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สารประธานกรรมการบริหารกองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลกองทุนหมุนเวียน 

จำนวน 3 กองทุน ที ่มีลักษณะเป็นเงินนอกงบประมาณ ใช้สำหรับ
สนับสนุนภารกิจของกรมต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ภายใต้กรมการพัฒนาชุมชน กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ภายใต้กรมการปกครอง และกองทุนจัดรูปที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื ้นที่  
ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

กองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ให้การสนับสนุนภารกิจ 
ด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  อันเป็นภารกิจหนึ่งของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาเมือง  

ที่เรียกว่า “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Land. Readjustment)” เป็นการดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลง 
โดยการวางผังรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง 

ในห้วงปี 2564 ประเทศไทยเผชิญกับเหตุการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตระหนักถึงการดำเนินการให้การสนับสนุนในรูปแบบดิจิทัล 
การตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนการใช้ทุนแบบออนไลน์ เพ่ือรองรับกับเหตุตกกระทบอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
จะพัฒนางานในทุก ๆ ด้านต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกคนตามแนวคิดในการขับเคลื่อนงานของ
กระทรวงมหาดไทยที่ว่า “Change for good” ซึ่งหมายถึง การจะสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้น ต้องเป็นเป้าหมายที่สำคัญ
ของชีวิตทุกคน ใครที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ไม่ว่าจะอยู่ภาคส่วนไหน และมีจิตอาสาช่วยงาน  
เมื่อทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะเกิดสิ่งดีและมีค่าแก่สังคมในท่ีสุด 
 
 
 

(นายสุทธิพงษ ์ จุลเจริญ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
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รองอธิบดี......................................วันที่........../............./......... 

ผู้อำนวยการ..................................วันที่........../............./......... 
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สารกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่มี
สถานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
ให้สามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิด
ความยืดหยุ่น และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนด้านการเงิน
ในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้โครงการจัดรูปที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน
มีเงินทุนหมุนเวียนไปใช้จ่ายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
รวมถึงการแก้ปัญหา ภายในโครงการ ช่วยขับเคลื่อนการจัดรูปที่ดิน
ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้สนับสนุนด้านการเงิน
ให้แก่โครงการจัดรูปที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่ต ั ้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 - 2564 ทั้งหมด 17 จังหวัด 22 สัญญา รวมทั้งสิ้นประมาณ 339,235,452.42 บาท ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่มุ่งหวังว่า การสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจะเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุน 
ให้โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานส่งผลให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาพ้ืนที ่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน รวมทั้งเพ่ือให้การพัฒนาเมืองสอดคล้องกับระบบผังเมือง
ในภาพรวม และทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ “ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนสามารถผลักดันงบประมาณในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งกองทุนมีความชัดเจน  
และเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างแพร่หลายในทุกจังหวัด
ของประเทศ ตามแนวทางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มุ ่งมั ่นที่จะพัฒนาเมืองให้มีความเจริญ ปลอดภัย  
และมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จึงเป็นกลไกสำคัญที่เอ้ือต่อการสร้างเมืองให้มีความสวยงาม 
สะดวก ปลอดภัย นำพาเศรษฐกิจก้าวไกลได้อย่างแท้จริง 
 
 
 

(นายพรพจน์  เพ็ญพาส) 
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 



 

 

 

สารกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เดิมเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
จำนวน 50 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2536 ต่อมาได้จัดตั้งเป็นกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื ่อพัฒนาพื ้นที่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื้นที่  
พ.ศ. 2547 โดยได้รับโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการจัดรูปที่ดินในเมือง จำนวน 68,549,619.24 บาท หลังจากนั้น
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2560 - 2564 
รวมทั้งสิ้น 280 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารกองทุนได้อนุมัติ
เงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
อาทิ ชดเชยการรื้อย้ายอาคารสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแนวถนนโครงการ 
ตามผังเมืองรวม การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในโครงการจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่

การกำกับดูแลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้านการพัฒนาเมือง ทั้งด้านการจัดทำบัญชี  
ให้เป็นไปตามหลักสากล การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน 
ส่งผลให้การดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ประสบผลสำเร็จตามภารกิจที่มุ่งหวัง 

ผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานในปี 2564 ปรากฏว่า การดำเนินงานตรงตามเป้าหมาย สามารถ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จำนวน 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
ได้สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 71,382,176 บาท เพ่ือการก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในโครงการ อาทิ ถนนโครงข่าย
สายรอง พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึงค่าชดเชยอาคารสิ่งปลูกสร้างในแนวถนน เพื่อให้โครงการจัดรู ปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
จะได้เตรียมความพร้อมเพ่ือสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในทุกรูปแบบต่อไป 
 
 

ว่าที่ร้อยเอก 
(ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์)  

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 



 

 

 

สารสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 - 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ ่ายบริหารงานทั ่วไป ฝ่ายการเง ินและบัญชี  
และฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน ซึ่งการจัดทำรายงานประจำปีของกองทุน 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ ประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประจำปีบัญชี 2564 (ตัวชี้วัด) รายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ 

รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

สำหรับเอกสารรายงานประจำปี 2564 ( Annual Report 2021 ) ฉบับนี้ สำนักงานกองทุนฯ ได้รวบรวม
ผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2564 ซึ่งผลการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ และงานที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการหลาย ๆ ด้านสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอาศัยวิธีการทำงานแบบเป็นทีม ความร่วมมือ
ของผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง (กตส.)  
และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผลงานที่ปรากฏออกมาจึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากร
ที่มีคุณภาพจากทุกฝ่าย สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญ 
มั่งคง และเป็นที่รู้จัก สามารถสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นวิธีการพัฒนาเมืองที่ มีประสิทธิภาพ 
และดำเนินการแพร่หลายต่อไป 
 
 
 

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

 



 

 

 

คำนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเพื่อใช้เป็นกรอบในการวางและจัดทำ
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนและเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนด
แผนงานหรือโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับภาพอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า โดยกำหนดให้
เห็นผลเป็นรูปธรรม ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนภาพอนาคต เพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายในประเทศที่สมบูรณ์และเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
มีแนวทางการพัฒนาโดยการพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง การพัฒนาเมือง 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล 

นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เมือง (Urbanization) การขยายพ้ืนที่การเกิดเมืองเป็นกลไกหนึ่งเพ่ือกระจายความแออัด
ในเมืองขนาดใหญ่ให้เกิดความเจริญในเมืองโดยรอบ การเจริญเติบโตของเมือง การขยายตัวของแรงงาน รวมไปถึง
ธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมแล้วมีแนวโน้มการพัฒนาในธุรกิจเกือบทุกด้าน เพราะเมื่อเกิดการพัฒนา
ความเป็นเมืองแล้ว กระบวนการเกิดเมืองสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น เป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจ กล่าวได้ว่า การพัฒนาความเป็นเมืองเป็นส่วนประกอบใหญ่ที่สุดในการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำเครื่องมือการพัฒนาเมือง ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็น
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมือง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการพัฒนาพื้นที่ โดยมีสำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองทุกจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคประชาชนในการดำเนิน
โครงการร่วมกัน เพ่ือให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75 ให้จัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จได้โดยเร็ว 

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประจำปีบัญชี 2564 
และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบและนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนผู้เป็นเจ้าของที่ดิน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินเป็นอย่างดี หวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้สนใจทั่วไป และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ตามวัตถุประสงค ์
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1 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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2 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

ความหมาย 

“การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายความว่า การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผัง  
จัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง (มาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547) 

ประวัติความเป็นมา 

 เมื่อปี พ.ศ. 2530 - 2532 สำนักผังเมือง (ปัจจุบันเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง) กระทรวงมหาดไทย 
ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น  (JICA)  
ในโครงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางผังเมือง (Applied Technology for Making City Planning) 
มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาและเสนอเทคนิคสมัยใหม่เพ่ือช่วยในการวางผังเมือง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทยด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
(Land Readjustment) 

พ.ศ. 2535 - 2536 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาเพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองในประเทศไทย โดยให้ความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการ การฝึกอบรมและแนะนำความรู้ด้านเทคนิคการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถนำวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ก่อน หลัง 

  
ภาพที่ 1 แปลงท่ีดินก่อน - หลังการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
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หลักการของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที ่
1. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน 
2. ร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
3. ดำรงรักษากรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐและประชาชนให้คงอยู่ 

การจัดรูปที่ดินจะสามารถดำเนินการได้ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินผู้เข้าร่วมโครงการ 
จะร่วมกันปันส่วนพื้นที่ออกมาส่วนหนึ่งเพื่อจัดสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานเพียงพอ
กับการให้บริการชุมชน และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นที่ดินจัดหาประโยชน์สำหรับหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  
ของโครงการ โดยสัดส่วนของการปันส่วนพื้นที่ดินแต่ละแปลงจะมีการคำนวณโดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ดิน
ก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินตามหลักการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าของที่ดินทุกราย  
และราคาที่ดินหลังโครงการจะไม่น้อยกว่าราคาที่ดินเดิม ถึงแม้ว่าจะมีการปันส่วนที่ดินออกมาส่วนหนึ่ง 

 

 
ภาพที่ 2 การปันส่วนที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
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การนำวิธีการจัดรูปที่ดนิเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีไ่ปประยุกต์ใช ้

การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหลากหลายพื้นที่ที่มีบริบท
แตกต่างกัน อาทิ พ้ืนที่ว่างกลางเมือง พ้ืนที่กลางเมืองที่ต้องการการฟ้ืนฟู พ้ืนที่บริเวณชานเมือง พ้ืนที่รองรับการพัฒนา
เป็นเมืองใหม่ พื้นที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การวางผังเมืองนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายในการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมโดยใช้การจัดรูปที่ดินเป็นกลไกในการดำเนินการ 
โดยการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีแนวถนนผังเมือง และเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น พ้ืนที่ในชุมชนเมืองหรือพ้ืนที่
รองรับการขยายตัวของเมือง มาเป็นพ้ืนที่นำร่องในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัด 
และสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนตามผังเมืองซึ่งเป็นถนนสายหลักของโครงการ 

 

 
ภาพที่ 3 พื้นที่ที่สามารถพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
▪ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมืองรวม และป้องกันการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างไร้ทิศทาง 

▪ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นสำหรับเมือง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
แก้ไขปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น น้ำท่วม ปัญหาจราจร ฟื้นฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมภายในเมือง เป็นต้น 

▪ แก้ปัญหาพื้นที่ตาบอด รูปร่างไม่สวยงาม ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับที่ดิน และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน 
 

พื้นที่กลางเมืองที่ตอ้งการการฟ้ืนฟู 

พื้นที่บรเิวณชานเมือง 

พื้นทีร่องรับการพัฒนาเมืองใหม ่

พื้นที่ว่างกลางเมือง 
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เกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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ประวัติความเป็นมา 
วันที ่3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง โดยให้สำนักผังเมืองเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบ และให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินในเมืองดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง
และได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2536 จำนวน 50 ล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการจัดรูปที่ดินในเมือง 

 ต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจและเงินจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง  ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 มาเป็นกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75 กล่าวว่า “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง 
เรียกว่า “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่...”และมาตรา 76 ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
เป็นนิติบุคคล โดยได้รับโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือจัดรูปที่ดินในเมือง จำนวน 68,549,619.20 บาท 

 โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมเติม  
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จำนวน 80,000,000 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 80,000,000 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 40,000,000 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40,000,000 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 40,000,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 - 2565  
 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 - 2565 กำหนดค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ 

 ค่านิยมองค์กร 

 
วิสัยทัศน ์
 “กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต ยั่งยืนและเป็นที่รู้จัก” 

 พันธกิจ 
1) สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 
2) สนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และกองทุนจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ให้แพร่หลาย 
3) บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 
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วัตถุประสงค ์
สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องตามระบบการผังเมือง  

และการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าหมาย 
1) สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินฯ ดำเนินโครงการให้สำเร็จ 
2) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย 
3) วางรากฐานการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นระบบ 

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
1) สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ให้แพร่หลาย 
2) สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
3) สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

กลยุทธ์ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
2) ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3) สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
4) พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
5) บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพื่อการพัฒนาเมืองของประเทศ 

 
โครงสร้างการบริหารภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 

องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 5) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะอนุกรรมการ 
เพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
และมาตรฐานการจัดรูปที่ดิน คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดรูปที่ดิน 

2) คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  (มาตรา 80) มีปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จำนวนสามคนเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะอนุกรรมการ
เพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุน
และสำนักงานกองทุน คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ตลอดจนคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่

3) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด (มาตรา 11) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
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4) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มาตรา 12) มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ 

5) ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้แก ่สมาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้น และหน่วยงานรัฐอ่ืนตามกฎกระทรวง 

 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 

 
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพ้ืนที่ 

มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประธานกรรมการ 
2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ 
3. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรรมการ 
4. ผู้แทนสำนักงบประมาณ  กรรมการ 
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ 

