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บทที่  7 
การดําเนินการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
7.1   การดําเนินการตามแผนงานและกิจกรรม 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สามารถดําเนินการวางแผนการดําเนินงานดานสาธารณูปโภคใน
เขตพื้นที่โดยอํานาจหนาท่ีตามที่ระบุในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ไดโดยการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยบรรจุแผนงานและกิจกรรมที่สอดคลองกับทิศทางและลําดับการพัฒนา
ตามที่กําหนดในผังเมืองรวมโดยที่ผังเมืองรวมเปนแผนระยะยาว (20 ป) ของการพัฒนาเมืองเพื่อใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศน  วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด แผนผังดังกลาวจึงตองมีการกําหนดลําดับการพัฒนา
ในระยะแรก (5 ป) ตามระยะเวลาในการใชบังคับผังเมืองรวมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่    
ผังเมืองรวมนั้นๆ ครอบคลุมอยู จะตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับลําดับการพัฒนาใน
ระยะแรกตามที่กําหนด ท้ังนี้ดวยขอบเขตของผังเมืองรวมที่อาจครอบคลุมพื้นที่เมืองท่ีมีความตอเนื่องใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ควรกําหนดใหสอดคลองหรือตอเนื่องในระยะเวลาดําเนินการ
เดียวกันหรืออาจดําเนินการรวมกันในลักษณะสหการ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดแก 
เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรดําเนินการหลัก  
 การดําเนินการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขางตนอาจจําเปนตอการดําเนินการใหไดมาซึ่งท่ีดิน ซึ่งหากในเขต การปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
ไมมีท่ีดินสาธารณประโยชนหรือท่ีราชพัสดุท่ีอาจนํามาใชประโยชนเพื่อเปนสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตามที่ตองการ ยอมมีความจําเปนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการใหไดมาซึ่ง
ท่ีดินดวยการเชา การซื้อ หรือการเวนคืนที่ดินโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 (มาตรา 5) ไดบัญญัติถึงการที่ “เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพยเพื่อ กิจการใดๆ อันจําเปนเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค… หรือเพื่อการผังเมือง… หรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการเวนคืนตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้” 
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7.2   การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
 โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองจัดวางผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับผังเมืองรวม 
ในขณะที่ผังเมืองเฉพาะจะกําหนดมาตรการและรายละเอียดตางๆ ท่ีจําเปนทางผังเมืองเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามโครงการที่กําหนด ซึ่งในการจัดทําผังเมืองเฉพาะ จะตองประกอบดวย 
 1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
 2) มีแผนที่แสดงแนวเขตของบริเวณผังเมืองเฉพาะ 
 3) มีแผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนของที่ดิน ซึ่งตองจําแนกประเภทกิจการ เชน 
ยานพานิชยกรรม ยานที่อยูอาศัย ยานอุตสาหกรรม ยานเกษตรกรรม 
 4) มีแผนผังแสดงโครงขายการคมนาคมและการขนสงโดยตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน 
พรอมขนาดทางสาธารณะ 
 5) มีแผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค 
 6) การกําหนดบริเวณและรายการคําอธิบายประกอบแผนผัง ท้ังประเภทและชนิดของอาคาร
ท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง การดําเนินการดังกลาวใหรวมความถึงการใชประโยชนของ
อาคารที่อนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลงอาคาร ผิดไปจากการใชประโยชนตามที่
ไดขออนุญาตกอสราง 
 การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ จะเปนการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทํา
แผนผังและโครงการดําเนินการในบริเวณพื้นที่ตางๆ เพื่อใหเปนไปตามผังเมืองรวม ซึ่งไดแก การ
อนุรักษยานประวัติศาสตรอันเปนที่ตั้งของโบราณวัตถุสถานและชุมชนดั้งเดิม การปรับปรุงฟนฟูแหลง
เสื่อมโทรม การพัฒนาและปรับปรุงยานกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในดานพาณิชยกรรมและดาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของยานที่อยูอาศัยชานเมือง เปนตน นอกจากนี้
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะอาจกระทําในบริเวณพื้นที่ท่ีไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัย
ธรรมชาติรายแรง เชน ธรณีพิบัติภัย จนตองดําเนินการบูรณะฟนฟูบริเวณพื้นที่ดังกลาวข้ึนแทนบริเวณ
พื้นที่เดิมท่ีไดรับความเสียหาย การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ จึงเปนหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จะวางและจัดทําโครงการดําเนินการในแตละบริเวณพื้นที่ตามความจําเปนโดยจะกําหนดเปนแผนการ
ดําเนินการรวมกันทั้งในดานการคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการซึ่งเปนบทบาท
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ เพื่อใหเปนไปโดย
การประสานสอดคลองซึ่งกันและกัน 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่  7   การดําเนินการดานสาธารณูปการ 59 

