
ข ัน้ตอนด ำเนนิโครงกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

++

3.วางแผนกาด าเนนิงาน           
การบรหิารงบประมาณ

แนวคดิเรือ่งกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที ่
( Land Readjustment Fund )

จัดแปลงรูปที่ดินใหมใ่ห้เปน็
ระเบียบ และสวยงามตาม

แผนผังท่ีวางไว้ พร้อมทั้งจัดให้มี
ถนน   ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ       และบริการ
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน    อย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอ

กำรด ำเนนิโครงกำร              
จดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

ใหป้ระสบผลส ำเร็จ

1.วตัถปุระสงคช์ดัเจน

2.จะตอ้งมผีูจั้ดโครงการ

4.มรีะยะเวลาเริม่ตน้และ
สิน้สดุแน่นอน

5.ตอ้งมกีารควบคมุการ
ด าเนนิงาน

รปูแปลงใหมท่ีส่วยงาม           
พรอ้มมถีนนเขำ้ออก

ทกุแปลง 

สภาพแวดลอ้ม
ชมุชนดขีึน้ 
“มลูคำ่ทีด่นิ
สงูขึน้”

เพิม่มลูคา่และการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 
ไมจ่ ำเป็นตอ้งใช้

วธิ ี“เวนคนืทีด่นิ”

กำรด ำเนนิโครงกำร
Project 

Implementation

3.การควบคมุโครงการ

1.กระบวนการด าเนนิโครงการ

2.จัดองคก์ารเพือ่น าโครงการ        
ไปปฏบิัติ

4.รายงานผลการปฏบิัตงิาน

5.การตดิตามผล
ความกา้วหนา้

กำรช ำระบญัชี

และประกำศกำรสิน้สดุ

โครงกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

ส านักงานกองทนุจัดรปูทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที ่(สกจพ.)  
224 กรมโยธาธกิารและผังเมอืง อาคาร 4 ชัน้ M แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพ ฯ 10310

โทรศพัท ์: 0 2201 8057 โทรสาร : 0 2201 8062 

โดย นางสาววาริน  สุขเสมอ นักผังเมืองช านาญการพเิศษ

25 กรกฎาคม 2562



กองทนุจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่
พฒันำชุมชนระหวำ่ง

การจดัรปูทีด่นิจะสามารถ
ด าเนินการไดด้ ีดว้ยความรว่มมอืกนั

ของเจา้ของทีด่นิ

เอกชน
เป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน 

การด าเนินการในลกัษณะประสาน
การพฒันาชมุชน

ภำครฐั



พฒันำชุมชนระหวำ่งภำครฐัและเอกชน
มหีลกักำรทีส่ ำคญัดงันี้

02

03

04

05

06

07
เมือ่มกีารด าเนินการในทีด่นิ
ของตนซึง่เมือ่ถงึเวลาน้ันฝ่าย
บรหิารโครงการจะจดัหาทีอ่ยู่
ช ัว่คราวให ้

จดัหาเงนิทนุในการด าเนินโครงการซึง่ไดม้าจาก
พืน้ทีจ่ดัหาประโยชน ์(Reserve Land) และอืน่ๆ 

เตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัสาธารณูปการ   
และการบรกิารตา่ง ๆในชมุชน

จดัรปูแปลงทีด่นิใหม่โดยก าหนด
รปูแปลง ขนาด และต าแหน่งทีต่ ัง้

อย่างเหมาะสม  เพือ่ใหท้ีด่นิ
ทกุแปลงตดิถนน

ปันส่วนหรอืสละทีด่นิเพือ่จดัท า
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

01

ระหว่างการขัน้ตอนจดัรปูทีด่นิ  
เจา้ของทีด่นิสามารถหาผลประโยชน์

และอยู่อาศยัในทีด่นิของตนเองได ้

กอ่สรา้งสาธารณูปโภคและ
สิง่บรกิารพืน้ฐานตา่ง ๆ
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สาธารณูปการ       และบริการ
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน    อย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอ
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จดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