และสังคมแห่งชาติ  
6. ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  กรรมการ 
7. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการและเลขานุการ 
 
หมายเหตุ: ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา 81) มีดังต่อไปนี้ 
1) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา 77 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
3) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานกองทุน 
4) อนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานของกองทุนและสำนักงานกองทุน 
5) ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
6) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 
 

1. คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน 
ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที ่1/2561 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

มีอำนาจหน้าที ่ดังนี้ 
1) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
2) เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณและการปฏิบัติ

ราชการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
3) พิจารณาเสนอแนะในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
4) พิจารณาเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเก่ียวกับกองทุน 
5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่มอบหมาย 
 

2. คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที ่2/2561 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

มีอำนาจหน้าที ่ดังนี้ 
1) กลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ 

ตามมาตรา 81 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มอบหมาย ตามมาตรา 80 และมาตรา 10 
และในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

2) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน 

3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่มอบหมาย 
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3. คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) ศึกษาแนวทางเพ่ือจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
2) เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3) พิจารณากลั่นกรองให้คำปรึกษาการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดิน  

เพ่ือพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่มอบหมาย 
 

สำนักงานกองทุนจัดรปูที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่(สกจพ.) 
 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555 โดยแยกออกมาจากสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีการดำเนินงานและจ้างพนักงานกองทุน 
เป็นการเฉพาะ และปี พ.ศ. 2556 เริ่มดำเนินการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   
ซึ่งเป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนำเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ไปใช้จ่ายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายนั้น ๆ หรือนำเงินรายรับที่ได้จากการดำเนินงานมาสมทบไว้
สำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ แบ่งการบริหารภายในสำนักงานเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่ายการเงินและบัญชี และ 3) ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน โดยมีกรอบอัตรากำลัง
ตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฯ จำนวน 14 อัตรา 

 
ภาพที่ 5 โครงสร้างสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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อำนาจการดำเนินกิจการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 76 และ 77) มีอำนาจกระทำกิจการต่าง  ๆดังนี้ 
1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
2. ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
3. ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกู้ยืมเงิน 
4. ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
5. กระทำการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดรูปที่ดินให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์กองทุน 

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา 79) 
เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
2. เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ ในการจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่

3. ใช้เพื่อการค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่

4. เป็นเงินทดรองจ่ายค่าทดแทนหรือค่าเสียหายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ 
5. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
 

การสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน 
ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืม
หรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ว่าด้วยการพิจารณาค่าทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการจัดรูปที่ดินที่ต้องทดรองจ่ายเงิน  
จากกองทุน พ.ศ. 2553 สามารถแบ่งประเภทเงินของกองทุนตามวัตถุประสงค์ที ่ให้แก่โครงการจัดรูปที ่ดิน  
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

1) เงินอุดหนุน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (2) 
- ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจากกองทุน  

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่เพ่ืออุดหนุนให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2552 ข้อ 3 
ข้อ 5 และข้อ 6 

ความหมาย 
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที ่คณะกรรมการบริหารกองทุน  

มีมติให้เป็นเงินช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจในการจัดสร้าง
หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับการจัดรูปที่ดิน 

ผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุน ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน/ ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานอื่นของรัฐ
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วงเงิน 
- ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ 
- วงเงินอุดหนุนไม่เกิน ร้อยละ 70 ของวงเงินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่ขอเงินอุดหนุนจะต้อง

ออกเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินของโครงการ 

2) เงินให้กู้ยืม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) 
- ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจากกองทุน  

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ. 2552  
ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 8 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2563 

ความหมาย 
“เงินให้กู ้ยืม” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที ่คณะกรรมการบริหารกองทุน 

มีมติให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หรืออนุมัติให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ในการจัดสร้างหรือปรับปรุง
สาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับการจัดรูปที่ดิน 

ผู้มีสิทธิขอกู้ยืม ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

วงเงิน 
- ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ 
- วงเงินกู้ไม่เกิน ร้อยละ 80 (สมาคม) / ร้อยละ 70 (หน่วยงานของรัฐ) ของวงเงินโครงการ 

โดยอย่างน้อยต้องมีการใช้เงินกู้ยืมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อการจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค
หรือสถานที่สาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ยืม 

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาชำระคืนเงิน 
สมาคม 
- ในพื้นที่เป้าหมาย อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 3.5 ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการ 

บริหารกองทุนกำหนด 
- นอกพื้นที่เป้าหมาย อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 2 ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการ 

บริหารกองทุนกำหนด 
- ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปีและระยะเวลาชำระหนี้  รวมระยะเวลา

ปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 20 ปี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเคหะแห่งชาติ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
- อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 3 ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 
- ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปีและระยะเวลาชำระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการ

ชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 20 ปี
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หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

- อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 2 ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 
- ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปีและระยะเวลาชำระหนี้ รวมระยะเวลาปลอด

การชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 20 ปี 

3) เงินสนับสนุน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (3) 
- ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจากกองทุน 

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ. 2552  
ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 9 

ความหมาย 
“เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุน  

มีมติให้จัดสรรให้กับผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ใช้เพื่อการค้นคว้า  การวิจัย การฝึกอบรม  
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ตามมาตรา 79 (3) 

ผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

วงเงิน 
- ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ 
- วงเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมจากกองทุนรวมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่จะต้องใช้จ่ายทั้งหมดของ

โครงการ 

4) เงินทดรองจ่าย 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (4) 
- ประกาศคณะกรรมการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการพิจารณาค่าทดแทน ค่าเสียหายหรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการจัดรูปที่ดินที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน พ.ศ. 2553 

ความหมาย 
“เงินทดรองจ่าย” หมายถึง ค่าทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการจัดรูปที่ดินที่ต้องทด

รองจ่ายจากกองทุน ได้แก่ 
- ค่าใช้จ่ายในการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสมาคม (มาตรา 27) 
- ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการสำรวจ (มาตรา 42) 
- ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการเข้าไป ใช้สอยหรือครอบครองที่ดินเป็นการชั่วคราว (มาตรา 49) 

ผู้มีสิทธิขอให้ทดรองจ่ายเงินกองทุน ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

วงเงิน ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ 
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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การสนับสนุนด้านการเงิน 
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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การสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2564 ทั้งหมด 17 จังหวัด 22 สัญญา โดยแบ่งตามประเภทการสนับสนุนด้านการเงิน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 7 แผนที่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ 

 
ตารางท่ี 1 ประเภทเงินที่สนับสนุนแก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2564 

หมายเหตุ  *โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดนราธิวาส ชัยนาท และสมทุรสงคราม ขอรับเงินท้ังประเภทเงินให้กู้ยืมและเงินอุดหนุน 
 

