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กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
แกนนำของประเทศในด้ำนกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมือง และกำรอำคำร
ให้มีควำมน่ำอยู่ รักษำสภำพแวดล้อม ประหยัดพลังงำน และมีอัตลักษณ์”
โดยมี เ ป้ ำ ประสงค์ ที่ จ ะพั ฒ นำและส่ ง เสริม คุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชน
อย่ ำ งมี ม ำตรฐำนในด้ ำ นวิ ช ำกำร ทั้ ง ด้ ำ นกำรผั ง เมื อ ง กำรออกแบบ
กำรก่อสร้ำง กำรพัฒนำพื้นที่ งำนบริกำรด้ำนกำรช่ำง ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ รวมถึง
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและหน่วยงำนภำครัฐในกำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ
กำรจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่ นั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรพั ฒ นำเมื อ งภำยใต้ ข้ อ ก ำหนดของ
กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยจะต้องได้รับควำมร่วมมือและ
กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของที่ดินที่เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ มีลักษณะกำรดำเนินกำร
พัฒนำที่ดินหลำยแปลงโดยกำรวำงผัง และจัดรูปที่ดินแปลงใหม่เพื่อปรับปรุงหรือจัดสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
รวมถึงกำรร่วมรับภำระและกระจำยผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม ทั้งนี้โดยควำมร่วมมือระหว่ำงเอกชนกับเอกชน
หรือเอกชนกับหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมำะสมยิ่งขึ้น ทั้งด้ำนกำรคมนำคม
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับกำรผังเมือง ทั้ง ยัง สำมำรถ
ดำเนินกำรได้จริงและเป็นรูปธรรม ปัจจุบันปี 2562 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง สำมำรถดำเนิน โครงกำร
แล้ว รวม 50 โครงกำรทั่ว ประเทศ ซึ่งเป็น นโยบำยในกำรนำเครื่องมือที่เรียกว่ำ “วิธีก ารจัด รูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ” มำใช้ในกำรพัฒนำเมืองตำมแนวถนนโครงกำรที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม ได้ มีกำร
คัดเลือกพื้นที่โดยรอบแนวถนนโครงกำร ซึ่งมีทั้งแปลงที่ดินที่อยู่ในแนวถนน และแปลงที่ดินที่ไม่สำมำรถ
เข้ำออกได้ มำดำเนินกำรจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ให้ที่ดินทุกแปลงสำมำรถเข้ำออกได้โดยสะดวกมีถนนตัดผ่ำน
พร้อมให้มีกำรปันส่วนที่ดินของผู้ร่วมโครงกำรจัดทำเป็นถนนหรือจัดเป็นที่ดินส่วนกลำงสำหรับจำหน่ำยเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร กำรดำเนินโครงกำรด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินฯ นี้ รัฐสำมำรถก่อสร้ำงถนน
ตำมผังเมืองได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเวนคืนที่ดิน นอกจำกนี้ ยังมีกำรพัฒนำพื้นที่ด้วยกำรก่อสร้ำง
ถนนสำยรองภำยในโครงกำรเพื่อเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้ดำเนินกำรจัดตั้ง หน่วยงำนที่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลขึ้นภำยใต้
พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 คือ “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรเงินของโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำร
จัดรูปที่ดินฯ มีควำมคล่องตัวและสำมำรถดำเนินกำรได้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ สำมำรถปิดโครงกำรฯ ได้
ตำมกระบวนกำรและขั้นตอนของกฎหมำย กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงเห็นประโยชน์ในกำรพัฒนำงำน
กองทุน จัด รูปที่ดิน เพื่อพัฒ นำพื้ นที่ เพื่อให้สำมำรถสนับสนุน กำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินได้
อย่ำงกว้ำงขวำงในอนำคตต่อไป
(นำยมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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กองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ จัดตั้ง ขึ้นภำยใต้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนำพื้นที่ กองทุนมีสถำนะเป็นนิติบุคคล
โดยประกอบด้ ว ยเงิ น และทรั พ ย์ สิ น อำทิ เงิ น ที่ โ อนมำจำกเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ จั ด รู ป ที่ ดิ น ในเมื อ ง
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2536 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ซึ่งกองทุน
จัดรูปที่ดินได้รับงบประมำณเพิ่มเติมในปีงบประมำณ 2560 จำนวน 80 ล้ำนบำท ปี 2561จำนวน 80 ล้ำนบำท
และในปี 2562 จำนวน 40 ล้ำนบำท เงินค่ำบริกำรและค่ำปรับที่จัดเก็บตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือทรัพย์สนิ
ที่มีผู้อุทิศให้ เช่น ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจำกกองทุน เป็นต้น โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรำยได้
ของแผ่นดิน
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ในปีงบประมำณ 2561 เป็นไปตำมแผน
กำรปฏิบัติงำน และตำมกำรใช้จ่ำยเพื่อกิจกำรที่กำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
พ.ศ. 2547 คือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนรำชกำร ในกำรจัดสร้ำง
หรือปรับปรุง สำธำรณูปโภคหรือสถำนที่สำธำรณประโยชน์ ที่เป็นกำรรองรับกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
รำยงำนประจำปี 2561 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจของกองทุน ทั้งด้ำนกำรเงิน ด้ำนตัวชี้วัด ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนของกองทุน รวบรวมข้อมูล
และเผยแพร่ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์กับ ผู้บริหำร ผู้ดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ผู้สนใจ
และประชำชนทั่วไปให้ได้รับทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรจัดรูปที่ดินที่ได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คานา
กำร พัฒนำประเทศตำมแผนพั ฒนำเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อเชื่อมต่อกับภำพอนำคตประเทศไทยใน 20 ปีข้ำงหน้ำ ได้กำหนดแผนงำนหรือโครงกำรสำคัญที่ต้องดำเนินกำรให้
เห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรมในช่ ว ง 5 ปี แ รกของกำรขั บ เคลื่ อ นภำพอนำคต เพื่ อ วำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำในระยะยำว
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงเป็นโครงข่ำยในประเทศที่สมบูรณ์และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน
มี แ นวทำงพั ฒ นำโดยกำรพั ฒ นำภำคเพื่ อ สร้ ำ งโอกำสทำงเศรษฐกิ จ ให้ ก ระจำยตั ว อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง กำรพั ฒ นำเมื อ ง
กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
โลจิสติกส์กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคอย่ำงสมดุล
นโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่เมือง (Urbanization) หรือกำรขยำยพื้นที่กำรเกิ ดเมือง เป็นกลไกหนึ่งเพื่อ
กระจำยควำมแออัดในเมืองขนำดใหญ่ให้เกิดควำมเจริญในเมืองโดยรอบ กำรเจริญเติบโตของเมือง กำรขยำยตัว
ของแรงงำน รวมไปถึงธุรกิจก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ โดยภำพรวมแล้วมีแนวโน้มกำรพัฒนำในธุรกิจเกือบทุกด้ำน
เพรำะเมื่อเกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองแล้ว กระบวนกำรเกิดเมืองสร้ำงคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในกำรอยู่อำศัย
ที่ดีขึ้น เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกำรขยำยตัวเศรษฐกิจ กล่ำวได้ว่ำกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองเป็นส่วนประกอบใหญ่ ที่สุด
ในกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
เพื่อให้เกิดเมืองและมีกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมมำ โดยมีสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ สำนักงำนโยธำธิกำรและ
ผังเมืองทุกจั งหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคประชำชนร่ว มกันดำเนินโครงกำร และเพื่อให้
สำมำรถดำเนินโครงกำรได้อย่ำงต่ อเนื่อง เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรงบประมำณ จึงมีกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนำพื้นที่เข้ำช่วยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ดำเนินโครงกำรได้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว
รำยงำนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ประจำปี
บัญชี 2561 และรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรี
และรั ฐ สภำ รวมทั้ ง เป็ น กำรเผยแพร่ ใ ห้ ส ำธำรณชนทรำบและน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ท ำงด้ำ นวิช ำกำรต่ อ ไป ทั้ ง นี้
ขอขอบคุณส่วนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนผู้เป็นเจ้ำของที่ดิน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ควำมร่วมมือ
และสนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน เป็นอย่ำงดี หวังว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรำชกำรและ
ผู้สนใจทั่วไปในกำรศึกษำค้นคว้ำ และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้ ำที่และ
ภำรกิจต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตำมวัตถุประสงค์
สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
มีนาคม 2562
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ประวัติความเป็นมา
กองท ุนจัดร ูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
เมื่อปีพ.ศ. 2530-2532 สำนักผังเมือง(ปัจจุบันเป็นกรมโยธำธิกำรและผังเมือง) กระทรวงมหำดไทย
ได้รับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกประเทศญี่ปุ่นผ่ำนทำงองค์ก ำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น (JICA)
ในโครงกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรวำงผังเมือง (Applied Technology for making City Planning)
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ และเสนอเทคนิคสมัยใหม่เพื่อช่วยในกำรวำงผังเมือง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำง
กำรดำเนินงำนให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติ ผลกำรศึกษำได้เสนอแนวทำงกำรพัฒนำเมืองของประเทศไทย
ด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment)
ในปี พ.ศ. 2535-2536 องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปนุ่ (JICA) ได้ส่งผู้เชี่ยวชำญ มำ
ศึกษำเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำเมืองในประเทศไทย โดยให้
ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรกำรฝึกอบรมและแนะนำควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำเมือง ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่สำนักผังเมืองเพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถนำวิธีกำรจัดรูปที่ดินมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำร พัฒนำ
เมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งประสบผลสำเร็จมำแล้วในหลำยประเทศ
วันที่ 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติในหลักกำรให้ดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำเมือง
โดยให้สำนักผังเมืองเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดนิ ในเมือง ซึ่ง
มีปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน ให้หน่วยงำนของรัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ให้ควำมร่วมมือใน
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ โดยสำนักงบประมำณได้สนับสนุนเงินงบประมำณเป็น
ทุนประเดิมให้ดำเนินงำน 50 ล้านบาท จัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรจัดรูปที่ดินในเมือง

