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กระทรวงมหาดไทย

สารประธานกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ถือเป็นภำรกิจหลักของกระทรวงมหำดไทย
ที่สะท้ อนบทบำทและหน้ำที่ขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน โดยที่ทุกส่ วนรำชกำร
และหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ต่ ำ งยึ ด ถื อ หลั ก กำรดั ง กล่ ำ วมำใช้ เป็ น แนวทำง
ในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในส่วนของกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำน
กำรพัฒนำเมือง (Urbanization) ถือเป็นอีกหนึ่งภำรกิจที่สำคัญของกระทรวง
มหำดไทยในกำรพั ฒ นำประเทศในภำพรวม อีก ทั้ งยังมีผ ลต่ อกำรยกระดั บ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยตรงด้วย
กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง กระทรวงมหำดไทย ในฐำนะส่ ว นรำชกำรที่ มี อ ำนำจเกี่ ย วกั บ
ภำรกิ จ ด้ ำนกำรพั ฒ นำเมื อ งโดยตรง ทั้ งในด้ ำนกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำงทำงกำยภำพ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ทรั พ ยำกรและสิ่ ง แวดล้ อ ม กำรพั ฒ นำระบบโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน โดยมี ก ำรน ำเครื่ อ งมื อ ใหม่ ที่ เรี ย กว่ ำ
“การจั ด รูป ที่ ดิ น เพื่ อพั ฒนาพื้ นที่ (Land. Readjustment)” มำใช้ในกำรด ำเนินกำรพั ฒนำที่ดิ นหลำยแปลง
ด้วยกำรวำงผังรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรร่วมรับภำระและกระจำยผลตอบแทน
อย่ ำงเป็ น ธรรม และพั ฒ นำกำรบริ ห ำรในรูป แบบกองทุ น ชื่ อ ว่ ำ “กองทุ นจั ดรู ปที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ”
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่ พ.ศ. 2547 โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำร
สนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ซึ่งมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชน
กับภำคเอกชนหรือภำคเอกชนกับ ภำครัฐ ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนกำรคมนำคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน
รวมทั้ งเพื่ อ ให้ ก ำรพั ฒ นำเมื อ งสอดคล้ อ งกั บ ระบบผั ง เมื อ งในภำพรวม และทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำประเทศ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป

(นำยฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหำดไทย
ประธำนกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินพื้นพัฒนำพื้นที่

สารกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำเมืองเป็นภำรกิจ
ที่ ส ำคั ญ ในกำรก่ อ สร้ำ งและพั ฒ นำเมื อ งให้ มี ค วำมปลอดภั ย จำกธรรมชำติ
มีสภำพแวดล้อมที่ดี และมีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่มีมำตรฐำน
เช่น กำรดำเนินกำรระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน และกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ นำพื้นที่ ตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพั ฒ นำพื้ นที่ พ.ศ. 2547 เป็นกำรพัฒ นำที่ดินหลำยแปลงโดยกำรวำงผั ง
จัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรร่วมรับภำระ และ
กระจำยผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงเอกชนกับเอกชน
หรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ
ได้แก่ ด้ำนคมนำคม ด้ำนเศรษฐกิจ สั งคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน สอดคล้องกับกำรวำงและจัดทำผังเมือง
ซึ่งกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำเมือง กำหนดนโยบำยพัฒนำโครงกำรก่อสร้ำงถนน
ตำมผังเมืองรวม โดยใช้วิธีจัดรูปที่ดินเป็นกลไกในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงถนนสำยหลัก ใช้งบประมำณจำกงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี ส่วนงบประมำณค่ำก่อสร้ำงถนนสำยรอง ถนนสำยย่อย และอื่น ๆ มำจำกกำรขำยที่ดนิ จัดหำประโยชน์
(Reserve Land) ที่โครงกำรเตรียมไว้ หำกงบประมำณไม่เพียงพอหรือมีปัญหำเกิดขึ้นในโครงกำร เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรื้อถอนอำคำรในแนวถนน ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่มีในแผนดำเนินงำน กรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีกำรจัดเตรียม
งบประมำณจำกกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้โครงกำรดำเนินต่อไปจนสำเร็จได้
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรเงิน ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมำณ มีสถำนะ
เป็นนิติบุคคล ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน
กำรดำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้โครงกำรมีควำมคล่องตัว สำมำรถแก้ไขปัญหำเพื่อให้โครงกำร
ดำเนินต่อไปได้ จึงเห็นได้ว่ำ กำรสนับ สนุนเงินจำกกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ นำพื้นที่ มีส่วนช่วยขับเคลื่อน
กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยจำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ของกองทุน สำมำรถผลั กดัน งบประมำณในกำรสนับสนุนและแก้ไขปัญ หำอุปสรรคให้ โครงกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่ สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมทั้ง กองทุนมีควำมชัดเจนและเตรียมพร้อม
ที่จะขับเคลื่อนให้โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ซึ่งมีกำรดำเนินกำรอย่ำงแพร่หลำยจำกแนวทำงที่กรมโยธำธิกำร
และผังเมืองมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำเมืองให้มีควำมเจริญ ปลอดภัย และมีมำตรฐำนอย่ำงยั่งยืนต่อไป

(นำยพรพจน์ เพ็ญพำส)
อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

สารกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กำรกำกับดูแลสำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ และงำนด้ำน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีสถำนะนิติบุคคลภำยใต้
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนภำรกิจของกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองด้ำนกำรพัฒนำเมือง มีกิจกำรและภำรกิจที่เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี
และกำรส่ งเสริม วิ ธีก ำรจั ด รูป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่ ในประเทศไทย โดยเงิ น
ทุ น หมุ น เวีย นเพื่ อ กำรจัด รูป ที่ ดิ น ในเมื อง ซึ่ งมี เงินเริ่มต้ น เพี ย ง 50 ล้ ำนบำท
ในปี พ.ศ. 2536 หลังจำกนั้นได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลเพิ่มเติม
จำกปี พ.ศ. 2560 - 2563 เพิ่มรวมทั้งสิ้น 240 ล้ำนบำท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2563
ได้ส นั บ สนุ น กำรด ำเนิ น โครงกำรจั ด รูป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่ ไปแล้ ว จ ำนวน
20 สัญญำ (ข้อตกลง) รวม 15 จังหวัด เป็นเงินทั้งสิ้น 267,853,276.42 บำท
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนได้อนุมัติเงินอุดหนุนและหรือเงินกู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหำให้กับโครงกำรจัดรูปที่ดิน ฯ
อำทิ ชดเชยกำรรื้อย้ำยอำคำรสิ่ งก่อสร้ำงที่อยู่ในแนวถนนโครงกำรผังเมืองรวม เพื่อให้ โครงกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่สำมำรถก่อสร้ำงถนนต่อไปได้ กำรก่อสร้ำงถนนสำยรองภำยในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
กำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคของโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เป็นต้น
ผลประกอบกำรหรือผลกำรดำเนินงำนในปี 2563 ปรำกฏว่ำ กำรดำเนินงำนตรงตำมเป้ำหมำย
สำมำรถสนับสนุนงบประมำณให้กับโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
ได้แก่ จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดระนอง และจังหวัดปัตตำนี กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
ได้สนับสนุนงบประมำณในกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ อำทิ ถนนสำยรอง
พร้อมระบบไฟฟ้ำ ประปำ เครื่องกั้นทำงรถไฟ รั้วโรงเรียน รวมถึง ค่ำชดเชยต้นไม้และสิ่งปลูกสร้ำงในแนวถนน
เพื่อสร้ำงควำมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ ส่งเสริมให้โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ สำเร็จตรงตำมวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ได้เตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินให้กับกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่ในทุกรูปแบบต่อไป

ว่ำที่ร้อยเอก
(ธีรพงศ์ ครุธดิลกำนันท์)
รองอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินพื้นพัฒนำพื้นที่

สารผู้อานวยการสานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
สำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
เป็ น หน่ ว ยงำนที่ ขั บ เคลื่ อ นภำรกิ จ ของกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่
ซึ่งกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่เป็นกองทุนขนำดเล็ก มีสถำนะเป็นนิติบุคคล
ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ในกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ โดยกำรดำเนินงำนของ
ส ำนั ก งำนกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย 3 ฝ่ ำ ย คื อ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี และฝ่ำยวิเครำะห์ติดตำมและกำรลงทุน
ซึ่ งกองทุ น ฯ ด ำเนิ น กำรจั ดท ำรำยงำนประจ ำปี เพื่ อสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน
ภำยหลั งจำกสิ้ น ปี ง บประมำณของทุ ก ๆ ปี ประกอบด้ ว ยกำรรำยงำนผล
ของตั ว ชี้ วัด รวมถึง กำรรำยงำนของผู้ สอบบั ญชีและรำยงำนกำรเงินของกองทุ น
จั ดรู ปที่ ดิ นเพื่ อพั ฒนำพื้ นที่ กรมโยธำธิก ำรและผั งเมื อ ง ส ำหรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กั น ยำยน ของส ำนั ก งำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินด้วย
สำหรับเอกสำรรำยงำนประจำปี 2563 ( Annual Report 2020 ) ฉบับนี้ ทำงสำนักงำนกองทุนฯ
ได้รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งผลกำรสนับสนุนงบประมำณให้กับโครงกำรจัดรูปที่ดินฯ และ
งำนที่ ก ำหนดไว้ ในแผนปฏิ บั ติ ก ำรหลำย ๆ ด้ ำ นสำมำรถด ำเนิ น กำรเป็ น ไปตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำร ภำยใต้
สถำนกำรณ์ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยอำศัย
วิธีกำรทำงำนแบบเป็นทีม ควำมร่วมมือของผู้ดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (กตส.) และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่ นดิน ผลงำนที่ปรำกฏออกมำจึงสะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภำพและควำมร่วมมือของบุคลำกรที่มีคุณภำพจำกทุ กฝ่ำย ในฐำนะของผู้อำนวยกำรสำนักงำน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ จึงขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งที่จะพัฒนำองค์กรให้มีควำมเจริญ
มั่งคง และเป็นที่รู้จัก สำมำรถสนับสนุนกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ให้เป็นวิธีกำรพัฒนำเมืองที่ทรงประสิทธิภำพ
และดำเนินกำรแพร่หลำยต่อไป