ประเภทเงิน จังหวัด สัญญา/ข้อตกลง จำนวนเงิน (บาท) 

เงินให้กู้ยืม 7 7 133,383,143.35 

เงินอุดหนุน 13 15 205,852,309.07 

รวม 17* 22 339,235,452.42 
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ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงการสนับสนุนด้านการเงินแกโ่ครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2564 
 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ให้การสนับสนุนเงินแก่โครงการ 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สามารถดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 จังหวัด 
แบ่งเป็นประเภทเงินให้กู้ยืม จำนวน 1 จังหวัด และเงินอุดหนุน จำนวน 1 จังหวัด ดังนี้ 

 
เงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม 

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เป็นจำนวนเงิน 39,997,176.00 บาท 

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบ้านหานบัว 
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
เป็นจำนวนเงิน 31,385,000.00 บาท  

 
โดยมีรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

ดังต่อไปนี้ 
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1.  โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา 
ประเภทเงิน  :  เงินให้กู้ยืม 

วงเงินที่ขอรับ  :  31,385,000.00 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายรองของโครงการ พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า
และประปา ปรับถมดินที่ดินจัดหาประโยชน์และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ในโครงการ 

ผู้ดำเนินโครงการ  :  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 

ข้อมูลโครงการ 
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  

มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 293 ไร่ 2 งาน 27.6 ตารางวา มีจำนวนแปลงที่ดิน 27 แปลง เจ้าของที่ดิน 12 ราย 
ตั้งอยู่ใน ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา บริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และบางส่วนอยู่ในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยโครงการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อยู่ห่างจากศูนย์กลางชุมชนโคกกลอย 
และพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลประมาณ 3 กิโลเมตร และตามแผนผังโครงการคมนาคมขนส่งได้กำหนดถนนโครงการ
สาย ข 5 ขนาดเขตทาง 22 เมตร ผ่านพื้นที่โครงการในแนวเหนือ - ใต้ ทางด้านทิศเหนือติดถนน อบต.โคกกลอย - บ้าน 
หานบัว (ซอยบ้านหาดทรายขาว 10) ทิศใต้ต ิดถนนแนวเขตโครงการก่อสร้างถนน สาย ข 9 และ ค 3  
ตามผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน  
ในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนแล้ว และกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 สภาพพ้ืนที่เหมาะ
สำหรับการพัฒนาให้เป็นที ่อยู ่อาศัย และส่งเสริมกิจกรรม ด้านการท่องเที ่ยว ตามที่ผังเมืองรวมกำหนด  
แต่เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พ้ืนที่ในโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
และเป็นพ้ืนที่รกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ ไม่มีทางเข้า - ออก ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ 
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ตามที่ผังเมืองกำหนดไว้ ทั้งนี้หากโครงการ
สามารถดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนการดำเนินงานของโครงการได้ครบตามที่กำหนดไว้ จะส่งผล
ให้โครงข่ายการสัญจรของชุมชนโคกกลอยสามารถรองรับการพัฒนาเมืองและด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญของจังหวัดพังงา 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัวฯ จังหวัดพังงา ต้องใช้งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 
102,306,785 บาท ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการดำเนินการอื่น ๆ ในโครงการ โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง สนับสนุนงบประมาณจำนวน 68,013,785 บาท เป็นค่าก่อสร้างถนนผังเมืองสายหลัก (สาย ข 5) เป็น
เงิน 66,690,000 บาท งบดำเนินงานอื่น ๆ 1,323,785 บาท ซึ่งครบกำหนดสัญญางานก่อสร้างวันที่ 14 กันยายน 2564 
ปัจจุบันงานก่อสร้างถนนผังเมืองสายหลัก (สาย ข 5) ใกล้แล้วเสร็จ แต่ยังขาดงานก่อสร้างถนนสายรองของโครงการ 
พร้อมระบบระบายน้ำ ค่าขยายเขตไฟฟ้า และประปาในแนวถนนสายรองของโครงการ ค่าปรับถมดินที่ดินจัดหา
ประโยชน์และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในโครงการ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรวม และมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและรองรับบริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
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รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาการสัญจรของถนนโครงการฯ กับถนน อบต.โคกกลอย - สายอ่าวจิก ซึ่งเป็นถนนที่ใช้สัญจร
ไปแหล่งท่องเที่ยวชายหาดนาใต้ โครงการได้กำหนดถนนสายรอง สาย 9m-2 และ 9m-3 เพ่ือเชื่อมโยงการสัญจร
ของถนนดังกล่าว โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ และช่วยแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ำของพ้ืนที่ภายในโครงการ 

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบ้านหานบัวฯ จังหวัดพังงา มีแผนที่จะขอกู้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จำนวนเงิน 31,385,000 บาท โดยมีพื้นที่จัดหาประโยชน์ 
จำนวน 3 แปลง รวมพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร่ - 2 - 86.6 ไร่ มูลค่าที่ดินขั้นต่ำประมาณ 34,294,000 บาท ซึ่งทางโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ เตรียมไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายรองของโครงการ พร้อมระบบระบายน้ำ  
ค่าขยายเขตไฟฟ้า และประปาในแนว ถนนสายรองของโครงการ ค่าปรับถมดินที่ดินจัดหาประโยชน์และขุดลอก
ลำรางสาธารณประโยชน์ เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการ หากโครงการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
จะทำให้โครงการฯ มีโอกาสจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ง่ายขึ้น และราคาจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์เป็นไป
ตามราคาประเมินที่ดิน ผู้ดำเนินโครงการฯ พิจารณาแล้วจึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ให้ดำเนินการ
ก่อสร้างตามแผนงานแล้วเสร็จ โครงการฯ จะจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ตามที่คณะที่ปรึกษามีมติเห็นชอบ  
และจะนำเงินคืนให้กับกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต่อไป กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 4 ปี โดยมีเงื่อนไขขอปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 2 ปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงด ำเนินการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในโครงการ ทำให้โครงการยังไม่มีรายได้จากการดำเนินงาน 

 

 
ภาพที่ 9 โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงาบริเวณบ้านหานบัว  

ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
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ผังก่อนจัดรูปฯ ผังหลังจัดรูปฯ 

