สรุปมติสำคัญของคณะกรรมกำรผังเมือง
เล่มที่ 21
(เดือนมกรำคม – เดือนธันวำคม 2561)

คำนำ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อ มมีสิท ธิไ ด้รับ ทราบและเข้า ถึง ข้อ มูล หรือ ข่า วสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยงาน ของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 59 บัญญัติว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่มิ ใช่ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ความมั่ น คงของรั ฐ หรือ เป็นความลั บของทางราชการตามที่
กฎหมายบั ญญั ติ และต้ องจั ดให้ ประชาชนเข้ าถึ งข้ อมู ลหรื อข่ าวสารดั งกล่ าวได้ โดยสะดวก” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (7) ก็ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย
คณะรัฐมนตรีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับคณะกรรมการผังเมืองเป็นคณะกรรมการซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น สานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
จึงได้รวบรวมมติสาคัญของคณะกรรมการผังเมืองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ได้ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งเป็นคู่มือให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการดาเนินการวา ง
และจัดทาผังเมืองรวมต่อไป
ส าหรั บเอกสารสรุ ปมติ ส าคั ญของคณะกรรมการผั งเมื องฉบั บนี้ ได้ จั ดท าขึ้ นเป็ นเล่ มที่ 21
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 โดยเป็นข้อมูล
ที่ ต่ อ เนื่ อ งจากเอกสารสรุ ป มติ ส าคั ญ ของคณะกรรมการผั ง เมื อ ง เล่ ม ที่ 1 – 20 ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการผั งเมืองแห่งชาติ จึงดาเนินการ
จัดพิมพ์เอกสารนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการผังเมือง ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
มิถุนำยน 2563
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1. เรื่อง การขออนุมัติให้ท้องถิ่นดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม ตามมาตรา 18
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1.1 การขออนุมัติดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 1
2. เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 22
2.1 ผังเมืองรวมชุมชนดาเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ - ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี
2.2 ผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์
2.3 ผังเมืองรวมเมืองระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
2.4 ผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี
2.5 ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลาพูน
2.6 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
2.7 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
2.8 ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์
2.9 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
2.10 ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย
2.11 ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
2.12 ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์
2.13 ผังเมืองรวมชุมชนธาตุพนม จังหวัดนครพนม
2.14 ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
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2.24 ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
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3. เรื่อง การพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 24 (ต่อ)
3.6 ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ
3.7 ผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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3.10 ผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท
4. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม
4.1 ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 4 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
4.2 ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 5 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560
4.3 ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 4 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ. 2552
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
4.4 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
4.5 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
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4. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม (ต่อ)
4.6 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง
ตามมาตรา 26 วรรคสอง และวรรคสาม จานวน 10 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560
4.7 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 4 ผัง
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560
4.8 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 2 ผัง
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2555
4.9 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 4 ผัง
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2555
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4. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม (ต่อ)
4.10 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 5 ผัง
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕6
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕8
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง-พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556
4.11 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 6 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่
พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกาแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558
4.12 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 5 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555
5. เรื่อง การพิจารณาการขอแก้ไขข้อกาหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๖/1
5.1 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558
5.2 ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
5.3 ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
5.4 ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556
5.5 ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
5.6 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553
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5. เรื่อง การพิจารณาการขอแก้ไขข้อกาหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๖/1 (ต่อ)
5.7 ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555