นำงบงกช สุวรรณเดช
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

คำนำ
การพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดเป้าหมาย และแผนงานหรือโครงการ
สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับภาพอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า โดยที่แนวโน้มการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความจาเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างงาน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย
ให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
กรมโยธาธิการและผังเมือ ง ดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการนาเครื่องมือ
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใช้เป็นกลไกในการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้
เกิดการพัฒนาตามผังเมือง ป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง และใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
โดยมีสานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองทุกจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชนร่วมกันดาเนินโครงการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75
ให้ จั ด ตั้ ง “กองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่ ” เป็ น นิ ติ บุ ค คลภายใต้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณโครงการ
รายงานฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปีบัญชี 2563 เพื่อรายงานต่อ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบและนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณส่วน
ราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ และ
สนับสนุนการดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเป็นอย่างดีหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและ
ผู้สนใจทั่วไป และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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1. รู้จักกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


ความหมาย

“การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายความว่า การดาเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผัง
จั ดรู ป ที่ดิน ใหม่ ปรั บ ปรุ งหรื อจั ดสร้ างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่ว มรับภาระและกระจายผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน
ที่เหมาะสมยิ่ งขึ้ นในด้ านการคมนาคม เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อมและชุมชน และเป็นการสอดคล้ อ งกั บ
การผังเมือง (มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547)


ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2530-2532 สานักผังเมือง (ปัจจุบันเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง) กระทรวงมหาดไทย
ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)
ในโครงการน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการวางผั ง เมื อ ง (Applied Technology for Making City
Planning) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเสนอเทคนิคสมัยใหม่เพื่อช่วยในการวางผังเมือง พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงานให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทย
ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment)
พ.ศ. 2535-2536 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาเพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองในประเทศไทยโดยให้ความช่วยเหลือ
ทางวิช าการ การฝึ กอบรมและแนะน าความรู้ด้านเทคนิค การจัดรูป ที่ดินเพื่อ พัฒ นาเมื องให้ แก่ เจ้าหน้ าที่
สานักผังเมืองเพื่อให้ประเทศไทยสามารถนาวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ภาพ แปลงที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

1



หลักการของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

1. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน
2. ร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
3. ดารงรักษากรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐและประชาชนให้คงอยู่
การจัดรูปที่ดินจะสามารถดาเนินการได้ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินผู้เข้าร่วม
โครงการ จะร่วมกันปันส่วนพื้นที่ออกมาส่วนหนึ่งเพื่อจัดสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้
มาตรฐานเพียงพอกับการให้บริการชุมชน และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นที่ดินจัดหาประโยชน์สาหรับหารายได้ให้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยสัดส่วนของการปันส่วนพื้นที่ดินแต่ละแปลง จะมีการคานวณโดยการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินตามหลักการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อเจ้าของที่ดินทุกราย และราคาที่ดินหลังโครงการจะไม่น้อยกว่าราคาที่ดินเดิม ถึงแม้ว่าจะมีการปันส่วน
ที่ดินออกมาส่วนหนึ่ง

ภาพ การปันส่วนที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2

ภาพ มูลค่าที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่



การนาวิธีการจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นทีไ่ ปใช้

การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สามารถนาไปปรับใช้ได้ในหลากหลายพื้นที่ที่มี
บริบทแตกต่างกัน อาทิ พื้นที่ว่างกลางเมือง พื้นที่กลางเมืองที่ต้องการการฟื้นฟู พื้นที่บริเวณชานเมือง พื้นที่
รองรับการพัฒนาเป็นเมืองใหม่ พื้นที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การวางผังเมืองนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายในการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมโดยใช้การจัดรูป
ที่ดินเป็นกลไกในการดาเนินการ โดยการคัดเลือกพื้นที่ที่มีแนวถนนผังเมือง และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒ นา เช่น พื้น ที่ในชุม ชนเมืองหรื อพื้น ที่รองรับการขยายตัว ของเมือง มาเป็นพื้นที่นาร่องในการดาเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนตามผังเมือง
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของโครงการ

พื้นที่ว่างกลางเมือง
พื้นที่กลางเมืองที่ตอ้ งการการฟื้ นฟู
พื้นที่บริเวณชานเมือง

พื้นทีร่ องรับการพัฒนาเมืองใหม่

ภาพ พื้นที่ที่สามารถพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

 ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมืองรวม และป้องกันการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างไร้ทิศทาง
- พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็นสาหรับเมือง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แก้ไขปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น น้าท่วม ปัญหาจราจร ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมภายในเมือง เป็นต้น
- แก้ปัญหาพื้นที่ตาบอด รูปร่างไม่สวยงาม ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน
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2. การดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปัจจุบันประเทศไทยมีโ ครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรู ปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแล้ว จานวนรวม 54 โครงการ ใน 46 จังหวัด ซึ่งในจานวนนี้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จานวนรวม 50 โครงการ ใน 44 จังหวัด

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
จานวนรวม 54 โครงการ ใน 46 จังหวัด
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โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ปีงบประมาณ 2552-2563 รวม 50 โครงการ ใน 44 จังหวัด

 ผลสัมฤทธิ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
สรุปผลการดาเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
54 โครงการ ใน 46 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2552 - 2563

- พื้นที่ดาเนินโครงการ 13,006 ไร่
ก่อนการจัดรูปที่ดิน

จานวนเจ้าของที่ดิน
อัตราปันส่วน

3,236 คน
14.13 %

หลังการจัดรูปที่ดิน

มีที่สาธารณะเพิ่มขึ้น
คิดเป็น

1,356 ไร่
3.11 เท่า

- มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น 35,925 ล้านบาท
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3. เกีย่ วกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


ประวัติความเป็นมา

วันที่ 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง โดยให้สานักผังเมือง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินในเมือ งดาเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินในเมืองและได้รับอนุมัติงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2536 จานวน 50 ล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง
ต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจและเงินจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรู ปที่ดินในเมือง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 มาเป็นกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75 กล่าวว่า “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่ง เรียกว่า “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ” ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่...”และมาตรา76 ให้กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นนิติบุคคล โดยได้รับโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดรูปที่ดินในเมือง
จานวน 68,549,619.20 บาท
โดยกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากรั ฐ บาลเพิ่ ม เติ ม ใน
ปี ง บประมาณพ.ศ. 2560 จ านวน 80,000,000 บาท ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 80,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 40,000,000 บาท ปีงบประมาณ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
40,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000,000 บาท


แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 กาหนดค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้
ค่า นิยมองค์กร (T H A I) = Transparence (โปร่งใส), Honest (ซื่อสั ตย์ ), Achievement (บรรลุ
ผลสาเร็จ) & Integration (ผสมผสาน, บูรณาการ)
วิสัยทัศน์
“กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต ยั่งยืนและเป็นที่รู้จัก”
พันธกิจ
1. สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล
2. สนั บ สนุ น การค้น คว้า วิจั ย และเผยแพร่ความรู้ ด้านการจัดรู ปที่ ดิน เพื่ อ พัฒ นาพื้ นที่ และ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้แพร่หลาย
3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้าน
การพัฒนาเมือง
วัตถุประสงค์
สนั บสนุ นด้ านการเงิ นเพื่ อการด าเนิ นการจั ดรู ปที่ ดิ นเพื่ อพั ฒนาพื้ นที่ ให้ สอดคล้ องตามระบบ
การผังเมือง และการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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เป้าหมาย
1) สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินฯ ดาเนินโครงการให้สาเร็จ
2) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย
3) วางรากฐานการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นระบบ
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ
2. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
4. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพื่อการพัฒนาเมืองของประเทศ


โครงสร้างการบริหารภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 5) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธานกรรมการ และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะอนุกรรมการ
เพื่ อ กลั่ น กรองและเสนอแนะแนวทางการบริ ห ารและปฏิ บั ติ ง าน 2 คณะ ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการด้ า น
ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดิน คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
2) คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 80) มีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะอนุกรรมการ
เพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านบริหาร
กองทุนและสานักงานกองทุน คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
3) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด (มาตรา 11) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานกรรมการ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
4) คณะกรรมการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร (มาตรา 12) มี ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ และผู้อานวยการสานักผังเมืองกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ และ
เลขานุการ
5) ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ สมาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้น และหน่วยงานรัฐอื่นตามกฎกระทรวง
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ภาพ โครงสร้างการบริหารภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

 คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้น ที่ พ.ศ. 2547 กาหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
3. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
4. ผู้แทนสานักงบประมาณ
กรรมการ
5. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการ
7. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวน 3 คน ดารงตาแหน่งวาระละ 2 ปี
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา 81) มีดังต่อไปนี้
1. บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
2. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา 77 โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
3. กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสานักงานกองทุน
4. อนุมัติงบประมาณประจาปีสาหรับการดาเนินงานของกองทุนและสานักงานกองทุน
5. ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน จานวน 2 คณะ
ได้แก่
1. คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสานักงานกองทุน
ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
2) เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณและการปฏิบัติ
ราชการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
3) พิจารณาเสนอแนะในการจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
4) พิจารณาเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกองทุน
5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย
2. คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ
ตามมาตรา 81 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย ตามมาตรา 80 และ
มาตรา 10 และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
2) พิ จ ารณาและเสนอแนะข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ กฎหมาย ระเบี ย บ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห าร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย
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สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สกจพ.)

สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
เริ่มจัดตั้งในปี 2555 โดยแยกออกมาจากสานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีการดาเนินงานและจ้างพนักงานกองทุนฯ
เป็นการเฉพาะ และปี 2556 เริ่มดาเนินการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ นาพื้ น ที่
ซึ่งเป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนาเงินงบประมาณที่กาหนดให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ไปใช้จ่ายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายนั้น ๆ หรือนาเงินรายรับที่ได้จากการดาเนินงานมาสมทบไว้
สาหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ แบ่งหน่วยงานการบริหารภายในสานักงานเป็น 3 ฝ่าย
ประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. ฝ่ายการเงินและบัญชี 3. ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน โดย
กรอบอัตรากาลังตามโครงสร้างประกอบด้วยบุคลากร 14 อัตรา ปัจจุบันที่มีอยู่จานวน 12 อัตรา (ข้าราชการ 3
อัตรา พนักงานราชการ 1 อัตรา และพนักงานกองทุน 8 อัตรา)

ภาพ โครงสร้างสานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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อานาจการดาเนินกิจการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 76 และ 77) กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นนิติบุคคล มีอานาจกระทากิจการต่างๆ ดังนี้
1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
2. ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทานิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
3. ให้ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินกู้ยืมเงิน
4. ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
5. กระทาการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดรูปที่ดินให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์กองทุน

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 79)
เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการที่กาหนด ดังต่อไปนี้
1. เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
2. เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ในการจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับ
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
3. ใช้เพื่อการค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
4. เป็นเงินทดรองจ่ายค่าทดแทนหรือค่าเสียหายในการดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินตาม
พระราชบัญญัตินี้
5. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

การสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน

ตามาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรร
เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุนให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ นา
พื้น ที่ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ นาพื้นที่ ว่าด้ว ยการพิจารณาค่าทดแทน
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินการจัดรูปที่ดินที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน พ.ศ. 2553 สามารถ
แบ่งประเภทเงินของกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ 4 ประเภท ดังนี้


1) เงินอุดหนุน
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (2)
- ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจาก
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุนให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.
2552 ข้อ 3 ข้อ 5 และข้อ 6
ความหมาย
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริห าร
กองทุน มีมติให้เป็นเงินช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ในการจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับการจัดรูปที่ดิน
ผู้มีสทิ ธิขอรับเงินอุดหนุน ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดิน/ ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นของรัฐ
วงเงิน
- ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
- วงเงินอุดหนุนไม่เกิน ร้อยละ 70 ของวงเงินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่ขอเงิน
อุดหนุนจะต้องออกเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินของโครงการ
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2) เงินให้กู้ยืม
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1)
- ระเบี ย บคณะกรรมการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น หรื อ การจั ด สรรเงิ น
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 8
- ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2563
ความหมาย
“เงินให้กู้ยืม” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
มีมติให้ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กู้ยืมเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หรืออนุมัติให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ในการจัดสร้างหรือปรับปรุ ง
สาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับการจัดรูปที่ดิน
ผู้มีสิทธิขอกู้ยืม ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
วงเงิน
- ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
- วงเงินกู้ไม่เกิน ร้อยละ 80 (สมาคม) / ร้อยละ 70 (หน่วยงานของรัฐ) ของวงเงินโครงการ
โดยอย่างน้อยต้องมีการใช้เงินกู้ยืมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เพื่อการจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือ
สถานที่สาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาชาระคืนเงิน
สมาคม
– ในพื้นที่เป้าหมาย อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 3.5 ต่อปี หรือตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนกาหนด
– นอกพื้นที่เป้าหมาย อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 2 ต่อปี หรือตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนกาหนด
- ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปีและระยะเวลาชาระหนี้ รวมระยะเวลา
ปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 20 ปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเคหะแห่งชาติ และกรมโยธาธิการและผังเมือง
- อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 3 ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการบริห าร
กองทุนกาหนด
- ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปีและระยะเวลาชาระหนี้ รวมระยะเวลา
ปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 20 ปี
หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ หรือหน่วยงานของรัฐ
อื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 2 ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการบริห าร
กองทุนกาหนด
- ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปีและระยะเวลาชาระหนี้ รวมระยะเวลา
ปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 20 ปี

3) เงินสนับสนุน
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (3)
- ระเบี ย บคณะกรรมการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น หรือ การจั ด สรรเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 9
ความหมาย
“เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีมติให้จัดสรรให้กับผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ใช้เพื่อการค้นคว้า การวิจัย การ
ฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรา 79 (3)
ผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
วงเงิน
- ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
- วงเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมจากกองทุนรวมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่จะต้องใช้จ่าย
ทั้งหมดของโครงการ
4) เงินทดรองจ่าย
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (4)
- ประกาศคณะกรรมการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการพิจารณาค่าทดแทน ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินการจัดรูปที่ดินที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน พ.ศ. 2553
ความหมาย
“เงินทดรองจ่าย” หมายถึง ค่าทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินการจัดรูปที่ดิน
ที่ต้องทดรองจ่ายจากกองทุน ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสมาคม (มาตรา 27)
- ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการสารวจ (มาตรา 42)
- ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการเข้าไป ใช้สอยหรือครอบครองที่ดินเป็นการชั่วคราว (มาตรา 49)
ความหมาย
“เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีมติให้จัดสรรให้กับผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ใช้เพื่อการค้นคว้า การวิจัย การ
ฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรา 79 (3)
ผู้มีสิทธิขอให้ทดรองจ่ายเงินกองทุน ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
วงเงิน ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
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 ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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4. การสนับสนุนด้านการเงิน
โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้สนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2563 ทั้งหมด 15 จังหวัด 20 สัญญา โดยแบ่งตามประเภทการขอรับการสนับสนุน
ดังนี้

ประเภทเงิน

จังหวัด

สัญญา/ข้อตกลง

จานวนเงิน (บาท)

เงินให้กู้ยืม

6

6

101,998,143.35

เงินอุดหนุน

12

14

165,855,133.07

รวม

15*

20

267,853,276.42

*หมายเหตุ โครงการจั ดรู ป ที่ดิน ฯ จั งหวัดนราธิว าส ชัยนาท และสมุทรสงคราม ขอรับเงินทั้งประเภท
เงินให้กู้ยืมและเงินอุดหนุน
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ปีงบประมาณ
แผนภูมิ แสดงการสนับสนุนเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2563
โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น แก่
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้สามารถดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
จานวน 4 จังหวัด แบ่งเป็น ประเภทเงินให้กู้ยืม จานวน 2 จังหวัด และเงินอุดหนุน จานวน 2 จังหวัด ดังนี้
เงินให้กู้ยืม
1. โครงการจั ดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจานวนเงิน 10,600,488.54 บาท
2. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เป็นจานวนเงิน 20,805,794.00 บาท
เงินอุดหนุน
3. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ นาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิ ม อาเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง เป็นจานวนเงิน 3,439,000.00 บาท
4. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็น
จานวนเงิน 5,560,731.00 บาท
รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 40,406,013.54 บาท
โดยมีรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ดังต่อไปนี้
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1. โครงการจัด รู ปที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒนาพื้ น ที่ บริ เ วณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13
ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร
ประเภทเงิน

: เงินให้กู้ยืม

วงเงินที่ขอรับ : 10,600,488.54 บาท (สิบล้านหกแสนสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์)
วัตถุประสงค์

: ค่าก่อสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคานทางานอัตโนมัติ (ข.1) พร้อมติดตั้งแผ่นปูทางผ่าน
เสมอระดับชนิดคอนกรีตกาลังสูง ในเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ -มหาชัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 10,600,488.54 บาท

