
- ศาลากลางจงัหวดัพษิณุโลก                        ๑.๒๐ กิโลเมตร
- สาํนักงานขนสง่จงัหวดัพษิณุโลก                 ๑.๐๐ กิโลเมตร
- โรงพยาบาลค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  ๑.๒๐ กิโลเมตร
- มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม                 ๓.๘๐ กิโลเมตร
- สถานีรถไฟพษิณโุลก                                   ๒.๒๐ กิโลเมตร
- วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร(วดัใหญ)่  ๑.๔๐ กิโลเมตร

๑. ถนนตามผังเมอืงรวม สาย จ๖
ขนาดเขตทาง ๒๔ เมตร ความยาว ๗๑๖.๕๐ เมตร
๒. ถนนสายรอง
ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ความยาว ๘๕๑.๔๓ เมตร
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ความยาว ๒๓๙.๖๐ เมตร
ขนาดเขตทาง   ๙ เมตร  ความยาว ๒๔๗.๘๐เมตร
ขนาดเขตทาง   ๖ เมตร  ความยาว ๑๗๐     เมตร

แนวคิดในการวางผังแนวคิดในการวางผัง

ครงการจดัรูปที ดินเพื อพฒันาพื#นที จงัหวดัพษิณโุลก บรเิวณหลังตลาดเทศบาล ๕ (ตลาดบา้นคลอง)โครงการจดัรูปที ดินเพื อพฒันาพื#นที จงัหวดัพษิณโุลก บรเิวณหลังตลาดเทศบาล ๕ (ตลาดบา้นคลอง)

การเชื อมโยง
พื#นที โครงการจดัรูปที ดินฯ กับสถานที 
สาํคัญ

กลุ่มงานวชิาการผงัเมอืง
สาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัพษิณุโลก

ประกอบด้วย
ถนนในโครงการจดัรูปที ดินก่อนดําเนนิโครงการ หลังดําเนนิโครงการ

ถนนสิงหวัฒน์

ถนนสิงหวัฒน์

ถนนพระลือ1ถนนพระลือ1

ถนนตามผังเมอืงรวม สาย จ๖



 ที ตั#งโครงการที ตั#งโครงการ

 พื#นที โครงการพื#นที โครงการ ๑๒๔ - ๒ - ๙๔.๑๑๒๔ - ๒ - ๙๔.๑ ไร่ ไร่
       ก่อนดําเนินโครงการจดัรูปที ดินก่อนดําเนินโครงการจดัรูปที ดิน
       แปลงที;ดินแปลงที;ดิน                    ๙๗๙๗         แปลงแปลง
       เจา้ของที;ดินเจา้ของที;ดิน                  ๘๒๘๒         รายราย
       พื=นที;เอกชนรอ้ยละพื=นที;เอกชนรอ้ยละ         ๙๒.๗๐๙๒.๗๐ 
       พื=นที;สาธารณะรอ้ยละพื=นที;สาธารณะรอ้ยละ     ๗.๓๐๗.๓๐

       หลังดําเนนิโครงการจดัรูปที ดินหลังดําเนินโครงการจดัรูปที ดิน
       แปลงที;ดินแปลงที;ดิน                     ๘๔๘๔         แปลงแปลง
       เจา้ของที;ดินเจา้ของที;ดิน                   ๘๑๘๑         รายราย
       พื=นที;เอกชนรอ้ยละพื=นที;เอกชนรอ้ยละ          ๖๙.๐๗๖๙.๐๗ 
       พื=นที;สาธารณะรอ้ยละพื=นที;สาธารณะรอ้ยละ      ๒๙.๐๐๒๙.๐๐
       ที;ดนิจดัหาประโยชน์จาํนวน ๘ แปลงที;ดินจดัหาประโยชน์จาํนวน ๘ แปลง
 รวมพื#นที ของที ดินจดัหาประโยชน์รอ้ยละ ๑.๙๔รวมพื#นที ของที ดินจดัหาประโยชนร์อ้ยละ ๑.๙๔