228

6. เรื่อง การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
238 - 248
6.1 ขอยกเลิกผู้มีอานาจในการวางและจัดทาผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238
6.2 การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
243
การผังเมืองสาหรับการประกอบกิจการโรงแรมบางประการ
6.3 การหารือแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมในเขตพื้นที่
246
ความมั่นคงทางทหาร
7. เรื่องอื่น ๆ
7.1 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(15 ธันวาคม 2560 – 1๕ มกราคม 2561)
7.2 รายงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 30 วัน และ 90 วัน
แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 2 ผัง
- ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
- ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
(กรณีแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ)
7.3 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จานวน 2 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
7.4 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(15 มกราคม 2561 – 1๕ กุมภาพันธ์ 2561)
7.5 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการวางและจัดทาผังภาคกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
7.6 รายงานผังเมืองรวมชุมชนทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปิดประกาศ 90 วัน
แล้วไม่มีคาร้อง
7.7 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(14 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 มีนาคม 2561)
7.8 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน/จังหวัด
จานวน 2 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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7. เรื่องอื่น ๆ (ต่อ)
7.9 รายงานผังเมืองรวมชุมชนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปิดประกาศ 90 วัน
แล้วไม่มีคาร้อง
7.10 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(10 มีนาคม 2561 – 25 เมษายน 2561)
7.11 การรายงานผลการดาเนินการจัดทาข้อมูลแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
7.12 การรายงานผลความก้าวหน้าการวางผังพัฒนาในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
7.13 รายงานการแต่งตั้งกรรมการผังเมืองแทน พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน ซึ่งได้ขอลาออก
7.14 รายงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 90 วัน แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 2 ผัง
- ผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
- ผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
7.15 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(วันที่ 24 เมษายน 2561 – 10 พฤษภาคม 2561)
7.16 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2561)
7.17 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(18 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2561)
7.18 รายงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 90 วัน แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 2 ผัง
- ผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
- ผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
7.19 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จานวน 13 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกาแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561
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7. เรื่องอื่น ๆ (ต่อ)
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561
7.20 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2561)
7.21 รายงานผังเมืองรวมชุมชน ที่ปิดประกาศ 90 วัน แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 3 ผัง
- ผังเมืองรวมชุมชนไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
- ผังเมืองรวมชุมชนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
7.22 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จานวน 4 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง.(ฉบับที่ 2).พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7.23 การดาเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
7.24 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(15 สิงหาคม 2561 – 7 กันยายน 2561)
7.25 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน
จานวน 2 ผัง
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7.26 ขอให้รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง และการทบทวน
นโยบายเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
7.27 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน จานวน 2 ผัง
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561
7.28 รายงานผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 30 วัน และ 90 วัน
แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 2 ผัง
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดาเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ –
ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี
7.29 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(7 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561)
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7. เรื่องอื่น ๆ (ต่อ)
7.30 รายงานผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ จังหวัดชุมพร ที่ปิดประกาศ
90 วัน แล้วไม่มีคาร้อง
7.31 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(12 ตุลาคม 2561 – 14 พฤศจิกายน 2561)
7.32 รายงานผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 30 วัน และ 90 วัน
แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 2 ผัง
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558
7.33 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561)
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กำรขออนุมัติให้ท้องถิ่นดำเนินกำรวำงและจัดทำ
ผังเมืองรวม ตำมมำตรำ 18

๑. เรื่อง การขออนุมัติให้ท้องถิ่นดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม ตามมาตรา 18
ลาดับที่

เรื่อง/มติ

1.1 เรื่อง การขออนุมัติดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
กรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท 1704/289 ลงวันที่.1.กุมภาพันธ์ 2561.
ถึงกรมโยธาธิการและผั งเมืองแจ้งความประสงค์ขออนุมัติดาเนินการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น รายละเอียดการขออนุมัติการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ดังนี้
1. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีพื้นที่วางผังประมาณ 1,568.77 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 980,460 ไร่ ครอบคลุ มพื้ น ที่ 50 เขต และ 169 แขวง กรุงเทพมหานคร
มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมาแล้วจานวน 4 ฉบับ ได้แก่
ฉบั บ แรกกฎกระทรวงฯ ฉบั บ ที่ 116 พ.ศ. 2535 ประกาศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่
6 กรกฎาคม 2535 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 414 พ.ศ. 2542
ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 กฎกระทรวงฯ
พ.ศ. 2549 ประกาศใช้บังคับ เมื่อวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2549 และฉบับ ปรับ ปรุง
ครั้งที่ 3 กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้ บั งคั บเมื่ อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ซึ่งเป็ น ฉบั บ ปั จ จุ บั น ประกอบไปด้ ว ย แผนผั ง แสดงโครงการกิจ การสาธารณู ป โภค
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และแผนผังกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
2. ขั้นตอนการดาเนินการเรื่องการประเมินผลผังตามมาตรา 26 ได้แก่ การประชุม
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมกรุ งเทพมหานคร (รายงานการประเมิ น ผลผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ครั้ ง ที่ 2/2559 เมื่อวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 3/2559.เมื่อ วัน ที่
15 มิถุน ายน 2559 ประชุมให้ ความเห็ นด้านผั งเมือง ครั้งพิเศษ/2559 เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2559 ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4)
ปี พ.ศ. 2559 เมื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2559 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดทาผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ประชุ ม คณะกรรมการผั ง เมื อ ง เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2561 และขั้ น ตอนการ
ดาเนิ น การ เรื่องขออนุ มัติก ารวางและจัดท าผั ง ตามมาตรา 18 ได้แก่ การประชุ ม
เพื่ อประกอบการให้ ความเห็ น ด้านผั งเมือ ง (กรมฯ) เมื่ อวัน ที่ 23 มกราคม 2561
ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณากฎหมายด้ า นผั ง เมื อ ง เมื่ อ วั น ที่
31.พฤษภาคม ๒๕61
3. ด้านความพร้อมของกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครได้เห็ นชอบ
และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดาเนินโครงการวาง
แล ะจั ด ท าผั ง เมื องรวมก รุ ง เท พ ม ห าน คร (ป รั บ ป รุ ง ครั้ ง ที่ 4 ) จ าน วน เงิ น
124,941,000 บาท ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (โครงการต่อเนื่องปี งบประมาณ
2560 – 2562) ประกอบด้วยการดาเนินงาน ดังนี้
1).โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
ด้ว ยมาตรการโอนสิ ท ธิก ารพั ฒ นา (TDR).และมาตรการพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ่
(PUD) ระยะเวลาดาเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 14,960,000 บาท

