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คํานํา
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ไดกำหนดแผนงานหรือโครงการสำคัญที่ตองดำเนินการเพื่อเชื่อมตอกับภาพอนาคตประเทศไทยใน 20 ป
ขางหนา โดยกำหนดใหเห็นผลเปนรูปธรรม ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลือ่ นภาพอนาคต เพือ่ วางรากฐาน
การพัฒนา ในระยะยาวยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเชือ่ มโยงเปนโครงขายในประเทศทีส่ มบูรณ
และเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานมีแนวทางพัฒนาโดยการพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจให
กระจายตัวอยางทั่วถึง การพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสรางความเขมแข็ง และแขงขันได
อยางยัง่ ยืน การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกสกระจายความเจริญสูภูมิภาคอยางสมดุล
นโยบายการพัฒนาพื้นที่เมือง (Urbanization) การขยายพื้นที่การเกิดเมืองเปนกลไกหนึ่งเพื่อ
กระจายความแออัดในเมืองขนาดใหญใหเกิดความเจริญในเมืองโดยรอบ การเจริญเติบโตของเมือง การขยายตัว
ของแรงงาน รวมไปถึงธุรกิจกอสรางอสังหาริมทรัพยโดยภาพรวมแลวมีแนวโนมการพัฒนาในธุรกิจเกือบทุกดาน
เพราะเมือ่ เกิดการพัฒนาความเปนเมืองแลวกระบวนการเกิดเมืองสรางคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดลอมในการ
อยูอ าศัยทีด่ ขี น้ึ เปนปจจัยทีส่ ง เสริมการขยายตัวเศรษฐกิจ กลาวไดวา การพัฒนาความเปนเมืองเปนสวนประกอบ
ใหญทส่ี ดุ ในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเครื่องมือการพัฒนาเมืองดวยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
เพื่อใชพัฒนาพื้นที่เมือง รวมถึงปองกันและใชในการแกไขปญหาการพัฒนาพื้นที่ โดยมีสำนักจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองทุกจังหวัด รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภาคประชาชนรวมกันดำเนินโครงการ เพือ่ ใหสามารถดำเนินโครงการไดอยางตอเนือ่ ง และเพือ่ ใหเกิด
ความยืดหยุน ในการบริหารงบประมาณ พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75
ใหจัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหดำเนินโครงการไดประสบผล
สำเร็จโดยเร็ว
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ประจำป บัญชี 2562 และรายงานของผูส อบบัญชีและงบการเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือ่ รายงาน
ตอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา รวมทั้งเปนการเผยแพรใหสาธารณชนทราบและนำไปใชประโยชน
ทางดานวิชาการตอไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนผูเปนเจาของที่ดิน
รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดใหความรวมมือ และสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเปนอยางดี
หวังวารายงานฉบับนีจ้ ะเปนประโยชนตอ สวนราชการและผูส นใจทัว่ ไปในการศึกษาคนควา และขอขอบคุณ
เจาหนาทีท่ กุ ฝายทีเ่ กีย่ วของซึง่ ไดรว มกันปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละภารกิจตางๆทีไ่ ดรบั มอบหมายจนสําเร็จลุลว งไปดวยดี
ตามวัตถุประสงค
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

สารบัญ

หนา
เกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

11

ผลการสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำป 2562

16

ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำป 2562

23

งบประมาณและการบริหารดานการเงิน

26

ประมวลภาพกิจกรรมประจำป 2562
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- รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562

เกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ประวัติความเปนมา
เมือ่ ป พ.ศ. 2530-2532 สำนักผังเมือง (ปจจุบนั เปนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กระทรวงมหาดไทย ไดรบั
ความชวยเหลือทางวิชาการจากประเทศญี่ปุนผานทางองคการความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (JICA)
ในโครงการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการวางผังเมือง (Applied Technology for making City Planning)
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเสนอเทคนิคสมัยใหมเพื่อชวยในการวางผังเมือง พรอมทั้งเสนอแนะแนวทาง
การดำเนินงานใหสามารถนำไปสูการปฏิบัติ ผลการศึกษาไดเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทย
ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment)
ในป พ.ศ. 2535-2536 องคการความรวมมือระหวางประเทศญีป่ นุ
(JICA) ไดสง ผูเ ชีย่ วชาญมาศึกษาเพือ่ หาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
in
cooperate
ใหเกิดการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาเมืองในประเทศไทยโดยใหความชวยเหลือ
with
ทางวิชาการการฝกอบรมและแนะนำความรูดานเทคนิคการจัดรูปที่ดิน
เพื ่ อ พั ฒ นาเมืองใหแกเจาหนาทีส่ ำนักผังเมืองเพือ่ ใหประเทศไทยสามารถ
นำวิธีการจัดรูปที่ดินมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเมืองไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่งประสบผลสำเร็จมาแลวในหลายประเทศ
วันที่ 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบโครงการจัดรูปทีด่ นิ
ในเมือง โดยใหสำนักผังเมืองเปนหนวยงานรับผิดชอบ และใหกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินในเมือดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง
และไดรับอนุมัติงบประมาณประจำป พ.ศ. 2536 จำนวน 50 ลานบาท
เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง
ตอมาไดถายโอนภารกิจและเงินจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2536 มาเปนกองทุนจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75 กลาววา “ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง
เรียกวา “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจาย
ในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที.่ ..”และมาตรา76 ใหกองทุนจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
เปนนิติบุคคล โดยไดรับโอนเงินตนพรอมดอกเบี้ยจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดรูปที่ดินในเมือง จำนวน
68,549,619.20 บาท
โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จำนวน 80,000,000 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 80,000,000 บาท และปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 40,000,000 บาท
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วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
วิสัยทัศน

“กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองใหสมั ฤทธิผ์ ล เติบโต ยัง่ ยืนและเปนทีร่ จู กั ”

พันธกิจ

1. สนับสนุนดานการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ใหสัมฤธิ์ผล
2. สนับสนุนการคนควา วิจยั และเผยแพรความรูด า นการจัดรูปทีด่ นิ ฯ ใหแพรหลาย
3. บริ ห ารจั ด การกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ เ ป า หมาย
ดานการพัฒนาเมือง

เปาประสงค

สนับสนุนดานการเงินเพือ่ การดําเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่

ยุทธศาสตร

1. สนับสนุนดานการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ใหแพรหลาย
2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองใหยงั่ ยืน
3. สร า งความเข ม แข็ ง ให อ งค ก ร

กลยุทธ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนดานการเงินใหแกโครงการจัดรูปที่ดินฯ
2. ศึกษาวิจยั พัฒนา และเผยแพร ประชาสัมพันธเชิงรุก เพือ่ สรางภาพลักษณองคกร
สรางแรงจูงใจและความพึงพอใจแกผรู บั บริการ
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและพั ฒ นาบุ ค คลากรให มี ค วามรู  ความเชี่ ย วชาญ
4. บริ ห ารองค ก รสู  ค วามเป น เลิ ศ ทางการเงิ น เพื่ อ การพั ฒ นาเมื อ งของประเทศ