 
ภาพที่ 10 แผนผังแสดงแปลงที่ดินก่อน - หลัง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 
1) การวิเคราะห์ด้านกายภาพ 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมือง ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนเมือง และหน่วยงานราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามผังเมืองสายหลัก สาย ข 5 ขนาดเขตทาง 
20 เมตร ระยะทาง 1,033 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำสายหลัก งานขยายเขตไฟฟ้าและประปาของถนนสายหลัก 
(ถนนตามผังเมืองรวมฯ สายข5) รองรับการสัญจรเชื่อมต่อกับถนน อบต.โคกกลอย - บ้านหาดทรายขาว กับโครงการ
ก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท งานก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
สาย ข 9 และ ค 3 (ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2564) หากโครงการจัดรูปที่ดินฯ สามารถใช้ถนนผังเมืองสาย ข 5 
และสาย ข 9 และ ค 3 จะช่วยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและการสัญจรของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ
และในระดับจังหวัด 
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การพิจารณาการกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายรองของโครงการ 
พร้อมระบบระบายน้ำ ค่าขยายเขตไฟฟ้า และประปาในแนวถนนสายรองของโครงการ ค่าปรับถมดินที่ดินจัดหา
ประโยชน์และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในโครงการ สามารถใช้เส้นทางสัญจรเชื่อมโยง
ระหว่างพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ชุมชนเมืองได้สะดวกสบาย รองรับการสัญจรระหว่างชุมชนใกล้เคียง ทำให้ประชาชน
ในสามารถเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการได้ เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมรองรับการขยายตัวชุมชนเมืองและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้งนี้ยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ช่วยให้พื้นที่
และชุมชนได้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่โครงการและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่อง 
รวมไปถึงการส่งเสริมและชี้นำพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามผังเมือง 
 

ก่อนการดำเนินงาน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ 

  

  

  

ภาพที่ 11 ภาพพื้นที่ก่อน - หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 

ระบบระบายน้ำ 

ถนนสายรองของโครงการ 
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2) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

รายการ 
ก่อน 

ดำเนินโครงการ 
หลัง 

ดำเนินโครงการ 
จำนวน 
ที่เพ่ิมขึ้น 

อัตรา 
การเพ่ิมขึ้น 

1. พื้นที่ถนนภายในโครงการ ถนนสาธารณประโยชน์ 
พื ้นที่ 2-0-88 ไร่ ลำราง
สาธารณประโยชน์ พื้นที่ 
1-1-4 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 
3-1-92 ไร่ 

พื้นที่สาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น
เป็น 19-0-81.32 ไร่ เป็นถนน
สาธารณประโยชน์ 17-2-81.32 ไร่ 
และสวนสาธารณะ 1-2-0 ไร่ 

15-2-89.32 ไร่ 
(6,289.32 ตร.วา) 

5.52 เท่า 

2. ราคาที่ดินเฉลี่ย (ต่อตารางวา) 6,400 บาท 12,600 บาท 6,200 บาท 1.97 เท่า 

3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ 
ในการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้าง
ถนน* และสวนสาธารณะ 
(พื้นที่สาธารณประโยชน์ท่ีเพิ่มขึ้น) 

- - 40,251,648 บาท 
(ราคาขั้นต่ำ) 

- 

*พื้นที่ถนนท่ีเพิ่มขึ้น (ตารางวา) x ราคาที่ดินหลังดำเนินโครงการ (เฉลี่ย) = 6,289.32 x 6,400 
 

การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดพังงา ส่งผลให้รัฐได้ที่ดินสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
จากการที่เจ้าของที่ดินปันส่วนที่ดินออกมาเป็นถนน ซึ่งภายในโครงการฯ มีพ้ืนที่ถนนเดิมและลำรางสาธารณประโยชน์ 
3-1-92 ไร่ หลังโครงการฯ พื้นที่สาธารประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 19-0-81.32 ไร่ เท่าของพื้นที่สาธารณประโยชน์ 
แบ่งเป็น พื้นที่ถนนสาธารณประโยชน์ 17-2-81.32 ไร่ และสวนสาธารณะ 1-2-0 ไร่ หรือเพิ่มจากเดิมจำนวน  
15-2-89.32 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 5.52 เท่า โดยมีราคาซื้อ-ขายที่ดินก่อนโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 6,400 บาท  
หรือไร่ละ 2,560,000 บาท ราคาที่ดินซื้อ-ขายหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 12,600 บาท หรือไร่ละ 5,040,000 บาท 
หรือเพิ่มขึ้น 1.97 เท่าของราคาที่ดิน ทำให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและ
สวนสาธารณะ เป็นเงิน 40,251,648.00 บาท 

 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ตาบอด 
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานผังเมือง พร้อมทั้งการออกแบบและพัฒนาเมือง
ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมที่วางไว้ โดยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการฯ ให้เกิดการลงทุน ทั้งการซื้อขายที่ดิน ตลอดจนภาษีที่ดินที่รัฐจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นภายหลังโครงการฯ 
แล้วเสร็จ 
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2.  โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 
ประเภทเงิน  :  เงินอุดหนุน 

วงเงินที่ขอรับ  :  39,997,176.00 บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือรื้อย้ายและจ่ายค่าชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนผังเมืองสาย ค 