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
2).โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการกาหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม
ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดาเนินการ 10 เดือน
งบประมาณ 20,500,000 บาท
3).โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาจั ด ท าแผนแม่ บ ทและมาตรการทางผั ง เมื อ ง
ที่ เหมาะสมส าหรั บ ระบบการจั ดการโลจิ สติ กส์ ในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร ระยะเวลา
ดาเนินการ 10 เดือน งบประมาณ 15,670,000 บาท
4).โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) ระยะเวลาดาเนินการ 24 เดือน งบประมาณ 47,570,000 บาท
5).การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าผั งเมื อ งรวมกรุงเทพมหานคร
(ดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์/มีส่วนร่วมกับประชาชน และจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ/
กฎกระทรวงต่าง ๆ) ระยะเวลาดาเนินการ 36 เดือน งบประมาณ 26,040,000 บาท
4. ด้านความพร้อมทางด้านบุคลากร บุคลากรของสานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
มี จ านวน 240 คน ประกอบด้ ว ยกองวางผั งพั ฒ นาเมื อ ง กองส ารวจและแผนที่
กองจั ดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟู เมือง กองควบคุมทางผั งเมื อง กองนโยบายและแผนงาน
และสานักงานเลขานุการ คณะทางานโครงการวางและจัดทาผังเมืองรวม จานวน 80 คน
แบ่ งเป็ น 14 ชุ ด ได้ แก่ .ด้ านประชากร ด้ านเศรษฐกิ จ การจ้ างงานและการท่ องเที่ ยว
ด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านผั งเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ด้ า นการคมนาคมและขนส่ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและภั ย พิ บั ติ ด้ า นสาธารณู ป โภค
ด้ า นสั งคมและสาธารณู ป การ ด้ านยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คง ด้ านการวางผั งชุ ม ชน
และภูมิทัศน์เมือง ด้านกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้านการประชาสัมพัน ธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการวางและจัดทาร่าง
ผังเมืองรวม บริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด ประกอบด้วย
บุคลากรหลัก และบุคลากรสนับสนุน
5. หลั ก การและแนวคิ ดเบื้ องต้ น ในด้ านต่ าง ๆ ได้ แก่ 1) การวางและจั ดท า
แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจะเป็นไปเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร
และการเติบโตทางเศรษฐกิจตามกรอบกาหนดของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พ.ศ. 2580 โดยมุ่งเน้นการทาให้ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองกระชับ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน การสร้าง ความสมดุลระหว่าง
แหล่งงานและที่อยู่อาศัย และการพัฒ นาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Transit.Oriented
Development หรือ TOD) บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 2) การวาง
และจั ด ท าแผนผั งแสดงที่ โล่ ง จะมี ข้ อ ก าหนดเพื่ อ สงวนสิ ท ธิ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ในบริ เวณที่ ก าหนดให้ เป็ น ที่ โล่ งเพื่ อนั น ทนาการและการรัก ษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
และที่โล่งประเภทต่าง ๆ ทั้งเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ที่โล่ง
บริเวณริมถนนและริมแม่น้าลาคลอง และเพื่อการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
เช่น ที่โล่งเพื่อการระบายน้าตามธรรมชาติ ที่โล่งพักน้าหรือแก้มลิง เป็นต้น 3) การวาง
และจั ด ทาแผนผั งแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง .จะมีข้อ กาหนดเพื่ อสงวนสิ ท ธิ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในบริ เวณที่ ก าหนดให้ เป็ น ถนนเดิ ม ขยายและถนนโครงการ
เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนสายประธาน ถนนสายหลัก และถนนสายรองให้มีความสมบูรณ์