คานิยมองคกร

(T H A I) Transparence, Honest, Achievement & Integration
T = Transparence
(โปรงใส)
H = Honest
(ซือ่ สัตย)
A = Achievement
(บรรลุผลสําเร็จ)
I = Integration
(ผสมผสาน, บูรณาการ)
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โครงสรางการบริหารภายใตพระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ พ.ศ. 2547

องคกรที่มีสวนเกี่ยวของในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ประกอบดวย
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
- ค ณะ อนุ ก รรมก ารด า นยุ ท ธศาส ต ร 
และมาตรฐานการจัดรูปที่ดิน
- คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและอุทธรณ
เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
สวนจังหวัด

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
- คณะอนุ ก รรมการด า นบริ ห ารกองทุ น
และสำนักงานกองทุน
- คณะอนุกรรมการดานระเบียบ หลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ผูด ำเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่

ได แ ก สมาคม กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง การเคหะแหงชาติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานของรัฐหรือ นิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้น และหนวยงานรัฐอื่นตามกฎกระทรวง
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คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ พ.ศ. 2547 กำหนดใหมคี ณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะหนึ่ง ประกอบดวย
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
3. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
4. ผูแทนสำนักงบประมาณ
กรรมการ
5. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
6. ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จำนวน 3 คน
กรรมการ
7. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จำนวน 3 คน ดำรงตำแหนงวาระละ 2 ป

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา 81) มีดังตอไปนี้
1. บริหารและควบคุมการปฏิบตั งิ านกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
2. กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในเรือ่ งตาง ๆ ตามมาตรา 77 โดยไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานกองทุน
4. อนุมัติงบประมาณประจำปสำหรับการดำเนินงานของกองทุนและสำนักงานกองทุน
5. ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใชจายเงินกองทุน แลวรายงานตอคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ไดแก

คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน จำนวน 2 คณะ

1. คณะอนุกรรมการดานบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน
ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2561 มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
1) พิ จ ารณาเสนอแนะแนวทางการบริ ห ารและการปฏิ บ ั ต ิ ง านของกองทุ น ให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558
2) เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
และการปฏิบัติราชการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
3) พิจารณาเสนอแนะในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำป
4) พิจารณาเสนอแนะขอคิดเห็น ขอมูลที่เปนประโยชนในเรื่องเกี่ยวกับกองทุน
5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย

2. คณะอนุกรรมการดานระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2561 มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
1) กลัน่ กรองและเสนอแนะการปรับปรุงรางระเบียบ หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในเรือ่ งตาง ๆ
ตามมาตรา 81 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย
ตามมาตรา 80 และมาตรา 10 และในสวนที่เกี่ยวกับกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
2) พิจารณาและเสนอแนะขอคิดเห็น ขอกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย
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สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สกจพ.)

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
เริ่มจัดตั้งในป 2555 โดยแยกออกมาจากสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีการดำเนินงานและจางพนักงาน
กองทุนฯ เปนการเฉพาะ และป 2556 เริ่มดำเนินการสนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ซึ่งเปนแหลงเงินนอกงบประมาณ เพื่อใชสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ใหดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนำเงินงบประมาณที่กำหนดใหเปนเงินทุนหมุนเวียน
ไปใชจายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงคตามกฎหมายนั้น ๆ หรือนำเงินรายรับที่ไดจากการดำเนินงานมาสมทบไว
สำหรับใชจายหมุนเวียนในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยไมตองนำสงเปนรายไดแผนดิน
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ แบงหนวยงานการบริหารภายในสำนักงานเปน 3 ฝาย
ประกอบด ว ย 1. ฝ า ยบริ ห ารงานทั ่ ว ไป 2. ฝ า ยการเงิ น และบั ญ ชี 3. ฝ า ยวิ เ คราะห ต ิ ด ตามและการลงทุ น
โดยกรอบอัตรากำลังตามโครงสรางประกอบดวยบุคลากร 14 อัตรา ปจจุบนั ทีม่ อี ยูจ ำนวน 12 อัตรา (ขาราชการ 3 อัตรา
พนักงานราชการ 1 อัตรา และพนักงานกองทุน 8 อัตรา)

อำนาจการดำเนินกิจการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 76 และ 77)
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนนิติบุคคล มีอำนาจกระทำกิจการตางๆ ดังนี้
1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ
2. กอตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
3. ใหผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกูยืมเงิน
4. ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
5. กระทำการอยางอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดรูปที่ดินใหสำเร็จตามวัตถุประสงคกองทุน
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วัตถุประสงคการใชจายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 79)
เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการที่กำหนด ดังตอไปนี้
1. เปนเงินใหกูยืมแกผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
2. เปนเงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในการจัดสรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน
ที่เปนการรองรับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
3. ใช เ พื ่ อ การค น คว า การวิ จ ั ย การฝ ก อบรม การประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ข  อ มู ล
เกีย่ วกับการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
4. เปนเงินทดรองจายคาทดแทนหรือคาเสียหายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินตาม
พระราชบัญญัตินี้
5. เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน

เงินอุดหนุน
ขอกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวของ
- พระราชบั ญ ญั ต ิ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (2)
- ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีว่ า ดวยการจายเงินหรือ
การจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุนใหกูยืมหรือ
สนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 ขอ 3 ขอ 5 และขอ 6
ความหมาย
“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น มี ม ติ ใ ห เ ป น เงิ น ช ว ยเหลื อ แก ส  ว นราชการ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น
หน ว ยงานของรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในการจั ด สร า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง สาธารณู ป โภคหรื อ สถานที ่
สาธารณประโยชนที่เปนการรองรับการจัดรูปที่ดิน
ผูมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุน ผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน/ สวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ
วงเงิน
- ไมเกินรอยละ 60 ของเงินกองทุนในแตละปงบประมาณ
- วงเงินอุดหนุนไมเกิน รอยละ 70 ของวงเงินโครงการในสวนทีเ่ กีย่ วของ
โดยหนวยงาน ทีข่ อเงินอุดหนุนจะตองออกเงินสมทบไมนอยกวา
รอยละ 30 ของวงเงินของโครงการ
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เงินกูยืม
ขอกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวของ
- พระราชบั ญ ญั ต ิ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1)
- ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีว่ า ดวยการจายเงินหรือการจัดสรรเงิน
จากกองทุนจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ อุดหนุน ใหกยู มื หรือสนับสนุนโครงการจัดรูปทีด่ นิ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 ขอ 3 ขอ 5 ขอ 7 และขอ 8
- ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกูยืมเงิน พ.ศ. 2555
ความหมาย
“เงินใหกูยืม” หมายความวา เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
มีมติใหผดู ำเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ “กูย มื ” เพือ่ ใชในการดำเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
หรืออนุมัติใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐใชในการจัดสรางหรือปรับปรุง
สาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชนที่เปนการรองรับการจัดรูปที่ดิน
ผูมีสิทธิขอกูยืม
ผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
วงเงิน
- ไมเกินรอยละ 60 ของเงินกองทุนในแตละปงบประมาณ
- วงเงินกูไ มเกิน รอยละ 80 (สมาคม) / รอยละ 70 (หนวยงานของรัฐ) ของวงเงินโครงการ
โดยอยางนอยตองมีการใชเงินกูย มื ไมนอ ยกวารอยละ 3 เพือ่ การจัดสรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค
หรือสถานที่สาธารณประโยชนไมนอยกวาวงเงินกูยืม

อัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาชำระคืนเงิน
สมาคม
– ในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย อัตราดอกเบีย้ นอยกวาอัตราดอกเบีย้ MLR รอยละ 3.5 ตอป
– นอกพืน้ ทีเ่ ปาหมาย อัตราดอกเบีย้ นอยกวาอัตราดอกเบีย้ MLR รอยละ 2 ตอป
- ระยะเวลาปลอดการชำระเงินตนไมเกิน 2 ป ระยะเวลาชำระหนีร้ วมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินตนไมเกิน 20 ป
องคกรปกครองสวนทองถิน่ การเคหะแหงชาติ และกรมโยธาธิการและผังเมือง
- อัตราดอกเบีย้ นอยกวาอัตราดอกเบีย้ MLR รอยละ 3 ตอป
- ระยะเวลาปลอดการชำระเงินตนไมเกิน 2 ป ระยะเวลาชำระหนีร้ วมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินตนไมเกิน 20 ป
หนวยงานของรัฐหรือนิตบิ คุ คลอืน่ ใดทีร่ ฐั จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ การจัดรูปทีด่ นิ ฯ หรือหนวยงานของรัฐอืน่ ใดตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
- อัตราดอกเบีย้ นอยกวาอัตราดอกเบีย้ MLR รอยละ 2 ตอป
- ระยะเวลาปลอดการชำระเงินตนไมเกินสองป ระยะเวลาชำระหนีร้ วมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินตนไมเกิน 20 ป
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เงินสนับสนุน
ขอกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวของ
- พระราชบั ญ ญั ต ิ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (3)
- ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีว่ า ดวยการจายเงินหรือการจัดสรรเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ใหกูยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 ขอ 3 -ขอ 5 และขอ 9
ความหมาย
“เงินสนับสนุน” หมายความวา เงินกองทุนจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีท่ ค่ี ณะกรรมการบริหารกองทุน
มีมติใหจดั สรรใหกบั ผูด ำเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีใ่ ชเพือ่ การคนควา การวิจยั การฝกอบรม
การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรา 79 (3)
ผูมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน ผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
วงเงิน
- ไมเกินรอยละ 10 ของเงินกองทุนในแตละปงบประมาณ
- วงเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกูย มื จากกองทุนรวมแลวตองไมเกินวงเงินทีจ่ ะตองใชจา ย
ทั้งหมดของโครงการ

เงินทดรองจาย
ขอกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวของ
- พระราชบั ญ ญั ต ิ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (4)
- ประกาศคณะกรรมการ จัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ วาดวยการพิจารณาคาทดแทน คาเสียหายหรือ
คาใชจายอื่นในการดำเนินการจัดรูปที่ดินที่ตองทดรองจายเงินจากกองทุน พ.ศ. 2553
ความหมาย
“เงินทดรองจาย” หมายถึง คาทดแทน คาเสียหาย หรือคาใชจา ยอืน่ ในการดำเนินการจัดรูปทีด่ นิ ทีต่ อ ง
ทดรองจายจากกองทุน ไดแก
- คาใชจายในการรองทุกขหรือฟองคดีแทนสมาคม (มาตรา 27)
- คาทดแทนความเสียหายเนือ่ งจากการสำรวจ (มาตรา 42)
- คาทดแทนความเสียหายทีเ่ กิดจากการเขาไป ใชสอยหรือครอบครองทีด่ นิ เปนการชั่วคราว (มาตรา 49)
ผูมีสิทธิขอใหทดรองจายเงินกองทุน ผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
วงเงิน
ไมเกินรอยละ 5 ของเงินกองทุนในแตละปงบประมาณ
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
1. สรุปขอมูล/ ความตองการขอใชเงินกองทุน
2. เสนอคำขอตอคณะกรรมการสวนจังหวัด

3.

คณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงการ

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

4.

ผูขอใชเงินเสนอคำขอใชเงินกองทุนฯ (แบบ จร.6)

5.

เสนอคณะอนุกรรมการดานบริหารฯ/ ดานระเบียบฯ

6.

คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

7.
8.
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แจงมติใหผูขอใชเงินกองทุนฯ ทราบ

ทำสัญญา/ ขอตกลง และโอนเงินใหผูขอใชเงิน

ไมอนุมัติ

การดําเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดกำหนดนโยบายการพัฒนาเมือง
ดวยวิธกี ารจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีภ่ ายใตภารกิจการกอสรางถนน
ตามผังเมืองรวม ซึง่ เปนหนึง่ ภารกิจหลักทีจ่ ะมุง ใชมาตรการพัฒนาเมือง
เชิงรุก และใหประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการพัฒนาเมือง
ตามผังเมืองที่เรียกวา ราษฎร-รัฐรวมพัฒนา พรอมกันนี้จะผลักดัน
ระบบการบริหารจัดการเพือ่ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทัง้ ทางดานวิชาการ
และการเงินในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ให เ กิ ด ผลเป น รู ป ธรรมอย า งเร ง ด ว น เครื ่ อ งมื อ ที ่ เรี ย กว า
“การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” จะแพรหลายในการดำเนินการ
จัดระเบียบที่ดินและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ทำใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี
สะดวกสบายและปลอดภัยในการอยูอาศัย การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเที่ยว
และอืน่ ๆ ซึง่ จะสามารถกระตุน เศรษฐกิจในระดับชุมชนระดับเมือง และระดับประเทศได เปนการเพิม่ มูลคา
ใหแกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาเมืองดวยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ไดดำเนินการภายใต
แผนแมบทการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายบริหารงานของรัฐบาลทีถ่ า ยทอดมาสูนโยบายและแผนพัฒนาของแตละจังหวัด

