
 



 
 

 สาร  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

   กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  “เป็นองค์กร
แกนน ำของประเทศในด้ำนกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมือง และกำรอำคำร  
ให้มีควำมน่ำอยู่ รักษำสภำพแวดล้อม ประหยัดพลังงำน และมีอัตลักษณ์” 
โดยมีเป้ำประสงค์ที่จะพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน   
อย่ำงมีมำตรฐำนในด้ำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรผังเมือง กำรออกแบบ        
กำรก่อสร้ำง กำรพัฒนำพ้ืนที่ งำนบริกำรด้ำนกำรช่ำง ให้เป็นเมืองน่ำอยู่  รวมถึง
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและหน่วยงำนภำครัฐในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ   

         กำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่นับเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเมืองภำยใต้ข้อก ำหนดของ
กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547  โดยจะต้องได้รับควำมร่วมมือและ   
กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของที่ดินที่เข้ำร่วมโครงกำร  ซึ่งกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ มีลักษณะกำรด ำเนินกำร
พัฒนำที่ดินหลำยแปลงโดยกำรวำงผังและจัดรูปที่ดินแปลงใหม่เพื่อปรับปรุงหรือจัดสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
รวมถึงกำรร่วมรับภำระและกระจำยผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม  ทั้งนี้โดยควำมร่วมมือระหว่ำงเอกชนกับเอกชน  
หรือเอกชนกับหน่วยงำนภำครัฐ  เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมำะสมยิ่งขึ้น  ทั้งด้ำนกำรคมนำคม  
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและชุมชน  ซึ่งเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับกำรผังเมือง  ทั้งยังสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้จริงและเป็นรูปธรรม  ปัจจุบันปี 2562 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง สำมำรถด ำเนินโครงกำร
แล้วรวม 50 โครงกำรทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นนโยบำยในกำรน ำเครื่องมือที่เรียกว่ำ  “วิธีการจัดรูปที่ดิน       
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่” มำใช้ในกำรพัฒนำเมืองตำมแนวถนนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในผังเมืองรวม  ได้มีกำร
คัดเลือกพ้ืนที่โดยรอบแนวถนนโครงกำร  ซึ่งมีทั้งแปลงที่ดินที่อยู่ในแนวถนน  และแปลงท่ีดินที่ไม่สำมำรถ     
เข้ำออกได้  มำด ำเนินกำรจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ให้ที่ดินทุกแปลงสำมำรถเข้ำออกได้โดยสะดวกมีถนนตดัผำ่น 
พร้อมให้มีกำรปันส่วนที่ดินของผู้ร่วมโครงกำรจัดท ำเป็นถนนหรือจัดเป็นที่ดินส่วนกลำงส ำหรับจ ำหน่ำยเพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร   กำรด ำเนินโครงกำรด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินฯ นี้ รัฐสำมำรถก่อสร้ำงถนน
ตำมผังเมืองได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเวนคืนที่ดิน  นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำพ้ืนที่ด้วยกำรก่อสร้ำง    
ถนนสำยรองภำยในโครงกำรเพ่ือเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ 

       กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งหน่วยงำนที่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลขึ้นภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 คือ “กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรเงินของโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำร
จัดรูปที่ดินฯ มีควำมคล่องตัวและสำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  สำมำรถปิดโครงกำรฯ ได้
ตำมกระบวนกำรและขั้นตอนของกฎหมำย  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงเห็นประโยชน์ในกำรพัฒนำงำน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินได้      
อย่ำงกว้ำงขวำงในอนำคตต่อไป 

           

(นำยมณฑล  สุดประเสริฐ) 
อธิบดีกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง 

สาร  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง 



 
 
 
 
 
 
  

สาร เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

   
 

     กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ จัดตั้งขึ้นภำยใต้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  กองทุนมีสถำนะเป็นนิติบุคคล   
โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน อำทิ เงินที่โอนมำจำกเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือจัดรูปที่ดินในเมือง                  
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2536  เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  ซึ่งกองทนุ  
จัดรูปที่ดินไดร้ับงบประมำณเพิ่มเตมิในปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 80 ล้ำนบำท ปี 2561จ ำนวน 80 ล้ำนบำท 
และในปี 2562 จ ำนวน 40 ล้ำนบำท  เงินค่ำบริกำรและคำ่ปรบัที่จัดเก็บตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือทรัพย์สนิ    
ที่มีผู้อุทิศให้ เช่น ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจำกกองทุน เป็นต้น โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้
ของแผ่นดิน 

  ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ ในปีงบประมำณ 2561 เป็นไปตำมแผน  
กำรปฏิบัติงำน และตำมกำรใช้จ่ำยเพ่ือกิจกำรที่ก ำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่   
พ.ศ. 2547 คือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนรำชกำร ในกำรจัดสร้ำง
หรือปรับปรุง สำธำรณูปโภคหรือสถำนที่สำธำรณประโยชน์ ที่เป็นกำรรองรับกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 

  รำยงำนประจ ำปี 2561 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ฉบับนี้ได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมภำรกิจของกองทุน ทั้งด้ำนกำรเงิน ด้ำนตัวชี้วัด ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน รวบรวมข้อมูล
และเผยแพร่ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์กับผู้บริหำร  ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  ผู้สนใจ 
และประชำชนทั่วไปให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรจัดรูปที่ดินที่ได้รับ    
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 

 
นายโอฬาร  ศักยโรจน์กุล 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

 
  
  

กองทุนจัดรูปที่ดนิเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
 



 
 

ค าน า
กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)       

เพ่ือเชื่อมต่อกับภำพอนำคตประเทศไทยใน 20 ปีข้ำงหน้ำ  ได้ก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำรส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนภำพอนำคต   เพ่ือวำงรำกฐำนกำรพัฒนำในระยะยำว 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชื่อมโยงเป็นโครงข่ำยในประเทศที่สมบูรณ์และเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน   
มีแนวทำงพัฒนำโดยกำรพัฒนำภำคเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง   กำรพัฒนำเมือง         
กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง  และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบ  
โลจิสติกส์กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคอย่ำงสมดุล 
  นโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่เมือง  (Urbanization)  หรือกำรขยำยพ้ืนที่กำรเกิดเมือง  เป็นกลไกหนึ่งเพ่ือ
กระจำยควำมแออัดในเมืองขนำดใหญ่ให้เกิดควำมเจริญในเมืองโดยรอบ  กำรเจริญเติบโตของเมือง กำรขยำยตัว    
ของแรงงำน  รวมไปถึงธุรกิจก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์  โดยภำพรวมแล้วมีแนวโน้มกำรพัฒนำในธุรกิจเกือบทุกด้ำน 
เพรำะเมื่อเกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองแล้ว  กระบวนกำรเกิดเมืองสร้ำงคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในกำรอยู่อำศัย
ที่ดีขึ้น  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกำรขยำยตัวเศรษฐกิจ  กล่ำวได้ว่ำกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองเป็นส่วนประกอบใหญ่ที่สุด   
ในกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ  

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดเมืองและมีกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมมำ   โดยมีส ำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่   ส ำนักงำนโยธำธิกำรและ
ผังเมืองทุกจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภำคประชำชนร่วมกันด ำเนินโครงกำร  และเพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรงบประมำณ  จึงมีกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนำพื้นที่เข้ำช่วยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ด ำเนินโครงกำรได้ประสบผลส ำเร็จโดยเร็ว 