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
โดยให้ ความส าคัญ กับ การพัฒ นาระบบการขนส่ งมวลชนทางรางและการเปลี่ ยนถ่าย
การสั ญจรระหว่างการคมนาคมขนส่ งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และระบบโลจิ สติ กส์
4) การวางและจั ด ท าแผนผั งแสดงโครงการกิ จ การสาธารณู ป โภคจะมี ข้ อ ก าหนด
เพื่ อ สงวนสิ ท ธิก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในบริเวณที่ ก าหนดให้ เป็ น ที่ ตั้ งของระบบและ
โครงข่ายสาธารณูปโภค เพื่อบูรณาการการดาเนินการด้านสาธารณูปโภค โดยให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการน้า ทั้งในด้านการประปา การรวบรวมและบาบัดน้าเสีย การระบายน้า
และการป้องกันน้าท่วมในเขตชุมชนเมือง และการชลประทานในเขตชนบท และเกษตรกรรม
5) การกาหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการ เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวมตามมาตรา 17 (6) ประกอบด้วยการปรับปรุงมาตรการให้ FAR Bonus
และการเพิ่ ม เติ ม มาตรการทางผั งเมื อ งอื่ น ๆ ได้ แ ก่ มาตรการโอนสิ ท ธิ ก ารพั ฒ นา
(Transfer of Development Right หรือ TDR) มาตรการพัฒ นาโครงการขนาดใหญ่
(Planned Unit Development หรือ PUD) และมาตรการทางผังเมืองอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สาคัญของประเทศ การพัฒนาผังเมืองฉบับใหม่
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง จึงมีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะหลายประการ ดังนี้ เรื่องที่ 1
ปัจจุบันกาลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณชานเมืองประมาณ 10 สาย มีสถานีรถไฟฟ้า
ประมาณ 300 สถานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นการคมนาคมหลัก
จึงขอทราบว่ากรุ งเทพมหานครมีน โยบายการส่ งเสริมให้ ประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณพื้น ที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า อย่างไร เพราะถ้าไม่มีนโยบายต่าง ๆ มาชี้นา
จะส่ง ผลให้การตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจายตัวก็จะไม่เป็นไปตามหลักการ Compact City
ตามที่กรุงเทพมหานครวางไว้ และทาให้ประชาชนมีค่าครองชีพในการเดินทางที่สูงมากขึ้น
เรื่องที่ 2 การออกแบบแนวคิดการวางผังรอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร
ได้ มี ก ารเตรี ย มการไว้อ ย่ างไรบ้ าง ควรเร่งด าเนิ น การออกแบบวางผั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น
การกว้านซื้อที่ดิน โดยกลุ่มบุคคลเพื่อนามาสร้างอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมต่าง ๆ
ทาให้ ป ระชาชนส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ รับ ประโยชน์ม ากนั ก โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้ ากลาง
ที่บ างซื่อ ที่จ ะดาเนิ น การแล้ ว เสร็จ ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีการวางผั งพื้ นที่ภายในสถานีแล้ ว
โดยสานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
แต่บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีเนื้อที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่ กรุงเทพมหานครควรวางผัง
เพื่อ เตรีย มรองรั บ การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นด้วย เรื่องที่ 3 เรื่องมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา
(Transfer.of.Development.Right หรือ.TDR) ขณะนี้พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับแก้ไข
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา กรุงเทพมหานคร
จะมี ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร เพื่ อน าไปพิ จารณาปรับปรุงเรื่องการโอนสิ ทธิ
การพั ฒ นาในพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื องฉบั บแก้ ไขต่ อไป เพื่ อให้ สามารถด าเนิ นการ
ให้ เป็ นรูปธรรม และเรื่อ งที ่ 4 เรื่อ งการแก้ปัญ หาน้าเน่า เสีย ในกรุง เทพมหานคร
เนื่องจากในอดีตกรุงเทพมหานครมีคลองเกือบ 4,000 คลอง ปัจจุบันคลองได้เสียหาย
ลงไปเรื่อย.ๆ และทุกคลองมีปัญหาน้าเน่าเสีย กรุงเทพมหานครจึงควรกาหนดมาตรการ
การระบายน้า เพื่อกาหนดแผนระยะยาวแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียและการป้องกันการถมคลอง
ไม่ให้สูญหาย
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2. มีความเห็นว่าการพิจารณาให้ FAR Bonus ยังขาดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ตัวอย่างเช่น การให้ FAR อาคารบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า แต่ไม่มีการกาหนด
ทางเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง สถานี จ ะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ จึ ง ขอฝากให้ ผู้ ว างผั ง ก าหนด
หลั ก เกณฑ์ ม าตรการในการให้ .FAR.Bonus.ส าหรั บ เรื่ อ งอาคารประหยั ดพลั งงาน
มีข้อสังเกตว่าในส่วนของอาคารที่ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น ส่วนนั้นจะมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาก
จึงไม่ทราบว่าจะประหยัดพลังงานได้อย่างไร จึงเห็นว่าไม่ควรกาหนดไว้ ส่วนเรื่องการให้
FAR Bonus ในกรณีที่มีการทาบ่อหน่วงน้า เพื่อป้องกันน้าท่วม ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์
กาหนดขนาดของบ่อหน่วงน้าว่าสามารถรองรับได้จานวนเท่าใด แต่กรุงเทพมหานคร