กอนการจัดรูปที่ดิน

หลังการจัดรูปที่ดิน
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นโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดบรรจุงานดานการพัฒนาเมืองในเรือ่ ง “การกอสรางถนน
ตามผังเมืองรวมดวยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” โดยใหทุกจังหวัดดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ
อยางนอย 1 โครงการเพื่อเปนโครงการนำรองของจังหวัด และมอบใหเปนภารกิจหลักของผูบริหารทุกระดับ
ตองใหความสำคัญในการดำเนินงานดวยเหตุผลดังนี้
1. กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง มี บ ทบาทหน า ที ่
ความรับผิดชอบในการวางผังเมืองและพัฒนาตามผังเมือง
ใหเปนรูปธรรมอยางเปนระบบและมีแบบแผนในระดับสากล
2. การพัฒนาเมืองดวยการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
เปนกระบวนการที่มีการบูรณาการอยางแทจริง เนื่องจาก
ตองประสานความรวมมือในการปฏิบตั งิ านของหลายหนวยงาน
และหลายสาขาวิ ช าชี พ โดยเฉพาะอย า งยิ ่ ง การเจรจา
เพื่อประสานความรวมมือจากประชาชนเจาของที่ดิน
3. การพัฒนาถนนตามผังเมืองที่ไดวางผังไวแลวทั่วประเทศ
ที ่ ผ  า นมาสามารถเกิ ด ผลเป น รู ป ธรรมเพี ย งจำนวนเล็ ก น อ ย
เนื่องจากงบประมาณของรัฐที่มีจำกัดและไมสามารถกระจายได
อยางทั่วถึง ประชาชนตองใชเวลารอคอยอยางยาวนานจากการขอ
งบประมาณเพือ่ การกอสรางและการเวนคืนทีด่ นิ เปนการทีป่ ระชาชน
ตองรอการพัฒนาจากภาครัฐอยางเดียว และไมสามารถปลูกสราง
อาคารตามแนวถนนผังเมืองที่กำหนดอยางไมรูอนาคต ดังนั้น
การจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ จึงสามารถแกปญ
 หาการพัฒนาเมือง
ในเรื่องงบประมาณและระยะเวลาของการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น
โดยเขามามีสวนชวยประหยัดงบประมาณ ของรัฐในเรื่องคาใชจาย
ในการเวนคืนที่ดิน และลดขอจำกัดการพัฒนาถนนตามผังเมืองรวม
ใหเกิดขึ้นทันความตองการของประชาชน
4. ภายหลังการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน
ผู  เข า ร ว มโครงการทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชนจะได ร ั บ
ผลประโยชน ก ลั บ คื น ที ่ ค ุ  ม ค า อย า งเป น ธรรม เช น
ที่ดินสามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ มูลคาที่ดิน
เพิ่มสูงขึ้นหลายเทา มีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน
ภาครัฐและประชาชนประหยัดคาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของตนเอง
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โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เริ่มดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2562 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น
50 โครงการ ใน 43 จังหวัด ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงใหมแลว จำนวน 21 โครงการ คิดเปน 42.85%
ของโครงการทัง้ หมด ดำเนินการเสร็จสิน้ ตามกระบวนการกฎหมาย (ประกาศปดโครงการในราชกิจจานุเบกษา)
จำนวน 7 โครงการ และอยูระหวางการดำเนินโครงการอีก 43 โครงการ

*หมายเหตุ โครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ บริเวณสวนหลวง ร. 9 กทม. โครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ จังหวัดสมุทรปราการ
และโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดยะลา ระยะที่ 2 ไมไดใชงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนจังหวัดสุโขทัย บริเวณสถานีขนสงผูโดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุโขทัย
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โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนทุงดอนแดงและถนนจันทคามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนาน ระยะที่ 1 และ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดรูปทีด่ นิ
เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ตัง้ แตป พ.ศ. 2552 – 2562 จำนวน 46 โครงการ 41 จังหวัด ดังนี้
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โครงการทีไ่ ดมอบโฉนดทีด่ นิ แปลงใหมใหแกเจาของทีด่ นิ ในป พ.ศ. 2552-2562 แลว จำนวน 21 โครงการ
ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรปราการ กทม. (สวนหลวง ร.9) นราธิวาส นาน พะเยา ยะลา จันทบุรี
เพชรบูรณ1 เพชรบูรณ2 สุรินทร แมฮองสอน สระแกว ตรัง พิษณุโลก (1) นครราชสีมา สุโขทัย ชัยนาท
นครพนม (1) กาญจนบุรี และแพร

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการกฎหมาย (ประกาศปดโครงการในราชกิจจานุเบกษา)
จำนวน 7 โครงการแลว ไดแก กทม. (สวนหลวง ร.9) พะเยา สุรินทร สระแกว แมฮองสอนนครราชสีมา
และเพชรบูรณ (1)
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ผลการสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจําป 2562
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไดสนับสนุนเงินแกโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 ทั้งหมด 12 จังหวัด
17 สัญญา ดังนี้ิ

ประเภทเงิน
เงินใหกูยืม
เงินอุดหนุน

จํานวนจังหวัด
4
11

จํานวนสัญญา
4
13
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
70,591,860.81 บาท
156,855,402.07 บาท
227,447,262.88 บาท

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไดใหการสนับสนุนเงินแก
โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ใหสามารถดำเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีไ่ ดอยางตอเนือ่ ง
จำนวน 2 จังหวัด ไดแก
1. โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณหมูท ่ี 9 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เปนจำนวนเงิน 21,193,134 บาท
2. โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5
เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจำนวนเงิน 40,491,860.081 บาท
รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 61,684,994.81 บาท
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1. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ชื่อโครงการ
ประเภทเงิน
วงเงินที่ขอรับ
วัตถุประสงค

:
:
:
:

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี บริเวณหมูที่ 9 อำเภอโคกสำโรง
เงินอุดหนุน
21,193,134 บาท
เพื่อเปนคากอสรางระบบไฟฟาภายในโครงการ จำนวน 4,361,427 บาท คากอสราง
ระบบประปา จำนวน 11,556,500 บาท คากอสรางงานเชือ่ มทาง จำนวน 4,243,185 บาท
และคากอสรางผิวถนนคอนกรีตสายยอย จำนวน 1,032,022 บาท
ผูดำเนินโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
ขอมูลโครงการ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี บริเวณหมูที่ 9 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 335 ไร มีจำนวนแปลงที่ดิน 84 แปลง เจาของที่ดิน 90 ราย
ตัง้ อยูใ นบริเวณการใชประโยชนทด่ี นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทีด่ นิ ประเภททีอ่ ยูอ าศัยหนาแนนนอย
(สีเหลือง) และทีด่ นิ ประเภททีอ่ ยูอ าศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) อยูหางจากศูนยกลางชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร
โดยชุมชนเมืองจะอยูบริเวณวงเวียนโคกสำโรง ปจจุบันการเดินทางจะใชถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1
โดยทิศทางการขยายตัวของชุมชนจะไปตามสองฝง ของถนนสายหลักตางๆ เชน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 และ 205
เปนตน บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการทิศเหนือติดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 205 และมีแนวถนนโครงการผังเมืองสาย ง 1
เชือ่ มโยงจากดานเหนือ-ใต บรรจบกับถนนโครงการผังเมืองสาย ค 5 ทิศใตตดิ กับแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวม
เมืองโคกสำโรง สาย ค 5 และทิศตะวันออกติดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 สภาพพื้นที่สวนใหญเปน
แปลงที่ดินที่ขาดทางเขาออก และไมมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทำใหการใชประโยชนที่ดินยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพตามที่ผังเมืองกำหนดไว

ผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ
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กอนการจัดรูปที่ดิน

หลังการจัดรูปที่ดิน

โครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ จังหวัดลพบุรี ตองใชงบประมาณเพือ่ ดำเนินโครงการฯ รวมทัง้ สิน้ 77,241,050 บาท
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,322,000 บาท เปนคากอสรางถนนผังเมือง
สายหลัก (สาย ง 1) และ ถนนสายรอง เปนเงิน 49,252,000 บาท งบดำเนินงานอื่นๆ 1,070,000 บาท
ปจจุบันไดกอสรางถนนผังเมืองสายหลักและสายรองแลวเสร็จแตยังขาดงบประมาณเพื่อใชในการกอสราง
ระบบไฟฟาภายในโครงการ ระบบประปา งานเชื่อมทาง และคากอสรางถนนสายรอง (บางสวน) จำนวน
21,193,134 บาท โดยโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่จัดหาประโยชน จำนวน 11 แปลง
รวมพื้นที่ประมาณ 7 ไร มูลคาประมาณ 5,725,916 บาท ทางโครงการจัดรูปที่ดินฯ เตรียมไวสำหรับ
เปนคารื้อยายอาคาร และคากอสรางถนนสายยอยทำใหงบประมาณดังกลาว
การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ
ดานกายภาพ : โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับ
การขยายตัวของเมือง ซึ่งอยูใกลชุมชนเมือง และหนวยงานราชการ ถนนตามผังเมืองสายหลัก (สาย ง 1)
ขนาดเขตทาง 40 เมตร และถนนสายรองหลักในโครงการ ขนาดเขตทาง 16 เมตร รวมระยะทางประมาณ
2,300 เมตร เปนถนนรองรับการสัญจรเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 205 และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1 สามารถใชเปนเสนทางเลี่ยงเมืองเพื่อเดินทางไปอำเภอบานหมี่ ลดปริมาณการจราจรบริเวณ
วงเวียนโคกสำโรงและมีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต ซึ่งหากปลอยใหเมืองเจริญเติบโตโดยตางคนตางพัฒนา พื้นที่บริเวณนี้ก็ยังคงเปนพื้นที่
วางเปลาที่รอการพัฒนา ดังนั้นการสนับสนุนการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะชวยขจัดอุปสรรค
สามารถนำไปใชแกไขปญหาเรงดวนของโครงการฯ และสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมือง
ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน
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ดานเศรษฐกิจและสังคม : การพัฒนาเมืองดวยวิธกี ารจัดรูปทีด่ นิ ในโครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ จังหวัดลพบุรี
สงผลใหรัฐไดที่ดินสาธารณะเพิ่มขึ้น จากการที่เจาของที่ดินปนสวนที่ดินออกมาเปนถนน ซึ่งภายในโครงการฯ
มีพื้นที่ถนนเดิม 4.49 ไร หลังโครงการฯ มีพื้นที่ถนน 52.32 ไร พบวาพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้น 47.83 ไร หรือเพิ่มขึ้น
10.65 เทา ของพื้นที่ถนน และราคาที่ดินกอนโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 1,200 บาท หรือไรละ 480,000
บาท ราคาที่ดินหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 1,800 บาท หรือไรละ 720,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.5 เทา
ของราคาที่ดิน ทำใหรัฐสามารถประหยัดงบประมาณเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางถนน เปนเงิน 34,437,600 บาท

โดยผูเขารวมโครงการฯ จะไดรับการจัดรูปแปลงที่ดินใหมใหมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น แกไขปญหาพื้นที่
ตาบอด มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสาธารณะทีไ่ ดมาตรฐานผังเมือง พรอมทัง้ การออกแบบ
และพัฒนาเมืองใหเปนชุมชนนาอยู ซึ่งเปนการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวมที่วางไว โดยจะชวยกระตุน
เศรษฐกิจบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ใหเกิดการลงทุน ทั้งการซื้อขายที่ดิน ตลอดจนภาษีที่ดินที่รัฐ
จะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้นภายหลังโครงการฯ แลวเสร็จ
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2. โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโครงการ : โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม บริเวณสองฝากถนนโครงการ
ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5 ตำบลแมกลองและตำบลบางแกว
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทเงิน : เงินอุดหนุน และเงินใหกูยืม
วงเงินที่ขอรับ : 4,500,000 บาท (เงินอุดหนุน) และ 35,991,860.81 บาท (เงินใหกูยืม)
วัตถุประสงค : เพื่อเปนคาขยายเขตประปา จำนวน 4,500,000 บาท (เงินอุดหนุน)
เพือ่ เปนคาขยายเขตประปา 1,800,000 บาท คาขยายเขตไฟฟา จำนวน 3,048,319.81 บาท
คากอสรางถนนสายยอย จำนวน 24,057,000 บาท คาชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสราง
จำนวน 2,086,541 บาท และคากอสรางสวนสาธารณะ จำนวน 5,000,000 บาท (เงินใหกยู มื )
ผูดำเนินโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ขอมูลโครงการ
โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม บริเวณสองฝากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม
สาย ข 5 ตำบลแมกลองและตำบลบางแกว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีขนาดพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ
178 ไร มีจำนวนแปลงทีด่ นิ 67 แปลง เจาของทีด่ นิ 49 ราย ตัง้ อยูใ นบริเวณการใชประโยชนทด่ี นิ ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) , ทีด่ นิ ประเภททีอ่ ยูอ าศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) อยูห า งจากศูนยกลางชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร
โดยโครงการจัดรูปที่ดินฯ ทางดานทิศเหนือติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092 (ถนนเอกชัยสมุทรสงคราม)
มีถนนผังเมืองสาย ข5 เชือ่ มโยงจากดานเหนือ-ใต ทิศใตตดิ กับถนนทางหลวงชนบท สส 6024 สภาพพืน้ ทีส่ ว นใหญเปน
พืน้ ทีใ่ กลชมุ ชนเมืองเหมาะสำหรับการพัฒนาใหเปนทีอ่ ยูอ าศัยตามทีผ่ งั เมืองรวมกำหนด แตยงั ไมมรี ะบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ทำใหการใชประโยชนทด่ี นิ ยังไมเต็มประสิทธิภาพตามทีผ่ งั เมืองกำหนดไว
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ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ

กอนการจัดรูปที่ดิน

หลังการจัดรูปที่ดิน

โครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตองใชงบประมาณเพือ่ ดำเนินโครงการฯ รวมทัง้ สิน้ 100,565,830 บาท
ในการกอสรางระบบสาธารณูปโภค และการดำเนินการอื่นๆในโครงการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุน
งบประมาณจำนวน 50,759,000 บาท เปนคากอสรางถนนผังเมืองสายหลัก (สาย ข 5) เปนเงิน 49,845,000 บาท
ดำเนินงานอื่นๆ 914,000 บาท ปจจุบันไดกอสรางถนนผังเมืองสายหลัก (สาย ข 5) แลวเสร็จ โดยโครงการฯ
จัดเตรียมพืน้ ทีจ่ ดั หาประโยชน จำนวน 8 แปลง รวมพืน้ ทีป่ ระมาณ 6 ไรเศษ มูลคาทีด่ นิ ขัน้ ต่ำประมาณ 42,242,250 บาท
ทางโครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ เตรียมไวสำหรับเปนคาถนนสายยอย คาชดเชยอาคารและสิง่ ปลูกสรางในแนวถนนโครงการ
และคากอสรางสวนสาธารณะ ซึง่ จะขอกูเ งินจากกองทุนจัดรูปทีด่ นิ ฯ เพือ่ เรงดำเนินการกอสรางระบบโครงสรางพืน้ ฐาน
จำนวน 31,103,541บาท ทำใหโครงการมีงบประมาณไมเพียงพอตอ การขยายเขตประปาภายในโครงการ
จึงจำเปนตองขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 4,500,000 บาท
การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ
ดานกายภาพ : โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับ
การขยายตัวของเมือง ซึง่ อยูใ กลชมุ ชนเมือง และหนวยงานราชการ การกอสรางถนนผังเมืองสาย ข 5 และ สาย ข 6
ในโครงการฯ จะชวยระบายการสะสมของปริมาณจราจรถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092 (ถนนเอกชัยสมุทรสงคราม)
และถนนทางหลวงชนบท สส 6024 เกิดความปลอดภัยตอการสัญจรในเขตเมือง เนื่องจากเขตทางมีความกวาง
เพียงพอตอปริมาณการจราจร มีไฟฟาสองสวางเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน พรอมทัง้ มีระบบระบายน้ำ
ทีช่ ว ยรองรับปริมาณน้ำฝนและระบายน้ำของตัวเมือง การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปทีด่ นิ ฯ ในการกอสราง
ถนนสายยอย จายคาชดเชยและกอสรางสวนสาธารณะ จะทำใหโครงการสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จตามวัตถุประสงค
โครงการฯ ชวยรองรับการสัญจรระหวางชุมชนใกลเคียง และการปองกันน้ำทวม ทำใหประชาชนในสามารถ
เขาอยูอาศัยในพื้นที่โครงการได เกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยพรอมรองรับการขยายตัวชุมชนเมือง
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ดานเศรษฐกิจและสังคม : การพัฒนาเมืองดวยวิธกี ารจัดรูปทีด่ นิ ในโครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สงผลใหรฐั ไดทด่ี นิ สาธารณะเพิม่ ขึน้ จากการทีเ่ จาของทีด่ นิ ปนสวนทีด่ นิ ออกมาเปนถนน ซึง่ ภายในโครงการฯ มีพน้ื ที่
ถนนเดิม 7.70 ไร หลังโครงการฯ มีพน้ื ทีถ่ นน 20.55 ไร พบวาพืน้ ทีถ่ นนเพิม่ ขึน้ 12.85 ไร หรือเพิม่ ขึน้ 2.67 เทา
ของพื้นที่ถนน และราคาที่ดินกอนโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 10,504 บาท หรือไรละ 4,201,60 บาท
ราคาที่ดินหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 21,008 บาท หรือไรละ 8,403,200 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1 เทา
ของราคาทีด่ นิ ทำใหรฐั สามารถประหยัดงบประมาณเวนคืนทีด่ นิ เพือ่ กอสรางถนน เปนเงิน 53,990,560 บาท

โดยผูเ ขารวมโครงการฯ จะไดรบั การจัดรูปแปลงทีด่ นิ ใหมใหมสี ภาพแวดลอมทีด่ ขี น้ึ แกไขปญหาพืน้ ทีต่ าบอด
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสาธารณะทีไ่ ดมาตรฐานผังเมือง พรอมทัง้ การออกแบบและพัฒนาเมือง
ใหเปนชุมชนนาอยู ซึง่ เปนการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวมทีว่ างไว โดยจะชวยกระตุน เศรษฐกิจบริเวณโดยรอบ
พืน้ ทีโ่ ครงการฯ ใหเกิดการลงทุน ทัง้ การซือ้ ขายทีด่ นิ ตลอดจนภาษีทด่ี นิ ทีร่ ฐั จะจัดเก็บไดเพิม่ ขึน้ ภายหลังโครงการฯ
แลวเสร็จ
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ผลการประเมินการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําป 2562
กองทุนจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ไดเขารวมการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลัง
ตัง้ แต ป พ.ศ.2555 จนถึงปจจุบนั ซึง่ ผลการประเมินภาพรวมของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ผานเกณฑการประเมิน
(3.0000) โดยสรุปภาพรวม 5 ป ยอนหลังดังกราฟที่แสดง

โดยในปบัญชี 2562 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีผลการประเมินผลการดำเนินงานเฉลี่ยและ
คะแนนประเมินผลทุกดานเกินกวาเกณฑมาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑมาตรฐานตั้งแตระดับ 3.0000
คะแนนขึ ้ นไป ดังนั้น จึงมีผลการประเมิน “ผ า น” โดยกองทุ น ฯ มี ผ ลคะแนนเฉลี ่ ย เท า กั บ 4.5994
และมีผลคะแนนในแตละดาน ดังนี้
ด า นที ่ 1 การเงิ น (0%) กองทุ น ฯ ไม ม ี ต ั ว ชี ้ ว ั ด ด า นการเงิ น

23

ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอ ผูม สี ว นไดสว นเสีย (30%) ระดับคะแนนอยูใ นเกณฑระดับ 4.8333
ซึ่งดีกวาเปาหมายมาก โดยผลสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย อยูที่รอยละ 96.88
และการจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ มีการดำเนินงานตามแผนงาน และสามารถ
ดำเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายทีก่ ำหนดไวในแผนงานได 100% จึงมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย
ดานที่ 3 การปฏิบัติการ (30%) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 5.0000 ซึ่งดีกวาเปาหมายมาก
โดยตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานดีกวาเปาหมาย คือ จำนวนจังหวัดที่กองทุนฯ เขาไปติดตาม
หลังจากใหเงินสนับสนุนหรือกูย มื จำนวนจังหวัดทีก่ องทุนฯ เขาไปประชาสัมพันธ รอยละของเงินอุดหนุน
และเงินใหกยู มื ทีไ่ ดรบั อนุมตั หิ รือเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ทีส่ ามารถเบิกจายไดในปบญ
ั ชี
2562
ดานที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (15%) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 3.2667
ซึ่งดีกวาเปาหมาย โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงไดอีก ไดแก การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทั ล เช น กองทุ น ฯ ยั ง ขาดการเที ย บกั บ เป า หมายในระดั บ ทุ น หมุ น เวี ย น
และระดับอืน่ ทีถ่ า ยทอดจากเปาหมายของทุนหมุนเวียน (ฝาย/บุคคล) รวมถึงยังขาดระบบทีส่ นับสนุน
ใชบริการของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกที่ตอบสนองตอการดำเนินงานตามพันธกิจของ
กองทุนฯ
ดานที่ 5 การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร ผูบ ริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง (10%)
ระดับคะแนนอยูใ นเกณฑระดับ 4.2575 ซึง่ ดีกวาเปาหมาย โดยมีประเด็นทีส่ ามารถพัฒนาและปรับปรุง
ไดอกี ไดแก การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนฯ จัดทำโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียนแลวเสร็จ
แตโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
หลังจากไตรมาส 3 และกองทุนฯ จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนงแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนงแลวเสร็จ แตไดรบั ความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังหลังจากวันที่ 21 ส.ค. 62
ดานที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (10%) ระดับคะแนนอยูใ นเกณฑระดับ
4.8907 ซึง่ ดีกวาเปาหมาย โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม ไดแก รอยละ
การใชจายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใชจายภาพรวม ประจำปบัญชี 2562
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เกณฑวัดการดาํเนนิงาน
ดานท่ี 1 การเงนิ
ไมมีตวัชว้ีดัดาน
-ไมมตีวัชว้ีดัดานการเงนิดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผมูสีวนไดสวนเสยี
ตวัชว้ีดัท่ี 2.1 การจดัทาํรายงานวเิคราะหผใูชบรกิารหลกั และผมูสีวน
ไดสวนเสยีทง้ัทางตรงและทางออมของทนุหมนุเวยีน
ตวัชว้ีดัท่ี 2.2 การสาํรวจความพงึพอใจของผมูสีวนไดสวนเสยีของกองทนุฯ