ผู้ดำเนินโครงการ  :  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 

ข้อมูลโครงการ 
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีขนาดพ้ืนที่

โครงการประมาณ 403 ไร่ 1 งาน 50.6 ตารางวา เนื้อที่ดินเจ้าของที่ดิน จำนวน 380 ไร่ 1 งาน  49.1 ตารางวา  
มีจำนวนแปลงที่ดิน 322 แปลง เจ้าของที่ดิน 216 ราย ตั้งอยู่ในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.6 1.7 และ1.11 และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 6.7 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของอำเภอเมืองตรัง ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่  อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโพธิ์ และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเทศบาลนครตรัง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นศูนย์ราชการ
ระดับจังหวัด ประมาณ 2 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และอยู่ห่างจากสถานีขนส่ง
จังหวัดตรัง ประมาณ 200 เมตร โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีถนนโครงการตามผังเมือง จำนวน 2 สาย 
ได้แก่ สาย ค และสาย ก1 เป็นถนนสายหลักของโครงการ และมีถนนสายรองเพ่ือเชื่อมต่อการสัญจรภายในชุมชน 
ขนาดเขตทางกว้าง 12 เมตร จำนวน 6 สาย ขนาดเขตทางกว้าง 10 เมตร จำนวน 5 สาย และขนาดเขตทางกว้าง 
8 เมตร จำนวน 1 สาย ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางทิศเหนือติดกับถนนน้ำผุดเหนือ และทิศใต้ติดกับถนน
เพชรเกษม ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองตรังกับจังหวัดใกล้เคียง โดยถนนสาย ค ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างถนนน้ำผุดเหนือ
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และถนนสาย ก1 ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างถนนสาย ค  
กับถนนเวียนกะพังทางด้านทิศตะวันตก สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีสภาพรกร้าง
ยังไม่ได้ประโยชน์ในที่ดิน แปลงที่ดินไม่มีทางเข้า-ออก ฤดูน้ำหลากพบปัญหาน้ำท่วมขัง พ้ืนที่ตอนกลางใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรม บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานการพัฒนาเมืองให้สอดคล้อง  
และเป็นไปตามโครงการของจังหวัด และตามนโยบายของกรมฯ ในการพัฒนาตามถนนผังเมืองรวมด้วยวิธีการ 
จัดรูปที่ดิน โดยการพัฒนาพื้นที่โดยรอบถนนสาย ค และสาย ก1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองตรัง ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และระบบคมนาคมขนส่งให้มีความเชื่อมโยง
กับถนนสายหลักของเมือง และก่อสร้างระบบถนนภายในให้เข้าถึงแปลงที่ดินทุกแปลง แก้ปัญหาพื้นที่ตาบอด 
พร้อมกับจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และพัฒนาพื้นที่
ถูกปล่อยทิ้งรกร้างให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นและชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ โดยโครงการมีรายรับ 341,155,900 บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน 153,030,900 บาท งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับอุดหนุน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน 40,000,000 บาท และเงินจากการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ 
จำนวน 148,125,000 บาท โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ฯ จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่จัดหาประโยชน์จำนวน 15 แปลง 
รวมพื้นที่ประมาณ 30.86 ไร่ ประเมินราคาที่ดินประมาณ 14,500 บาท/ตารางวา เป็นเงิน 148,125,000 บาท  
ซ่ึงทางโครงการจัดรูปที่ดินฯ เตรียมไว้สำหรับเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรอง 
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ภาพที่ 12 แผนผังแสดงผังเมืองรวมเมืองตรัง และบริเวณที่ตั้งโครงการ 

 

  

ภาพที่ 13 แผนผังแสดงผังแปลงที่ดินก่อน - หลัง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 
1) การวิเคราะห์ด้านกายภาพ 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
คัดเลือกพ้ืนที่โครงการเพ่ือพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองตรัง โดยวิเคราะห์ศักยภาพแล้วมีความเหมาะสม เนื่องจาก
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมือง ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนเมือง และหน่วยงานราชการ ประกอบกับ
การประสานความร่วมมือกับเจ้าของที่ดินภายในโครงการที่จะร่วมพัฒนากับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน จึงทำให้โครงการ
ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งพร้อมกับการจัดรูปแปลงที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  ได้รับงบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปี 2563 - 2565) ในการก่อสร้างถนนตามผังเมือง 
สาย ค ขนาดเขตทาง 30 เมตร ระยะทาง 1,944 เมตร และสาย ก1 เขตทาง 14 เมตร ระยะทาง 263 เมตร  
ทำหน้าที่รองรับการสัญจรเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) หากโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
ดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถใช้ถนนผังเมืองสาย ค และ สาย ก1 จะช่วยระบายการสะสมของปริมาณจราจร
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เชื่อมโยงเครือข่ายภายในชุมชน มีถนนที่มีมาตรฐาน ความกว้าง
เพียงพอต่อปริมาณการจราจร มีไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งมีระบบระบายน้ำที่ช่วยรองรับปริมาณน้ำฝนและการระบายน้ำ
ของเมืองอย่างเป็นระบบ 

การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดตรัง ภายใต้การพิจารณาความเหมาะสม ในการดำเนิน
โครงการฯ ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดตรัง มีมติให้ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 40,000,000 บาท เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่
ตามผังเมืองได้รับค่าชดเชยในการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนน ทั้งนี้ การสนับสนุนด้านการเงิน 
ของกองทุนฯ จะช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโครงการ ทำให้โครงการสามารถก่อสร้างถนนได้ตามแผน มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง มีมาตรฐานตามผังเมือง เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดิน
ภายในโครงการฯ สามารถพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองตรัง ส่ งผลให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น 
โครงการมีโอกาสจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ให้รวดเร็ว และเป็นไปตามราคาท่ีดินตามที่ประกาศไว้ 

  

  
ภาพที่ 14 บริเวณที่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ
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2) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

รายการ ก่อนดำเนินโครงการ หลังดำเนินโครงการ จำนวนที่เพ่ิมขึน้ 
อัตราการ
เพ่ิมขึ้น 

1. พื้นทีส่าธารณประโยชนภ์ายใน
โครงการ (ถนนสาธารณะ ลำคลอง 
ที่สาธารณประโยชน์ และ
สวนสาธารณะ) 

22-0-10.43 ไร่ 70-2-42.4 ไร่ 48-2-31.97 ไร่ 3.21 เท่า 

2. ราคาที่ดินเฉลี่ย (ต่อตารางวา) 4,000 บาท 11,250 บาท 7,250 บาท 2.81 เท่า 

3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ
ในการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน* 

  77,727,880 บาท  

*พื้นที่ถนนท่ีเพิ่มขึ้น X ราคาที่ดินก่อนดำเนินโครงการ (เฉลีย่) = 48-2-31.97 ไร่ (19,431.97 ตร.วา) X4,000 บาท 
 

การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง ส่งผลให้รัฐได้ที่ดินสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
จากการที่เจ้าของที่ดินปันส่วนที่ดินออกมาเป็นถนน โดยไม่เสียค่าเวนคืนที่ดิน ซึ่งภายในโครงการฯ มีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์เดิม 
22-0-10.43 ไร่ หลังโครงการฯ มีพื้นที่ถนน 70-2-42.4 ไร่ พบว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น 48-2-31.97 ไร่ 
หรือเพ่ิมข้ึน 3.21 เท่าของพ้ืนทีส่าธารณประโยชน์เดิมโดยราคาที่ดินก่อนโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 4,000 บาท 
หรือไร่ละ 1,600,000 บาท ราคาที่ดินหลังโครงการฯ เฉลี่ยตารางวาละ 11,250 บาท หรือไร่ละ 4,500,000 บาท 
หรือเพิ่มขึ้น 2.81 เท่าของราคาที่ดินเดิม ทำให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน  
เป็นเงิน 77,727,880 บาท 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น แก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอด  
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานผังเมือง พร้อมทั้งการออกแบบและพัฒนาเมือง
ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมที่วางไว้ โดยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการฯ ให้เกิดการลงทุน ทั้งการซื้อขายที่ดิน ตลอดจนภาษีที่ดินที่รัฐจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นภายหลังโครงการฯ 
แล้วเสร็จ 