ไม่ ได้ ก าหนดไว้ สร้ า งได้ ม ากเท่ า ใดก็ ให้ ได้ รั บ โบนั ส มากเท่ า นั้ น ซึ่ ง ผิ ด หลั ก เกณฑ์
และเรื่ อ งพื้ น ที่ สี เขี ย วในกรุ งเทพมหานครเมื่ อ มี ผู้ บ ริ จ าคพื้ น ที่ ว่า งเพื่ อ น ามาพั ฒ นา
เป็นพื้นที่สีเขียวสาหรับสาธารณะ ควรจะต้องมีมาตรการในการดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าว
ให้ ยั่ งยื น ต่อไป.ไม่เช่นนั้ นเกรงว่าต่อไปเจ้าของที่ดินอาจจะนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ควรเป็นเพื่อสาธารณะจริง ๆ
3. ผั ง สาธารณู ป โภคจะมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร
เพราะปั จ จุบั น มีการขยายตัวของเมืองและการสร้างอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่มีระบบ
สาธารณู ป โภครองรั บ อย่ างเพี ย งพอ ดั งนั้ น การก าหนดพื้ น ที่ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทต่าง ๆ จะต้องคานึงถึงระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ และเรื่อง
สายสื่อสารต่าง ๆ ที่ยังไม่เป็นระเบียบ เมื่อเมืองขยายตัวขึ้นจะต้องเพิ่มสายสื่อสารมากขึ้น
ควรมี ก ารจั ด การเรื่ อ งดั งกล่ า วด้ ว ย ดั งนั้ น จึ งต้ อ งการให้ ผั งที่ อ อกมามี ค วามชั ด เจน
มีสิ่งรองรับครบถ้วน
4. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีหลายศูนย์กลาง มีลักษณะการกระจายตัวที่ไม่เป็น
แบบแผนและไม่มีความชัดเจนจึงไม่ใช่ลักษณะ Compact.City ดังนั้น การวางผังเมือง
ควรจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ เช่น บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า
ซึ่ งหากท าในลั ก ษณะนี้ ได้ กิ จกรรมหลั กหลาย ๆ อย่ างก็ จะไปตั้ งอยู่ ในศู น ย์ กลางรอง
หรือศูนย์กลางย่อยแทน ลดการเข้าสู่ศูนย์กลางหลักเพียงแห่งเดียว อย่างไรก็ตามศูนย์กลางหลัก
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใช่ขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ
5. ในอดีตกรุงเทพมหานครส่งเสริมให้สร้างที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง แต่ปัจจุบัน
เริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองมากขึ้น เหตุผลคือเพื่อลดต้นทุนในการเดินทางและทาให้
มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่จะรองรับผู้อยู่อาศัยในเมือง คือ การบริการ
สาธารณะที ่ด ี เมื ่อ วิถ ีช ีว ิต เปลี ่ย นไปในอนาคตเชื ่อ ว่า จะมีพื ้น ที ่ส ีเ ขีย วลัก ษณะ
เป็น เกษตรในเมื อ งเพิ ่ม มากขึ ้น ซึ่ ง เป็ น การลงทุ น ที่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
และประการส าคัญ ในอนาคตกรุงเทพมหานครควรเปิด โอกาสให้ ภ าคเอกชนเข้ามา
บริ หารจั ดการงานบางอย่ าง เช่ น การจั ดเก็ บขยะและน ามาผลิ ตเป็ นพลั งงานในพื้ นที่
ขนาดเล็ก ใช้รถขนส่งขยะขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดบริการที่ดีและทั่วถึง
6. ปัญหาของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้าเสีย
ปัญหาการจราจร หรือปัญหาน้าท่วมเกิดจากปริมาณจานวนประชากร ในกรุงเทพมหานคร
ไม่ว่าจะสร้างระบบสาธารณูปโภคมากแค่ไหน แต่ถ้าจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
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ก็ จ ะไม่ ส ามารถรองรั บ ได้ ดั ง นั้ น จึ ง ขอเสนอว่ า การวางผั ง เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร
ควรหารือร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อขยายพื้นที่อยู่อาศัยออกไปบริเวณชานเมืองแทน
เพราะปั จ จุ บั น กรุ ง เทพมหานครมี ร ะบบรถไฟฟ้ า เชื่ อ มโยงไปยั งปริ ม ณฑลแล้ ว
จึงทาให้การเดินทางสะดวกมากขึน้ และทาให้ปัญหาต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครลดลง
7. กรุงเทพมหานครควรมีการฟื้นฟูเมือง เพราะผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ที่ผ่านมามีการดาเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทาให้มีพื้นที่บางส่วนเสื่อมโทรมลง
บางพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง โดยกรุงเทพมหานครควรมีนโยบายที่จะกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
เพื่ อ จั ด ท าผั ง เมื อ งเฉพาะหรื อ การพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit
Development หรือ PUD) เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาน่าอยู่อาศัยอีกครั้ง
และนาไปสู่การจัดทาผังพัฒนาพื้นที่ต่อไป
8. กรุงเทพมหานครมีแนวคิด และข้อเสนอแนะอย่างไรในเรื่องบรรษัทพัฒนาเมือง
(Urban Development Corporation) เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงในร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ งที่ ก าลั ง แก้ ไ ข และเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง
บรรษัทพัฒนาเมืองให้เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับเดิม
ไม่ได้เปิดช่องไว้มากนัก อีกทั้ง ขณะนี้หลาย ๆ หน่วยงานกาลังดาเนินการ ตัวอย่างเช่น
การเคหะแห่งชาติกาลังวางแผนสร้างชุมชน ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ก าลั งจั ด ตั้ ง
กองยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผังเมืองโดยตรง จึงอยากทราบว่าได้มีการ
หารือเรื่องดังกล่าวร่วมกันหรือไม่ และสาหรับเรื่องพื้นที่สีเขียวในเมืองได้มีการวางแผน
ที่จะเพิ่มพื้นที่ไว้อย่างไรบ้าง
มติที่ประชุม