ใหป้ระสบผลส ำเร็จ

1.วตัถปุระสงคช์ดัเจน

2.จะตอ้งมผีูจั้ดโครงการ

4.มรีะยะเวลาเริม่ตน้และ
สิน้สดุแน่นอน

5.ตอ้งมกีารควบคมุการ
ด าเนนิงาน

รปูแปลงใหมท่ีส่วยงาม           
พรอ้มมถีนนเขำ้ออก

ทกุแปลง 

สภาพแวดลอ้ม
ชมุชนดขีึน้ 
“มลูคำ่ทีด่นิ
สงูขึน้”

เพิม่มลูคา่และการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 
ไมจ่ ำเป็นตอ้งใช้

วธิ ี“เวนคนืทีด่นิ”

กำรด ำเนนิโครงกำร
Project 

Implementation

3.การควบคมุโครงการ

1.กระบวนการด าเนนิโครงการ

2.จัดองคก์ารเพือ่น าโครงการ        
ไปปฏบิัติ

4.รายงานผลการปฏบิัตงิาน

5.การตดิตามผล
ความกา้วหนา้

1. ข ัน้ตอนด ำเนินโครงกำร
จดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่



ขั้นตอนด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

3.วางแผนการด าเนินงาน           
การบริหารงบประมาณ

แนวคิดเร่ืองกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
( Land Readjustment Fund )

จัดรูปแปลงท่ีดินใหม่ให้เป็นระเบียบ 
และสวยงามตามแผนผังท่ีวางไว้ 

พร้อมทั้งจัดให้มีถนน   
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และบริการต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ

กำรด ำเนินโครงกำร              
จัดรูปที่ดินเพือ่พฒันำพืน้ที่

ให้ประสบผลส ำเร็จ

1.วัตถุประสงค์ชัดเจน 

2.ต้องมีผู้จัดการโครงการ

4.มีระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดแน่นอน

5.ต้องมีการควบคุม
การด าเนินงาน

รปูแปลงใหมท่ีส่วยงาม
พร้อมมีถนนเข้าออกทุกแปลง

สภาพแวดลอ้มชุมชนดขีึน้
“มูลค่าท่ีดินสงูขึน้”

เพิม่มลูค่าและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ

ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธี
“เวนคืนท่ีดิน”

กำรด ำเนินโครงกำร
Project Implementation

3.การควบคุมโครงการ

1.กระบวนการด าเนินโครงการ

2.จัดองค์การเพื่อน าโครงการ        
ไปปฏิบัติ

4.รายงานผลการปฏิบัติงาน

5.การติดตามผลความก้าวหน้า



1) ขัน้เตรียมโครงการ

2) ขัน้อนุมัตโิครงการ

ขั้นตอนด ำเนิน
โครงกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่ 

(1)  ศกึษำภำพรวมพืน้ที ่ 
(2)  วำงแผนแมบ่ทโครงกำร  
(3)  วำงแผนกำรด ำเนนิกำร 
(4)  ประชุมเจำ้ของทีด่นิและจดัท ำค ำขอด ำเนนิโครงกำร

(5)   เสนอค ำขอตอ่คณะกรรมกำรสว่นจงัหวดั 
(6)   ประกำศเขตส ำรวจโครงกำรจดัรปูทีด่นิ 
(7)   ส ำรวจ รงัวดั สอบเขต  แนวขอบเขตโครงกำร 

(โดยกรมทีด่นิหรอืบรษิทัรงัวดัเอกชน) 
(8)   ประกำศโครงกำรจดัรปูทีด่นิ  
(9)   คณะกรรมกำรสว่นจงัหวดัพจิำณำอนมุตัโิครงกำร 
(10) ประกำศโครงกำรในรำชกจิจำนเุบกษำ 
(11) ประกำศเขตโครงกำรจดัรปูทีด่นิ



7

4)ขัน้ส าเร็จเสร็จสิน้
โครงการ

ขั้นตอนด ำเนิน
โครงกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่ 

(ต่อ)