 นอกจากนี้ในขั้นตอนการดําเนินจัดทําผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ท่ี
กําหนดใหการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ จะตองใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในทองท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไมนอยกวา 2 ครั้ง (มาตรา 33) ท้ังยังกําหนดใหผูท่ีเปนเจาของ
และผูครอบครองที่ดิน รวมท้ังผูมีสิทธิในการกอสรางอาคารบนที่ดินในทองท่ีนั้นๆ สามารถเสนอความ
คิดเห็นและความประสงคในการพัฒนาที่ดิน โดยมีระยะเวลาภายใน 45 วัน นับจากวันปดประกาศ 
(มาตรา 32) รวมท้ังหากบุคคลดังกลาวมีความประสงคจะดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การสาธารณสุข 
หรือสาธารณูปการตางๆ (มาตรา 34) ก็อาจเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ซึ่งเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพิจารณาใหความเห็นชอบหรือปฏิเสธหรือสั่งการเปนลาย
ลักษณอักษรใหแกไข (มาตรา 35) และอาจใหผูแสดงความประสงคจะดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปการตางๆ 
ดังกลาว ทําสัญญาวาดําเนินการตามที่เห็นชอบรวมกันได (มาตรา 36) และผังเมืองเฉพาะที่จะวางและ
จัดทําข้ึนนั้นจะตองสอดคลองกับสัญญาที่ไดทําข้ึนนี้ (มาตรา 37) ยอมแสดงใหเห็นถึงการที่ผังเมือง
เฉพาะจะเปนวิธีการประสานการดําเนินการระหวางภาครัฐในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนาโดยการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
 การใชบังคับผังเมืองเฉพาะซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กําหนดใหกระทําโดยการ
ตราเปนพระราชบัญญัติ   ซึ่งหากไมไดระบุไวเปนอยางอื่นจะมีระยะเวลาในการใชบังคับไมเกิน 5 ป   
โดยอาจขยายระยะเวลาการใชบังคับและแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหเหมาะสมกับสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็ได (มาตรา 41) โดยอํานาจแหงพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
จะมีผลตอการใหไดมาซึ่งท่ีดิน โดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปนทางหลวงและเพื่อใชในการอัน
เปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น โดยใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผูวาราชการจังหวัด
ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนเจาหนาท่ีเวนคืนอสังหาริมทรัพย (มาตรา 43) 
ท้ังนี้ในทองที่ท่ีใชบังคับผังเมืองเฉพาะจะมีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น (มาตรา 50)  เปนผู
มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามผังเมืองเฉพาะ และ
การจัดท่ีดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณ ซึ่งหมายถึง “ท่ีเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวาง
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางน้ํา ทาง
หรือทอระบายน้ํา” (มาตรา 4) และการอนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน     
รวมท้ังการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท่ียื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น (มาตรา 51) 
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เจาพนักงานทอง ถ่ินเสนอขออนุมัติ      
หลักการในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ     

จากคณะกรรมการผังเมือง 
(ม.29) 

ปดประกาศแสดงเขตทีด่ินที่ประมาณวา    
จะวางและจัดทาํผังเมืองเฉพาะ 

(ม.30) 

เชิญชวนใหเจาของ  ผูครอบครองที่ดนิหรือ 
ผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดนิของผูอืน่ 
เสนอความคิดเห็นและความประสงคใน

การปรับปรุงที่ดนิภายใน 45 วัน 
(ม.32) 

ใหเจาของ ผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิ 
กอสรางอาคารเหนือที่ดนิของผูอื่นเสนอ
ความประสงคในการดําเนินการเพื่อ

การศึกษา สาธารณสุข หรือสาธารณูปการ 
(ม.34) 

โฆษณาใหประชาชนทราบและจัดให
มีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนไมนอยกวา   2 ครั้ง 

(ม.33) 

พิจารณาใหความเห็นชอบ ปฏิเสธ หรือส่ังการให
แกไขโครงการตามที่เสนอภายใน 30 วัน 

(ม.35) 