หลังดําเนินโครงการก่อนดําเนินโครงการ

ถนนสิงหวัฒน์

ถนนพระลือ1

ถนนสิงหวัฒน์

ถนนพระลือ1

" จุดศูนย์กลางการค้าใหม่ แก้ไขการจราจร "

โครงการจดัรูปที ดินเพื อพฒันาพื#นที จงัหวดัพษิณโุลก บรเิวณหลังตลาดเทศบาล ๕ (ตลาดบา้นคลอง)โครงการจดัรูปที ดินเพื อพฒันาพื#นที จงัหวดัพษิณโุลก บรเิวณหลังตลาดเทศบาล ๕ (ตลาดบา้นคลอง)

 ถนนถนนโครงการที ได้รบัการพฒันาเป8ปปนพื#นที ๓๔ - ๓ - ๖๔.๖๐ ไร่โครงการที ได้รบัการพฒันาเป8นพื#นที  ๓๔ - ๓ - ๖๔.๖๐ ไร่
      ถนนสาย จ๖ถนนสาย จ๖   ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ความยาว ๗๑๖.๕๐ เมตรขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ความยาว ๗๑๖.๕๐ เมตร
     ถนนสายรอง ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ความยาว ๘๕๑.๔๓ เมตรถนนสายรอง ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ความยาว ๘๕๑.๔๓ เมตร
                                              ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ความยาว ๒๓๙.๖๐ เมตรขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ความยาว ๒๓๙.๖๐ เมตร
                                             ขนาดเขตทางขนาดเขตทาง     ๙ เมตร ความยาว ๒๔๗.๘๐ เมตร๙ เมตร ความยาว ๒๔๗.๘๐ เมตร
                                              ขนาดเขตทางขนาดเขตทาง     ๖ เมตร ความยาว ๑๗๐๖ เมตร ความยาว ๑๗๐      เมตรเมตร

 ได้รบัจดัสรรงบประมาณก่อสรา้งถนน
 ตามผังเมอืง
  - ป?งบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
  - เป@นเงิน ๕๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
  - สญัญาที; ๑๘๑/๒๕๕๕
  - ลงนามวนัที; ๑ มนีาคม ๒๕๕๕
  - ครบกําหนดสญัญา เมื;อวนัที; ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
  - ผูร้บัจา้ง หา้งหุน้สว่นจาํกัด เล็กเจรญิก่อสรา้ง



วตัถปุระสงค์โครงการวตัถปุระสงค์โครงการ

เพื;อดาํเนินการโครงการจดัรูปที;ดินเพื;อพฒันาพื=นที;โดยมี
การก่อสรา้งถนนตามผงัเมอืงรวม และพฒันาพื=นที;ตาม
แนวถนนดังกล่าว เพื;อใหม้ถีนนสายยอ่ยภายในชุมชนเชื;อม
ต่อเป@นโครงขา่ยกับถนนสายหลักและถนนอื;น รอบพื=นที;
โครงการ พรอ้มกับการวางผงัพฒันา จดัระเบยีบแปลง
ที;ดินใหม ่เพื;อเพิ;มศักยภาพของการใชป้ระโยชนท์ี;ดนิ จดั
เตรยีมสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ ใหเ้พยีงพอและ
สอดคล้องกับกิจกรรมที;กําหนดตามผงัเมอืงรวม และ
นโยบายการพฒันาของเทศบาลและจงัหวดั โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมและคณุภาพชวีติที;ดีในการอยูอ่าศัยของ
ประชาชนโดยรอบ
 สง่เสรมิการใชป้ระโยชนท์ี;ดินใหเ้ต็มศักยภาพ รวมทั=งสง่
เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาพื=นที;ของ
ตนเอง

1.

2.