วัตถ ุประสงค์การจัดตัง้ กองท ุนจัดร ูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามมาตรา 75 แห่งพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 กำหนดให้จัดตั้งกองทุน
ขึ้นภำยในกรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ และให้โอนเงินจำกเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรจัดรูปที่ดินในเมือง ตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2536 มำเป็นกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน

นโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรปู ที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดนโยบำยกำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำ
พื้นที่ภำยใต้ภำรกิจกำรก่อสร้ำงถนนตำมผังเมืองรวม ซึ่งเป็นหนึ่งภำรกิจหลักที่จะมุ่งใช้มำตรกำรพัฒนำเมือง
เชิงรุก และให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำรพัฒนำเมืองตำมผังเมืองที่เรียกว่ำ รำษฎร์ -รัฐร่วมพัฒนำ
พร้อมกันนี้จะผลักดันระบบกำรบริหำรจัดกำร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและ
กำรเงินในกำรดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงเร่งด่วน เครื่องมือที่
เรียกว่ำ “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ” จะแพร่หลำยในกำรดำเนินกำรจัดระเบียบที่ดินและกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศไทย ทำให้ชุมชนมีสภำพแวดล้อมที่ดี สวยงำม สะดวกสบำยและปลอดภัย
ในกำรอยู่อำศัย กำรประกอบธุรกิจ อุตสำหกรรม เกษตรกรรม กำรท่องเที่ยว และอื่น ๆ ซึ่งจะสำมำรถ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับประเทศได้ เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่พื้นที่ของประเทศ
ทั้งนี้กำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรู ปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่นี้ ได้ดำเนินกำรภำยใต้แผนแม่บทกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยบริหำรงำนของ
รัฐบำลที่ถ่ำยทอดมำสู่นโยบำยและแผนพัฒนำของแต่ละจังหวัด
แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (2556-2561) ได้บรรจุงำนด้ำนกำร
พัฒนำเมืองในเรื่อง “การก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ” โดยให้
ทุกจังหวัดดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ อย่ำงน้อย 1 โครงกำรเพื่อเป็นโครงกำรนำร่องของจังหวัด และมอบให้
เป็นภำรกิจหลักของผู้บริหำรทุกระดับต้องให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนด้วยเหตุผลดังนี้
1. กรมโยธาธิก ารและผังเมือง มีบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิด ชอบในกำรวำงผังเมืองและพัฒนำตำมผังเมืองให้เป็น
รูปธรรมอย่ำงเป็นระบบและมีแบบแผนในระดับสำกล
2. วิธีการพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
เป็นกระบวนกำรที่มีกำรบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกต้อง
ประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของหลำยหน่วยงำน
และหลำยสำขำวิชำชีพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเจรจำเพื่อ
ประสำนควำมร่วมมือจำกประชำชนเจ้ำของที่ดิน
3.การพัฒนาถนนตามผังเมืองที่ได้วำงผังไว้แล้วทัว่ ประเทศ
ที่ ผ่ ำ นมำสำมำรถเกิด ผลเป็นรู ปธรรมเพี ย งจ ำนวนเล็กน้ อย
ภารกิจด้านการวางผังเมือง
เนื่องจำกงบประมำณของรัฐที่มีจำกัดและไม่สำมำรถกระจำย
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้อย่ำงทั่วถึง
ประชำชนต้องใช้เวลำรอคอยอย่ำงยำวนำนจำกกำรของบประมำณเพื่อกำรก่อสร้ำงและกำรเวนคืนทีด่ นิ
เป็นกำรที่ประชำชนต้องรอกำรพัฒนำจำกภำครัฐอย่ำงเดียว และไม่สำมำรถปลูกสร้ำงอำคำรตำมแนวถนน
ผังเมืองที่กำหนดอย่ำงไม่รู้อนำคต ดังนั้นการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จึงสำมำรถแก้ปญ
ั หำกำรพัฒนำเมือง
ในเรื่องงบประมำณและระยะเวลำของกำรพัฒนำที่รวดเร็วขึ้น โดยเข้ำมำมีส่วนช่วยประหยัดงบประมำณ
ของรัฐในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเวนคืนที่ดิน และลดข้อจำกัดกำรพัฒนำถนนตำมผังเมืองรวมให้เกิดขึ้นทันควำม
ต้องกำรของประชำชน

4. ภายหลังการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งภำครัฐและเอกชนจะได้รับ
ผลประโยชน์กลับคืนที่คุ้มค่ำอย่ำงเป็ นธรรม เช่น ที่ดินสำมำรถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภำพ มูลค่ำที่ดิน
เพิ่มสูงขึ้นหลำยเท่ำ มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำน ภำครัฐและประชำชนประหยัดค่ำพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของตนเอง และที่สำคัญสร้ำงควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ำย

นโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ที่เน้นกำรพัฒนำถนนตำม
ผังเมืองรวมนี้เป็น ภารกิจสร้างชุมชน สร้างเมือง และสร้างประเทศ ในด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
อย่ำงเป็นระบบ ได้มำตรฐำน รองรับกำรอยู่อำศัย กำรประกอบกิจกำรทุกประเภทของประชำชนในประเทศ
และกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)

วิ ส ยั ทัศ น์ พัน ธกิ จ ย ทุ ธศาสตร์ กองท ุนจัดร ูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วิสัยทัศน์องค์กร (VISIONARY GOALS) (ระยะยำว)

“กองทุนพัฒนาเมืองแห่งชาติ”
วิสัยทัศน์ (Vision) (ปี 2556 – 2571)

“กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน”
พันธกิจ (Missions)

1. สนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
2. บริหำรจัดกำรกองทุนให้มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำเมือง
3. สนับสนุนกำรค้นคว้ำ วิจัย และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives)

สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อดำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ให้สอดคล้องตำมระบบ
กำรผังเมืองและกำรพัฒนำเมืองที่ดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน
เป้าหมาย (Goals)

1. สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำตำมแผนแม่ บ ทและพื้ น ที่ เ ป้ ำ หมำยกำรจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่
ทุกจังหวัดภำยใน 10 ปี
2. วำงรำกฐำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เป็นระบบภำยใน 3 ปี
3. กองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนำพื้นที่เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริกำรอย่ำงแพร่หลำยภำยใน 3 ปี
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
(T H A I) Transparence, Honest, Achievement & Integration
T = Transparence (โปร่งใส)
H = Honest
(ซื่อสัตย์)
A = Achievement (บรรลุผลสำเร็จ)
I = Integration
(ผสมผสำน, บูรณำกำร)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
กลยุทธ์ : 1) พัฒนำศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
2) บริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรเงินเพื่อกำรพัฒนำเมืองของประเทศ
3) บริหำรทรัพย์สินกองทุนให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิผ์ ล
กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินให้แก่โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน
กลยุทธ์ : จัดกำรควำมรู้ดำ้ นกำรจัดรูปทีด่ ินเพื่อพัฒนำพื้นที่แก่ผดู้ ำเนินโครงกำรและผู้สนใจ

โครงสร้า งการบริ ห าร
บริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนำพื้นที่ และมีองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรจัดรูปที่ดนิ เพือ่ พัฒนำพื้นที่
2. คณะกรรมกำรจัดรูปที่ดนิ เพือ่ พัฒนำพื้นทีก่ รุงเทพมหำนคร
3. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปทีด่ ินเพื่อพัฒนำพื้นที่
4. คณะกรรมกำรจัดรูปที่ดนิ เพือ่ พัฒนำพื้นที่สว่ นจังหวัด
5. ผู้ดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ได้แก่ สมำคม หน่วยงำนรำชกำร นิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้น
หรือหน่วยงำนรัฐตำมกฎกระทรวง และประชำชนเจ้ำของที่ดิน

ขัน้ ตอนดาเนินโครงการจัดร ูปที่ดิน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก 25 ขั้นตอนตำมกฎหมำยและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมโครงกำร






ศึกษำภำพรวมของพื้นที่
วำงแผนแม่บทโครงกำร
วำงแผนกำรดำเนินงำน
ร่ำงผังแปลงที่ดนิ ใหม่เบื้องต้น
ประชุมเจ้ำของที่ดนิ

3. ขั้นดำเนินโครงกำร
 ตั้งคณะที่ปรึกษำโครงกำร
 ประเมินรำคำทรัพย์สิน/ที่ดินก่อนโครงกำร
 สำรวจ รังวัด ปักหมุดแนวถนนโครงกำร
 ออกแบบผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่
 วำงแผนก่อสร้ำง แผนโยกย้ำย/กำหนดค่ำชดเชย
 ก่อสร้ำงโครงกำร
 รังวัดแปลงที่ดินใหม่
 กำหนดค่ำชดเชย (ถ้ำมี)

2. ขั้นอนุมัติโครงกำร
 เสนอคำขอดำเนินโครงกำร
 ประกำศเขตสำรวจโครงกำร
 สำรวจ รังวัด สอบเขตพื้นที่โครงกำร
 พิจำรณำอนุมัตโิ ครงกำร
 ประกำศโครงกำรในรำชกิจจำนุเบกษำ
 ประกำศเขตโครงกำร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองท ุนจัดร ูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน มีหน้ำที่กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้ง
พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินงบประมำณสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ และกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของสำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
และมีคณะอนุกรรมกำรเพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรและปฏิบัติงำน จำนวน 2
คณะ ได้แก่
1. คณะอนุก รรมการด้านบริหารกองทุนและสานักงานกองทุน ตำมคำสั่งคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) พิ จ ำรณำเสนอแนะแนวทำงกำรบริ ห ำรและกำรปฏิ บั ติ ง ำนของกองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตำม
พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558
2) เสนอแนะกำรปรับปรุงระเบียบกำรบริหำรงำนเกี่ยวกับทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ และ
กำรปฏิบัติรำชกำรของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
3) พิจำรณำเสนอแนะในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
4) พิจำรณำเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกองทุน
5) พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
6) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่มอบหมำย
2. คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตำมคำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561
มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) กลั่นกรองและเสนอแนะกำรปรับปรุงร่ำงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในเรื่องต่ำง ๆ
ตำมมำตรำ 81 ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่มอบหมำย
ตำมมำตรำ 80 และมำตรำ 10 และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
2) พิจำรณำและเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อกฎหมำย ระเบียบ และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนกองทุน
3) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่มอบหมำย

แผนภ ูมิโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลัง
สำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ (สกจพ.) แบ่งหน่วยงำนกำรบริหำรภำยในสำนักงำนเป็น
6 ฝ่ำย ประกอบด้วย
1. ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ ไป
2. ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
3. ฝ่ำยอำนวยกำรคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
4. ฝ่ำยวิเครำะห์และกำรลงทุน
5. ฝ่ำยนิตกิ รรมสัญญำ
6. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
กรอบอัตรำกำลังตำมโครงสร้ำงประกอบด้วย บุคลำกร 28 อัตรำ ปัจจุบนั ที่มีอยู่จำนวน 12 อัตรำ

การดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

จำกวิสัยทัศน์ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
“เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้ำนกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมือง และกำรอำคำร
ให้มีควำมน่ำอยู่ ปลอดภัย รักษำสภำพแวดล้อม ประหยัดพลังงำน และมีอตั ลักษณ์”
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินกำรวำงผังเมืองทั่วประเทศ ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรผังเมือง พ.ศ. 2518
โดยเป็นผังแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่ทำงกำยภำพ แนวคิดกำรพัฒนำตำมผังเมืองที่ได้มีกำรวำงผัง เมืองไว้แล้ว
ส่วนหนึ่งได้ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 ด้ว ยวิธีกำรนำแปลงที่ดิน
หลำยแปลงมำรวมกันแล้วจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนพร้อมกัน ไปในครำวเดียว
(Land Readjustment Method)

ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรวำงผังเมืองในพื้นที่ชุมชนเมืองทุกแห่ง และมีกำรวำงผังจังหวัดทั่วประเทศ
พร้อมทั้งได้มีกำรประกำศใช้บังคับตำมกฎหมำยแล้ว เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
จึงมีนโยบำยกำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ โดยให้ทกุ จังหวัดคัดเลือกพื้นที่ที่มีแนวถนน
โครงกำรของผังเมืองตัดผ่ำนให้ดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนำพื้นที่เป็นโครงกำรนำร่องของจังหวัด จำก
นโยบำยนี้ถือได้ว่ำเป็นกำรพัฒนำตำมผังเมืองที่ได้มีกำรนำผังไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินมาจากหลายแหล่ง ประกอบด้วย
1. งบประมาณประจาปีจากรัฐบาล ผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โดยสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำ
พื้นที่) ในรูปของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น งำนก่อสร้ำงถนนตำมผังเมือง กำรพัฒนำสิ่งสำธำรณะเพื่อ
บริกำรชุมชน เป็นต้น
2. งบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด หรือจำกหน่วยงำนรัฐอื่นๆ เพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งบริกำรชุมชนนั้น ๆ
3. เงินจากการจาหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ ในโครงกำรจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนำพื้นที่ ได้จำกกำร
ปันส่วนที่ดิน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ จำกกำรปันส่วนที่ดิน นำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน ฯ
เช่น ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรโครงกำร กำรสำรวจออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรจ่ำยเงิน ค่ำทดแทนควำม
เสียหำย และอื่น ๆ
4. เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ประกอบด้วย
เงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม เงินสนับสนุน เงินทดรองจ่ำย และกำรร่วมลงทุนในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

1) ได้มีกำรดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนำพื้นที่ และกำรปฏิบัติตำมผังเมืองจนประสบ

ผลสำเร็จเสร็จสิ้นโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถจัดระเบียบแปลงที่ดิน และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
พร้อมกันในครำวเดียวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แปลงที่ดินได้รับกำรจัดรูปใหม่ให้เป็นระเบียบ ที่ดินมีมูลค่ำ
สูงขึ้นแก้ปัญหำพื้นที่ตำบอดได้ใช้พื้นที่อย่ำงคุ้มค่ำ มีระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรและบริกำรสำธำรณะที่
ได้มำตรฐำนผังเมือง นำไปสู่เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน และประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ
2) เมืองได้รับกำรออกแบบและพัฒนำเป็นชุมชนน่ำอยู่ มีสภำพแวดล้อมเมืองที่ดีขึ้น
3) ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โครงกำรจัดรูปที่ดินและบริเวณโดยรอบ ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจของเมืองโดยตรง และเป็นต้นทุนกระตุน้ ให้เกิดกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
4) รัฐบำลประหยัดงบประมำณในกำรเวนคืนทีด่ ิน เพื่อก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรและ
กำรก่อสร้ำงทัง้ โครงกำร รัฐได้ทดี่ ินสำธำรณะเพิ่มขึ้น
5) ภำครัฐจะมีรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีเพิ่มขึน้
6) เกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ำยระหว่ำงภำครัฐและเอกชน (PublicPrivate Partnership) ในกำรพัฒนำพื้นที่ชุมชนเมืองของตนเอง
จำกเริ่มแรกของกำรได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำร กำรฝึกอบรม และแนะนำเทคนิคกำรจัดรูป

ที่ดินจำกองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น (JICA) จนถึงได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 ขึ้น กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองทุ กจังหวัดได้
ดำเนินโครงกำรและเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งได้เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรจัดรูปที่ดนิ ฯ ตั้งแต่ปี 2552
เป็นต้นมำ ดังนี้
่
่ งโครงการจั
้
่ นเพือพั
่ ฒนาพืนที
้ ในประเทศไทยปี
่
แผนทีแสดงที
ตั
ดรูปทีดิ
2552-2561

ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2552-2561
มีพื้นที่ดาเนินโครงการ
47 โครงการ
o










มอบโฉนดที่ดินหลังจัดรูปแล้ว
ประกาศปิดโครงการในราชกิจจานุเบกษา
มีพื้นที่ได้รับการพัฒนา
เจ้าของที่ดินร่วมโครงการ
รัฐได้ทดี่ ินเป็นถนนสาธารณะ
รัฐประหยัดค่าเวนคืนเพื่อสร้างถนน
มูลค่าที่ดินเดิม
มูลค่าที่ดินหลังจัดรูป
เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น
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โครงการ
ไร่
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ไร่
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เท่า

การพิ จ ารณาสนับ สนุน เงิ น ของกองท นุ
กองทุนจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒ นำพื้น ที่ จะให้กำรสนับสนุนเงินแก่ผู้ดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ในกรณีดังนี้
1. เพื่อกำรก่อสร้าง หรือปรับปรุงสาธารณูปโภค หรือสถานที่สาธารณประโยชน์ ที่เป็นกำรรองรับ
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
2. การจัดหา จัดซื้อที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานและ
บารุงรักษาระบบสำธำรณูปโภคหรือสถำนที่สำธำรณประโยชน์และกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ดำเนินโครงกำรได้มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำรก่อสร้ำงหรือดำเนินกำรรองรับไว้แล้ว
การจัดสรรเงินของกองท ุน
ตำมระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินหรือกำรจัดสรรเงินจำกกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2552 กำหนดไว้เป็น
3 ประเภท ดังนี้

1. เงินอุดหนุน
2. เงินให้กู้ยืม
3. เงินสนับสนุน

โครงการจัดร ูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ที่ได้รบั การสนับสน ุนด้านการเงินจากกองท ุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดนราธิวาส
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดกาญจนบุร ี
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั
โครงการที ่ 1
่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดพิษณุโลก
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั
โครงการที ่ 1

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดระนอง
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดนครพนม โครงการ 1
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดมุกดาหาร
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดช ัยนาท
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดสุโขทัย
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

่ ฒนาพืนที
้ จั่ งหวัดน่ าน
โครงการจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ให้กำรสนับสนุนโครงกำรจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนำพื้นที่ให้
สำมำรถดำเนินโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ โครงกำรจัดรูปที่ดินฯ ในจังหวัด ชัยนำท
จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดน่ำน
โครงการจั ด รูป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชุม ชนหนองหลวงพั ฒ นา จัง หวัด ชัย นาท
ประกำศจังหวัดเรื่องแผนแม่บทและพื้นที่เป้ำหมำยกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด
ชัยนำท เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2553 กำหนดพื้นที่เป้ำหมำยกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ในเขตผังเมืองรวม
เมืองชัยนำท อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท ไว้ 2 บริเวณ ได้แก่
บริเวณที่ 1 พื้นทีช่ มุ ชนหนองหลวงพัฒนำ
บริเวณที่ 2 ชุมชนบริเวณด้ำนหลังห้ำง
สรรพสินค้ำ LOTUS