ทั้งนี้ จากการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในแนวถนนผังเมืองสาย ค พบว่า มีเจ้าของที่ดินที่จะได้รับ
ค่าชดเชย จำนวน 22 แปลง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 39,997,160 บาท คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงมีมติอนุมัติเงิน
ให้โครงการจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 39,997,160 บาท 
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ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจำปีบัญชี 2564 
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ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่ได้เข้าร่วมการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลัง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการประเมินภาพรวมของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (3.0000) 
โดยสรุปภาพรวม 2 ปี ย้อนหลังดังกราฟที่แสดงด้านล่าง 

 
ภาพที่ 15 แผนภูมิแสดงผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 - 2564 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการผังเมือง ส่งเสริมและพัฒนา 
การค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ในปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ มีผลการประเมินผลการดำเนินงานเฉลี่ยเท่ากับ 4.8068 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเท่ากับ 
0.6975 คะแนน เนื่องจากกองทุนฯ สามารถสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 
จำนวน 4 โครงการ รวมทั้งสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 ได้ ร้อยละ 100 
โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายครบถ้วน ตลอดจนมีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้ าหมายที่กำหนดไว้  
6 แผนงาน/โครงการ 

เมื่อพิจารณาคะแนนผลการดำเนินงานในแต่ละด้านพบว่า มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.8068 คะแนน ซึ่งเกิน
กว่าเกณฑ์มาตรฐานและคะแนนประเมินผลทุกด้านเกินเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับ 
3.0000 คะแนนขึ้นไป) จึงมีผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเงิน (15%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 5.0000 โดยร้อยละจำนวนเงินให้กู้ยืมที่สามารถ
จัดเก็บได้ตามแผน อยู่ที ่ร้อยละ 100 เทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน และในส่วนตัวชี้วัดร้อยละจำนวนเงิน 
ที่กู้ยืม/สนับสนุนจริงต่อวงเงินงบประมาณจัดสรรตามแผน มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 100 เทียบเท่าระดับ 
5.0000 เช่นกัน ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก 
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2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (25%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.8500  
โดยตัวชี้วัดการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) 
ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ  จัดทำ
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว และดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
ประจำปีบัญชี 2564 สำเร็จร้อยละ 100 และในขณะเดียวกันด้านผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ก็อยู่ที่ร้อยละ 100 เช่นกัน และการจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ มีการดำเนินงานตามแผนงาน
และสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานได้ 100% จึงมีผลการดำเนินงานในส่วนของ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 100 รวมทั้งมีความสำเร็จของการสำรวจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบข้างจากโครงการจัดรูปที่ดินฯ  และ/หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่กองทุนฯ 
ให้เงินอุดหนุน/เงินกู้ยืม อยู่ที่ร้อยละ 100 และความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสามารถดำเนินงาน 
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานได้ 100% เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของการสำรวจ
ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 81.25  

3. ด้านการปฏิบัติการ (25%) ระดับคะแนนอยู ่ในเกณฑ์ระดับ 5.0000 ซึ ่งเป็นไปตามเป้าหมาย  
ทั้งจำนวนโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 7 จังหวัด 8 สัญญา  
และความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 

4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (15%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.2583 โดยมีประเด็น
ที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อีก ได้แก ่1) การตรวจสอบภายใน เช่น การประชุมปิดการตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ เป็นต้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับ 4.5000 คะแนน และ 2) การบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล เช่น กองทุนฯ ยังขาดการติดตามผลการดำเนินงานของระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในและภายนอกทุนหมุนเวียน เป็นต้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
อยู่ในระดับ 3.2750 คะแนน 

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (10%) 
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.5625 โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ในส่วนของการจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ทำให้ผลการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ในระดับ 4.1250 คะแนน  

6. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (10%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.9925 
โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่าย
ภาพรวม ประจำปีบัญชี 2564 ซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 4.9700 คะแนน 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2564 
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รายงานของผู้สอบบญัชีและรายงานการเงิน 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

กรมโยธาธิการและผังเมอืง สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2564 
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การส่งบทความเผยแพร่ใน Facebook งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
6 พฤษภาคม 2564 
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การลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

16 พฤศจิกายน 2563 
 

ข ้าราชการและเจ ้ าหน ้าที่
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที ่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 1/2563 และได้เข้าร่วมการพิจารณา
ในวาระการจัดทำข้อกำหนด (TOR) 
โครงการศึกษา ออกแบบ วางผังพัฒนา
ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนแม่บทและพื้นที่
เป้าหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
(การขอใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่) พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั ้งที ่ 3/2563  
ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เข้าร่วมการพิจารณา
ในวาระการขอใช้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อศึกษา ออกแบบ 
วางผังพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามแผนแม่บท
และพื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื ้นที ่จ ังหวัดอุตรดิตถ์ มติที ่ประชุม 
“เห็นชอบ” การขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500,000.00 บาท 

 

 

 

 



 

 
52 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่

 

 

การลงพื้นที่จังหวัดระนอง 
 

4 - 5 มีนาคม 2564 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิมฯ มีข้อหารือเกี่ยวกับการชำระเงินคืนกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ ประเภทเงินอุดหนุน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการชำระเงินคืน
ตามข้อตกลงการเงินอุดหนุน โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบรายละเอียดการชำระเงินฯ แต่มีความประสงค์จะนำ
เงินจากการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ไปใช้พัฒนาสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แล้ วเสร็จ 
ภายหลังจากจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ทั้งหมดแล้ว จึงจะนำเงินชำระคืนให้กองทุนฯ 

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 มีข้อหารือเกี่ยวกับ
การชำระเงินคืนกองทุนฯ ประเภทเงินอุดหนุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ โดยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
ได้ชี้แจงรายละเอียดการชำระเงินคืนตามข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดระนอง 

การลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิมฯ พบว่า โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการวางเสาเข็มเพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนชาติเฉลิม 
ทั้งนี้ ได้สำรวจแปลงที่ดินจัดหาประโยชน์ที่เหลือภายในโครงการ ซึ่งทุกแปลงอยู่ติดถนนสายรองและยังไม่ได้
ดำเนินการก่อสร้าง 

   

   

   
 



 

 
53 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

 

การลงพื้นที่จังหวัดตรัง 
 

16 มีนาคม 2564 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำ
ข้อมูลและเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินอุดหนุน
แล้วเสร็จ แต่ยังขาดเอกสารประกอบการพิจารณา 2 รายการ ได้แก่ แผนการใช้เงินโครงการและราคาก่อสร้าง
ที่รับรองโดยกองมาตรฐานราคากลาง ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังได้จัดทำแบบคำขอใช้เงิน 
กองทุน (จร.6) เสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังลงนาม 

   
 