3) ขัน้ด าเนินโครงการ
(12) ประชุมเจำ้ของทีด่นิจดัต ัง้คณะทีป่รกึษำ  
(13) ประเมนิทรพัยส์นิและรำคำทีด่นิกอ่นโครงกำร  
(14) สรปุและปรบัแผนด ำเนนิโครงกำร  
(15) ส ำรวจ รงัวดั  ปกัหมดุแนวถนนโครงกำร  
(16) ออกแบบผงักำรจดัรปูแปลงทีด่นิใหม่
(17) ส ำรวจ รงัวดั ปกัหมดุแปลงทีด่นิใหม ่ 
(18) แผนกำรกอ่สรำ้ง/แผนกำรโยกยำ้ย 
(19) กอ่สรำ้งโครงกำร
(20) ส ำรวจ รงัวดัแปลงทีด่นิใหม ่ 
(21) ก ำหนดแปลงทีด่นิใหมป่ระเมนิรำคำและคำ่ชดเชย

(22) ประกำศผงัแปลงทีด่นิใหม ่
(23) ส ำรวจ รงัวดั สอบเขตเพือ่ออกเอกสำรสทิธิ ์
(24) ช ำระคำ่ชดเชยรบัเอกสำรสทิธิ ์  
(25 ประกำศสิน้สดุโครงกำรจดัรปูทีด่นิในรำชกจิจำนเุบกษำ



afterbefore

afterbefore

ผงัก่อนจดัรปูจดัรปูแปลงทีด่นิใหม่

กอ่สรา้งสาธารณูปโภคและสิง่บรกิารพืน้ฐาน
ตา่งๆ ไดแ้ก ่ถนน ระบบระบายน ้า ประปา

สวนสาธารณะ และพืน้ทีเ่ปิดโลง่อยา่งเพยีงพอ

ผังหลงัจัดรปู

กอ่นจัดรปูทีด่นิ
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++

3.วางแผนกาด าเนนิงาน           
การบรหิารงบประมาณ

แนวคดิเรือ่งกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที ่
( Land Readjustment Fund )

จัดแปลงรูปที่ดินใหมใ่ห้เปน็
ระเบียบ และสวยงามตาม

แผนผังท่ีวางไว้ พร้อมทั้งจัดให้มี
ถนน   ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ       และบริการ
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน    อย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอ

กำรด ำเนนิโครงกำร              
จดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

ใหป้ระสบผลส ำเร็จ

1.วตัถปุระสงคช์ดัเจน

2.จะตอ้งมผีูจั้ดโครงการ

4.มรีะยะเวลาเริม่ตน้และ
สิน้สดุแน่นอน

5.ตอ้งมกีารควบคมุการ
ด าเนนิงาน

รปูแปลงใหมท่ีส่วยงาม           
พรอ้มมถีนนเขำ้ออก

ทกุแปลง 

สภาพแวดลอ้ม
ชมุชนดขีึน้ 
“มลูคำ่ทีด่นิ
สงูขึน้”

เพิม่มลูคา่และการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 
ไมจ่ ำเป็นตอ้งใช้

วธิ ี“เวนคนืทีด่นิ”

กำรด ำเนนิโครงกำร
Project 

Implementation

3.การควบคมุโครงการ

1.กระบวนการด าเนนิโครงการ

2.จัดองคก์ารเพือ่น าโครงการ        
ไปปฏบิัติ

4.รายงานผลการปฏบิัตงิาน

5.การตดิตามผล
ความกา้วหนา้

2. พระรำชบญัญตัจิดัรูปทีด่นิ
เพือ่พฒันำพืน้ที ่                             

ใหช้ ำระบญัชเีพือ่ประกำศกำรสิน้สุดโครงกำร



การ เสนอโครงการจัด รู ปที่ดิน เพื่ อพัฒนาพื ้นที่

เมือ่คณะกรรมการส่วนจงัหวดัใหค้วามเห็นชอบโครงการ

จดัรูปทีด่นิแลว้  ใหม้ีการประกาศในราชกจิจานุเบกษา

แลว้จงึจะด าเนินการได ้  

01

02
เมือ่ไดด้ าเนินโครงการส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ลว้ ใหม้กีาร

ช าระบญัชแีละรายงานใหค้ณะกรรมการสว่นจงัหวดัทราบ

03
ใหค้ณะกรรมการส่วนจังหวัดประกาศการสิน้สุด

โครงการจดัรปูทีด่นิในราชกจิจานุเบกษา
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ถนน   ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ       และบริการ
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน    อย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอ
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2.จะตอ้งมผีูจั้ดโครงการ