ดําเนนิการสํารวจเพื่อ  
การวางและจัดทาํ        
ผังเมืองเฉพาะ 

วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ         
สอดคลองกับสัญญา ตาม ม.36      

(ม.37) 

ใหผูแสดงความประสงคตาม ม.34     
ทําสัญญาวาจะดําเนินการตามที่ได

ตกลงกัน (ม.36) 

อุธรณตอคณะกรรมการ
อุทธรณ  ตาม ม.70 

สงผังเมืองเฉพาะใหกรมโยธาธิการและผังเมอืง
พิจารณาใหความเห็นและทําการแกไขหรือ         
แจงเหตุผลหากไมเห็นดวยกับการแกไข 

(ม.39) 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผงัเมืองเฉพาะ
ใหคณะกรรมการผังเมอืงเฉพาะใหพิจารณา         

ใหความเห็นชอบ 
(ม.38) 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผงัเมืองเฉพาะ    
ตอรัฐมนตรีเพื่อดาํเนนิการตามพระราชบัญญตัิ 

 (ม.40) 

ดําเนนิการใหมีการประกาศพระราช
กฤษฎีกากาํหนดเขตที่ดินที่จะทําการ
สํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมือง

เฉพาะ 

หมายเหตุ  :  
                 ข้ันตอนที่ตองดาํเนินการ         
                 ตามที่กําหนดในกฎหมาย 
                 ข้ันตอนการดําเนนิการ 
                 ตามกระบวนการวางแผน 
                 ข้ันตอนที่อาจจะดําเนนิการ 
                 ตามที่กําหนดในกฎหมาย 

1 เดือน 

1.5 เดือน 

1 เดือน 

3-5 เดือน 

1 เดือน 

1 เดือน 

1 เดือน 

1 เดือน 

แผนภูมิ 7-1  ข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
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ผังเมืองรวม (20 ป) 

การพัฒนาในระยะบังคับใชผังเมืองรวม 

การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

รูปที่ 7-1  การดําเนินการตามแผนผังโครงการ 
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7.3   การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 การจัดรูปที่ดินเปนวิธีดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังโครงการโดยการยุบรวมกรรมสิทธิ์
ท่ีดินในบริเวณพื้นที่นั้นๆ  และวางผังโครงขายถนน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แลวจึงทําการ
จัดแบงกรรมสิทธิ์ท่ีดินที่เหลืออยูคืนใหแกผูท่ีเปนเจาของที่ดินตามอัตราสวนมูลคาท่ีดินกอนและหลังการ
ดําเนินการดังกลาว การจัดรูปที่ดินจึงเปนวิธีการในการใหไดมาซึ่งท่ีดินเพื่อการกอสรางโครงขายถนน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยไมตองเวนคืนอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ในการใหไดมาซึ่ง
งบประมาณเพื่อการกอสรางโครงขายถนนตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาจกระทําโดยการ
ขายท่ีดินบางสวนในบริเวณพื้นท่ีดังกลาว ยอมเปนผลใหการดําเนินการพัฒนาบริเวณพื้นที่นั้น เปนภาระ
ของผูท่ีไดรับประโยชนจากการดําเนินการพัฒนาโดยตรง ท้ังนี้ดวยมูลคาของที่ดินที่เพิ่มสูงข้ึนจากการ
ดําเนินการพัฒนาดังกลาวยอมทดแทนขนาดพื้นที่ดินที่ลดลง โดยการปนสวนที่ดินที่ใชเพื่อการกอสราง
โครงขายถนนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การขายที่ดินเพื่อการกอสรางโครงสรางพื้นฐานใน
บริเวณพื้นที่นั้นๆ 