หนวยวดั

ผลการดาํเนนิงาน
นาํ้หนกั
(รอยละ) คะแนนทไ่ีด คะแนนถวง
นาํ้หนกั

ระดบั

30
15

4.8333
5.0000

0.7500

ระดบั

10

5.0000

0.5000

ตวัชว้ีดัท่ี 2.3 ระดบัความสาํเรจ็ของการปรบัปรงุคณ
ุ ภาพการใหบริการ
ดานท่ี 3 การปฏิบตักิาร
ตวัชว้ีดัท่ี 3.1 จาํนวนจงัหวดัทก่ีองทนุฯ เขาไปตดิตามหลงัจากใหเงนิ
สนบัสนนุหรอืกยูืม
ตวัชว้ีดัท่ี 3.2 จาํนวนจงัหวดัทก่ีองทนุฯ เขาไปประชาสมัพนัธ

รอยละ

4.0000
5.0000
5.000

0.2000

จงัหวดั

5
30
10

จงัหวดั

10

5.000

0.5000

ตวัชว้ีดัท่ี 3.3 รอยละของเงินอุดหนุนและเงินกูยืมท่ีไดรับอนุมัติหรือ
เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น ฯ ท่ี ส า ม า ร ถ
เบกิจายไดในปบญ
ั ชี 2562
ดานท่ี 4 การบริหารพฒ
ั นาทนุหมนุเวยีน
ตวัชว้ีดัท่ี 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตวัชว้ีดัท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน
ตวัชว้ีดัท่ี 4.3 การบรหิารจดัการสารสนเทศและดจิทิลั

รอยละ

10

5.000

0.5000

ระดบั
ระดบั
ระดบั

15
5
5
5

3.2667
4.7500
2.8000
2.2500

0.2375
0.1400
0.1125

10

4.2575
4.9900
3.5250
4.8907
4.7950
5.0000

0.2495
0.1763

ระดบั

5
5
15
8
4

ระดบั

4

4.5900

0.1836

ระดบั
ระดบั

2
1
1

5.0000
5.0000

0.0500
0.0500

5

5.0000

0.2500

100

คะแนนเฉลย่ี

4.5994

ดานท่ี 5 การปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรหิาร ผบูรหิารทนุหมนุเวยีน
พนกังาน และลูกจาง
ตวัชว้ีดัท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการทนุหมนุเวียน
ตวัชว้ีดัท่ี 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานท่ี 6 การดาํเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลงั
ตวัชว้ีดัท่ี 6.1 การใชจายเงนิตามแผนการใชจายทไ่ีดรบัอนมุตัิ
6.1.1 รอยละการใชจายงบลงทนุทเ่ีกดิขน้ึจรงิเทยีบกับ
แผนการใชจายงบลงทนุประจาํปบญ
ั ชี 2562
6.1.2 รอยละการใชจายภาพรวมทเ่ีกดิขน้ึจรงิเทยีบกับ
แผนการใชจายภาพรวมประจาํปบญ
ั ชี 2562
ตวัชว้ีดัท่ี 6.2 การรายงานทางการเงนิ
6.2.1 การนาํเขาขอมลูงบทดลองรายเดอืน
6.2.2 การบนัทกึรายงานการรบัจาย และการใชจายเงนิฯ
งวดสน้ิปบญ
ั ชี 2562
ตวัชว้ีดัท่ี 6.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และ
การรบัเงนิของทนุหมนุเวยีนผานระบบอเิลก็ทรอนกิส

ระดบั
ระดบั

นาํ้หนกัรวม

0.5000

0.2000

25
25

งบประมาณและการบริหารดานการเงิน

26

27
01

02
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ประมวลภาพกิจกรรมประจําป 2562
25.07.62

การสัมมนา เรื่อง การชําระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการจัดรูป
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทานอธิบดีมอบหมายให นางสาวบุหงา โพธิพ์ ฒ
ั นชัย ผูต รวจราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธานเปดการสัมมนา เรือ่ ง การชําระบัญชีและประกาศสิน้ สุดโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
โดยมี นางสริวิไล ปุณณโอภาส หัวหนากลุมงานฝกอบรม กลุมที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง
กลาวรายงาน สําหรับผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย บุคลากรกรมฯ ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค จํานวน 160 คน
ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ประชุมสภานิติบัญญัติ

39

23.09.62

งานทุนหมุนเวียนประจําป 2562
วั น ที่ 23 กั น ยายน 2562 ทานอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให นายอนวัช สุวรรณเดช
รองอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ร ว มเป น เกี ย รติ ใ นงานมอบรางวั ล ทุ น หมุ น เวี ย นดี เ ด น ประจํ า ป 2562
โดยมีนายสันติ พรอมพัฒน รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเดนประจําปี
2562” พรอมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลงานของทุนหมุนเวียนมาจัดแสดง ณ หองจูปเตอร 4-7 อาคาร
ชาแลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี
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24.01.62

พิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสุรินทร
วั น ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมณฑล สุ ด ประเสริ ฐ อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และนายประภัสสร มาลากาญจน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร รวมเปนประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม
ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร โดยมีนางบงกช สุวรรณเดช ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
จัดรูปทีด่ นิ ฯ พรอมดวยเจาหนาทีก่ องทุนฯ เขารวมพิธมี อบโฉนดทีด่ นิ แปลงใหมโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ถนนปทมานนท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จั ดนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินฯ
ทั้งนี้ไดมีพิธีเปดถนนตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร อยางเปนทางการอีกดวย

26.09.62

พิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสุโขทัย
26 กันยายน 2562 เขารวมเปนเกียรติในพิธีสงมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
บริเวณสถานีขนสงผูโดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุโขทัย โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานในพิธี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูกลาวรายงาน พรอมรวมจัดนิทรรศการ และนําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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08.01.62

ลงพืน้ ทีส่ าํ รวจโครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ จังหวัดลพบุรี

ข า ราชการ และเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ลงสํารวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี
เพื่อจัดเตรียมขอมูลและดําเนินการในขั้นตอนวิเคราะหพรอมตรวจ
สอบพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ และดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ
เกีย่ วกับภารกิจการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพือ่ สรางความรู้
ความเขาใจแกผูดําเนินโครงการจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 8 – 10
มกราคม 2562

06.02.62

การประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตําบลปากแพรก โครงการ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ข า ราชการและเจ า หน า ที่
สํ า นั ก งานกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เข า ร ว มประชุ ม
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตําบลปากแพรก โครงการ 2
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ร ว มกั บ สํ า นั ก จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาล
ตํ า บลปากแพรก ณ ห อ งประชุ ม เทศบาลตํ า บลปากแพรก
เพื่อประชาสัมพันธภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แกประชาชน
ในขอบเขตพื้นที่โครงการ จํานวน 24 คน โดยมี นายปราโมทย
อุ  น จิ ต สกุ ล นายกเทศมนตรี ตํ า บลปากแพรก เป น ประธาน
พรอมเดินทางไปติดตามการใชเงินอุดหนุน จํานวน 4 ลานบาท
เพื่ อ เป น ค า ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งกั้ น ถนนแบบอั ต โนมั ติ ต ามมาตรฐาน
การรถไฟแหงประเทศไทยในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตําบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี
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07.02.62