ประกาศดาเนินโครงการจัดรูปที่ดนิ บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนำ อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท
ในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558
ดาเนินโครงการโดย : กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และเทศบำลเมืองชัยนำท
ขนำดพื้นที่โครงกำร ประมำณ 133.98 ไร่ จำนวนแปลงที่ดนิ 27 แปลง เจ้ำของทีด่ ิน 29 รำย
วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการจัดรูปทีด่ ินเพื่อ :
1. เพื่อพัฒนำถนนเสนอแนะตำมผังเมืองรวมเมืองชัยนำท
2. เพื่อเชื่อมโยงกำรคมนำคมระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ฟำกเหนือไปบรรจบ
กับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ฟำกตะวันออก
3. เพื่อจัดรูปแปลงที่ดนิ ใหม่ภำยในพื้นที่โครงกำรจัดรูปทีด่ นิ เพื่อพัฒนำพื้นที่แก้ปญ
ั หำกำรเข้ำถึงพื้นที่
4. เพื่อจัดบริกำรพืน้ ฐำนรองรับกำรอยูอ่ ำศัย และสร้ำงภำพแวดล้อมทีด่ ี
5. มีกำรก่อสร้ำงระบบโครงข่ำยถนนเพื่อระบำยกำรจรำจรไม่ตอ้ งผ่ำนเข้ำตัวเมือง
6. ได้มถี นนเป็นแนวเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้ำสูต่ ัวเมืองชัยนำท

แปลงทีดิ่ นก่อนดาเนิ นโครงการจัดรูปทีดิ่ น

้ จั่ ดหาประโยชน์
แปลงทีดิ่ นหลังการจัดรูปทีดิ่ นและพืนที

งบประมำณดำเนินโครงกำรทั้งสิ้นประมำณ 46 ล้ำนบำท
งบประมำณที่ขอรับกำรอุดหนุนจำกกองทุน 5 แสนบำท : เพื่อใช้ในกำรถมดินพร้อมบดอัดถนนสำย 15M-1
ขอกู้ยืมจำกกองทุน 3.1 ล้ำนบำท : เพื่อ 1) ก่อสร้ำงทำงเชื่อมถนน 15M-1 6M-2 กับถนนของเทศบำล
2) เพื่องำนขุดแต่งหนองหลวงตำมรูปแบบที่ reshape
3) เพื่อกำรก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ
รวมเป็นเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนร้อยละ 7.80 ของงบประมำณโครงกำร
วัตถุประสงค์การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน :
1. เพื่อให้มีกำรเข้ำถึงโครงกำรโดยเชื่อมโยงกับภำยนอกได้
2. เป็นกำรจัดบริกำรพื้นฐำนให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี รองรับ
กำรขยำยตัวของเมือง
3. เพื่อก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
และสวนสำธำรณะ ในส่วนที่งบประมำณของรัฐไม่เพียงพอ

่ บเงินสนับสนุ น
ภาพแสดงบริเวณทีขอรั
่ ฒนาพืนที
้ ่
จากกองทุนจัดรูปทีดิ่ นเพือพั

บริเวณก่อสร ้างถนน 15M-1

บริเวณก่อสร ้างถนน 6M-2

1

บริเวณขุดแต่งหนองหลวง
บริเวณก่อสร ้างสวนสาธารณะ

โครงการจั ด รูป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณตาบลปากแพรก จัง หวัด กาญจนบ รุ ี
ประกาศดาเนินโครงการจัดรูปที่ดนิ บริเวณตำบลปำกแพรก อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
ในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2556
ดาเนินโครงการโดย : กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และเทศบำลเมืองปำกแพรก
ขนำดพื้นที่โครงกำร 237 ไร่ 3 งำน 10.73 ตรว. แปลงที่ดิน 82 แปลง เจ้ำของที่ดิน 70 รำย
วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ :
1. เพื่อให้มีระบบคมนำคมขนส่งที่ได้มำตรฐำนปลอดภัย เชื่อมโยงกับโครงข่ำยถนนภำยในเมือง (ถนน
พัฒนำกำร) และถนนเลี่ยงเมืองกำญจนบุรี (ทำงหลวงหมำยเลข 367) ทำให้ระบบคมนำคมขนส่งของชุมชนมีควำม
สมบูรณ์ สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองรับปริมำณกำรจรำจร และช่วยแก้ปัญหำกำรจรำจรคับคั่ง
ของชุมชนในปัจจุบันด้วย
2. เพื่อพัฒนำที่ดินบริเวณโครงกำรจัดรูปที่ดินให้ สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีแปลง
ที่ดินได้รับกำรจัดรูปแปลงที่ดินใหม่สวยงำมติดถนนทุกแปลง ทำให้มีมูลค่ำสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนำชุมชนให้มีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะที่ได้มำตรฐำนครบถ้วน
งบประมาณดาเนินโครงการทั้งสิ้นประมำณ 152,315,775 บำท
งบประมาณที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุน 6,794,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 4.46 ของงบประมำณโครงกำร
วัตถุประสงค์การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อก่อสร้ ำงถนนสำยหลั กในโครงกำรจัดรูป ที่ดินเพื่ อพัฒ นำพื้น ที่ตำบลปำกแพรกที่ อยู่ในเขตกำรรถไฟ
ระยะทำง 120 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนสำย ก ตำมผังเมืองรวมเมืองกำญจนบุรี พร้อมทั้งก่อสร้ำงทำงผ่ำน
เสมอระดับ ติดตั้งเครื่องกั้นถนน และส่วนประกอบอื่นตำมมำตรฐำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งรื้อย้ำย
อำคำรในแนวถนนโครงกำรและก่อสร้ำงอำคำรทดแทน
เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงถนนสำยหลักได้แล้วเสร็จตั้งแต่ ปี 2560 แต่ยังไม่สำมำรถเปิดใช้ถนนได้ เพรำะต้อง
ดำเนินกำรก่อสร้ำงเครื่องกั้นถนนระบบอัตโนมัติตำมข้อตกลงกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย โครงกำรได้ดำเนินกำร
ขำยพื้นที่จัดหำประโยชน์ในโครงกำรครบทุกแปลงแล้วแต่ยังขำดงบประมำณ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจำกกองทุนทำให้
ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ ประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมปลอดภัยในกำรสัญจร ช่วยลดปัญหำ
กำรจรำจรติดขัด เพิ่มเส้นทำงสัญจรระหว่ำงชุมชนใกล้เคียง รองรับกำรเจริญเติบโตและกำรขยำยตัวของเมือง

ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี

ที่ตั้งโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
บริเวณติดตั้งเครื่องกั้นถนนระบบอัตโนมัติและก่อสร้างถนนทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ

โครงการจั ด รูป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชุม ชนศรี ม หาสารคาม จัง หวัด มหาสารคาม
ประกาศดาเนินโครงการจัดรูปที่ดนิ บริเวณชุมชนศรีมหำสำรคำม ตำบลตลำด อำเภอเมืองมหำสำรคำม
จังหวัดมหำสำรคำม ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ วันที่ 10 มีนำคม 2558
ดาเนินโครงการโดย : กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และเทศบำลเมืองมหำสำรคำม
ขนำดพื้นที่โครงกำร ประมำณ 189.54 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 88 แปลง เจ้ำของที่ดิน 96 รำย
วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ :
1. เพื่อพัฒนำพื้นที่เมืองให้เป็นไปตำมผังเมืองรวมเมืองมหำสำรคำม และก่อสร้ำงถนนตำมผังเมือง
2. เพื่อเชื่อมโยงกำรคมนำคมถนนสำย ก2 กับถนนสำย ง1 และสำย ง2 เกิดเป็นระบบโครงข่ำยถนนที่ดี
3. เพื่อจัดรูปแปลงที่ดินใหม่โดยรอบถนนโครงกำรผังเมืองเพื่อแก้ปัญหำกำรเข้ำถึงพื้นที่
4. เพื่อจัดบริกำรพื้นฐำนรองรับกำรอยู่อำศัยและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี
ผังเมืองรวมเมืองมหำสำรคำม

ที่ตั้งโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม
อยู่ใกล้ศูนย์กลางและการบริการของเมือง และอยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมืองมหาสารคาม

ผังแปลงที่ดิน
หลังการจัดรูปและ
ที่ดินสาธารณประโยชน์

งบประมาณดาเนินโครงการทั้งสิ้นประมำณ 108,165,270 บำท
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 39,831,141บำท คิดเป็นร้อยละ 36.82 ของงบประมำณโครงกำร
วัตถุประสงค์การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
1. เพื่อเป็นค่ำทดแทน อำคำรพักอำศัย รั้ว โรงเรือน โรงเลี้ยงสัตว์ สิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องรื้อย้ำยที่
อยู่ในแนวถนนโครงกำรสำย ง1 และ ง2 เพื่อให้ก่อสร้ำงถนนสำยหลักของโครงกำรได้
2. เพื่อเป็นค่ำรื้อถอนอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงในถนนสำยรอง
3. เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยรองในโครงกำร
โครงกำรนำร่องกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ของจังหวัดมหำสำรคำม (โครงกำรที่ 1) ตั้งอยู่บริเวณย่ำน
ใจกลำงเมืองซึ่งควรได้รับกำรพัฒนำพื้นที่ จัดระเบียบที่ดินให้เหมำะสมตำมผังเมือง โดยพื้นที่ต่อเนื่องของโครงกำรได้
มีกำรออกแบบวำงแผนกำรจัดรูปที่ดินไว้แล้วในโครงกำรที่ 2 และโครงกำรที่ 3 ควำมจำเป็นที่ต้องขอรับเงินสนับสนุน
จำกกองทุนฯ เนื่องจำกโครงกำรนี้ได้รับงบประมำณกำรก่อสร้ำงถนนสำยหลักจำกกรมโยธำธิกำรและผั งเมื องใน
ปีงบประมำณ 2558-2559 เพียง 35.4303 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.76 ของงบประมำณโครงกำร และยังไม่สำมำรถ
ขำยที่ดินจัดหำประโยชน์ได้ จึงต้องขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่ อทำกำรรื้อย้ำยและกำรก่อสร้ำงถนนสำยรอง
เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงพื้นที่ได้ จะทำให้มองเห็นแนวโน้มกำรเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดกำร
ลงทุนในพื้นที่มำกขึ้น

แสดงบริเวณที่ขอใช้เงินกองทุน เพื่อรื้อย้ายอาคาร จ่ายค่าทดแทนและก่อสร้างถนนสายรอง

การสนั บ สนุน เงิ น ให้แ ก่ โ ครงการจั ด รูป ที่ ดิ น บริ เ วณถนนมหายศ จัง หวัด น่ า น
ประกาศดาเนินโครงการในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ : วันที่ 14 พฤษภำคม 2551
ด าเนิน โครงการโดย : กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง ร่ว มกับองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น 3 องค์กร คือ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน เทศบำลเมืองน่ำน และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลผำสิงห์ ตำมมำตรำ 35 (2) แห่ง
พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรส่วนจังหวัดน่ำนมีแผนกำรดำเนินโครงกำรจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ของเมืองแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยมีพื้นที่ต่อเนื่องกัน ตั้งอยู่ภำยในเขตผังเมืองรวมเมืองน่ำน

โครงการฯระยะที่ 1 : มีพื้นที่โครงกำร 282 ไร่ 2 งำน 81.85 ตำรำงวำ จำนวนแปลงที่ดนิ 121 แปลง
และเจ้ำของที่ดนิ 99 รำย พื้นที่โครงกำรจัดรูปทีด่ นิ ฯ ตัง้ อยู่ตดิ ถนน 2 สำยที่สำคัญ คือ
1. ถนนมหายศ เป็นถนน 2 ช่องจรำจร ควำมกว้ำงเขตทำง 16.00 เมตร ผิวจรำจรลำดยำง กว้ำง
10.00 เมตร เป็นถนนสำยสำคัญของเมืองที่สำมำรถเชื่อมต่อกับถนนอีกหลำยสำยภำยในเมืองได้
2. ถนนผากอง เป็นถนน 2 ช่องจรำจร ควำมกว้ำงเขตทำง 10.00 เมตร ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง
8.00 เมตร เป็นถนนภำยในตัวเมืองสำมำรถเชื่อมไปยังถนนสำยหลักอื่นๆได้
อยู่ใกล้กับสถำนที่สำคัญ ดังนี้
- สำนักงำนที่ดินจังหวัดน่ำน 0.64 กม.
- ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน
0.72 กม.
- สถำนีตำรวจภูธรจังหวัดน่ำน 0.78 กม.
- สถำนีขนส่ง จังหวัดน่ำน
1.30 กม.
- สำนักงำนเทศบำลเมืองน่ำน 0.86 กม.
- สนำมบินจังหวัดน่ำน
1.80 กม.