รำยงำนฉบับนี้  จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ประจ ำปี
บัญชี 2561  และรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภำ  รวมทั้งเป็นกำรเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบและน ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนวิชำกำรต่อไป   ทั้งนี้
ขอขอบคุณส่วนรำชกำร หนว่ยงำนภำครัฐ  และเอกชนผู้เป็นเจ้ำของที่ดิน  รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ควำมร่วมมือ  
และสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเป็นอย่ำงดี   หวังว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรำชกำรและ
ผู้สนใจทั่วไปในกำรศึกษำค้นคว้ำ   และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่  ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่และ
ภำรกิจต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำยจนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตำมวัตถุประสงค์ 

ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มีนาคม 2562 
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ประวติัความเป็นมา 

กองทนุจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี 

     เมื่อปีพ.ศ. 2530-2532 ส ำนักผังเมือง(ปัจจุบันเป็นกรมโยธำธิกำรและผังเมอืง) กระทรวงมหำดไทย  
ได้รับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกประเทศญี่ปุ่นผ่ำนทำงองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น (JICA) 
ในโครงกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรวำงผังเมือง (Applied Technology for making City Planning) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ  และเสนอเทคนิคสมัยใหม่เพ่ือช่วยในกำรวำงผังเมือง   พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำง     
กำรด ำเนินงำนให้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ   ผลกำรศึกษำได้เสนอแนวทำงกำรพัฒนำเมืองของประเทศไทย
ด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment)  

     ในปี พ.ศ. 2535-2536 องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุน่ (JICA) ได้ส่งผู้เชี่ยวชำญ       มำ
ศึกษำเพ่ือหำแนวทำงที่เหมำะสม  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำเมืองในประเทศไทย  โดยให้
ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรกำรฝึกอบรมและแนะน ำควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำเมือง  ให้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักผังเมืองเพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถน ำวิธีกำรจัดรูปที่ดินมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำร พัฒนำ
เมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซึ่งประสบผลส ำเร็จมำแล้วในหลำยประเทศ 

    วันที่ 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติในหลักกำรให้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำเมือง 
โดยให้ส ำนักผังเมืองเป็นหนว่ยงำนรบัผิดชอบ  ภำยใต้กำรก ำกับดแูลของคณะกรรมกำรจัดรปูที่ดนิในเมือง    ซึ่ง
มีปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน   ให้หน่วยงำนของรัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ให้ควำมร่วมมือใน
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  โดยส ำนักงบประมำณได้สนับสนุนเงินงบประมำณเป็น
ทุนประเดิมให้ด ำเนินงำน 50 ล้านบาท  จัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรจัดรูปที่ดินในเมือง   

 
 

วตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้กองทนุจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี    

    ตามมาตรา 75 แห่งพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ก ำหนดให้จัดตั้งกองทุน
ขึ้นภำยในกรมโยธำธิกำรและผังเมือง   มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  และให้โอนเงินจำกเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรจัดรูปที่ดินในเมือง     ตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2536 มำเป็นกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน 
 
 



 
 

นโยบายและทิศทางการพฒันาเมืองดว้ยวิธีการจดัรปูท่ีดิน 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง   ได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำ
พ้ืนที่ภำยใต้ภำรกิจกำรก่อสร้ำงถนนตำมผังเมืองรวม   ซึ่งเป็นหนึ่งภำรกิจหลักที่จะมุ่งใช้มำตรกำรพัฒนำเมือง
เชิงรุก   และให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำรพัฒนำเมืองตำมผังเมืองที่เรียกว่ำ  รำษฎร์ -รัฐร่วมพัฒนำ  
พร้อมกันนี้จะผลักดันระบบกำรบริหำรจัดกำร    เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและ
กำรเงินในกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่   ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงเร่งด่วน  เครื่องมือที่
เรียกว่ำ “การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่” จะแพร่หลำยในกำรด ำเนินกำรจัดระเบียบที่ดินและกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศไทย   ท ำให้ชุมชนมีสภำพแวดล้อมที่ดี  สวยงำม  สะดวกสบำยและปลอดภัย    
ในกำรอยู่อำศัย  กำรประกอบธุรกิจ  อุตสำหกรรม เกษตรกรรม  กำรท่องเที่ยว   และอื่น ๆ  ซึ่งจะสำมำรถ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน  ระดับเมือง และระดับประเทศได้  เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้แก่พ้ืนที่ของประเทศ   
ทั้งนี้กำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่นี้    ได้ด ำเนินกำรภำยใต้แผนแม่บทกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวดั  ซึ่งสอดคล้องตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ นโยบำยบริหำรงำนของ
รัฐบำลที่ถ่ำยทอดมำสู่นโยบำยและแผนพัฒนำของแต่ละจังหวัด  
     แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี  ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (2556-2561)  ได้บรรจุงำนด้ำนกำร
พัฒนำเมืองในเรื่อง “การก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่”  โดยให้      
ทุกจังหวัดด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ อย่ำงน้อย 1 โครงกำรเพ่ือเป็นโครงกำรน ำร่องของจังหวัด  และมอบให้
เป็นภำรกิจหลักของผู้บริหำรทุกระดับต้องให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนด้วยเหตุผลดังนี้ 

 

 

 

 

 
  
 

   ภารกิจด้านการวางผังเมือง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 

ประชำชนต้องใช้เวลำรอคอยอย่ำงยำวนำนจำกกำรของบประมำณเพื่อกำรก่อสร้ำงและกำรเวนคนืทีด่นิ 
เป็นกำรที่ประชำชนต้องรอกำรพัฒนำจำกภำครัฐอย่ำงเดียว  และไม่สำมำรถปลูกสร้ำงอำคำรตำมแนวถนน   
ผังเมืองที่ก ำหนดอย่ำงไม่รู้อนำคต  ดังนั้นการจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  จึงสำมำรถแก้ปญัหำกำรพัฒนำเมอืง
ในเรื่องงบประมำณและระยะเวลำของกำรพัฒนำที่รวดเร็วขึ้น  โดยเข้ำมำมีส่วนช่วยประหยัดงบประมำณ    
ของรัฐในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเวนคืนที่ดิน  และลดข้อจ ำกัดกำรพัฒนำถนนตำมผังเมืองรวมให้เกิดขึ้นทันควำม
ต้องกำรของประชำชน 

 

1. กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรวำงผังเมืองและพัฒนำตำมผังเมืองให้เป็น
รูปธรรมอย่ำงเป็นระบบและมีแบบแผนในระดับสำกล 

2. วิธีการพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
เป็นกระบวนกำรที่มีกำรบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง  เนื่องจำกต้อง
ประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของหลำยหน่วยงำน
และหลำยสำขำวิชำชีพ   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเจรจำเพ่ือ     
ประสำนควำมร่วมมือจำกประชำชนเจ้ำของที่ดิน 

3.การพัฒนาถนนตามผังเมืองที่ไดว้ำงผังไวแ้ล้วทัว่ประเทศ 
ที่ผ่ำนมำสำมำรถเกิดผลเป็นรูปธรรมเพียงจ ำนวนเล็กน้อย 
เนื่องจำกงบประมำณของรัฐที่มีจ ำกัดและไม่สำมำรถกระจำย
ได้อย่ำงทั่วถึง   
 



 
 

4. ภายหลังการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน   ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งภำครัฐและเอกชนจะได้รับ
ผลประโยชน์กลับคืนที่คุ้มค่ำอย่ำงเป็นธรรม  เช่น  ที่ดินสำมำรถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภำพ  มูลค่ำที่ดิน
เพ่ิมสูงขึ้นหลำยเท่ำ  มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้มำตรฐำน  ภำครัฐและประชำชนประหยัดค่ำพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของตนเอง  และที่ส ำคัญสร้ำงควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ำย 