การลงพื้นที่จังหวัดสตูล 
 

17 มีนาคม 2564 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และประเภทการสนับสนุน
ด้านการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พร้อมตอบข้อซักถามในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ การขอกู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าชดเชยต้นไม้ในแนวถนน ค่าชดเชยต้นไม้จากการจดัรูปแปลง 
และค่าดำเนินการอ่ืน ๆ ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยขอปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 ปี 

   
 



 

 
54 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

 

การร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จังหวัดมุกดาหาร 
 

8 กันยายน 2564 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex 
Meeting โดยมีข้อหารือเก่ียวกับการชำระเงินคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประเภทเงินอุดหนุน และตอบ
ข้อซักถาม ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

    
 

 
 



 

 
55 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน  
ครั้งที่ 1/2564 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  
และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

   
1. ขอความเห็นชอบการขอรับเงินกู้ยืมโครงการจัดรูปที่ดนิฯ 
บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โครงการฯ จังหวัดพังงากู้ยืมเงิน รวมทั้ง
ปลอดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 2 ปีแรก ทั้งนี้ ให้จัดทำ
เอกสารแสดงรายละเอียดการขอรับเงินเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการฯ 

  

  

  

  

  

2. ขอความเห็นชอบการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดรูปที่ดนิฯ 
จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โครงการฯ จังหวัดตรังรับเงินอุดหนุน 
จำนวน 40,000,000 บาท และให้จัดทำรายละเอียดแผนการใช้
เงินอุดหนุนเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อไป 
3. ขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการกองทุนฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับ
แผนปฏิบัติราชการและเพิ่มเติมงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป 
4. ขอความเห็นชอบการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 มติที่ประชุม 
เห็นชอบการทบทวนคู ่มือการบริหารความเสี ่ยง และแผน 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 และให้นำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนต่อไป 
5. ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริจาคเงินของโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
บริเวณโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง มติที่ประชุม เห็นควร
ให้ผู้ดำเนินโครงการฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 

 



 

 
56 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
ครั้งที่ 1/2564 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาฯ พระราม 9 มีระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

    
1. การขอรับเงินกู้ยืมโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณ
บ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
มติที่ประชุม เห็นชอบการขอรับเงินกู้ยืมโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ จังหวัดพังงา โดยให้ปลอดการชำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ย 2 ปีแรก 
2. การขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง 
บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม เห็นชอบการขอรับเงินอุดหนุนโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง จำนวน 39,997,176 บาท 
3. ขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ 
และปรับเพิ่มงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปี 2564 
มติที ่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ 
และปรับเพ่ิมงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปี 2564 
4. ขอความเห็นชอบการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
และแผนการบริหารความเสี ่ยง ประจำปี 2564  
มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 
5. ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินคืนโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ จังหวัดชัยนาท มติที่ประชุม เห็นชอบ
การขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นให้แก่กองทุนฯ 
ไปอีก 2 ปี โดยให้ชำระดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่คิด
ดอกเบี้ยผิดนัด 
6. ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินคืนกองทุนฯ 
ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม 
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มติที่ประชุม เห็นชอบ
ให้ผู้ดำเนินโครงการฯ ชำระเงินคืนกองทุน ตามข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน 

 

 
 

 

 
 
7. ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ฯ โดยให้ปรับจำนวน
คณะอนุกรรมการฯ เหลือ 9 คน 
8. ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินอุดหนุนคืนกองทุนฯ 
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ บริเวณชุมชนตาดแคน 
จังหวัดมุกดาหาร มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา 
การชำระเงินอุดหนุนคืนกองทุน เป็นเวลา 1 ปี 



 

 
57 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่

 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน 
ครั้งที่ 2/2564 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาฯ พระราม 9 มีระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

   
1. การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
แผนปฏิบัต ิการประจำปีบัญชี 2564 และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

- การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
- การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 
- แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 
ทั้งนี้ ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ  

2. การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลและแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2564 
การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
ประจำปีบัญชี 2565 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

- การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ ระยะ 3 ปีฯ 

- การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2564 

- แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
ประจำปีบัญชี 2565 

 

  

3. การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี 2564 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี 2565 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

- การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

- การทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี 2564 

- แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2565 

4. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมบุคลากร กองทุนฯ มติที่ประชุม เห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน 
จัดรูปที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่ ว ่าด้วยประมวล
จริยธรรมบุคลากร กองทุนจัดฯ 



 

 
58 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
ครั้งที่ 2/2564 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  
และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 
และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565), การทบทวนแผนปฏิบัติการ

ประจำปีบัญชี 2564, แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 
2. ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2564 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2565 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะ 3 ปีฯ, การทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2564, แผนปฏิบัติการดิจิทัล
และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 2565 

3. ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2564 และแผน ปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2565 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565), การทบทวนแผน 

ปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2564, แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี 2565, โครงสร้างสำนักงานกองทุนฯ กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ทั้งนี้ ให้ทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ 

4. ขอความเห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 และการแต่งตั้ งผู้แทน
เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี ้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจำปีบัญชี 2565 กับกรมบัญชีกลาง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 และแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วม

ประชุมหารือฯ ดังนี้ 
1) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวบุหงา  โพธิ์พัฒนชัย)  
3) ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์) 

5. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

      



 

 
59 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ครั้งที่ 2/2564 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
พระราม 9 มีระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรร
เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืม สนับสนุน หรือทดรองจ่ายเพื่อการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงิน

จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ืออุดหนุน ให้กู้ยืม สนับสนุน หรือทดรองจ่ายเพ่ือการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และ
ส่งให้กองนิติการพิจารณาตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป 

2. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณา “เงินสนับสนุน” ของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณา “เงินสนับสนุน” ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... 
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และส่งให้กองนิติการพิจารณา
ตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป 

 

     
 

     



 

 
60 รายงานประจำปี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

 

ที่ปรึกษา นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

 นายพรพจน์  เพ็ญพาส  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  
  กรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

 ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 นายวิทยา  เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 

คณะผู้จัดทำ 
นางสาวจุฑารัตน์  โชติเวทย์ศิลป์ สถาปนิกชำนาญการ 

นางสาวภัทรพร  กูลประสูตร์ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 

นางสาวพัทธ์นรมน  จีระประภาพงศ์ พนักงานการเงินและบัญชี 

นางสาวปัณณรัตน์  ดำรงค์สนิทภัสร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 

นางศิรินภา  จันทลือชา พนักงานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวน้ำทิพย์  ปั้นแจ้งอรุณ พนักงานนิติกร 

นางสาวสิริกาญจน์  จันทร์เพ็ญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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