การประชุ ม คณะที่ ป รึ ก ษาโครงการ
จัดรูปที่ดินฯจังหวัดราชบุรี
ขาราชการและเจาหนาทีส่ าํ นักงานกองทุน ฯ เขารวมประชุม
คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณ
หมูที่ 3 และหมูที่ 4 ตําบลโคกหมอ อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 รวมกับสํานักจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธภารกิจของกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ แกประชาชนในขอบเขตพื้นที่โครงการ

21.02.62

การติ ด ตามผลโครงการจัดรูปที่ดินฯ
จังหวัดชัยนาท
ขาราชการ และเจาหนาที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ไดลงพืน้ ทีโ่ ครงการดรูปทีด่ นิ ฯ บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลและหารือ
แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงการรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนจัดรูปทีด่ นิ ฯ ในระหวางวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ 2562
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05.03.62

การประชุมเจาของทีด่ นิ โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เจาหนาที่สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เขารวม
ประชุมเจาของที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมือง
สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายธีรพัฒน คัชมาตย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปนประธานการประชุม
รวมกับสํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณา
ให ค วามเห็ น ต อ ร า งผั ง ที่ ดิ น แปลงใหม และประชาสั ม พั น ธ ภ ารกิ จ ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ
แกเจาของที่ ดิน และประชาชนในขอบเขตพื้นที่โครงการ จํานวน 20 คน ณ หองประชุมทาฉลอม 502 ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อใหมีการบริการโครงการพื้นฐานที่จําเปน ทั้งนี้ไดวิเคราะหความคุมคาในการเนิน
โครงการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตอไป

26.03.62

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ ว นจังหวัดลพบุรี
ขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมกับสํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ ว นจังหวัด
ลพบุรี ครัง้ ที่ 1/2562 โดยมีนายบํารุง รืน่ บรรเทิง รองผูว า ราชการจังหวัดลพบุรี เปนประธานในการประชุม เพือ่ พิจารณา
ใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับวงเงินในภาพรวมทั้งโครงการ มีมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับแผนการดําเนินโครงการ
โดยโครงการมีความจําเปนทีจ่ ะตองขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จํานวน 21 ลานบาท เพือ่ กอสรางระบบไฟฟา
ประปา กอสรางงานเชื่อมทาง และกอสรางผิวจราจรบางสวน เพื่อใหมีการบริการโครงการพื้นฐานที่จําเปน ทั้งนี้
ไดวิเคราะหความคุมคาในการเนินโครงการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตอไป ณ หองประชุม
พระปรางคสามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

44

02.04.62

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ ว นจังวัดชัยภูมิ
ขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
จัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ ว นจังวัดชัยภูมิ (บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูม)ิ ครัง้ ที่ 1/2562
โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผูว า ราชการจังหวัดชัยภูมิ เปนประธาน โดยมีสาํ นักจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ เขารวมประชุมดวย เรือ่ งเพือ่ พิจารณา ดังนี้ 1. ผังแปลงทีด่ นิ ใหม
(Replotting Plan) โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.ชัยภูมิ 2. การเปลี่ยนแปลงที่สาธารณประโยชนภายในโครงการ
3. การขอเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิเ์ จาของทีด่ นิ และ 4.กองทุนจัดรูปทีด่ นิ ฯ ประชาสัมพันธภารกิจผลการดําเนินงาน
ของกองทุนจัดรูปทีด่ นิ ฯ ใหแกผแู ทนจากหนวยงานตางๆ ทีเ่ ขารวมประชุมในครัง้ นี้ ณ หองประชุมทุง ดอกกระเจียว
ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

03.06.62

การประชุมหารือแนวทางโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนาน
ขาราชการและเจาหนาทีส่ าํ นักงานกองทุน ฯ เพื่อรวมการประชุม
หารือแนวทางโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนาน
และแนวทางการดํ า เนิ น การขายที่ ดิ น จั ด หาประโยชน ภ ายใน
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนานและการประมาณ
ราคาที่ ดิ น จั ด หาประโยชน พร อ มทั้ ง ติ ด ตามแผนการคื น เงิ น
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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18.07.62

การประชุมเจาของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 การประชุมเจาของทีด่ นิ ในโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ บริเวณสองฟากถนน
โครงการสาย ง13 ผั งเมืองรวมสมุทรสาคร ผลการประชุม พบวา ยังไมส ามารถประกาศผังแปลงที่ดินใหมได
เนื่องจากเจาของที่ดินบางสวนยังไมเห็นชอบกับผังแปลงที่ดินใหม จึงยังไมสามารถประกาศขายที่ดินจัดหาประโยชน
(Reserved Land) ได ทําใหโครงการฯ ไมมีงบประมาณในการกอสรางเครื่องกั้นทางรถไฟ สงผลใหประชาชนในพื้นที่
ไมสามารถสัญจรบนถนนสาย ง13 ผังเมืองรวมสมุทรสาครได เนื่องจากความปลอดภัยของผูใชถนนดังกลาว

19.09.62

การใหคาํ แนะนําแนวทางการขอสนับสนุนดานการเงินโครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
เจาหนาทีส่ าํ นักงานกองทุนลงพืน้ ทีใ่ หคาํ แนะนําแนวทางการขอสนับสนุนดานการเงินโครงการจัดรูปทีด่ นิ
เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม ในรูปแบบเงินอุดหนุนและเงินใหกยู มื อัตราดอกเบีย้ และขัน้ ตอนการดําเนินงานตางๆ
ทัง้ นี้ โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม มีความประสงคขอรับการสนับสนุนดานการเงินจากกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประมาณ 47 ลานบาท เพื่อเปนคากอสรางถนนสายรอง พรอมระบบไฟฟา ระบบประปา
คาชดเชยตางๆ เปนตน พรอมเขาสํารวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา-พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา
มีที่ดินจัดหาประโยชน (Reserved Land) จํานวน 8 แปลง และอยูในขั้นตอนการประกาศผังแปลงที่ดินใหม
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ที่ปรึกษา
1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
2. นายมณฑล สุดประเสริฐ
3. นายไตรรัตน พูลสวัสดิ์
4. นางบงกช สุวรรณเดช

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

คณะผูจัดทำ
1. นางสาวจุฑารัตน โชติเวทยศิลป
2. นางสาวภัทรพร กูลประสูตร
3. นายทัชภงศ เณรรักษา
4. นางสาวพัทธนรมน จีระประภาพงศ
5. นางสาวปณณรัตน ดำรงคสนิทภัสร

สถาปนิกชำนาญการ
พนักงานวิเคราะหผังเมือง
พนักงานวิเคราะหผังเมือง
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานประชาสัมพันธ

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
LAND READJUSTMENT FUND
สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
224 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม.10310
โทร/โทรสาร 02-2018058-61 email : lrfund@outlook.com
website : http://ofﬁce.dpt.go.th/lrfund/
facebook : https://www.facebook.com/LRFund/