 

 

 
 

นโยบายการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  ที่เน้นกำรพัฒนำถนนตำม  
ผังเมืองรวมนี้เป็นภารกิจสร้างชุมชน  สร้างเมือง  และสร้างประเทศ  ในด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
อย่ำงเป็นระบบ  ได้มำตรฐำน  รองรับกำรอยู่อำศัย  กำรประกอบกิจกำรทุกประเภทของประชำชนในประเทศ  
และกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

    
 
 

 
 

 
 
  



 
 

วิสยัทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร ์กองทนุจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี 

วิสัยทัศน์องค์กร (VISIONARY GOALS) (ระยะยำว) 
“กองทุนพัฒนาเมืองแหง่ชาติ” 

วิสัยทัศน์ (Vision) (ปี 2556 – 2571) 
“กองทุนสนบัสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน” 

พันธกิจ (Missions) 
1. สนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่  
2. บริหำรจัดกำรกองทุนให้มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำเมือง  
3. สนับสนุนกำรค้นคว้ำ  วิจัย  และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives) 
สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพ่ือด ำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ให้สอดคล้องตำมระบบ 
กำรผังเมืองและกำรพัฒนำเมืองที่ดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน  

เป้าหมาย (Goals) 
1. สนับสนุนกำรพัฒนำตำมแผนแม่บทและพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่         

ทุกจังหวัดภำยใน 10 ป ี
2. วำงรำกฐำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เป็นระบบภำยใน 3 ปี 
3. กองทุนจดัรปูที่ดนิเพ่ือพัฒนำพื้นที่เปน็ที่รู้จักและมีผู้ใช้บริกำรอยำ่งแพร่หลำยภำยใน 3 ป ี

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

     T = Transparence     (โปร่งใส)  
      H = Honest              (ซื่อสัตย์)  
     A =  Achievement    (บรรลุผลส ำเร็จ)  
     I  =  Integration        (ผสมผสำน, บูรณำกำร)  

 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  

   กลยุทธ์ :  1)  พัฒนำศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรใหม้ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ 
                  2)  บริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรเงินเพ่ือกำรพัฒนำเมืองของประเทศ 
         3)  บริหำรทรัพย์สินกองทุนให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิผ์ล  
 กลยุทธ์ :  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินให้แก่โครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน  
   กลยุทธ์ : จัดกำรควำมรู้ดำ้นกำรจัดรูปทีด่ินเพ่ือพัฒนำพื้นที่แก่ผูด้ ำเนินโครงกำรและผู้สนใจ 



 
 

2. ขั้นอนุมัติโครงกำร 
 เสนอค ำขอด ำเนินโครงกำร 
 ประกำศเขตส ำรวจโครงกำร 
 ส ำรวจ รังวัด สอบเขตพื้นที่โครงกำร 
 พิจำรณำอนุมัตโิครงกำร 
 ประกำศโครงกำรในรำชกิจจำนเุบกษำ 
 ประกำศเขตโครงกำร 

โครงสรา้งการบริหาร 

บริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดนิเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  และมีองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ในกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่   ตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรจดัรปูที่ดนิเพ่ือพัฒนำพ้ืนที ่ 
2. คณะกรรมกำรจดัรปูที่ดนิเพ่ือพัฒนำพ้ืนทีก่รุงเทพมหำนคร 
3. คณะกรรมกำรบริหำรกองทนุจัดรปูทีด่ินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 
4. คณะกรรมกำรจดัรปูที่ดนิเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่สว่นจังหวดั 
5. ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ ได้แก่ สมำคม หน่วยงำนรำชกำร นิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้น                             
  หรือหน่วยงำนรัฐตำมกฎกระทรวง  และประชำชนเจ้ำของที่ดิน 

  
ขัน้ตอนด าเนินโครงการจดัรปูท่ีดิน 

 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก 25 ขั้นตอนตำมกฎหมำยและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมโครงกำร 
 ศึกษำภำพรวมของพื้นที ่
 วำงแผนแม่บทโครงกำร 
 วำงแผนกำรด ำเนนิงำน 
 ร่ำงผังแปลงที่ดนิใหม่เบื้องต้น 
 ประชุมเจ้ำของที่ดนิ  

 
 
 

3.   ขั้นด ำเนินโครงกำร 

 ตั้งคณะที่ปรึกษำโครงกำร 

 ประเมินรำคำทรัพย์สิน/ที่ดินก่อนโครงกำร 

 ส ำรวจ  รังวัด  ปักหมุดแนวถนนโครงกำร 

 ออกแบบผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ 
 วำงแผนก่อสร้ำง  แผนโยกย้ำย/ก ำหนดค่ำชดเชย 

 ก่อสร้ำงโครงกำร 

 รังวัดแปลงที่ดินใหม่ 
 ก ำหนดค่ำชดเชย (ถ้ำมี) 

 
 



 
 
โครงสรา้งคณะกรรมการบรหิารกองทนุจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี 

   
 
 

 

 

 
 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีหน้ำที่ก ำหนดระเบียบ ข้อก ำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข   รวมทั้ง
พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินงบประมำณสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  และกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 

และมีคณะอนุกรรมกำรเพ่ือกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรและปฏิบัติงำน  จ ำนวน 2 
คณะ ได้แก่  

1. คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและส านักงานกองทุน  ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

1) พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของกองทุนให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 

2) เสนอแนะกำรปรับปรุงระเบียบกำรบริหำรงำนเกี่ยวกับทรัพยำกรบุคคล  งบประมำณ  และ  
กำรปฏิบัติรำชกำรของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ 

3) พิจำรณำเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
4) พิจำรณำเสนอแนะข้อคิดเห็น  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกองทุน 
5) พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
6) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่มอบหมำย 

2. คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561   
มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

1) กลั่นกรองและเสนอแนะกำรปรับปรุงร่ำงระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในเรื่องต่ำง ๆ 
ตำมมำตรำ 81  ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่มอบหมำย    
ตำมมำตรำ 80  และมำตรำ 10 และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ     
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญตัิกำรบริหำรทุนหมนุเวียน พ.ศ. 2558 

2) พิจำรณำและเสนอแนะข้อคิดเห็น  ข้อกฎหมำย ระเบียบ  และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนกองทุน 

3) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่มอบหมำย 



 
 
แผนภมิูโครงสรา้งการบรหิารงานและอตัราก าลงั  

       ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ี (สกจพ.) แบ่งหน่วยงำนกำรบริหำรภำยในส ำนักงำนเป็น 
6 ฝ่ำย ประกอบด้วย   

1. ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 
2. ฝ่ำยกำรเงินและบัญช ี
3. ฝ่ำยอ ำนวยกำรคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 
4. ฝ่ำยวิเครำะห์และกำรลงทนุ 
5. ฝ่ำยนิตกิรรมสัญญำ 
6. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

กรอบอตัรำก ำลงัตำมโครงสร้ำงประกอบด้วย บุคลำกร 28 อตัรำ  ปัจจุบนัที่มีอยู่จ ำนวน 12 อัตรำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การด าเนินโครงการจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี    โดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

จำกวิสัยทัศน์ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง   

“เป็นองค์กรแกนน ำของประเทศในด้ำนกำรผังเมือง  กำรพัฒนำเมือง  และกำรอำคำร 
ให้มีควำมน่ำอยู่  ปลอดภัย  รักษำสภำพแวดล้อม  ประหยัดพลังงำน  และมีอตัลักษณ”์ 

    กรมโยธาธิการและผงัเมือง  ด ำเนินกำรวำงผังเมืองทั่วประเทศ  ตำมพระรำชบญัญัตกิำรผังเมือง พ.ศ. 2518  
โดยเป็นผังแม่บทกำรพัฒนำพ้ืนที่ทำงกำยภำพ   แนวคิดกำรพัฒนำตำมผังเมืองที่ได้มีกำรวำงผังเมืองไว้แล้ว   
ส่วนหนึ่งได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547  ด้วยวิธีกำรน ำแปลงที่ดิน
หลำยแปลงมำรวมกันแล้วจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่  และพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนพร้อมกันไปในครำวเดียว 
(Land Readjustment Method)  
 

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรวำงผังเมืองในพ้ืนที่ชุมชนเมืองทุกแห่ง  และมีกำรวำงผังจังหวัดทั่วประเทศ  

พร้อมทั้งได้มีกำรประกำศใช้บังคับตำมกฎหมำยแล้ว  เพ่ือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง   
จึงมีนโยบำยกำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  โดยให้ทุกจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ที่มีแนวถนน
โครงกำรของผังเมอืงตดัผ่ำนให้ด ำเนนิโครงกำรจัดรูปที่ดนิเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เป็นโครงกำรน ำรอ่งของจังหวัด   จำก
นโยบำยนี้ถือได้ว่ำเป็นกำรพัฒนำตำมผังเมืองที่ได้มีกำรน ำผังไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง  

งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินมาจากหลายแหล่ง ประกอบดว้ย  
 1. งบประมาณประจ าปีจากรัฐบาล  ผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โดยส ำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำ
พ้ืนที่) ในรูปของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น งำนก่อสร้ำงถนนตำมผังเมือง กำรพัฒนำสิ่งสำธำรณะเพ่ือ
บริกำรชุมชน เป็นต้น 
 2. งบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  องค์กำรบริหำรสว่น
จังหวัด  หรือจำกหน่วยงำนรัฐอื่นๆ เพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งบริกำรชุมชนนั้น ๆ  
 3. เงินจากการจ าหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์  ในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  ได้จำกกำร     
ปันส่วนที่ดิน หรือเงินเพ่ิมอื่น ๆ จำกกำรปันส่วนที่ดิน  น ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน ฯ  
เช่น ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรโครงกำร  กำรส ำรวจออกแบบ  กำรก่อสร้ำง  กำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนควำม
เสียหำย  และอื่น ๆ 
 4. เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ เพื่อสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร  ประกอบดว้ย 
เงินอุดหนุน  เงินให้กู้ยืม เงินสนับสนุน เงินทดรองจ่ำย และกำรร่วมลงทุนในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ 



 
 

1) ได้มีกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ และกำรปฏิบัติตำมผังเมืองจนประสบ
ผลส ำเร็จเสร็จสิ้นโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  สำมำรถจัดระเบียบแปลงที่ดิน และพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
พร้อมกันในครำวเดียวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  แปลงที่ดินได้รับกำรจัดรูปใหม่ให้เป็นระเบียบ  ที่ดินมีมูลค่ำ
สูงขึ้นแก้ปัญหำพ้ืนที่ตำบอดได้ใช้พ้ืนที่อย่ำงคุ้มค่ำ มีระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรและบริกำรสำธำรณะท่ี
ได้มำตรฐำนผังเมือง  น ำไปสู่เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน  และประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ 

2) เมืองได้รับกำรออกแบบและพัฒนำเป็นชุมชนน่ำอยู่  มีสภำพแวดล้อมเมืองที่ดีขึ้น 
3) ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่โครงกำรจัดรูปที่ดินและบริเวณโดยรอบ ส่งผลต่อระบบ

เศรษฐกิจของเมืองโดยตรง  และเป็นต้นทุนกระตุน้ให้เกิดกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ต่อเนื่อง  ส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ    

4) รัฐบำลประหยดังบประมำณในกำรเวนคืนทีด่ิน เพ่ือก่อสร้ำงสำธำรณปูโภคสำธำรณปูกำรและ
กำรก่อสร้ำงทัง้โครงกำร รัฐได้ทีด่ินสำธำรณะเพิ่มขึ้น 

5) ภำครัฐจะมีรำยได้จำกกำรจดัเกบ็ภำษีเพ่ิมขึน้    
6) เกิดควำมรว่มมือและควำมรบัผิดชอบรว่มกนัของทุกฝ่ำยระหว่ำงภำครฐัและเอกชน (Public-

Private Partnership) ในกำรพัฒนำพื้นที่ชุมชนเมืองของตนเอง    

จำกเริ่มแรกของกำรได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำร  กำรฝึกอบรม  และแนะน ำเทคนิคกำรจัดรูป
ที่ดินจำกองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น (JICA) จนถึงได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ขึ้น  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองทุ กจังหวัดได้
ด ำเนินโครงกำรและเกิดผลส ำเรจ็เป็นรูปธรรม  ซึ่งได้เริ่มด ำเนินกำรก่อสรำ้งโครงกำรจัดรปูที่ดนิฯ ตั้งแต่ปี 2552 
เป็นต้นมำ ดังนี้   

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นประเทศไทยปี 2552-2561 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ปี 2552-2561 

มีพ้ืนที่ด าเนินโครงการ       47    โครงการ 

o มอบโฉนดที่ดินหลังจัดรูปแล้ว        11       โครงการ 

 ประกาศปิดโครงการในราชกิจจานุเบกษา      3       โครงการ 

 มีพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา                      11,866     ไร่ 

 เจ้าของที่ดินร่วมโครงการ          2,541     คน 

 รัฐได้ทีด่ินเป็นถนนสาธารณะ                1,424     ไร่ 

 รัฐประหยัดค่าเวนคืนเพ่ือสร้างถนน         2,848     ล้านบาท 

 มูลค่าที่ดินเดิม   23,732    ล้านบาท 

 มูลค่าที่ดินหลังจัดรูป   49,838    ล้านบาท 

 เป็นมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น   26,105    ล้านบาท 

 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าที่ดินเพ่ิมขึ้น                   2.1    เท่า 



 
 
การพิจารณาสนับสนนุเงินของกองทนุ     

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่  จะให้กำรสนับสนุนเงินแก่ผู้ด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ  เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ในกรณีดังนี้ 
 1. เพ่ือกำรก่อสร้าง  หรือปรับปรุงสาธารณูปโภค  หรือสถานที่สาธารณประโยชน์  ที่เป็นกำรรองรับ 
การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
 2. การจัดหา  จัดซื้อที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษาระบบสำธำรณูปโภคหรือสถำนที่สำธำรณประโยชน์และกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ผู้ด ำเนินโครงกำรได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติการเพ่ือกำรก่อสร้ำงหรือด ำเนินกำรรองรับไว้แล้ว 

การจดัสรรเงินของกองทนุ   
ตำมระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินหรือกำรจัดสรรเงินจำกกองทุนจัดรูป

ที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เพ่ืออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2552 ก ำหนดไว้เป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 
 
 
 

1. เงินอุดหนุน 

2. เงินให้กู้ยืม 

3. เงินสนับสนุน 

 
 
 

 

 
 

    
 
 
 
 
 



 
 

โครงการจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี 

ท่ีไดร้บัการสนบัสนนุดา้นการเงินจากกองทนุจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบุร ี

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม  
                          โครงการที ่1  
 

                      โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก 
                                     โครงการที ่1 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     

   โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง     โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันครพนม โครงการ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร             โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัสุโขทยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัชยันาท           โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน 



 
 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่   ได้ให้กำรสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ให้
สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ในจังหวัด ชัยนำท  
จังหวัดกำญจนบุรี  จังหวัดมหำสำรคำม  และจังหวัดน่ำน 

โครงการจัดร ูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชมุชนหนองหลวงพัฒนา   จังหวัดชัยนาท  

 ประกำศจังหวัดเรื่องแผนแม่บทและพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัด
ชัยนำท  เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2553  ก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ในเขตผังเมืองรวม
เมืองชัยนำท อ ำเภอเมืองชัยนำท  จังหวัดชัยนำท  ไว้  2 บริเวณ  ได้แก่   
 
 
          บริเวณที่ 1 พื้นทีช่มุชนหนองหลวงพัฒนำ   
          บริเวณที่ 2 ชมุชนบริเวณด้ำนหลังห้ำง 
                         สรรพสินค้ำ  LOTUS    
 
 

       
ประกาศด าเนินโครงการจัดรูปที่ดนิบริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนำ อ ำเภอเมืองชัยนำท จงัหวัดชัยนำท 

ในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ วนัที่ 18 กุมภำพันธ ์2558 
ด าเนินโครงการโดย : กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง   และเทศบำลเมืองชัยนำท   

ขนำดพ้ืนที่โครงกำร ประมำณ 133.98 ไร่  จ ำนวนแปลงที่ดนิ 27 แปลง  เจ้ำของทีด่ิน 29 รำย 
วัตถุประสงคก์ารด าเนินโครงการจัดรูปทีด่ินเพ่ือ :  

1. เพื่อพัฒนำถนนเสนอแนะตำมผังเมืองรวมเมืองชัยนำท 
2. เพื่อเชื่อมโยงกำรคมนำคมระหวำ่งทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ฟำกเหนอืไปบรรจบ

กับทำงหลวงแผน่ดนิหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ฟำกตะวันออก 
3. เพื่อจัดรูปแปลงที่ดนิใหม่ภำยในพื้นที่โครงกำรจัดรูปทีด่นิเพ่ือพัฒนำพื้นที่แก้ปญัหำกำรเข้ำถงึพื้นที่ 
4. เพื่อจัดบรกิำรพ้ืนฐำนรองรบักำรอยูอ่ำศัย  และสร้ำงภำพแวดล้อมทีด่ี 
5. มีกำรก่อสร้ำงระบบโครงข่ำยถนนเพื่อระบำยกำรจรำจรไม่ตอ้งผ่ำนเขำ้ตวัเมือง 
6. ได้มถีนนเปน็แนวเพื่อช่วยปอ้งกันน้ ำทว่มเข้ำสูต่ัวเมืองชยันำท 

 
 



 
 
แปลงทีด่นิกอ่นด าเนินโครงการจดัรูปทีด่นิ                    แปลงทีด่นิหลงัการจดัรูปทีด่นิและพืน้ทีจ่ดัหาประโยชน ์
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

งบประมำณด ำเนินโครงกำรทั้งสิ้นประมำณ  46  ล้ำนบำท 
   งบประมำณท่ีขอรับกำรอุดหนุนจำกกองทุน 5 แสนบำท : เพ่ือใช้ในกำรถมดินพร้อมบดอัดถนนสำย 15M-1 
   ขอกู้ยืมจำกกองทุน   3.1 ล้ำนบำท : เพ่ือ 1) ก่อสร้ำงทำงเชื่อมถนน 15M-1 6M-2 กับถนนของเทศบำล 
                2) เพื่องำนขุดแต่งหนองหลวงตำมรูปแบบที่ reshape 
                3) เพ่ือกำรก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ 
รวมเป็นเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนร้อยละ  7.80   ของงบประมำณโครงกำร 
วัตถุประสงค์การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน :                 
 1. เพื่อให้มีกำรเข้ำถึงโครงกำรโดยเชื่อมโยงกับภำยนอกได้ 
    2. เป็นกำรจัดบริกำรพ้ืนฐำนให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี รองรับ 
        กำรขยำยตัวของเมือง 
    3. เพ่ือก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  
        และสวนสำธำรณะ ในส่วนที่งบประมำณของรัฐไม่เพียงพอ 
 
 
 

 
  

ภาพแสดงบรเิวณทีข่อรบัเงนิสนับสนุน 
จากกองทนุจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่

 
 

                                                            
 
 

 
 
 
 

                                
 
 
 
 

 1 

บรเิวณกอ่สรา้งถนน 15M-1 บรเิวณกอ่สรา้งถนน 6M-2 

บรเิวณกอ่สรา้งสวนสาธารณะ 

บรเิวณขดุแต่งหนองหลวง 

 



 
 
โครงการจัดร ูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณต าบลปากแพรก   จังหวัดกาญจนบรุี  

ประกาศด าเนินโครงการจัดรูปที่ดนิบริเวณต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมืองกำญจนบรุ ีจังหวัดกำญจนบรุ ี
 ในรำชกิจจำนเุบกษำเมื่อ วนัที่ 19 พฤศจกิำยน 2556 

ด าเนินโครงการโดย : กรมโยธำธิกำรและผังเมือง   และเทศบำลเมืองปำกแพรก      
      ขนำดพ้ืนที่โครงกำร  237 ไร่ 3 งำน 10.73 ตรว. แปลงที่ดิน 82 แปลง  เจ้ำของที่ดิน 70 รำย 

วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ :  
 1. เพ่ือให้มีระบบคมนำคมขนส่งที่ได้มำตรฐำนปลอดภัย   เชื่อมโยงกับโครงข่ำยถนนภำยในเมือง  (ถนน
พัฒนำกำร) และถนนเลี่ยงเมืองกำญจนบุรี (ทำงหลวงหมำยเลข 367)   ท ำให้ระบบคมนำคมขนส่งของชุมชนมีควำม
สมบูรณ์ สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองรับปริมำณกำรจรำจร  และช่วยแก้ปัญหำกำรจรำจรคับคั่ง
ของชุมชนในปัจจุบันด้วย 
 2. เพ่ือพัฒนำที่ดินบริเวณโครงกำรจัดรูปที่ดินให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   มีแปลง
ที่ดินได้รับกำรจัดรูปแปลงที่ดินใหม่สวยงำมติดถนนทุกแปลง   ท ำให้มีมูลค่ำสูงขึ้น 
 3. เพ่ือพัฒนำชุมชนให้มีระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  และบริกำรสำธำรณะที่ได้มำตรฐำนครบถ้วน 

งบประมาณด าเนินโครงการทั้งสิ้นประมำณ  152,315,775  บำท 
งบประมาณที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุน 6,794,000 บำท  คิดเป็นร้อยละ  4.46 ของงบประมำณโครงกำร 

