนงสอรบรองกำรจดทะเบยนสมำคมตำมพระรำชบญญติจดรปทดนิเพอพฒนำพนท 

ะะหนงสอมอบอ ำนำจ หบุคคลอนด ำเนินกำร ทนหนวยงำนะองค์กระหรอสมำคมะ 
พรอมส ำเนำบตรประจ ำตวขำรำชกำรผรบมอบอ ำนำจ 

 ะหนงสอค ำประกน 

 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรสวนจงหวดะ 
 คณะกรรมกำรสวนจงหวดะพิจำรณำเห็นชอบ หผด ำเนิน ครงกำรขอ ชเงินกองทุนจดรปทดินเพอพฒนำ

พนทะ นกำรประชุมครงทะะะะะะะะะเะเมอวนทะะะะะะะะะเดอนะะะะะะะะะะะพเศเะะะะะะะะะะะะะะะะเ 
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสวนจงหวดะ 

 

3. หนงสอรบรองกำรประมำณรำคำคำกอสรำงจำก 

ะหนงสอกองมำตรฐำนรำคำกลำงะทะะะะะะะะะลงวนทะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ,ะ 
ะะะะะพรอม บบประมำณรำคำคำกอสรำงะปรเๆะ,ะปรเ็ะ 
 กำร ฟฟำสวนภมภิำคะทะะะะะะะะะะะะะะะลงวนทะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเ 
ะะะะะะพรอม บบประมำณรำคำคำกอสรำงระบบ ฟฟำ 
 กำรประปำสวนภมิภำคะทะะะะะะะะะะะะะะะลงวนทะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเ 
ะะะะะะพรอม บบประมำณรำคำคำกอสรำงระบบประปำ ละวำงทอ 

 กำรรถ ฟ หงประเทศ ทยะทะะะะะะะะะะะะลงวนทะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเ 
ะะะะะะพรอม บบประมำณรำคำคำกอสรำง 

 

ๆเ กำรตรวจสอบแควำมเห็นของฝำยวิเครำะห์ ละกำรลงทุนะะ ดตรวจสอบ ลวะะเห็นควรเสนอ ห
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจดรปทดนิ ะเพอพิจำรณำตอ ปะ 

 

 

 ลงชอะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะึผตรวจสอบื 
 ะะะะะะึะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะื 
 ะะหวหนำฝำยวิเครำะห์ ละกำรลงทุน 

 ะะะะะวนทะะะะะะะะะแะะะะะะะะะะแะะะะะะะะเะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ 
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ชอหนงสอ ขนตอนขอรบ งนสนบสนนจำกกองทน  

 

พมพ์ครงท 1 พทธศกรำช 2561 

จ ำนวนพมพ ์ 500 ลม 

จดพมพ์ ดย ส ำนกงำนกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท  

กรม ยธำธกำร ล ผง มอง กร ทรวงมหำด ทย  

ทปรกษำ นำงบงกช   สวรรณ ดช      ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนกองทนจดรปทดน พอพฒนำพนท  

คณ ผจดท ำ นำงสำววำรน  สข สมอ    นกผง มองช ำนำญกำรพ ศษ 

  นำงสำวชณนภสร์ มหนตกลรศม์ พนกงำนว ครำ หน์ ยบำย ล ผน 