   
     

      ในการดําเนนิโครงการจดัรูปที ดินเพื อพฒันาพื#นที  ได้กําหนด
วตัถปุระสงค์ ไวด้ังนี#

        โครงการนํารอ่งการจดัรูปที;ดินเพื;อพฒันาพื=นที; บรเิวณหลังตลาดเทศบาล ๕ มวีตัถปุระสงค์เพื;อก่อสรา้งถนน สาย จ๖ และ
แก้ไขปCญหาที;ดนิตาบอดในพื=นที;เมอืง รวมทั=งการพฒันาพื=นที;ใหม้ถีนนสายยอ่ยภายในชุมชน เชื;อมต่อเป@นโครงขา่ยกับถนนสายหลัก
และถนนอื;นรอบพื=นที;โครงการพรอ้มกับการวางผงัพฒันา จดัระเบยีบแปลงที;ดินใหม ่ เพิ;มศักยภาพของการใชป้ระโยชน์ที;ดิน         
 จดัเตรยีมสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ ใหเ้พยีงพอและสอดคล้องกับกิจกรรมที;กําหนดตามผงัเมอืงรวมและนโยบาย               
 การพฒันาของเทศบาลนครพษิณโุลกและจงัหวดัพษิณโุลก โดยคํานงึถึงสภาพแวดล้อมและคณุภาพชวีติที;ดีในการอยูอ่าศัยของ
ประชาชนโดยสว่นรวม ทั=งนี=กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง โดยสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัพษิณุโลก สาํนักงานจดัรูปที;ดิน
เพื;อพฒันาพื=นที; เทศบาลนครพษิณโุลก และเจา้ของที;ดินในพื=นที;้โครงการไดร้ว่มกันดําเนินโครงการจดัรูปที;ดินในบรเิวณที;วา่งกลาง
ใจเมอืงพษิณโุลกที;มศีักยภาพในการพฒันาสงูใหเ้ป@นโครงการตัวอยา่งแหง่หนึ;งของประเทศ

ความเป8ปปนมาของโครงการความเป8นมาของโครงการ

ประโยชน์ที คาดวา่จะได้รบัจากโครงการประโยชน์ที คาดวา่จะได้รบัจากโครงการ

สามารถเรง่รดัการพฒันาตามผงัเมอืงด้วยเทคนิคการจดั
รูปที;ดินเพื;อพฒันาพื=นที;ได้อยา่งเป@นรูปธรรมโดยการพฒันา
พื=นที;ที;มศีักยภาพในที;ดินประเภทพาณชิยกรรมและที;อยู่
อาศัยหนาแนน่มาก และที;ดินประเภทที;อยูอ่าศัยหนาแน่น
ปานกลาง ตามที;ผงัเมอืงรวมเมอืงพษิณุโลกกําหนดไว ้ซึ;ง
ประชาชนภายในโครงการจดัรูปที;ดนิ มทีางเขา้ออกสูถ่นนได้
 การพฒันาถนนตามผงัเมอืงรวม และถนนภายในโครงการ
จดัรูปที;ดนิ เป@นการพฒันาโครงขา่ยถนนของเมอืงเป@น
ระบบ และแก้ไขปCญหาการจราจรของเมอืงได้เป@นอยา่งดี
เพิ;มมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนจากการที;แปลง
ที;ดินภายในโครงการจดัรูปที;ดินติดถนนทกุแปลงจงึ
สามารถประกอบการได ้และภาครฐั จากการเก็บภาษีรายได้
คืนกลับได้ในระยะยาว
เป@นตัวอยา่งของการใชเ้ทคนคิการพฒันาเมอืงในอนาคต
ต่อไป

1.

2.

3.

4.

     

      การจดัรูปที ดินเพื อพฒันาพื#นที  เป8นวธิกีารแก้ไขป<ญหาใน
หลาย ๆ ด้าน ดังนั#น ประโยชนท์ี จะได้รบัจากโครงการพฒันา
พื#นที ในจงัหวดัพษิณุโลก ได้แก่

โครงการจดัรูปที ดินเพื อพฒันาพื#นที จงัหวดัพษิณุโลก บรเิวณหลังตลาดเทศบาล ๕ (ตลาดบา้นคลอง)โครงการจดัรูปที ดินเพื อพฒันาพื#นที จงัหวดัพษิณโุลก บรเิวณหลังตลาดเทศบาล ๕ (ตลาดบา้นคลอง)

ถนนสิงหวัฒน์

ถนนพระลือ1

โรงพยาบาล
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร
(วดัใหญ)่

ศาลากลางจงัหวดัพษิณุโลก     

สถานีรถไฟพษิณุโลก