วัตถุประสงค์การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน   
 เพ่ือก่อสร้ำงถนนสำยหลักในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ต ำบลปำกแพรกที่อยู่ในเขตกำรรถไฟ
ระยะทำง 120  เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนสำย ก ตำมผังเมืองรวมเมืองกำญจนบุรี   พร้อมทั้งก่อสร้ำงทำงผ่ำน
เสมอระดับ  ติดตั้งเครื่องกั้นถนน  และส่วนประกอบอ่ืนตำมมำตรฐำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งรื้อย้ำย
อำคำรในแนวถนนโครงกำรและก่อสร้ำงอำคำรทดแทน 
    เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงถนนสำยหลักได้แล้วเสร็จตั้งแต่ ปี 2560 แต่ยังไม่สำมำรถเปิดใช้ถนนได้   เพรำะต้อง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเครื่องกั้นถนนระบบอัตโนมัติตำมข้อตกลงกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  โครงกำรได้ด ำเนินกำร
ขำยพ้ืนที่จัดหำประโยชน์ในโครงกำรครบทุกแปลงแล้วแต่ยังขำดงบประมำณ   เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจำกกองทุนท ำให้
ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์  ประชำชนในพ้ืนที่ได้รับควำมปลอดภัยในกำรสัญจร  ช่วยลดปัญหำ
กำรจรำจรติดขัด เพ่ิมเส้นทำงสัญจรระหว่ำงชุมชนใกล้เคียง รองรับกำรเจริญเติบโตและกำรขยำยตัวของเมือง 
 
 
 
 
 
 
   

ที่ตั้งโครงการจดัรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร ี
   บริเวณติดตั้งเครื่องกั้นถนนระบบอัตโนมัติและก่อสร้างถนนทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ 
 

 

 

 

 

ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี 

 

 



 
 
 โครงการจัดร ูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชมุชนศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

ประกาศด าเนินโครงการจัดรูปที่ดนิบริเวณชุมชนศรมีหำสำรคำม ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม      
                              จังหวดัมหำสำรคำม  ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ วนัที่ 10 มนีำคม  2558 
ด าเนินโครงการโดย : กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  และเทศบำลเมืองมหำสำรคำม     

                 ขนำดพ้ืนที่โครงกำร ประมำณ 189.54 ไร่ จ ำนวนแปลงที่ดิน 88 แปลง  เจ้ำของที่ดิน 96 รำย 
วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ :  

1.  เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เมืองให้เป็นไปตำมผังเมืองรวมเมืองมหำสำรคำม  และก่อสร้ำงถนนตำมผังเมือง  
2. เพ่ือเชื่อมโยงกำรคมนำคมถนนสำย ก2 กับถนนสำย ง1  และสำย  ง2 เกิดเป็นระบบโครงข่ำยถนนที่ดี 
3. เพ่ือจัดรูปแปลงที่ดินใหม่โดยรอบถนนโครงกำรผังเมืองเพ่ือแก้ปัญหำกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ 
4. เพ่ือจัดบริกำรพ้ืนฐำนรองรับกำรอยู่อำศัยและสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดี 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ท่ีตั้งโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม 

          อยู่ใกล้ศูนย์กลางและการบริการของเมือง และอยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมืองมหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังเมืองรวมเมืองมหำสำรคำม 

ผังแปลงท่ีดิน 
หลังการจดัรูปและ  

ที่ดินสาธารณประโยชน ์



 
 
งบประมาณด าเนินโครงการทั้งสิ้นประมำณ  108,165,270 บำท 

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 39,831,141บำท  คิดเป็นร้อยละ 36.82 ของงบประมำณโครงกำร 

วัตถุประสงค์การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
1. เพ่ือเป็นค่ำทดแทน  อำคำรพักอำศัย  รั้ว  โรงเรือน  โรงเลี้ยงสัตว์  สิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องรื้อย้ำยที่

อยู่ในแนวถนนโครงกำรสำย ง1  และ ง2  เพ่ือให้ก่อสร้ำงถนนสำยหลักของโครงกำรได้ 
2. เพ่ือเป็นค่ำรื้อถอนอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงในถนนสำยรอง 
3. เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยรองในโครงกำร 

โครงกำรน ำร่องกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดมหำสำรคำม (โครงกำรที่ 1)   ตั้งอยู่บริเวณย่ำน  
ใจกลำงเมืองซึ่งควรได้รับกำรพัฒนำพ้ืนที่  จัดระเบียบที่ดินให้เหมำะสมตำมผังเมือง  โดยพื้นที่ต่อเนื่องของโครงกำรได้
มีกำรออกแบบวำงแผนกำรจัดรูปที่ดินไว้แล้วในโครงกำรที่ 2 และโครงกำรที่ 3  ควำมจ ำเป็นที่ต้องขอรับเงินสนับสนุน
จำกกองทุนฯ เนื่องจำกโครงกำรนี้ได้รับงบประมำณกำรก่อสร้ำงถนนสำยหลักจำกกรมโยธำธิกำรและผังเมืองใน
ปีงบประมำณ 2558-2559 เพียง 35.4303 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.76 ของงบประมำณโครงกำร  และยังไม่สำมำรถ
ขำยที่ดินจัดหำประโยชน์ได้  จึงต้องขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพ่ือท ำกำรรื้อย้ำยและกำรก่อสร้ำงถนนสำยรอง
เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่ได้  จะท ำให้มองเห็นแนวโน้มกำรเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นรูปธรรม  ส่งเสริมให้เกิดกำร
ลงทุนในพื้นที่มำกข้ึน   

 

     
แสดงบริเวณที่ขอใช้เงินกองทุน  เพื่อรื้อย้ายอาคาร  จ่ายค่าทดแทนและก่อสร้างถนนสายรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การสนับสนุนเงินให้แก่โครงการจัดร ูปที่ดินบริเวณถนนมหายศ  จังหวัดน่าน   

ประกาศด าเนินโครงการในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ : วันที่ 14 พฤษภำคม 2551 
ด าเนินโครงการโดย : กรมโยธำธิกำรและผังเมือง   ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 องค์กร คือ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน  เทศบำลเมืองน่ำน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำสิงห์  ตำมมำตรำ 35 (2) แห่ง
พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรส่วนจังหวัดน่ำนมีแผนกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนำพื้นที่ของเมืองแบ่งเป็น 3 ระยะ  โดยมีพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน ตั้งอยู่ภำยในเขตผังเมืองรวมเมืองน่ำน 

โครงการฯระยะที่ 1 : มีพื้นที่โครงกำร 282 ไร ่2 งำน 81.85 ตำรำงวำ จ ำนวนแปลงที่ดนิ 121 แปลง 
และเจำ้ของที่ดนิ 99 รำย พ้ืนที่โครงกำรจดัรูปทีด่นิฯ  ตัง้อยู่ตดิถนน 2 สำยที่ส ำคัญ  คือ 

1. ถนนมหายศ เป็นถนน 2 ช่องจรำจร ควำมกว้ำงเขตทำง 16.00 เมตร ผิวจรำจรลำดยำง กว้ำง 
10.00 เมตร เป็นถนนสำยส ำคัญของเมืองที่สำมำรถเชื่อมต่อกับถนนอีกหลำยสำยภำยในเมืองได้ 

2. ถนนผากอง เป็นถนน 2 ช่องจรำจร ควำมกว้ำงเขตทำง 10.00 เมตร ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง 
8.00 เมตร เป็นถนนภำยในตัวเมืองสำมำรถเชื่อมไปยังถนนสำยหลักอื่นๆได้   

อยู่ใกล้กับสถำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 - ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดน่ำน     0.64  กม.  
 - ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน          0.72  กม. 
 - สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดน่ำน   0.78  กม.  
 - สถำนีขนส่ง จังหวัดน่ำน        1.30  กม. 
 - ส ำนักงำนเทศบำลเมืองน่ำน    0.86  กม.   

 - สนำมบินจังหวัดน่ำน          1.80    กม. 