4.มรีะยะเวลาเริม่ตน้และ
สิน้สดุแน่นอน

5.ตอ้งมกีารควบคมุการ
ด าเนนิงาน

รปูแปลงใหมท่ีส่วยงาม           
พรอ้มมถีนนเขำ้ออก

ทกุแปลง 

สภาพแวดลอ้ม
ชมุชนดขีึน้ 
“มลูคำ่ทีด่นิ
สงูขึน้”

เพิม่มลูคา่และการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 
ไมจ่ ำเป็นตอ้งใช้

วธิ ี“เวนคนืทีด่นิ”

กำรด ำเนนิโครงกำร
Project 

Implementation

3.การควบคมุโครงการ

1.กระบวนการด าเนนิโครงการ

2.จัดองคก์ารเพือ่น าโครงการ        
ไปปฏบิัติ

4.รายงานผลการปฏบิัตงิาน

5.การตดิตามผล
ความกา้วหนา้

3. แนวทำงด ำเนินกำรประกำศสิน้สุดโครงกำร



99-100%

12

1. เมือ่การบรหิารโครงการประสบผลส าเรจ็ตาม
วตัถปุระสงค ์จนถงึขัน้จะประกาศปิดโครงการ
จะตอ้งมกีารจดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินงาน

2. การตรวจสอบการด าเนินงานทีผ่่านมาใหค้รบถว้น  
ตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัจิดัรปูทีด่นิ     
เพือ่พฒันาพืน้ที ่พ.ศ. 2547

3. รายงานผลการปฏบิตังิาน   ระบรุะยะเวลาทีไ่ดด้ าเนินการ 
และค าอธบิายในการปฏบิตังิานแตล่ะกจิกรรม

4. ตารางกจิกรรมการด าเนินงาน 

แนวทำงด ำเนินกำรประกำศสิน้สุดโครงกำร

ภายหลงัจากการกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้    ส่งผลใหร้ปูแบบ 
ของเมอืง (Pattern) ทีว่างผงัไวเ้ป็นจรงิ 
จงึควรมกีารจดัท ารายงานการพฒันาพืน้ที่

เพือ่เป็นการบนัทกึการท างาน และผลการด าเนินงาน  
จะท าใหท้ราบววิฒันาการของการพฒันาเมอืงแต่ละเมอืง



ข ัน้ตอนด ำเนนิโครงกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

++

3.วางแผนกาด าเนนิงาน           
การบรหิารงบประมาณ

แนวคดิเรือ่งกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที ่
( Land Readjustment Fund )

จัดแปลงรูปที่ดินใหมใ่ห้เปน็
ระเบียบ และสวยงามตาม

แผนผังท่ีวางไว้ พร้อมทั้งจัดให้มี
ถนน   ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ       และบริการ
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน    อย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอ

กำรด ำเนนิโครงกำร              
จดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

ใหป้ระสบผลส ำเร็จ

1.วตัถปุระสงคช์ดัเจน

2.จะตอ้งมผีูจั้ดโครงการ

4.มรีะยะเวลาเริม่ตน้และ
สิน้สดุแน่นอน

5.ตอ้งมกีารควบคมุการ
ด าเนนิงาน

รปูแปลงใหมท่ีส่วยงาม           
พรอ้มมถีนนเขำ้ออก

ทกุแปลง 

สภาพแวดลอ้ม
ชมุชนดขีึน้ 
“มลูคำ่ทีด่นิ
สงูขึน้”

เพิม่มลูคา่และการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 
ไมจ่ ำเป็นตอ้งใช้

วธิ ี“เวนคนืทีด่นิ”