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน :
1. เพื่อให้มีแผนงำนรวมในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำพื้นที่ โดยให้องค์กรระดับต่ำงๆ ใช้เป็น
กรอบนโยบำยกำรดำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน โดยสอดคล้องกับแผนงำนหลัก
2. เพื่อรวบรวมควำมร่วมมือกลุ่มเจ้ำของที่ดินทุกรำย โดยกำรประสำนงำนจำกองค์กรของรัฐ อำทิ กรม
โยธำธิกำรและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินฯส่วนจังหวัด
3. เพื่อแก้ไขปัญหำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้นำมำใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยเจ้ำของ
ที่ดินทุกรำยยังมีกรรมสิทธิ์อย่ำงสมบูรณ์บนที่ดนิ ของตนเอง
4. เพื่อให้มีกำรพัฒนำพื้นทีแ่ ละพัฒนำโครงข่ำยถนนให้เป็นไปตำมผังเมืองรวมเมืองน่ำน
5. เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชนบทของกระทรวงมหำดไทย
โดยพัฒนำพื้นที่ให้เป็นชุมชนอยู่อำศัยที่น่ำอยู่และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนจำกชุมชนเมืองเก่ำน่ำน
6. พัฒนำให้เป็นชุมชนตัวอย่ำงที่มีกำรออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรม ให้เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์แบบน่ำน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
กำรจัดรูปที่ดินฯ เป็นวิธีกำรแก้ไขปัญหำในหลำย ๆ ด้ำน ประโยชน์ที่จังหวัดน่ำนจะได้รับได้แก่
1. ได้มกี ำรพัฒนำพื้นที่ให้เป็นไปตำมกำรบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองน่ำน
2. ที่ดินทุกแปลงในโครงกำรจัดรูปจะมีสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรอย่ำงสมบูรณ์ ได้มำตรฐำน มีถนน
เข้ำถึง มีสภำพแวดล้อมที่ดี มีรูปแปลงที่ดินสวยงำม และมีมูลค่ำที่ดินเพิ่มขึ้น
3. ลดควำมแออัดของกำรจรำจร และขยำยควำมเจริญเติบโตของเมืองไปในทิศทำงที่กำหนด
4. ลดงบประมำณรำยจ่ำยภำครัฐในด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรในระยะยำว
5. สนับสนุนนโยบำยกำรอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่ำน่ำนโดยพื้นที่โครงกำรจัดรูปทีด่ ินเพื่อพัฒนำพืน้ ที่จะเป็นพื้นที่
รองรับกำรขยำยตัวของชุมชนเมืองเก่ำน่ำนและเป็นชุมชนที่มีรปู แบบอำคำรสถำปัตยกรรมทีม่ ีเอกลักษณ์แบบน่ำน
ผังก่อนการจัดรูปแปลงที่ดิน

ผังหลังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่และที่ดินจัดหาประโยชน์

งบประมาณดาเนินโครงการทั้งสิ้นประมำณ 97,724,497.00 บำท
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 51,300,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 57.07 ของงบประมำณโครงกำร
ความต่อเนื่องโครงการระยะที่ 1, 2 และ 3

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันและกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน

วัตถุประสงค์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน :
เนื่องจำกโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำนได้รับกำรอนุมัติให้ดำเนินโครงกำรตั้งแต่ปี 2551
เป็นโครงกำรนำร่องของจังหวัดน่ำน ได้มีกำรแจกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้ำของที่ดินแล้วเมื่อปี 2558 ภำยในโครงกำร
มีพื้นที่จัดหำประโยชน์ที่รอกำรจำหน่ำยเพื่อนำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร แต่ยังขำยได้ไม่หมดทุกแปลง
จึงยังขำดงบประมำณเพื่อดำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง จำเป็นต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
เป้าหมายการใช้เงินกองทุน :
เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยรองภำยในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เชื่อมต่อกับถนนตำมผังเมือง
รวมจำนวน 9 สำยทำง ทำให้เกิดควำมเชื่อมโยงเป็นระบบโครงข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกโครงกำร พร้อมทั้ง
ขยำยระบบไฟฟ้ำและระบบประปำที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อบริกำรชุมชน ซึ่งถ้ำดำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเสร็จทั้งหมด จะทำให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่ที่สอดคล้องกับแนวทำงของผังเมืองรวมเมืองน่ำน
เกิดกำรลงทุนในพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น
แผนผังแนวการก่อสร้างถนนด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุน
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการก่อสร้างแล้ว

ผลการ ปร ะเมิ น การดาเนิ นงานทุ น หมุ น เวีย น ประจาปี 2561
ในปี 2561 กรมบัญชีกลำงร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของกองทุนหมุนเวียนต่ำง ๆ ซึ่งกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จัดอยู่ในกลุ่มทุนหมุนเวียนประเภทเพื่อกำรสนับส
นุนและส่งเสริม โดยได้ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนในมิติต่ำง ๆ คะแนนกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำน ประจำปีบัญชี 2561 อยู่ที่ระดับ 3.3853 คะแนน โดยมีผลประเมินภำพรวมในแต่ละด้ำนสรุปได้ดังนี้
 ด้านการเงิน ไม่มีกำรประเมินตัวชี้วัดด้ำนกำรเงิน
 ด้ า นการสนองประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (ร้ อ ยละ 20) ระดั บ คะแนนอยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดับ
3.6237 ซึ่งดีกว่ำเป้ำหมำย โดยผลสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 100 และควำมพึงพอใจ
ของประชำชนที่อยู่ในพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ได้รับประโยชน์ อยู่ที่ร้อยละ 73.91 กำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรให้ บ ริ กำรของกองทุ น ฯ มีกำรจั ดทำแผนปรับ ปรุง คุ ณภำพกำรให้ บ ริก ำรและได้รับ กำรอนุมั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ
 ด้ า นการปฏิบัติ การ (ร้ อยละ 50) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ร ะดับ 3.4400 ซึ่งดีกว่ำเป้ำ หมำย
โดยตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนดี ก ว่ ำ เป้ ำ หมำย คื อ ระยะเวลำที่ ส ำนั ก งำนกองทุ น ฯน ำเรื่ อ งกำรขอใช้ เ งิ น
จำกกองทุนฯ เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ ซึ่งสำมำรถดำเนินงำนได้เร็วกว่ำระยะเวลำที่กำหนด นอกจำกนี้ยังมีจำนวน
จังหวัดที่กองทุนฯ เข้ำไปติดตำมหลังจำกให้เงินสนับสนุนหรือกู้ยืม ที่กองทุนสำมำรถเข้ำไปติดตำมได้ครบถ้วนและ
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนกำรดำเนินงำนที่วำงไว้ และจำนวนคำขอใช้บริกำรกองทุนฯ ที่เพิ่มขึ้นจำก
กำรประชำสัมพันธ์ที่มีผลดีกว่ำค่ำเป้ำหมำย
 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 30) ในภำพรวมระดับคะแนนดีกว่ำเป้ำหมำย โดยมี
ประเด็น ที่ส ำมำรถพัฒ นำและปรั บ ปรุ งได้อีก ได้ แก่ กำรบริห ำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยใน เช่น กำรไม่มี
แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร และกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินหรือไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ครบทุกไตรมำส
เป็ น ต้น กำรบริ ห ำรจั ดกำรสำรสนเทศ เช่น ควำมเพียงพอของระบบกำรบริห ำรจั ดกำรสำรสนเทศที่ ส นั บ สนุ น
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร และกำรขำดระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำรภำยในและภำยนอกทุนหมุนเวียน
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของกองทุนฯ

่ นเพือพั
่ ฒนาพืนที
้ ่ ประจาปี บัญชี 2561
ตารางแสดงผลการประเมินผลกองทุนจัดรู ปทีดิ

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. การเงิน
- ไม่มี 2. การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
คะแนน
ถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก

ร้อยละ

20
7

3.6237
5.0000

0.3500

2.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนในพืน้ ที่จัดรูปที่ดินทีไ่ ด้รับประโยชน์

ร้อยละ

7

2.7820

0.1947

2.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร

ระดับ

6

3.0000

0.1800

ระดับ
ระดับ

3.4400
1.4000
1.0000
0.0000

0.0200
0.0000

ระดับ
วัน

50
5
2
ไม่มีงบ
ลงทุน
2
1

1.0000
5.0000

0.0200
0.0500

3.1.3 กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล/กระทรวงกำรคลัง
3.2 ระยะเวลำที่สำนักงำนกองทุนฯ นำเรื่องกำรขอใช้เงินจำกกองทุนฯ
เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ

ระดับ
วัน

2
10

2.0000
5.0000

0.0400
0.5000

3.3 จำนวนจังหวัดที่กองทุนฯ เข้ำไปติดตำมหลังจำกให้เงินสนับสนุนหรือกู้ยืม
3.4 จำนวนจังหวัดที่กองทุนฯ เข้ำไปประชำสัมพันธ์
3.5 จำนวนคำขอใช้บริกำรกองทุนฯ ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรประชำสัมพันธ์

จังหวัด
จังหวัด
จำนวน

15
10
10
30
6
6
6
6
6

5.0000
1.0000
3.0000
3.0020
4.5800
2.9800
2.8000
1.7500
2.9000

0.7500
0.1000
0.3000

3. การปฏิบัติการ
3.1 กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล/กระทรวงกำรคลัง
3.1.1 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยทีไ่ ด้รับอนุมตั ิ
(1) กำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเทียบกับแผนกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน
(2) กำรเบิกจ่ำยภำพรวมเทียบกับแผนกำรเบิกจ่ำยภำพรวม
3.1.2 กำรรำยงำนกำรรับจ่ำย และกำรใช้จำ่ ยเงินรำยได้ที่ไม่ต้องนำส่ง
เป็นรำยได้แผ่นดิน

4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.1 บทบำทคณะกรรมกำรทุนหมุนเวียน
4.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
4.3 กำรตรวจสอบภำยใน
4.4 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
4.5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

คะแนนรวม

0.2748
0.1788
0.1680
0.1050
0.1740

3.3853

งบประมาณและการบริหารด้านการเงิน
่ นเพือพั
่ ฒนาพืนที
้ ่
กองทุนจ ัดรู ปทีดิ

กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ
ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 “ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยง
รัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน ” โดยมี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ต้ อ นรั บคณะ ศึ ก ษา ดู ง าน ขอ งคณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และฝ่าย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ก าร
บริ ห ารงานกองทุ น การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานกองทุน และพาคณะศึกษาดูงาน
เยี่ ย มชมส านั ก งานกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ
ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 กรมโยธาธิก าร
และผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปฏิบัติงาน
ภาคสนามจั ง หวั ด น่ า น เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษา
แนวทางขอรับการสนับสนุ นด้านการเงิ น จาก
กองทุนฯ และสารวจพื้นที่ โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนมหายศ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง นาบุคลากรเข้าร่วม
กิ จ กรรม "เราท าความดี ด้ ว ยหั ว ใจ" ของหน่ ว ย
พระราชทานและประชาชนจิต อาสา ตามสถานที่
ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีเจ้าหน้าที่
จากสานักผังประเทศและผังภาค สานักวิเคราะห์
และประเมิ น ผล ส านั ก วิ ศ วกรรมการผั ง เมื อ ง
ส านั ก งานกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่
กองผังเมืองเฉพาะ และสานักงานเลขานุการกรมฯ
ร่วมปฏิบตั ิงาน

สานักงานกองทุน จั ด รูปที่ดิ น เพื่ อ พัฒ นาพื้ น ที่
และสานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุม
กั บ คณะกรรมการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ส่ ว น
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่ 13
ธันวาคม 2560
เพื่อ ร่ ว มพิจ ารณาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
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
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารขอสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น จาก
กองทุ น ฯ ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานโยธาธิ ก ารและ
ผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

กรมโยธาธิการและผัง เมื อ ง น าบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “แผนรองรับภาวะฉุกเฉินการป้องกันและ
ระงั บ อั ค คี ภั ย ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ”
ในระหว่ า งวั น ที่ 20 -21 สิ ง หาคม 2561 โดยมี
เจ้าหน้าที่ทุกสานักงาน/กอง จากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พระราม 9 เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่ อ วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2561 กองทุน
จั ด งานสั ม มนา เรื่ อ ง “การสนั บ สนุ น
งบประมาณ เพื่อดาเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
ในแนวการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม”
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาประกอบด้ ว ยข้ า ราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จานวน160 คน ณ ห้อง แก
รนด์ บ อลรู ม โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วม
ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 3 อาเภอ
พนมสารคาม จั ง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลพนมสารคาม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
ลงส ารวจพื้น ที่ โ ครงการจั ด รู ป ที่ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้น ที่
บริ เ วณหลั ง โรงเรี ย นชาติ เ ฉลิ ม อ าเภอเมื อ งระนอง
จังหวัดระนอง และติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ลงสารวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน บริเวณ
ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับ
การของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ เพื่อก่อสร้างเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ
ตามมาตรฐานการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 5 - 6
กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มอบเช็ค
และลงส ารวจพื้ น ที่ โ ครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
พั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชุ ม ชนหนองหลวงพั ฒ นา
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ลงสารวจพื้นที่โครงการจั ดรูปที่ดิน บริ เ วณ
ชุมชนศรีมหาสารคาม อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมหารือกับเจ้าหน้ าที่
ส า นั ก ง า น โ ยธ า ธิ ก า รแ ล ะ ผั ง เ มื อ ง จั งหวั ด
มหาสารคาม เกี่ยวกับการของบประมาณสนับสนุน
เพิ่ ม เติ ม จากกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ และติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ า ในการคื น เงิ น อุ ด หนุ น ให้ ก องทุ น
ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่
ของธนาคารกรุงไทย มาให้คาแนะน าการ
ติดตั้งระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้
กองทุ น ได้ บ ริ ห ารงบประมาณได้ อ ย่ า ง
คล่ อ งตั ว ถู ก ต้ อ ง ทั น เวลา สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายรั ฐ บาล ( National e-Payment)
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง ก อ ง ทุ น ฯ
ณ ห้องประชุมสานักงานกองทุนจัด รูปที่ดิน
เพื่อ พัฒนาพื้น ที่ ชั้น M กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ถนนพระราม9

่ กษาและคณะผู จ
ทีปรึ
้ ัดทา
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(นายมณฑล สุดประเสริฐ)

2. รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล)

่ กษา
ทีปรึ
่ กษา
ทีปรึ

่ นเพือพั
่ ฒนาพืนที
้ ่ (นางบงกช สุวรรณเดช)
3. ผู ้อานวยการสานักงานกองทุนจัดรูปทีดิ

่ กษา
ทีปรึ

4. หัวหน้าฝ่ ายอานวยการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผูจ้ ด
ั ทา

(นางสาววาริน สุขเสมอ)

5. นางสาวดวงฤดี

สุพรรณมี

ผูจ้ ด
ั ทา

6. นางสาวพัทธ ์วริน

จีระประภาพงศ ์

ผูจ้ ด
ั ทา

7. นางสาวณัฐกฤตา

สุขขุม

ผูจ้ ด
ั ทา

8. นางสาวปัณณรัตน์ ดารงค ์สนิ ทภัสร ์
9. นางสาวชณันภัสร ์ มหันตกุลรศั มิ ์

ผูจ้ ด
ั ทา
ผูจ้ ด
ั ทา