อยางไรก็ตามดวยเงื่อนไขการจัดรูปที่ดินจะเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน จึงเปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะสําหรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมใหเปน
พื้นที่รองรับการขยายตัวของยานที่อยูอาศัยชานเมืองตามการกําหนดโดยผังเมืองรวม  นอกจากนี้ยังอาจมี
ความเหมาะสมตอการฟนฟูบูรณะบริเวณพื้นที่ท่ีอาคารและสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิมถูกทําลายหรือตองรื้อ
ถอนเนื่องจากไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือจากภัยรายแรงทางธรรมชาติ เชน ธรณีพิบัติภัย เปนตน  
การจัดรูปที่ดินนอกจากจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชประโยชนท่ีดินโดยการพัฒนาการเขาถึงและ
การมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางพอเพียงและไดมาตรฐานแลว ยังชวยแกไขปญหาขอจํากัด
เกี่ยวกับรูปแปลงที่ดินใหมีรูปทรงและสัดสวนที่เหมาะสมตอการใชประโยชนโดยการกอสรางอาคารเพื่อ
เปนที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย รวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคาโดยปราศจากขอจํากัดเกี่ยวกับ
รูปแปลงที่ดิน  
 การจัดรูปที่ดินสามารถดําเนินการไดโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 ไดนิยาม “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายความวา“การดําเนินการพัฒนา
ท่ีดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน และการรวม
รับภาระและกระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม ท้ังนี้โดยความรวมมือระหวางเอกชนกับเอกชน หรือ
เอกชนกับรัฐ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินที่เหมาะสมยิ่งข้ึนในดานการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและชุมชน และเปนการสอดคลองกับการผังเมือง” (มาตรา 3) ท้ังนี้ในหมวด 4 วาดวย     
“บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” ไดกําหนดให  “การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะตอง

( 
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สอดคลองกับหลักการผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง และดําเนินการใหมีสิ่งท่ีจะเปนประโยชน
แกสวนรวมตามความเหมาะสมแกสภาพของชุมชนและการพัฒนาเมืองตอไปในอนาคต” (มาตรา 37)  
 ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ผูดําเนินการ ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  รวมท้ังการเคหะแหงชาติหรือหนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งข้ึน
เพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีและหนวยงานของรัฐอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้ง “สมาคมจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” จะตองจัดประชุมเจาของที่ดินเพื่อปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็น โดย  
“จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินในโครงการ… ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของเจาของที่ดิน
ท้ังหมดและเปนเจาของที่ดินมีเนื้อท่ีรวมกันไมนอยกวา 2 ใน 3 ของที่ดินในบริเวณนั้น” (มาตรา 36) 
ผูดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจะตองเสนอโครงการจัดรูปที่ดินซึ่งมีรายละเอียดตางๆ เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนจังหวัด (มาตรา 41) และใชอํานาจ
ประกาศกําหนดบริเวณที่จะสํารวจเพื่อจัดทําโครงการจัดรูปท่ีดิน (มาตรา 42) รวมท้ังปดประกาศและมี
หนังสือแจงใหเจาของที่ดินไดรับทราบรายละเอียดของโครงการ  
 เมื่อเจาของที่ดินไดรับหนังสือแจงดังกลาวจะตองแจงการยินยอมหรือคัดคานหรือเสนอ
ขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วัน (มาตรา 43) คณะกรรมการสวนจังหวัดจะนําคําคัดคาน    
และขอเสนอท้ังหมดมาพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอดําเนินโครงการ 
(มาตรา 47) โครงการจัดรูปที่ดินท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวนจังหวัดแลวใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 การดําเนินการจัดรูปที่ดินอาจขอรับเงินอุดหนุนหรือขอกูยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ โดยใหคณะกรรมการสวนจังหวัดเสนอโครงการใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
(มาตรา 48) ท้ังนี้เจาของที่ดินในเขตจัดรูปท่ีดินจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
ในที่ดินที่ไดรับการจัดใหใหม (มาตรา 38) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  7-2  ตัวอยางการจัดรูปที่ดิน 
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 แผนภูม ิ 7-2 ขั้นตอนการดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
  ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
 

ผูริเร่ิมโครงการจัดประชุมเจาของที่ดนิและรวบรวมหนังสือ
แสดงความยินยอมของเจาของที่ดิน 

(ม.36) 
 

ผูที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินเสนอโครงการ 
ตอคณะกรรมการสวนจังหวัด 

(ม.41) 
 

คณะกรรมการสวนจังหวัดประกาศกําหนด
บริเวณที่จะทําการสํารวจตามคําขอของ 

ผูดําเนินการจัดรูปที่ดิน 
(ม.42) 

พนักงานเจาหนาที่ประกาศ                 
โครงการจัดรูปที่ดินและทําหนังสือ         

แจงใหเจาของที่ดินทราบ 
(ม.43) 

จัดทําผังและรายละเอียด 
โครงการจัดรูปที่ดิน 

เสนอคณะกรรมการสวนจังหวัดเพื่อพจิารณาให            
ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินภายใน 180 วัน 

(ม.47) 

ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
(ม.51-74) 

 

ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

ขั้นตอนที่อาจดําเนินการ
ไดตามกฎหมาย 

ขั้นตอนตาม
กระบวนการวางแผน 

หมายเหตุ :  