ผู้ดาเนินโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลโครงการ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฝากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตาบลโคกขาม (เขตเทศบาลนครสมุทรสาครและองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม)
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เยื้องวัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ทิศเหนือ ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) ทิศตะวันออกติดต่อกับ คลองตาปลั่ง ทิศใต้ ติดต่อกับ ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ มหาชัย และถนนเดิมบาง ทิศตะวันตกติดต่อกับ บริษัท องค์กรห้องเย็น จากัด มีถนนตามผังเมืองรวม สาย ง13
เชื่อมโยงจากด้านเหนือ-ใต้ มีพื้นที่โครงการประมาณ 118-2-08 ไร่ แปลงที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ของเอกชน 15 แปลง
เจ้าของที่ดิน 21 ราย และที่ดินในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 1 แปลง การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. 2550 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) อยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางชุมชนประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันเป็นพื้นที่โล่งใกล้ชุมชนเมือง
เหมาะสาหรับการพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัยตามที่ผังเมืองรวมกาหนด
โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.สมุทรสาคร ต้องใช้งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 73,500,000 บาท
ในการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภค และการดาเนิ นการอื่น ๆ ในโครงการ โดยกรมโยธาธิการและผั งเมื อง
สนับสนุนงบประมาณจานวน 50,000,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างถนนผังเมืองสายหลัก (สาย ง13) และถนนสายรอง
รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท งบดาเนินงานอื่น ๆ 2,500,000 บาท ปัจจุบันได้ก่อสร้างถนนผังเมืองสายหลัก
(สาย ง13) และถนนสายรองแล้วเสร็จ
โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.สมุทรสาคร มีพื้นที่จัดหาประโยชน์ จานวน 1 แปลง พื้นที่ประมาณ 2-0-64 ไร่
มูลค่าที่ดินขั้นต่าประมาณ 21,000,000 บาท ทางโครงการจัดรูปที่ดินฯ เตรียมไว้สาหรับเป็นค่าก่อสร้างเครื่องกั้นถนน
ชนิดคานทางานอัตโนมัติ (ข.1) พร้อมติดตั้งแผ่นปูทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกาลังสูง ในเส้นทางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่ -มหาชัย ค่ารื้อย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องรื้อย้าย และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ค่าติดตั้ง
เครื่องกั้นถนน และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้าสาธารณะ
ภายในโครงการฯ (คลอง, แพรก, ลาราง) ค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ และเป็นหลักประกันในการขอรับเงินให้กู้ยืม
โดยทางโครงการฯ จะขายที่ดินจัดหาประโยชน์และจะนาเงินคืนให้กับกองทุนจั ดรูปที่ดินฯ ต่อไป โดยกาหนด
ระยะเวลาชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ภายใน 4 ปี
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แผนผัง แสดงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร และบริเวณที่ตั้งโครงการ
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แผนผัง แสดงแปลงที่ดินก่อน – หลัง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
1) การวิเคราะห์ด้านกายภาพ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในการก่อสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคาน
ทางานอัตโนมัติ (ข.1) พร้อมติดตั้งแผ่นปูทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกาลังสูง ในเส้นทางรถไฟสายวงเวียน
ใหญ่-มหาชัย เป็นการดาเนินการตามที่ได้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และทาให้โครงการสามารถดาเนินการก่อสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคานทางานอัตโนมัติ (ข.1) พร้อมติดตั้งแผ่นปู
ทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกาลังสูง ในเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ -มหาชัย ได้แล้วเสร็จตามแผนจะ
ช่วยรองรับการสัญจรระหว่างชุมชนใกล้เคียง และการป้องกันน้าท่วม ทาให้ประชาชนในสามารถเข้าอยู่อาศัย
ในพื้นที่โครงการได้ เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมรองรับการขยายตัวชุมชนเมือง ทั้งนี้ ยังช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ดังนั้น การสนับสนุนการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
ช่วยขจัดอุปสรรคสามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโครงการฯ และจะทาให้โครงการฯ มีโอกาสจาหน่าย
ที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ง่ายขึ้น และเป็นไปตามราคาที่ดินที่ได้ประเมินไว้

เครื่องกั้นถนนฯ

แผ่นปูทางผ่านฯ

ภาพ บริเวณที่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ
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2) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
รายการ
1. พื้นที่ถนนภายในโครงการ
2. ราคาที่ดินเฉลี่ย (ต่อตารางวา)
3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ
ในการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน*

ก่อน
หลัง
จานวน
ดาเนินโครงการ ดาเนินโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น
2.96 ไร่
14.72 ไร่
11.76 ไร่
10,847 บาท
28,000 บาท
17,153 บาท
51,024,288 บาท
(ราคาขั้นต่า)

อัตรา
การเพิ่มขึ้น
4.97 เท่า
2.58 เท่า
-

*พื้นที่ถนนที่เพิ่มขึ้น x ราคาที่ดินก่อนดาเนินโครงการ (เฉลี่ย) = 11.76 x 10,847 x 400
การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้รัฐได้ที่ดิน
สาธารณะเพิ่มขึ้น จากการที่เจ้าของที่ดินปันส่วนที่ดินออกมาเป็นถนน ซึ่งภายในโครงการฯ มีพื้นที่ถนนเดิม
2.96 ไร่ หลังโครงการฯ มีพื้นที่ถนน 14.72 ไร่ พบว่าพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้น 11.76 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 4.97 เท่าของ
พื้นที่ถนน และราคาที่ดินก่อนโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 10,847 บาท หรือไร่ละ 4,338,800 บาท ราคา
ที่ดินหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 28,000 บาท หรือไร่ละ 11,200,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.58 เท่าของ
ราคาที่ดิน ทาให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน เป็นเงิน 51,024,288 บาท
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น แก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอด
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานผังเมือง พร้อมทั้ง การออกแบบและ
พัฒ นาเมืองให้ เป็ น ชุมชนน่ า อยู่ ซึ่งเป็ น การพัฒ นาให้ เ ป็น ไปตามผั งเมื องรวมที่ว างไว้ โดยจะช่ว ยกระตุ้ น
เศรษฐกิจบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ให้เกิดการลงทุน ทั้งการซื้อขายที่ดิน ตลอดจนภาษีที่ดินที่รัฐจะ
จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นภายหลังโครงการฯ แล้วเสร็จ
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2. โครงการจัดรูปทีด่ ินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทเงิน

: เงินให้กู้ยืม

วงเงินที่ขอรับ : 27,470,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
วัตถุประสงค์

: 1. เพื่อก่อสร้างถนนสายรอง เขตทาง 12 เมตร จานวน 3 สาย
2. เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง
3. เพื่อขยายเขตระบบประปา

ผู้ดาเนินโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลโครงการ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่
บริเวณถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ สาย ข 4 ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ ช่วงระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 225 (ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว) ในเขต
เทศบาลเมืองชัยภูมิ พื้นที่โครงการฯ ประมาณ 120 – 0 – 94.41 ไร่ เจ้าของที่ดิน 30 ราย แปลงที่ดิน จานวน
42 แปลง ถนนภายในโครงการประกอบด้ว ย ถนนสายหลั ก ขนาดเขตทาง 16 เมตร จานวน 1 เส้ นทาง
(ถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ สาย ข 4 ) ถนนสายรองขนาดเขตทาง 12 เมตร จานวน 3 เส้นทาง
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ตามผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ. 2550 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สี เหลื อง) ที่ดิน ประเภทที่อยู่ อาศัย หนาแน่นปานกลาง (สี ส้ ม) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันเป็นพื้นที่โล่งใกล้ชุมชนเมืองเหมาะสาหรับการพัฒนาให้เป็น
ที่อยู่อาศัยตามที่ผังเมืองรวมกาหนด
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต้องใช้งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น
57,501,100.70 บาท ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการดาเนินการอื่น ๆ ในโครงการ โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง สนับสนุนงบประมาณ จานวน 27,983,275.00 บาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างถนนผังเมืองสายหลัก (สาย ข 4)
และถนนสายรอง รวมเป็นเงิน 27,540,000.00 บาท งบดาเนินงานอื่นๆ 443,275 บาท ปัจจุบันได้ก่อสร้างถนน
ผังเมืองสายหลัก (สาย ข 4) และถนนสายรองผิวถนนชั้นหินคลุกแล้วเสร็จ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่จัดหาประโยชน์ จานวน 6 แปลง พื้นที่ประมาณ
7- 0 - 42.32 ไร่ มูลค่าที่ดินในขั้ น ประเมิ นโดยผู้ เชี่ ยวชาญการตี ราคาทรั พย์สิ น เมื่อเดื อนพฤษภาคม 2563
ประมาณ 27,517,825.70 บาท ทางโครงการจัดรูปที่ดินฯ เตรียมไว้ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรอง
จานวน 3 สาย ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และค่าขยายเขตประปา เป็นหลักประกันในการขอรั บเงินให้ กู้ ยืม
โดยทางโครงการฯ จะขายที่ดินจัดหาประโยชน์และจะนาเงินคืนให้ กับกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต่อไป กาหนด
ระยะเวลาชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 ปี
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แผนผัง แสดงผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ และบริเวณที่ตั้งโครงการ

แผนผัง แสดงผังแปลงที่ดินก่อน – หลัง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
- การวิเคราะห์ด้านกายภาพ
โครงการจั ดรู ปที่ ดิ นเพื่ อพั ฒนาพื้ นที่ จั งหวั ดชั ยภู มิ คั ดเลื อกพื้ นที่ โครงการเพื่ อจะพั ฒนาเมื องชั ยภู มิ
โดยวิเคราะห์ศักยภาพแล้วมีความเหมาะสม เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมือง
ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนเมือง และหน่วยงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชัยภูมิ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามผังเมืองสายหลัก สาย ข 4
ขนาดเขตทาง 16 เมตร ระยะทาง 655 เมตร แล้วเสร็จ และถนนสายรอง เขตทาง 12 เมตร ระยะทาง 1,140 เมตร
ถึงชั้นพื้นผิวถนนหินคลุก ถนนสาย ข 4 ทาหน้าที่รองรับการสัญจรเชื่อมต่อ ช่ว งระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 225 (ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว) สาย ข 4
ช่วยระบายการสะสมของปริมาณจราจรถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ถนนชัย ภูมิ – บ้านเขว้า) และ
ถนนภายในชุมชนเมือง ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดินในการก่อสร้างถนน และมีความปลอดภัยต่อ
การสัญจรในเขตเมือง เนื่องจากเขตทางมีความกว้างเพียงพอต่อปริมาณการจราจร มีไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้ง
มีระบบระบายน้าที่ช่วยรองรับปริมาณน้าฝนและระบายน้าของตัวเมือง
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในการก่อสร้างพื้นผิวถนนสายรองเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 3 สาย ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และขยายเขตระบบประปาเป็นการดาเนินการ
ตามที่ได้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แล้วเสร็ จตามแผนจะช่วยรองรับ
การสัญจรระหว่างชุมชนใกล้เคียง และการป้องกันน้าท่วม ทาให้ประชาชนในสามารถเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่
โครงการได้ เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมรองรับการขยายตัวชุมชนเมือง ทั้งนี้ ยังช่วยสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ ดิน ดังนั้น การสนับสนุนการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะช่วย
ขจัดอุปสรรคสามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโครงการฯ และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองด้วยวิธีการจั ดรูป ที่ดิน และจะทาให้โ ครงการฯ มีโอกาสจาหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ มากขึ้น
และเป็นไปตามราคาที่ดินที่ได้ประเมินไว้

ภาพถ่ายบริเวณโครงการ
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- การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ก่อน
หลัง
จานวน
อัตรา
ดาเนินโครงการ ดาเนินโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้น
1. พื้นที่ถนนภายในโครงการ
2-2-24.39 ไร่ 14-3-41.50 ไร่
12-1-17.11 ไร่
12.35 เท่า
2. ราคาที่ดินเฉลี่ย (ต่อตารางวา)
3,000 บาท 10,385.12 บาท
7,385.12 บาท
2.46 เท่า
3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ
14,751,330.00 บาท
ในการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน*
(ราคาขั้นต่า)
รายการ

*พื้นที่ถนนที่เพิ่มขึ้น x ราคาที่ดินก่อนดาเนินโครงการ (เฉลี่ย) = 12-1-17.11 x 10,385.12 x 400

การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ส่งผลให้รัฐ
ได้ที่ดิน สาธารณะเพิ่มขึ้น จากการที่เจ้ าของที่ดินปันส่ ว นที่ดินออกมาเป็นถนน โดยไม่เสี ยค่ าเวนคืนที่ดิน
ซึ่งภายในโครงการฯ มีพื้นที่ถนนเดิม 2 – 2 – 24.39 ไร่ หลังโครงการฯ มีพื้นที่ถนน 14 – 3 - 41.50 ไร่ พบว่า
พื้นที่ถนนเพิ่มขึ้น 12-1-17.11 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 4.47 เท่าของพื้นที่ถนน และราคาที่ดินก่อนโครงการฯ เฉลี่ยตาราง
วาละ 3,000 บาท หรือไร่ละ 1,200,000.00 บาท ราคาที่ดินหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 10,385.12 บาท
หรือไร่ละ 4,154,048.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.46 เท่าของราคาที่ดิน ทาให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณ
เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน เป็นเงิน 14,751,330.00 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รั บการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น แก้ไขปัญหาพื้นที่
ตาบอด มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานผังเมือง พร้อมทั้งการออกแบบ
และพัฒนาเมืองให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมที่วางไว้ โดยจะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ บริ เวณโดยรอบพื้น ที่โ ครงการฯ ให้ เกิดการลงทุน ทั้งการซื้อขายที่ ดิน ตลอดจนภาษีที่ดิ น ที่ รั ฐ
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นภายหลังโครงการฯ แล้วเสร็จ
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3. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
ประเภทเงิน
วงเงินที่ขอรับ

: เงินอุดหนุน
: 3,439,000.00 บาท

วัตถุประสงค์
: เป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก โรงเรียนชาติเฉลิม
ผู้ดาเนินโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
ข้อมูลโครงการ
โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีขนาดพื้นที่
โครงการ 214.04 ไร่ จ านวนแปลงที่ ดิ น 51 แปลงจ านวนเจ้ าของที่ ดิ น 48 ราย โครงการตั้ งอยู่ บริ เ วณ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียว
มะกอก) อยู่ใกล้กับชุมชนเมืองระนอง สภาพก่อนการดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่
ตาบอด ไม่ได้รับการพัฒนา ผู้ดาเนินโครงการฯ จึงได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาพัฒนาการก่อสร้างถนน
ตามผังเมืองโดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดินเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองด้านการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้การก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้พัฒนาพร้อมกับจัดแปลงที่ดินใหม่ ทาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนผังเมืองสาย ข 1
เป็นเงิน 40,939,000 บาท และเมื่อดาเนินการก่อสร้างพบว่ามีอาคารของโรงเรียนอยู่ในแนวถนนจาเป็นต้อง
รื้อย้ายอาคารเรียนพร้อมปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ รวมทั้งการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคาร และรั้วบล็อก
คอนกรีตทดแทน ในแนวถนนผังเมืองสาย ข1 และได้ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
(เงินอุดหนุน) เป็นเงิน 10,367,000 บาท โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ อนุมัติเงินอุดหนุน
บางส่วนไม่เต็มจานวนที่ขอ เนื่องจากขณะนั้นงบกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ยังมีไม่มาก และโครงการมี
ความจาเป็นเร่งด่วนในการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทน จึงมีมติอนุมัติเงินอุดหนุน บางส่วน
เป็นเงิน 6,343,000 บาท ให้แก่โครงการฯ เพื่อเป็นค่ารื้อถอนและก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ก่อน
การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระนองครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11
กัน ยายน 2562 มีมติเห็ น ชอบในการขอรั บเงิน อุดหนุนจากกองทุ นฯ จานวน 3,439,000 บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้า งส่วนที่เหลือ ได้แก่ รั้วพร้อมประตูเข้า-ออก โรงเรียนชาติเฉลิม ความยาว 670 เมตร
โดยมีเหตุผล ดังนี้
1) เพื่ อ ท าให้ โ ครงการสามารถเปิ ด ใช้ ถ นนโครงการได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ป้ องกั นและ
ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเนื่องจากอยู่ติดถนนผังเมือง สาย ข1
ขนาดเขตทาง 20 เมตร ของโครงการจัดรูปที่ดินฯ
2) งบประมาณในการบริหารโครงการไม่เพียงพอ จากสภาวการณ์ สภาพพื้นที่ และเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน โครงการต้องปรับลดราคาขายที่ดินจัดหาประโยชน์ลง 10% จากมูลค่าเดิมที่ตั้งไว้ คือ 39,112,584 บาท
เป็น 35,201,325 บาท ขาดงบประมาณ 3,911,258 บาท
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แผนผัง แสดงผังเมืองรวมเมืองระนอง และบริเวณพื้นที่โครงการฯ

แผนผัง แสดงแปลงที่ดินก่อน – หลัง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
1) การวิเคราะห์ด้านกายภาพ
ที่ตั้งโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับ
การขยายตัวของเมือง ซึ่งอยู่ใกล้ตลาด สถาบันการศึกษา และเส้นทางหลักของเมืองระนองที่ สามารถเชื่อมโยง
สู่ถนนเพชรเกษม และถนนสายสาคัญของเมืองที่เป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญทางราชการและสถานศึ ก ษา
ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่ด่านชายแดนถาวร (ด่านประภาคาร) เชื่อมโยงประเทศไทย-พม่า
และท่ า เที ย บเรื อ อเนกประสงค์ (ท่ า เรื อ เชื่ อ มโยงทะเลอั น ดามั น ) รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงสู่ ย่ า นปากน้ าระนอ ง
ด่านชายแดนปากน้า ย่านธุรกิจอุตสาหกรรมประมง ส่งผลให้โครงการฯมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างมาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามผังเมืองสาย ข1 ขนาดเขตทาง 20 เมตร
และขึ้นรูปถนนสายรองในโครงการฯ ขนาดเขตทาง 9 เมตร และ 6 เมตร รวมระยะทางประมาณ 2,220 เมตร
ดาเนินการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 แต่โครงการฯ ไม่สามารถเปิดใช้ถนนตามผังเมือง
สาย ข1 ได้ เนื่องจากถนนโครงการฯ อยู่ติด กับ พื้นที่โ รงเรียนชาติเฉลิม (ระดับประถมศึก ษา) อยู่ห่างจาก
โรงอาหารและลานกิจ กรรมของโรงเรีย น ระยะทางประมาณ 150 เมตร ทาให้โครงการมีความจาเป็นต้อง
ก่อสร้ างรั้ วพร้ อมประตูเข้า –ออกโรงเรี ยนชาติเฉลิ ม เพื่อความปลอดภัยในการสั ญจรและป้องกันอุ บัติ เ หตุ
แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า -ออก
บริเวณโรงเรียนชาติเฉลิม จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งของถนนภายในโครงการฯ รวมถึงความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ทั้งนี้ หากโครงการสามารถเปิดใช้ถนนผังเมืองได้เต็มศักยภาพจะ
ทาให้แก้ไขปัญหาด้านการจราจร ประชาชนได้รับประโยชน์การจากเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนระหว่างชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนซอยเมืองทอง ชุมชนบริเวณวัดหน้าเมือง (วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร) และชุมชน
บริเวณเขาพริกไทย ดังนั้น การสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะช่วยขจัดอุปสรรคสามารถ
นาไปใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโครงการฯ และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยวิธีการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ภาพ บริเวณพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน
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2) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
รายการ
1. พื้นที่ถนนภายในโครงการ
2. ราคาที่ดิน (ต่อตารางวา)
3. ประหยัดงบประมาณเวนคืน
ที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน

ก่อน
ดาเนิน
โครงการ
2.99 ไร่
6,000 บาท

หลัง
ดาเนิน
โครงการ
18.24 ไร่
12,500 บาท

-

-

จานวน
15.25 ไร่
6,500 บาท
36,600,000
บาท

อัตรา
การเพิ่มขึ้น
5.10 เท่า
1.08 เท่า
-

การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม ส่งผลให้
รัฐได้ที่ดิน-สาธารณะเพิ่มขึ้น จากการที่เจ้าของที่ดินปันส่วนที่ดินออกมาเป็นถนน ซึ่งภายในโครงการมีพื้นที่
ถนนเดิม 2.99 ไร่ หลังโครงการมีพื้นที่ถนน 18.24 ไร่ พบว่าพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้น 15.25 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 5.10 เท่า
ของพื้นที่ถนน และราคาที่ดิน ก่อนโครงการเฉลี่ยตารางวาละ 6,000 บาท (ไร่ละ 2,400,000 บาท) ราคาที่ดิน
หลังโครงการเฉลี่ยตารางวาละ 12,500 บาท(ไร่ละ 5,000,000 บาท) หรือเพิ่มขึ้น 1.08 เท่าของราคาที่ดิน ทาให้รัฐ
สามารถประหยัดงบประมาณเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน เป็นเงินทั้งสิ้นอย่างน้อย 36,600,000 บาท คิดจาก
ราคาที่ดินเดิมประมาณ 6,000 บาท/ตารางวา ที่ดินถนนภายในโครงการทั้งสิ้น 15.25 ไร่
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่จากพื้นที่ตาบอดให้มีทางเข้าออกได้ทุก แปลง
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานผังเมือง พร้อมทั้งออกแบบและ
พัฒนาเมืองให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งการซื้อขายที่ดิน การจัดเก็บภาษีที่ดินที่รัฐ
จัดเก็บได้ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ
การพัฒนาพื้นที่เกิดโอกาสเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ถนนภายในโครงการสามารถเชื่อมต่อถนน
สายหลักได้ ทาให้สะดวกต่อการเข้าถึง นอกจากนี้แปลงที่ดินต่างๆสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนใหญ่กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) ซึ่งสามารถพัฒนาพื้นที่ตามที่ผังเมืองกาหนด เช่น ที่อยู่อาศัย โรงแรมทุกประเภท อาคารพาณิชยกรรม
ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การวิเคราะห์ด้านประชากร
การพัฒนาชุมชนและพื้นที่โดยรอบถูกพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองที่ได้กาหนดไว้ทาให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดีเป็นตามมาตรฐานผังเมืองสู่การเป็นเมืองน่าอยู่โดยหลังการจัดรูปที่ดินฯ
โครงการฯ จะช่วยรองรับการขยายตัวของประชากรบางส่วนในเขตผังเมืองรวมเมืองระนองในอนาคต 20 ปี
ซึ่งภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีประชากรประมาณ 620 คน และครัวเรือนประมาณ 200 ครัวเรือน
รวมทั้งชุมชนที่จะเกิดขึ้นโดยรอบโครงการ สามารถใช้ถนนเส้นนี้สะดวกในการสัญจร
เกิดความร่ ว มมือ ของประชาชนและภาครัฐ ในการพัฒ นาเมือ งร่ว มกั น ผู้ เข้าร่ว มโครงการได้ รั บ
ผลประโยชน์กลับคืนที่คุ้มค่าอย่ างเป็นธรรม ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นการเข้าถึงสะดวก สอดคล้องกับนโยบาย
กรมโยธาธิการและผังเมือง และแผนพัฒนาประเทศในภารกิจสร้างชุมชน สร้างเมือง และสร้างประเทศ
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4. โครงการจัดรู ปที่ดิ นเพื่ อพั ฒนาพื้ นที่ ในเขตเทศบาลเมื องตะลุ บั น อ าเภอสายบุ รี
จังหวัดปัตตานี
ประเภทเงิน

: เงินอุดหนุน

วงเงินที่ขอรับ : 5,560,731 บาท
วัตถุประสงค์

: เพื่อเป็นค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ (พืชเศรษฐกิจ) และในแนวถนนผังเมือง
สาย ข 1 และ ข 5

ผู้ดาเนินโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลโครงการ
โครงการจั ดรู ป ที่ดิน เพื่อพัฒ นาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะลุ บัน อาเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 236 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา มีจานวนแปลงที่ดิน 216 แปลง เจ้าของ
ที่ดิน 179 ราย ตั้งอยู่ในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง)
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานีอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร โดยโครงการจัดรูปที่ดินฯทางด้านทิศเหนืออยู่ห่างจากถนนกะลาพอ
มีถนนโครงการผังเมืองสาย ข 1 เชื่อมโยงทางทิศเหนือ - ใต้ ทิศใต้ติดกับถนนสะพานม้า ทิศตะวันออกจด
เส้นขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางถนนละเมาะบก และทิศตะวันตกติดกับถนนท่าเสด็จและทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 42 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ใกล้ชุมชนเมืองเหมาะสาหรับการพัฒนาให้
เป็นที่อยู่อาศัยตามผังเมืองรวมกาหนด แต่ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทาให้การใช้ประโยชน์
ที่ดินยังไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่ผังเมืองกาหนดไว้
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้ นที่จังหวัดปัตตานีมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณ
โดยรอบถนนผังเมืองสาย ข1 และ ข5 ขนาดเขตทาง 15 เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ผังเมืองรวม แก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอดในชุมชนเมือง และจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอต่อประชาชน โดยให้งบประมาณในการดาเนินงานทั้งสิ้น 156,000,000 บาท โดยโครงการ มีรายรับ
จากการด าเนิ น งาน 87,000,000.- บาท แบ่ ง เป็ น งบประมาณจากกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง จ านวน
47,000,00 บาท และคาดว่ า จะมี ร ายได้ จ ากกการขายที่ ดิ น จัด หาประโยชน์ จ านวน 40,000,000 บาท
ขาดงบประมาณในการดาเนินโครงการ 69,000,000 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ไม่ได้เตรียม
งบประมาณไว้ เช่น ค่าก่อสร้างถนนสายรอง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และค่ารื้อย้ายต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง
ในแนวถนนผังเมืองและถนนสายรอง โครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนผังเมืองแล้ว
และอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมภายในโครงการฯ ซึ่งโครงการไม่สามารถดาเนินการ
ตามแผนได้ เพราะต้องรื้อย้ายต้นไม้ (พืชเศรษฐกิจ) และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนผังเมืองสาย ข 1 และ ข 5
โดยจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าของที่ดิน เป็นเงิน 5,560,731 บาท เพื่อเร่งดาเนินการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แล้วเสร็จ จึงมีความจาเป็นต้องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
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แผนผัง แสดงผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี และบริเวณพื้นที่โครงการฯ
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แผนผัง แสดงแปลงที่ดินก่อน – หลัง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
- การวิเคราะห์ด้านกายภาพ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ บริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับ การขยายตัวของเมือง
ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนเมืองและหน่วยงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดปัตตานี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก สาย ข1 ความยาว
1,361 เมตรและสาย ข4 ความยาว 179 เมตร ขนาดเขตทาง 15.00 เมตร รวมระยะทาง 1,540 เมตร ซึ่งเป็น
ถนนตามผังเมืองทั้งสองสาย รองรับการสัญจรเชื่อมต่อกับถนนสะพานม้าทางทิศใต้และถนนกะลาพอทางทิศ
เหนือและทิศตะวันตก ถนนท่าเสด็จและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 หากโครงการจัดรูปที่ดินฯสามารถใช้
ถนนผังเมือง สาย ข1 และสาย ข4 จะช่วยระบายการสะสมของปริมาณการจราจรถนนสะพานม้า ถนนกะลาพอ
ถนนท่าเสด็จ และทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 42 เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรในเขตเมือง เนื่ องจาก
เขตทางมีความกว้างเพียงพอต่อปริมาณการจราจร มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ร ถใช้ถนน
พร้อมทั้งมีระบบระบายน้าที่ช่วยรองรับปริมาณน้าฝนและระบายน้าของตัวเมือง
ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัด
รู ป ที่ ดิ น ฯ ในการจ่ า ยค่ า ชดเชยต้ น ไม้ แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เป็ น การด าเนิ น การตามที่ ไ ด้ เ สนอโครงการต่ อ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯส่วนจังหวัดปัตตานีและเมื่อโครงการได้รับงบประมาณจากกองทุนฯ จะช่วยขจัด
อุปสรรคสามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโครงการฯ ในการรื้อย้ายต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนน
สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนผังเมืองได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
ทาให้ ป ระชาชนในพื้น ที่ส ามารถเข้า อยู่ อาศัยในพื้น ที่โ ครงการได้ เกิดการพัฒ นาที่อยู่อ าศัย พร้ อมรองรั บ
การขยายตัวของชุมชนเมือง ทั้งนี้ ยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

ภาพ บริเวณพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน
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- การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
รายการ
1. พื้นที่ถนนภายในโครงการ
2. ราคาที่ดินเฉลี่ย(ต่อตารางวา)
3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐใน
การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน *

ก่อนดาเนิน
โครงการ
0.708 ไร่

หลังดาเนิน
โครงการ
34.928 ไร่

2,500 บาท 7,500 บาท

จานวนที่
เพิ่มขึ้น
34.220ไร่
5,000 บาท
34,220,000
บาท

อัตราการ
เพิ่มขึ้น
48.33
เท่า
2 เท่า

*พื้นที่ถนนที่เพิ่มขึ้น X ราคาที่ดินก่อนดาเนินโครงการ (เฉลี่ย) = 34.220X2,500X400
การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้รัฐได้
ที่ดิน สาธารณะเพิ่มขึ้น จากการที่เจ้ าของที่ดินปันส่ ว นที่ดินออกมาเป็นถนน ซึ่งภายในโครงการฯ มีพื้นที่
ถนนเดิม 0.708 ไร่ หลังโครงการฯ มีพื้นที่ถนน 34.928 ไร่ พบว่า พื้ นที่ถนนเพิ่มขึ้น 34.220 ไร่ หรือ
เพิ่มขึ้น 11.72 เท่าของพื้นที่ถนน และราคาที่ดินก่อนโครงการฯเฉลี่ยตารางวาละ 2,500 บาท หรือไร่ละ
1,000,000 บาท ราคาที่ดินหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 7,500 บาท หรือไร่ละ 3,000,000 บาท
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น 2 เท่ า ของราคาที่ ดิ น ท าให้ รั ฐ สามารถประหยั ด งบประมาณเวนคื น ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งถนน
เป็นเงิน 34,220,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้มสี ภาพแวดล้ อ ม
ที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอด มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
ผังเมืองพร้อมทั้งการออกแบบและการพัฒนาเมืองให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
รวมที่วางไว้ โดยการช่วยกระตุ้ นเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ให้เกิดการลงทุนทั้งการซื้อขายที่ดิน
ตลอดจนภาษีที่ดินที่รัฐจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นภายหลังโครงการฯ แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังเป็นการแก้ไขปัญหา
การโยกย้ายของประชาชนในพื้นที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบให้กลับมาพัฒนาถิ่นฐาน
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5. ผลการประเมินการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปี
พ.ศ. 2563
กองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น การด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย นของ
กระทรวงการคลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการประเมินภาพรวมของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน (3.0000) โดยสรุปภาพรวม 5 ปี ย้อนหลังดังกราฟที่แสดง

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการผังเมือง ส่งเสริมและพัฒนา
การค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในปีบัญชี 2563 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
มี ผ ลการประเมิ น ผลการดาเนิ น งานเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.1093 คะแนน ลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมาเท่ า กับ 0.4901 คะแนน
เนื่องจากกองทุนฯ ไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้เต็มจานวน ส่งผลให้กองทุนฯ สามารถสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ จานวน 4 โครงการ เป็นจานวน 40,406,014 บาท
เมื่อพิจารณาคะแนนผลการดาเนินงานในแต่ละด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ผู้ บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น พนั ก งาน และลู ก จ้ า ง มี ผ ลประเมิ น สู ง สุ ด และด้ า นปฏิ บั ติ ก ารมี ผ ลคะแนนต่ าสุ ด โดยมี
รายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
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1. ด้านการเงิน (15%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.1387 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยร้อยละจานวนเงิน
ให้กู้ยืมที่สามารถจัดเก็บได้ตามแผน อยู่ที่ร้อยละ 5.0000 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก และในส่วนตัวชี้วัดร้อยละจานวนเงิน
ที่กู้ยืม/สนับสนุนจริง ต่อวงเงินงบประมาณจัดสรรตามแผน มีผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 87.08 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (30%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.5300 ซึง่ ดีกว่า
เป้าหมาย โดยตัวชี้วัดการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุน เวี ย น
(ตัวชี้วัดร่วม) ทุนหมุนเวียนสามารถดาเนินการจัดทารายงานการศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ
จัดทาแผนแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว และดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ
ประจาปีบัญชี 2563 สาเร็จร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ยังไม่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
แผนการดาเนินงาน ในด้านผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ที่ร้อยละ 96.88 และการจัดทาแผน
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ มีการดาเนินงานตามแผนงาน และสามารถดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแผนงานได้ 100% จึงมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายในส่วนการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของกองทุนฯ พบว่ามีผลการสารวจความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 100 และมีความสาเร็จของการสารวจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบข้างจากโครงการจัดรูปที่ดินฯ และ/หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่กองทุนฯ
ให้เงินอุดหนุน /เงินกู้ยืม และการสารวจระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ
พบว่ามีระดับการรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 75.90 และระดับความสาเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการให้บ ริการสามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงานได้ 100%
3. ด้านการปฏิบัติการ (30%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3.5000 ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยตัวชี้วัด
ที่มีผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมาย คือ ร้อยละจานวนโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน และตัวชี้วัดที่มี
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย คือ ความสาเร็จการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยที่คณะทางานฯ สามารถกาหนด
องค์ความรู้ที่สาคัญของกองทุนฯ โดยองค์ความรู้สอดคล้องตามทิศทางการดาเนินงานของกองทุนฯ ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารน าองค์ค วามรู้ ข องกองทุ น ฯ มาเป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า ในการจั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การ
องค์ความรู้ของกองทุนฯ ได้อย่างชัดเจน
4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (15%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3.8183 โดยมีประเด็นที่
สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อีก ได้แก่ การตรวจสอบภายใน เช่น การปฏิบัติงานตรวจสอบ การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล เช่น กองทุนฯ ยังขาดการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (10%)
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.5675 โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในส่วนของคุณภาพในองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์
6. ด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (10%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.0000
โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน
การใช้จ่ายภาพรวม ประจาปีบัญชี 2563
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ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจาปีบัญชี 2563

เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
ด้านที่ 1 การเงิน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละจานวนเงินให้กู้ยืมที่สามารถ
จัดเก็บได้ตามแผนปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละจานวนเงินที่กู้ยืม/สนับสนุนจริง
ต่อวงเงินงบประมาณจัดสรรตามแผน
ประจาปี 2563
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ
ทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2.1 หน่วยงานที่ขอเงินอุดหนุน/เงินกู้/
เงินสนับสนุนจากกองทุน
2.2.2 เจ้าของพื้นที่ในโครงการจัดรูป
ที่ดินที่กองทุนฯ ให้เงินอุดหนุน/เงิน
กู้ยืม
2.2.3 ผู้มีสวนได้ส่วนเสียรอบข้างหรือ
ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ และ/หรือ สิ่งปลูกสร้างอื่นที่
กองทุนฯ ให้เงินอุดหนุน/เงินกู้ยืม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับการรับรู้กองทุนฯ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กองทุนฯ
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสาเร็จการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละจานวนโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่
แล้วเสร็จตามแผนงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสาเร็จการบริหารจัดการองค์
ความรู้

น้าหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)
15

ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น้าหนัก
4.1387
5.0000
0.5000

ร้อยละ

10

ร้อยละ

5

2.4160

30

4.5300

ระดับ

5

4.0000

0.2000

ร้อยละ

15
(5)

5.0000

0.2500

ร้อยละ

(5)

5.0000

0.2500

ร้อยละ

(5)

5.0000

0.2500

ร้อยละ

5

3.1800

0.1590

ระดับ

5

5.0000

0.2500

ร้อยละ

20
10

3.5000
5.0000

0.5000

ระดับ

10

2.0000

0.2000

0.1208
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เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านที่ 6 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัดร่วม)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย
ที่ได้รับอนุมัติ
๖.๑.๑ ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน
เทียบ กับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๓
๖.๑.๒ ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม
เทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การดาเนิ น การตามแผนพัฒ นาระบบ
การจ่ า ยเงิ น และการรั บ เงิ น ของทุ น
หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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น้าหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)
15
ระดับ

5

ระดับ
ระดับ

5
5

ระดับ
ระดับ

ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น้าหนัก
3.8183
4.9800
0.2490
0.1800

10

3.6000
2.8750
4.5675

5
5

4.5900
4.5450

0.2295
0.2273

10

4.0000

0.1438

3.0000

ระดับ

3

5.0000

0.1250

ระดับ

2

1.0000

0.0250

ระดับ

5

5.0000

0.2500

น้าหนัก
รวม

100

คะแนนเฉลี่ย

4.1093

6. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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7. ประมวลภาพกิจกรรมประจาปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2562
29 ตุลาคม 2562