อนุ มัติให้กรุงเทพมหานครดาเนิน การวางและจัดทาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยให้กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าพนักงานการผัง ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ งผั ง ให้ ด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด โดยให้นาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณาดาเนินการ
การปรับปรุงผังต่อไป ดังนี้
1. ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
พื้น ที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้ า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ
รถไฟฟ้าเป็นการคมนาคมหลัก ทั้งในเมืองและชานเมือง
2. ควรเร่งด าเนิ น การออกแบบวางผัง บริ เวณพื้ น ที่รอบสถานี
รถไฟฟ้า โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้ากลางบางซื่อที่จะดาเนินการแล้วเสร็จ
ในเร็ว.ๆ นี้ เพื่อป้องกันการกว้านซื้อที่ดินโดยกลุ่มบุคคลเพื่อนามา
สร้างอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์มากนัก

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-6ลาดับที่

เรื่อง/มติ
3..กรุงเทพมหานครควรกาหนดมาตรการการระบายน้า เพื่อกาหนด
แผนระยะยาวในการแก้ ไ ขปั ญ หาน้าเน่ า เสี ย และการป้ อ งกั น
การถมคลองไม่ให้สูญหายไป
4..การให้ FAR BONUS กับอาคารบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า
ควรจะต้องกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน ต้องมีส่วนสาคัญที่สามารถ
เชื่อมต่อกับทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าด้วย
5. ไม่ควรกาหนดการให้ FAR BONUS สาหรับอาคารประหยัดพลังงาน
เพราะยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน เนื่องจากในส่วนของอาคารที่ได้รับ
FAR.BONUS จะมีการใช้พ ลั งงา น เพิ่ ม ม า ก ขึ้ น แ ล ะ ก า รให้
FAR.BONUS.สาหรับการทาบ่อหน่วงน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมควรจะต้อง
มี หลั กเกณฑ์ ก าหนดขนาดของบ่ อหน่ วงน้ าว่ าสามารถรองรั บได้
จานวนเท่าใดเพื่อจะกาหนด FAR BONUS ได้เหมาะสม
6..การก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เวณที่ มี อ าคารและมี
ความหนาแน่ น มากควรจะต้อ งมี ส าธารณู ป โภค สาธารณู ป การ
รองรับอย่างเพียงพอด้วย
7. กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายส่งเสริมสิทธิประโยชน์บริเวณ
ศูนย์กลางรอง ศูนย์กลางย่อย เพื่อไม่ให้กิจกรรมหลายอย่างจะต้อง
เข้าสู่ศูนย์กลางหลักเพียงแห่งเดียว
8. กรณี มีผู้บริจาคพื้น ที่ว่างเพื่ อน ามาพั ฒ นาเป็ นพื้ น ที่สีเขียว
สาหรั บ สาธารณะควรจะต้ อ งมี ม าตรการในการดู แ ลรั กษาพื้ น ที่
ดังกล่าวให้ยั่งยืนต่อไป
9. กรุงเทพมหานครควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหาร
จัดการงานบางอย่าง เช่น การจัดเก็บขยะและนามาผลิตเป็นพลังงาน
ในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้รถขนส่งขยะขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่
เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีและทั่วถึง
10..ควรมีนโยบายที่จะกาหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดทาผังเมืองเฉพาะ
หรือการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development
หรือ PUD) เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาน่าอยู่อาศัยอีกครั้ง

