
การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โดย : ทวนทอง ศิริมงคลวิชย์
ผู้อ านวยการส านักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย



2

สรุปการด าเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โครงการฯ

น าร่อง ปี 2552-2556

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ
ปี 2559

งบประมาณ
ปี 2560

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562

โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ยะลา 1. เพชรบุรี 1.ชัยนาท 1. นครนายก 1. ฉะเชิงเทรา 1. นครพนม 2 1. พังงา

2.น่าน 2. จันทบุรี 2.ชัยภูมิ 2. น่าน 2 2. ลพบุรี 2. อุบลราชธานี 2. ปัตตานี

3.พิษณุโลก 3. สุรินทร์ 3.นครราชสีมา 3. สมุทรสาคร 3. ราชบุรี เชียงราย 1/2 3. เชียงใหม่

4.นราธิวาส 4. พะเยา 4.เพชรบูรณ์ 2 4. พิษณุโลก2 4. ปราจีนบุรี

5.สุพรรณบุรี 5. นครพนม 5. มุกดาหาร 5. สระแก้ว 5. ชลบุรี

6. สุโขทัย 6. มหาสารคาม 6. สตูล 6. แม่ฮ่องสอน

7. เพชรบูรณ์ 7. ยโสธร 7. มหาสารคาม 2 7. ศรีสะเกษ

8. สมุทรสงคราม 8. ระนอง 8. เชียงราย

9. กาญจนบุรี 9. ระยอง 9. แพร่

10. ตรัง 10. เลย พิษณุโลก 2/2

โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

1. กรุงเทพมหานคร 1. ยะลา 2 1. มหาสารคาม 3

2. สมุทรปราการ

7 10 10 8 9 3 3

รวมโครงการที่ด าเนินการ ปี 2552-2562     50 โครงการ     43 จังหวัด     จังหวัดในข้ันเตรียมโครงการ 34 จังหวัด



4. ขั้นโครงการส าเร็จ

กระบวนการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

1. ขั้นเตรียมโครงการ 2. ขั้นอนุมัติโครงการ

3. ขั้นด าเนินโครงการ



ขั้นตอนการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

1. ขั้นเตรียมโครงการ
- ศึกษาภาพรวมโครงการ
- วางแผนแม่บทโครงการ
- วางแผนการด าเนินการ (ร่างผงัแปลงที่ดินใหม่เบื้องต้น)
- ประชุมเจ้าของที่ดิน และจัดท าค าขอด าเนนิโครงการ



ขั้นตอนการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

2. ขั้นอนุมัติโครงการ
- เสนอค าขอฯ ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด (ม.๔๑)
- ประกาศเขตส ารวจโครงการจัดรูปทีด่ิน (ม.๔๒ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน)
- ส ารวจ รังวัด สอบเขตแนวโครงการ (ม.๔๒)
- ประกาศโครงการจัดรูปที่ดิน (ม.๔๓)
- พิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 180 วัน (ม.๔๗)
- ประกาศขอบเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ม.๕๑)

(ประกาศเขตก่อนประชุมเจ้าของทีด่ินไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน)
- ประกาศโครงการในราชกิจจานุเบกษา (ม. ๔๗)



ขั้นตอนการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

3. ขั้นด าเนินโครงการ
- ประชุมเจ้าของที่ดิน จัดตั้งคณะที่ปรึกษา (ม.๕๒)
- ประเมินราคาทรัพย์สินและที่ดินก่อนโครงการ (ม.๖๑,ม.๖๒)
- สรุปแผนด าเนินโครงการ
- ส ารวจ รังวัด ปักหมุดแนวถนนโครงการ
- ออกแบบผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่
- ปักหมุดและประเมินราคาแปลงที่ดินใหม่
- ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง/แผนการโยกย้าย (ม.๕๔)
- ก่อสร้างโครงการ
- รังวัดแปลงที่ดินใหม่
- ก าหนดค่าชดเชย



ขั้นตอนการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

4. ขั้นโครงการส าเร็จ
- ประกาศผังแปลงที่ดินใหม่ (ม.๗๐)
- ออกเอกสารสิทธิ (ม.๗๑)
- ช าระค่าชดเชย รับเอกสารสิทธิ (ม.๖๙)
- เมื่อโครงการสิ้นสดุ ให้มีการช าระบัญชี (ม.๓๓)
- ประกาศสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา (ม.๗๔)



การด าเนินโครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่(ม.74)

 เมือ่โครงการจัดรูปทีด่นิส้ินสุดลง ให้มกีารช าระบัญชีโดยให้น า
ความในมาตรา 33   มาใช้บังคบัโดยอนุโลม และให้รายงานให้
คณะกรรมการส่วนจังหวดัทราบภายในสามสิบวนันับแต่วัน
ช าระบัญชีเสร็จส้ิน

 ให้คณะกรรมการส่วนจังหวดัประกาศส้ินสุดโครงการในราช
กจิจานุเบกษา



การด าเนินโครงการจัดรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที่ (ม.33)

 การช าระบัญชีสมาคมน้ัน ให้น าบทบัญญัติในประมาลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท
มาใช้บังคบัโดยอนุโลม

 ทรัพย์สินของสมาคมส่วนทีเ่หลอืจากการช าระหนีใ้ห้แบ่งเฉลีย่
คนืให้แก่สมาชิกตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อบังคบัสมาคม ถ้ายงัมทีรัพย์สินเหลอือยู่ให้ตกเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุน