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ ครั้ ง ที่ 6/2562 พร้ อ มทั้ ง
นางสรั ล พั ช ร์ ประโมทะกะ ผู้ ต รวจราชการกรม
ผู้ แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางบงกช
สุวรรณเดช ผู้อานวยการสานักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
กรรมการจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเกี่ ยวข้ องร่ วม
ประชุม ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระราม 9
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ลงพื้นที่จังหวัดตรัง
20 -21 พฤศจิกายน 2562
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
กองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ล งพื้ น ที่
โครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
ชุ ม ชนป่ า มะพร้ า ว เขตเทศบาลเมื อ งกั น ตั ง
จังหวัดตรัง (โครงการฯ ตรัง 1) เพื่อให้คาปรึกษา
การขอกู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น ฯ โดยเจ้ า หน้ า ที่
ส านั ก งาน กอง ทุ น ฯ เสนอแนะให้ จั ด ท า
รายละเอีย ดค่าใช้จ่ ายโครงการ และให้ คณะที่
ปรึ ก ษาเห็ น ชอบราคาประเมิ น ที่ ดิ น จั ด หา
ประโยชน์
พร้ อ มทั้ ง ลงพื้ น ที่ โ ครงการจั ด รู ป ที่ดิน
เพื่อพัฒ นาพื้น ที่ บ ริ เวณตาบลบ้ านโพธิ์ อาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง (โครงการฯ ตรัง 2) เพื่อให้
คาปรึ กษา ชี้แนะแนวทางเกี่ย วกับ การเตรี ย ม
ข้อมูลการขอใช้เงิน กองทุน จัดรูป ที่ดิน และขอ
งบประมาณสนั บ สนุ น ในปี ง บประมาณ 2564
ซึง่ จากการสารวจพื้นที่โครงการพบว่า มีอาคารที่
อยู่ในแนวถนนผังเมืองจานวนมากที่จาเป็นต้อง
รื้ อ ย้ า ยจ านวนมาก ท าให้ โ ครงการมี ค วาม
จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทุน เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อสร้างถนน
ตามผังเมืองได้
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ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 - 23 พฤศจิกายน 2562
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ลงพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้น ที่บ ริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์ - อาทิตย์) - ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อให้คาปรึกษา ชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลการขอใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ผลการหารือร่วมกับสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะที่ปรึกษา
โครงการฯ ในปีงบประมาณ 2563 มีแผนขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การถมดินเพื่อเตรียมการรองรับการย้ายตลาดในแนวถนนผังเมืองสาย ข 6 ซึ่งจะมีการประชุมคณะที่ปรึกษา
และคณะกรรมการส่วนจังหวัดในลาดับถัดไป และในปีงบประมาณ 2564 สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จั งหวัดนครศรี ธ รรมราช จะดาเนิ น จั ดทาแผนการขอรับการสนับสนุน ด้านการเงินจากกองทุนฯ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายรองภายในโครงการฯ ณ ห้องประชุมสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
25 พฤศจิกายน 2562
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา
โครงการจั ดรู ป ที่ดิน เพื่อพัฒ นาพื้น ที่จั งหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้ องประชุมบางคนที ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงพื้นที่จังหวัดสตูล
20 – 22 มกราคม 2563

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือชี้แจง
ร่วมกับสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยการให้คาแนะนาการขอรับสนั บสนุน
งบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และสารวจพื้นที่โครงการฯ
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ลงพื้นที่จังหวัดน่าน
13-14 มกราคม 2563
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และหารือ
แนวทางการใช้เงินจากกองทุนฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดาเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจ/ผลกระทบของ
ผู้มีส่วนได้เสียของกองทุนฯ ได้สรุปผลการดาเนินการ ดังนี้ ผลการดาเนินงานก่อสร้างถนนสามารถดาเนินการ
ได้เร็วกว่าแผน และมีเงินเหลือจ่ายจากค่าก่อสร้างระบบประปา คาดว่า เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะส่งเงิน คืน
ให้ กองทุน จากการส ารวจพื้น ที่โ ครงการโดยรอบเริ่มมีการพัฒ นาเพิ่มขึ้น อาทิ อาคารพาณิช ย์ บ้านและ
ร้านอาหาร ในบริเวณถนนสายหลักของโครงการ และปัจจุบันมีผู้สนใจซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ภายในโครงการ
ผู้ดาเนินโครงการจะนาเงินจากการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ ไปใช้ในการก่อสร้างถนน เมื่อแล้วเสร็จ จึงจะ
สามารถส่งคืนเงินให้กองทุนได้ รวมทั้งได้สารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแจกแบบสอบถาม
ให้กับเจ้าหน้าที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน และเจ้าของที่ดินภายในโครงการ ณ สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน และบริเวณพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดน่าน
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ลงพื้นที่จัดเก็บแบบสารวจโครงการฯจังหวัดกาญจนบุรี
31 มกราคม 2563
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ลงพื้นที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.2
ความพึงพอใจ/ผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียของกองทุนฯ โดยแจกแบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน และเจ้าของที่ดินภายในโครงการ ณ สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาจังหวัดปัตตานี
23 มกราคม 2563
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อตอบข้อซักถาม
ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ณ ห้องประชุมท้องถิ่นรวมใจ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการจังหวัดจันทบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2563
นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อานวยการสานักงานกองทุ นจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบ
พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป ณ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนทุ่งดอนแดง
และถนนจันทคามวิถี อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
12 กุมภาพันธ์ 2563
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมเป็นสักขีพยานการ
จ่ายเงินค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและอาคารในโครงการจัดรูปที่ดินฯ พร้อมทั้งดาเนินการสารวจประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการภายในโครงการ และบริเวณโดยรอบโครงการฯ ณ สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
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เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
25 กุมภาพันธ์ 2563
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ความเห็นในการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ณ ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสาคร
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ร่วมประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน
25 กุมภาพันธ์ 2563
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ลงพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.ลพบุรี
4 – 5 มีนาคม 2563
เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี สรุปผลจากการติดตามโครงการฯ
ได้ดังนี้ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโครงการ แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 80 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน การวางระบบประปา อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 งานก่อสร้างเชื่อมทาง จานวน 2 จุด ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อย 1 จุด และอีก 1 จุดกาลังดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2563
สาหรับผิวถนนคอนกรีตสายย่อย ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ดาเนินการแจกแบบ
สารวจความพึงพอใจ/ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ณ พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่จังหวัดลพบุรี
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ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563
10 มีนาคม 2563
นายพรพจน์ เพ็ ญ พาส รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อานวยการสานักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกรรมการจากหน่วยงานร่วมประชุม สาหรับการประชุมดังกล่าว
จัดขึ้นเพื่อ 1.พิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ จ.ระนอง 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้าน
บริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 3. แผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2563 และ 4. การขายพื้นที่จัดหาประโยชน์ จ.จันทบุรี ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2
ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
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ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดปัตตานี
18 มีนาคม 2663
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมหารือการขอรับเงินสนับสนุน และเข้าร่ว ม
ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ โดยมีนายปรีชา
ชนะกิ จ ก าจร รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปั ต ตานี เป็ น ประธาน เพื่ อ พิ จ ารณาการขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น
จากกองทุนฯ เพื่อชดเชยค่าต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง มติที่ประชุม เห็นชอบให้สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดปัตตานีในฐานะผู้ดาเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน ฯ จานวน 5.5 ล้านเศษ เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างถนนผังเมืองสาย ข1และ ข4 ซึง่ จาเป็นต้องรื้อย้ายและจ่ายค่าชดเชยต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนน
ทั้งนี้ได้ดาเนินการแจกแบบสารวจตัวชี้ วัดที่ 2.3 ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่
สานักงานฯ จานวน 30 ชุด ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
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ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองกันตัง
20 มีนาคม 2563
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองกันตัง
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน
สายรองในโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทางเทศบาลเห็นด้วย
กับหลักการการรับที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการจานวน 6 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 10 ไร่ ราคาประเมิน
ประมาณ 50 ล้านบาท และจัดสร้างถนนสายรองในโครงการ แต่มีความเห็นว่าราคาที่ดินจัดหาประโยชน์ที่ตั้งไว้
มีราคาสูงเกิน ไป เทศบาลอาจไม่ส ามารถรั บภาระเงินกู้ที่สูงได้ จึงขอหารือเป็นการภายใน และจะแจ้งผล
ให้ทราบภายหลัง ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลเมืองกันตัง
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ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563
21 พฤษภาคม 2563
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ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
11 มิถุนายน 2563
เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อชี้แจงรายละเอียด
การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การขอรับเงินกู้ยืมโครงการ
จั ดรู ป ที่ดิน เพื่อพัฒ นาจั งหวัดชัย ภูมิ จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่ อพัฒ นาพื้นที่ จานวนเงิน 27.47 ล้ านบาท
เพื่ อ เป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนสายรองพร้ อ มระบบไฟฟ้ า ระบบประปา พร้ อ มจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานและ
แผนการใช้เงินของโครงการฯ พร้อมทั้งลงสารวจพื้นที่โครงการมีที่ดินจัดหาประโยชน์จานวน 6 แปลง เนื้อที่
รวม 7-0-42.32 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 29.5 ล้านบาท แบ่งแปลงที่ดินแล้วเสร็จ มี ถนนสายรอง จานวน
3 สาย เขตทาง 12 เมตร ระยะทางรวม 1,140 เมตร
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ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
24 มิถุนายน 2563
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ประชุมคณะที่ปรึกษาฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
8 กรกฎาคม 2563
นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน การประชุม คณะที่ปรึกษา
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนบริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามสาย ข5
เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตาบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้ องประชุม
บางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นาเสนอ ที่
ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.3 เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ คือเรื่องการขอผ่อนผันเวลาชาระเงิน
กู้ยืมคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(โรค COVID-19) รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ทาให้ โ ครงการไม่ส ามารถขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ตามแผน
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ขอยกเว้นการจ่ายเงินกู้ยืม กองทุนจัดรูปที่ดินฯ โดยให้ผู้ดาเนินโครงการขอยื่นเสนอ
การชาระเงินกู้กับทางกองทุนฯ 3 ทาง คือ
1. ขอระงับการคิดดอกเบี้ย
2. ของดเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี
3. ขอทาเรื่องผ่อนผันการชาระเงิน โดยให้ขยายระยะเวลาการชาระดอกเบี้ยออกไปก่อน
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ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดชัยนาท
30 กรกฎาคม 2563
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ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563
13 สิงหาคม 2563
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ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563 (ต่อ)
13 สิงหาคม 2563
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กองทุนจัดรูปทีดินเพือพัฒนาพืนที
LAND READJUSTMENT FUND
สํานักงานกองทุนจัดรูปทีดินเพือพัฒนาพืนที กรมโยธาธิการและผังเมือง
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-2018058-61 e-mail : lrfund@outlook.com
website : http://office.dpt.go.th/lrfund/
facebook : https://www.facebook.com/LRFund/