       
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน : 

1. เพ่ือให้มีแผนงำนรวมในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำพ้ืนที่ โดยให้องค์กรระดับต่ำงๆ ใช้เป็น
กรอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน โดยสอดคล้องกับแผนงำนหลัก 

2. เพ่ือรวบรวมควำมร่วมมือกลุ่มเจ้ำของที่ดินทุกรำย  โดยกำรประสำนงำนจำกองค์กรของรัฐ อำทิ กรม
โยธำธิกำรและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น ำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินฯส่วนจังหวัด 

3. เพื่อแกไ้ขปญัหำพ้ืนที่ที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ ให้น ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงเตม็ประสิทธิภำพ โดยเจำ้ของ
ที่ดินทกุรำยยังมีกรรมสิทธิ์อย่ำงสมบรูณ์บนที่ดนิของตนเอง 

4. เพื่อให้มีกำรพัฒนำพ้ืนทีแ่ละพัฒนำโครงข่ำยถนนใหเ้ป็นไปตำมผังเมืองรวมเมอืงน่ำน 
5. เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชนบทของกระทรวงมหำดไทย 

โดยพัฒนำพ้ืนที่ให้เป็นชุมชนอยู่อำศัยที่น่ำอยู่และเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนจำกชุมชนเมืองเก่ำน่ำน  
6. พัฒนำให้เป็นชุมชนตัวอย่ำงที่มีกำรออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรม ให้เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์แบบน่ำน 
 



 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
 กำรจัดรูปที่ดินฯ เป็นวิธีกำรแก้ไขปัญหำในหลำย ๆ ด้ำน ประโยชน์ที่จังหวัดน่ำนจะได้รับได้แก่ 

1. ได้มกีำรพัฒนำพ้ืนที่ให้เปน็ไปตำมกำรบังคบัใช้ผังเมืองรวมเมอืงนำ่น 
2. ที่ดินทุกแปลงในโครงกำรจัดรูปจะมีสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรอย่ำงสมบรูณ์ ได้มำตรฐำน มีถนน

เข้ำถึง มีสภำพแวดล้อมที่ดี มีรูปแปลงที่ดินสวยงำม และมีมูลค่ำที่ดินเพ่ิมขึ้น 
3. ลดควำมแออัดของกำรจรำจร และขยำยควำมเจริญเติบโตของเมืองไปในทิศทำงที่ก ำหนด 
4. ลดงบประมำณรำยจ่ำยภำครัฐในด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณปูกำรในระยะยำว 
5. สนับสนนุนโยบำยกำรอนุรักษ์พ้ืนที่เมืองเก่ำน่ำนโดยพ้ืนที่โครงกำรจดัรปูทีด่ินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่

รองรบักำรขยำยตัวของชมุชนเมืองเก่ำน่ำนและเปน็ชุมชนที่มีรปูแบบอำคำรสถำปตัยกรรมทีม่ีเอกลกัษณ์แบบนำ่น 
                 ผังก่อนการจัดรูปแปลงที่ดิน                    ผังหลังการจัดรูปแปลงท่ีดินใหม่และที่ดินจัดหาประโยชน์ 

                                                                         
 

 
งบประมาณด าเนินโครงการทั้งสิ้นประมำณ    97,724,497.00  บำท 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 51,300,000 บำท  คิดเป็นร้อยละ 57.07 ของงบประมำณโครงกำร 

 

   ความต่อเนื่องโครงการระยะที่ 1, 2 และ 3               การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันและกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีโครงการจดัรูปท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วัตถุประสงคก์ารขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน :    

เนื่องจำกโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดน่ำนได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตั้งแต่ปี 2551 
เป็นโครงกำรน ำร่องของจังหวัดน่ำน ได้มีกำรแจกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้ำของที่ดินแล้วเมื่อปี 2558 ภำยในโครงกำร
มีพ้ืนที่จัดหำประโยชน์ที่รอกำรจ ำหน่ำยเพ่ือน ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร  แต่ยังขำยได้ไม่หมดทุกแปลง   
จึงยังขำดงบประมำณเพื่อด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง  จ ำเป็นต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน 

เป้าหมายการใช้เงินกองทนุ :  
เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยรองภำยในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ เชื่อมต่อกับถนนตำมผังเมือง

รวมจ ำนวน  9 สำยทำง ท ำให้เกิดควำมเชื่อมโยงเป็นระบบโครงข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกโครงกำร  พร้อมทั้ง
ขยำยระบบไฟฟ้ำและระบบประปำที่เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อบริกำรชุมชน   ซึ่งถ้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเสร็จทั้งหมด   จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับแนวทำงของผังเมืองรวมเมืองน่ำน 
เกิดกำรลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมมำกขึ้น 

 

แผนผังแนวการก่อสร้างถนนด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุน  
 

                                                           กจิกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีมีการก่อสร้างแล้ว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการประเมินการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  ประจ าปี 2561 

  ในปี 2561 กรมบัญชีกลำงร่วมกับบริษัท  ทริส  คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนหมุนเวียนต่ำง ๆ ซึ่งกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จัดอยู่ในกลุ่มทุนหมุนเวียนประเภทเพ่ือกำรสนับส
นุนและส่งเสริม  โดยได้ร่วมกันก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนในมิติต่ำง ๆ  คะแนนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีบัญชี 2561 อยู่ท่ีระดับ 3.3853 คะแนน โดยมีผลประเมินภำพรวมในแต่ละด้ำนสรุปได้ดังนี้ 

 ด้านการเงิน   ไม่มีกำรประเมินตัวชี้วัดด้ำนกำรเงิน 

 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 20) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 
3.6237 ซึ่งดีกว่ำเป้ำหมำย  โดยผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 100 และควำมพึงพอใจ
ของประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ได้รับประโยชน์ อยู่ที่ร้อยละ 73.91  กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรให้บริกำรของกองทุนฯ   มีกำรจัดท ำแผนปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรและได้รับกำรอนุมัติจำก     
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ 

 ด้านการปฏิบัติการ (ร้อยละ 50) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3.4400  ซึ่งดีกว่ำเป้ำหมำย                 
โดยตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนดีกว่ำเป้ำหมำย  คือระยะเวลำที่ส ำนักงำนกองทุนฯน ำเรื่องกำรขอใช้เงิน                   
จำกกองทุนฯ เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ ซึ่งสำมำรถด ำเนินงำนได้เร็วกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนี้ยังมีจ ำนวน
จังหวัดที่กองทุนฯ เข้ำไปติดตำมหลังจำกให้เงินสนับสนุนหรือกู้ยืม  ที่กองทุนสำมำรถเข้ำไปติดตำมได้ครบถ้วนและ
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่วำงไว้  และจ ำนวนค ำขอใช้บริกำรกองทุนฯ ที่เพ่ิมขึ้นจำก
กำรประชำสัมพันธ์ที่มีผลดีกว่ำค่ำเป้ำหมำย 

 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 30) ในภำพรวมระดับคะแนนดีกว่ำเป้ำหมำย  โดยมี
ประเด็นที่สำมำรถพัฒนำและปรับปรุงได้อีก ได้แก่ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เช่น กำรไม่มี            
แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร และกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินหรือไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ครบทุกไตรมำส                
เป็นต้น  กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ เช่น ควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศที่สนับสนุน                  
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร และกำรขำดระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำรภำยในและภำยนอกทุนหมุนเวียน       
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของกองทุนฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางแสดงผลการประเมนิผลกองทุนจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่ประจ าปีบญัช ี2561 

     

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
1. การเงิน         

    - ไม่มี -         

2. การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   20 3.6237   

   2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร   ร้อยละ 7 5.0000 0.3500 

   2.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนในพืน้ที่จัดรูปที่ดินทีไ่ด้รับประโยชน์                ร้อยละ 7 2.7820 0.1947 