กำรด ำเนนิโครงกำร
Project 

Implementation

3.การควบคมุโครงการ

1.กระบวนการด าเนนิโครงการ

2.จัดองคก์ารเพือ่น าโครงการ        
ไปปฏบิัติ

4.รายงานผลการปฏบิัตงิาน

5.การตดิตามผล
ความกา้วหนา้

ตำรำงตรวจสอบผลกำรปฏบิตังิำนโครงกำรจดัรูปทีด่นิ  เพือ่กำรประกำศสิน้สุดโครงกำร

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินงำน
ว.ด.ป.ที่

ด ำเนินกำร
ค ำอธบิำย

1) ตรวจสอบกำรประกำศโครงกำร
ตำม ม. 43 และ 47

2) ตรวจสอบกำรประกำศผงัทีด่นิ  
แปลงใหม่  ตำม ม. 70

3) กำรปฏบิตัติำมวตัถุประสงคข์อง    
โครงกำร

4) ตรวจสอบทีด่นิ   
สำธำรณประโยชน์

5) ตรวจสอบงบประมำณโครงกำร
หรอืบญัชโีครงกำร

6) กำรขำยทีด่นิจดัหำประโยชน ์ 
และกำรใชจ้ำ่ยเงินทีไ่ดร้บั

ตำรำงตรวจสอบผลกำรปฏบิตังิำนโครงกำรจดัรูปทีด่นิ  เพือ่กำรประกำศสิน้สุดโครงกำร
โครงกำรจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ทีบ่รเิวณ.........................



ข ัน้ตอนด ำเนนิโครงกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

++

3.วางแผนกาด าเนนิงาน           
การบรหิารงบประมาณ

แนวคดิเรือ่งกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที ่
( Land Readjustment Fund )

จัดแปลงรูปที่ดินใหมใ่ห้เปน็
ระเบียบ และสวยงามตาม

แผนผังท่ีวางไว้ พร้อมทั้งจัดให้มี
ถนน   ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ       และบริการ
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน    อย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอ

กำรด ำเนนิโครงกำร              
จดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

ใหป้ระสบผลส ำเร็จ

1.วตัถปุระสงคช์ดัเจน

2.จะตอ้งมผีูจั้ดโครงการ

4.มรีะยะเวลาเริม่ตน้และ
สิน้สดุแน่นอน

5.ตอ้งมกีารควบคมุการ
ด าเนนิงาน

รปูแปลงใหมท่ีส่วยงาม           
พรอ้มมถีนนเขำ้ออก

ทกุแปลง 

สภาพแวดลอ้ม
ชมุชนดขีึน้ 
“มลูคำ่ทีด่นิ
สงูขึน้”

เพิม่มลูคา่และการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 
ไมจ่ ำเป็นตอ้งใช้

วธิ ี“เวนคนืทีด่นิ”

กำรด ำเนนิโครงกำร
Project 

Implementation

3.การควบคมุโครงการ

1.กระบวนการด าเนนิโครงการ

2.จัดองคก์ารเพือ่น าโครงการ        
ไปปฏบิัติ

4.รายงานผลการปฏบิัตงิาน

5.การตดิตามผล
ความกา้วหนา้

ตำรำงตรวจสอบผลกำรปฏบิตังิำนโครงกำรจดัรูปทีด่นิ  เพือ่กำรประกำศสิน้สุดโครงกำร

ตำรำงตรวจสอบผลกำรปฏบิตังิำนโครงกำรจดัรูปทีด่นิ  เพือ่กำรประกำศสิน้สุดโครงกำร
โครงกำรจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ทีบ่รเิวณ......................... (ตอ่)

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินงำน
ว.ด.ป.ที่

ด ำเนินกำร
ค ำอธบิำย

7)  กำรออกเอกสำรสทิธิใ์หม่   
ตำม ม. 71

8)  กำรจำ่ยหรอืช ำระ 
มูลคำ่เพิม่ลด

9)  หำกมทีรพัยส์นิเหลอืให้
ตกเป็นทรพัยส์นิของกองทุน

10) กำรตรวจสอบและรบัรอง  
งบกำรเงินของโครงกำร  
โดยผูส้อบบญัชี

11) รำยงำนคณะกรรมกำร 
ส่วนจงัหวดั  ภำยใน 30 วนั

12) ประกำศสิน้สุดโครงกำร 
ในรำชกจิจำนุเบกษำ



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

01 02 03 04

1) ตรวจสอบการประกาศ
โครงการ ตาม ม. 43 และ ม. 47

2) ตรวจสอบการประกาศผงั
ทีด่นิแปลงใหม่ ตาม ม. 70

3) การปฏบิตัติาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ

4) ตรวจสอบทีด่นิ 
สาธารณประโยชน์



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

05 06 07 08

5) ตรวจสอบงบประมาณโครงการ  
บญัชโีครงการ

6) การขายทีด่นิจดัหา
ประโยชนแ์ละการใชจ้า่ยเงนิ

7) การออกเอกสารสทิธิ ์
ใหม่ ตาม ม. 71

8) การจา่ยหรอื
ช าระมูลคา่เพิม่ลด



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

09 10

9) การช าระบญัชหีากมทีรพัยส์นิ
เหลอืใหต้กเป็นทรพัยส์นิกองทุน

10) การตรวจสอบงบการเงนิ
ของโครงการโดยผูส้อบบญัชี

11 12

11) รายงานคณะกรรมการ
สว่นจงัหวดัภายใน 30 วนั

12)ประกาศสิน้สดุโครงการ
ในราชกจิจานุเบกษา



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

01

1) ตรวจสอบการประกาศ
โครงการ ตาม ม. 43 และ ม. 47



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

02

2) ตรวจสอบการประกาศ
ผงัทีด่นิแปลงใหม่ ตาม ม. 70 



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

03

3) การปฏบิตัติาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ



2016 2017 2018 2019
04

4) ตรวจสอบทีด่นิ
สาธารณประโยชน์



2016 2017 2018 2019

05

5) ตรวจสอบงบประมาณโครงการ  
บญัชโีครงการ



2016 2017 2018 2019
06

6) การขายทีด่นิจดัหา
ประโยชนแ์ละการใชจ้า่ยเงนิ

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม



2016 2017 2018 2019

07

7) การออกเอกสารสทิธิใ์หม่
ตาม ม. 71

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

08

8) การจา่ยหรอื
ช าระมูลคา่เพิม่ลด



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

09

9) การช าระบญัชหีากมทีรพัยส์นิ
เหลอืใหต้กเป็นทรพัยส์นิกองทุน



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

10

10) การตรวจสอบงบการเงนิ
ของโครงการโดยผูส้อบบญัชี



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

11

11) รายงานคณะกรรมการ
ส่วนจงัหวดัภายใน 30 วนั



2016 2017 2018 2019

กำรด ำเนินงำนของแตล่ะกจิกรรม

12

12)ประกาศสิน้สดุโครงการ
ในราชกจิจานุเบกษา
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3.วางแผนกาด าเนนิงาน           
การบรหิารงบประมาณ

แนวคดิเรือ่งกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที ่
( Land Readjustment Fund )

จัดแปลงรูปที่ดินใหมใ่ห้เปน็
ระเบียบ และสวยงามตาม

แผนผังท่ีวางไว้ พร้อมทั้งจัดให้มี
ถนน   ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ       และบริการ
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน    อย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอ

กำรด ำเนนิโครงกำร              
จดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

ใหป้ระสบผลส ำเร็จ

1.วตัถปุระสงคช์ดัเจน

2.จะตอ้งมผีูจั้ดโครงการ

4.มรีะยะเวลาเริม่ตน้และ
สิน้สดุแน่นอน

5.ตอ้งมกีารควบคมุการ
ด าเนนิงาน

รปูแปลงใหมท่ีส่วยงาม           
พรอ้มมถีนนเขำ้ออก

ทกุแปลง 

สภาพแวดลอ้ม
ชมุชนดขีึน้ 
“มลูคำ่ทีด่นิ
สงูขึน้”

เพิม่มลูคา่และการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 
ไมจ่ ำเป็นตอ้งใช้

วธิ ี“เวนคนืทีด่นิ”

กำรด ำเนนิโครงกำร
Project 

Implementation

3.การควบคมุโครงการ

1.กระบวนการด าเนนิโครงการ

2.จัดองคก์ารเพือ่น าโครงการ        
ไปปฏบิัติ

4.รายงานผลการปฏบิัตงิาน

5.การตดิตามผล
ความกา้วหนา้

จบกำรน ำเสนอ

ส านักงานกองทนุจัดรปูทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที ่(สกจพ.)  
224 กรมโยธาธกิารและผังเมอืง อาคาร 4 ชัน้ M แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพ ฯ 10310

โทรศพัท ์: 0 2201 8058 โทรสาร : 0 2201 8062 

นางสาววาริน  สุขเสมอ
ขอให้ทุกท่านด าเนินโครงการได้ประสบผลส าเร็จ

และประกาศสิน้สุดโครงการโดยเร็ว