   2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร ระดับ 6 3.0000 0.1800 

3. การปฏิบัติการ   50 3.4400   

   3.1 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล/กระทรวงกำรคลัง   5 1.4000   

         3.1.1 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจำ่ยทีไ่ด้รับอนุมตัิ ระดับ 2 1.0000 0.0200 

                (1) กำรเบิกจ่ำยงบลงทนุเทียบกบัแผนกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน ระดับ ไม่มีงบ
ลงทุน 

0.0000 0.0000 

                (2) กำรเบิกจ่ำยภำพรวมเทียบกับแผนกำรเบิกจ่ำยภำพรวม ระดับ 2 1.0000 0.0200 

         3.1.2 กำรรำยงำนกำรรับจ่ำย และกำรใช้จำ่ยเงินรำยไดท้ี่ไม่ต้องน ำส่ง   
                 เป็นรำยได้แผ่นดนิ                        

วัน 1 5.0000 0.0500 

        3.1.3 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล/กระทรวงกำรคลัง ระดับ 2 2.0000 0.0400 

   3.2 ระยะเวลำที่ส ำนักงำนกองทุนฯ น ำเร่ืองกำรขอใช้เงินจำกกองทุนฯ 
         เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ 

วัน 10 5.0000 0.5000 

   3.3 จ ำนวนจังหวัดที่กองทนุฯ เข้ำไปติดตำมหลังจำกให้เงินสนับสนุนหรือกู้ยืม                 จังหวัด 15 5.0000 0.7500 

   3.4 จ ำนวนจังหวัดที่กองทนุฯ เข้ำไปประชำสัมพันธ์ จังหวัด 10 1.0000 0.1000 

   3.5 จ ำนวนค ำขอใช้บริกำรกองทุนฯ ที่เพิ่มข้ึนจำกกำรประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 10 3.0000 0.3000 

4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน   30 3.0020   

   4.1 บทบำทคณะกรรมกำรทุนหมุนเวียน ระดับ 6 4.5800 0.2748 

   4.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ระดับ 6 2.9800 0.1788 

   4.3 กำรตรวจสอบภำยใน ระดับ 6 2.8000 0.1680 

   4.4 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ระดับ 6 1.7500 0.1050 

   4.5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ระดับ 6 2.9000 0.1740 

คะแนนรวม 3.3853 



 
 

งบประมาณและการบรหิารดา้นการเงิน 

กองทุนจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที่



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

กิจกรรมความรว่มมือต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น  ประจ าปี 2561 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 “ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยง

รัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมย่ังยืน” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล    

ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีซ่ึงเข้าเย่ียมชมบูธนิทรรศการ

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม 

อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

ต้ อน รับคณะศึ กษาดู ง าน ของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  และฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการฯ  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ได้ แลกเปลี่ ยน เ รียน รู้ เกี่ ยวกั บการ

บริหารงานกองทุน การประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุน  และพาคณะศึกษาดูงาน

เ ย่ียมชมส านักงานกองทุนจัด รูปที่ ดิ น  ฯ       

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น.      ณ 

ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 กรมโยธาธิการ

และผงัเมือง ถนนพระราม 9 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ส านักงาน

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ปฏิบัติงาน

ภาคสนามจังหวัดน่าน  เพื่อให้ค าปรึกษา

แนวทางขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจาก

กองทุนฯ และส ารวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนมหายศ จังหวัดน่าน 

ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธนัวาคม 2560 

 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง น าบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" ของหน่วย

พระราชทานและประชาชนจิตอาสา ตามสถานที่

ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล   โดยมีเจ้าหน้าที่

จากส านักผังประเทศและผังภาค  ส านักวิเคราะห์

และประเมินผล  ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 

ส านักงานกองทุนจัด รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่       

กองผังเมืองเฉพาะ  และส านักงานเลขานุการกรมฯ

ร่วมปฏิบตัิงาน 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

และส านักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

กับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วน

จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 13 

ธนัวาคม 2560   

เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่

โ ค ร ง ก า ร จั ด รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่  แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์การขอสนับสนุนด้านการเงินจาก

กองทุนฯ ณ ห้องประชุมส านักงานโยธาธิการและ   

ผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  น าบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “แผนรองรับภาวะฉุกเฉินการป้องกนัและ

ระงั บอั ค คี ภั ย  ประจ า ปี งบประมาณ 256 1 ”            

ในระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2561  โดยมี

เจ้าหน้าที่ทุกส านักงาน/กอง จากกรมโยธาธิการ

และผงัเมือง พระราม 9 เข้าร่วมกิจกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วม

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พฒันาพื้นที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 3 อ าเภอ

พนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการ

ประชุมคร้ังที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนต าบลพนมสารคาม  

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กองทุน

จั ด งานสั มมนา  เ ร่ื อ ง  “การสนั บสนุน

งบประมาณ  เพื่อด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

ในแนวการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม”  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จากส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค จ านวน160 คน  ณ ห้อง แก

รนด์บอลรูม โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนน

รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 



 
 
    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงส ารวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ

ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี  เพื่อร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับ

การของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุน

จัดรูปที่ดินฯ เพื่อก่อสร้างเคร่ืองกั้นถนนอัตโนมัติ

ตามมาตรฐานการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 5 - 6 

กมุภาพันธ์ 2561 

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 

ลงส ารวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อ าเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง และติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มอบเช็ค 

และลงส ารวจพื้นที่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา 

อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  พร้อมทั้ง

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงส ารวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ

ชุมชนศรีมหาสารคาม  อ าเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่

ส า นั ก ง านโยธาธิ ก า รแล ะ ผั ง เ มื อ ง จั งหวั ด

มหาสารคาม  เกี่ยวกบัการของบประมาณสนับสนุน

เพิ่ม เติมจากกองทุนจัด รูปที่ดินฯ และติดตาม

ความก้าวหน้าในการคืนเงินอุดหนุนให้กองทุน     

ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่

ของธนาคารกรุงไทย มาให้ค าแนะน าการ

ติดตั้งระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้

กองทุนได้บ ริหารงบประมาณได้ อ ย่าง

คล่องตัว ถูกต้อง ทันเวลา สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล (National e-Payment) 

แล ะ เ ป็ น ไ ปต ามตั ว ชี้ วั ด ข อ งกองทุ น ฯ                  

ณ ห้องประชุมส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่  ชั้น M กรมโยธาธิการและ  

ผังเมือง ถนนพระราม9 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ทีป่รกึษาและคณะผูจ้ดัท า 

 

1. อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง        (นายมณฑล สดุประเสรฐิ)  ทีป่รกึษา 

2. รองอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง        (นายโอฬาร  ศกัยโรจนก์ุล)  ทีป่รกึษา 

3. ผูอ้ านวยการส านักงานกองทนุจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่ (นางบงกช สวุรรณเดช) ทีป่รกึษา 

4. หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการคณะกรรมการบรหิารกองทนุ         (นางสาววารนิ สขุเสมอ) ผูจ้ดัท า 

5. นางสาวดวงฤด ี      สพุรรณม ี                  ผูจ้ดัท า 

6. นางสาวพทัธว์รนิ     จรีะประภาพงศ ์          ผูจ้ดัท า 

7. นางสาวณัฐกฤตา    สขุขมุ           ผูจ้ดัท า 

8. นางสาวปัณณรตัน ์  ด ารงคส์นิทภสัร ์                   ผูจ้ดัท า 

9. นางสาวชณันภสัร ์   มหนัตกลุรศัมิ ์                           ผูจ้ดัท า 

 
 
 
  