อ้างอิง
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กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ตำมมำตรำ 22

2. เรื่อง การพิจารณาให้เห็นชอบผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๒
ลาดับที่

เรื่อง/มติ

2.๑

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนดาเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ - ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี
ผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ - ประสำทสิทธิ์ จังหวัดรำชบุรี
เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งสำนักงำนโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ งจั ง หวั ด รำชบุ รี ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตวำงผั ง
เป็ น ผู้ ดำเนิ น กำร มี พื้ น ที่ ว ำงผั งประมำณ 56.39 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ตำบลดำเนินสะดวก ตำบลศรีดอนไผ่ ตำบลประสำทสิทธิ์ ตำบลตำหลวง ตำบลขุนพิทักษ์
และตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนิ น สะดวก ประกอบด้ว ยเทศบำลตำบลดำเนิ นสะดวก
เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ เทศบำลตำบลประสำทสิทธิ์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำหลวง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขุนพิทักษ์ และองค์กำรบริหำรส่ว นตำบลดอนไผ่ ไม่มีพื้น ที่
เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ
๑๗ (๕) เพื ่อ ให้เ ป็น ไปตำมวัต ถุป ระสงค์ข องผัง เมือ งรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ
คณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุม
ประชำชน หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่
9 กันยำยน 2558 โดยขอยกเว้นกำรดำเนินกำร (ง) อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดิน
ต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร และ (ซ) ข้อกำหนดอื่นที่จำเป็น โดยรัฐมนตรี
ประกำศก ำหนดตำมคำแนะน ำของคณะกรรมกำรผั งเมื อง ซึ่ งส ำนั ก งำนโยธำธิก ำร
และผั ง เมื อ งจั ง หวั ด รำชบุ รี ไ ด้ ด ำเนิ น กำรวำงและจั ด ท ำผั ง ตำมขั้ น ตอนของ
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดแล้ว
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในเรื่องข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องของ FAR OSR และ BCR นั้น
ควรจะต้ อ งพิ จ ำรณ ำว่ ำ ผั ง เมื อ งนั้ น อยู่ ใ นระดั บ ใด หำกเป็ น ผั ง ขนำดใหญ่ ที่ มี
ควำมหนำแน่นมำกควรกำหนด FAR กับ OSR แต่ถ้ำหำกเป็นผังขนำดกลำงหรือขนำดเล็ก
ควรกำหนด FAR กับ BCR ก็เพียงพอแล้ว ท้องถิ่นจะสำมำรถควบคุมและปฏิบัติได้ง่ำยขึ้น
ไม่ จ ำเป็ น ต้ องไปก ำหนดแบบกรุ งเทพมหำนคร เนื่ องจำกเป็ นผั งเมื องรวมขนำดใหญ่
และมีควำมหนำแน่นสูง
๒. ผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก – ศรีดอนไผ่ – ประสำทสิทธิ์ เป็นผังเมืองรวม
เปิ ดใหม่ ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ เชิ งอนุ รั กษ์ วั ฒ นธรรมดั้ งเดิ ม เพรำะมี ตลำดน้ ำด ำเนิ นสะดวก
อยู่ ในพื้ นที่ ดั งนั้ น แนวคิ ดในกำรวำงผั ง จึ ง เป็ น กำรอนุ รั ก ษ์ เป็ น หลั ก พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่
เป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย ริ ม ฝั่ ง คลองด ำเนิ น สะดวกและพื้ น ที่ โ ดยรอบเป็ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
เกษตรกรรม ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมกำรผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำด้ ำ นผั ง เมื อ งได้ พิ จ ำรณำ
รำยละเอี ย ดเรื่ อ งดั งกล่ ำวมำโดยตลอด โดยมี ข้ อเสนอแนะให้ ผู้ ว ำงผั ง ไปด ำเนิ นกำร
ปรั บ ปรุ งแก้ ไข ซึ่ งผู้ วำงผั งได้ ด ำเนิ นกำรปรั บปรุ งแก้ ไขแล้ วเป็ นส่ วนใหญ่ จึ งเห็ นควร
ให้ ค วำมเห็ น ชอบได้ มี เพี ย งบำงประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อก ำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตำมหลักกำรและมำตรฐำนทำงผังเมือง
โดยเห็นควรมอบให้สำนักผังเมืองรวมและกองนิติกำรตรวจสอบแก้ไขก่อนนำไปปิดประกำศ
90 วัน เช่น ข้อห้ำมเรื่องกำรจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อำศัย กำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
พำณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เรื่องกำรลดหลั่นของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละประเภท

อ้างอิง
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ครั้งที่ 1/2561
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เนื่องจำกเป็นผังเชิงอนุรักษ์ รวมถึงเรื่องบริเวณด้ำนบนของผังที่มีชุมชนประชิดอยู่ติดกับเขตผัง
ควรจะมีกำรขยำยเขตผังเมืองหรือกำหนดให้มีกำรวำงและจัดทำผังเมืองต่อเนื่องต่อไป
3. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1. เรื่องกำรกำหนด
OSR เนื่องจำกผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก – ศรีดอนไผ่ – ประสำทสิทธิ์ เป็นชุมชนเก่ำ
เป็นห้องแถวไม้ติดริมน้ำ กำรที่ใช้ OSR ในกำรกำหนดย่ำน ซึ่งเป็นย่ำนเก่ำจะไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมหลักวิชำกำรผังเมืองและกฎหมำยควบคุมอำคำร เรื่ องที่ 2. มำตรกำร
เรื่ อ งป้ ำ ย จำกข้ อ ก ำหนดได้ มี ก ำรยกเว้ น เฉพำะป้ ำ ยที่ แ สดงชื่ อ อำคำรและสถำน
ประกอบกำร สำหรับป้ำยทำงหลวงหรือป้ำยแสดงสถำบันรำชกำรต่ำง ๆ จะไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ใช่หรือไม่เรื่องที่ 3. เรื่องลำคลอง ลำกระโดง ซึ่งปรำกฏในพื้นที่จำนวนมำก
หำกกฎหมำยผั ง เมื อ งยั งไม่ ส ำมำรถก ำหนดให้ ค รอบคลุ ม ได้ ท้ อ งถิ่ น ควรออกเป็ น
เทศบั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษำล ำคลอง ล ำกระโดงที่ เ ป็ น สำธำรณ ะและ
ไม่ เป็ น สำธำรณะในพื้ น ที่ รวมถึ ง ย่ ำ นอำคำรเก่ ำ ให้ ค งเอกลั ก ษณ์ รู ป แบบอำคำร
ทรงอำคำรไม้ริมน้ำ โดยควรประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเทศบัญญัติ ท้องถิ่น
ที่ออกตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร มำตรำ 10 (1) และ (2) และเรื่องที่ 4. เรื่องระบบ
บ ำบั ดน้ ำเสี ย ยั งไม่มีป รำกฏในตัว เมือง ในอนำคตท้องถิ่นควรประสำนกับ ส ำนักงำน
ทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ง แวดล้อ มจัง หวัด รำชบุ รี ใ นกำรจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ำร
เพื่ อ กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด รำชบุ รี โดยนำข้อมูลแนวโน้ม
ของประชำกร นั ก ท่ อ งเที่ ย วมำประกอบกำรพิ จ ำรณำเพื่ อน ำมำจัด ท ำแผนหำพื้ น ที่
รองรับระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ได้อย่ำงเพียงพอและบรรจุอยู่ในแผนผังแสดงกิจกำร
สำธำรณูปโภคในอนำคต
4. เรื่องระยะถอยร่นริมแหล่งน้ำสำธำรณะที่กำหนดไว้ 6 เมตร ซึ่งข้อเท็จจริง
ในพื้นที่จะมีคลองดำเนินสะดวกที่เป็นคลองขนำดใหญ่และคลองย่อย.ๆ อีกประมำณ
200 คลอง ดั งนั้ น กำรก ำหนดระยะถอยร่น 6 เมตร ควรต้ อ งแยกระบุ ว่ ำเฉพำะ
คลองขนำดใหญ่หรือไม่เพรำะอำจจะมีปัญหำในทำงปฏิบัติ
5. เนื่องจำกคลองดำเนินสะดวกมีชื่อเสียงเพรำะมีกำรค้ำขำยและมีอำคำรบ้ำนเรือน
ไม้เก่ำริมคลองดำเนิน สะดวก ดังนั้น กำรถอยร่นจึงกำหนดว่ำให้อำคำรบ้ำนเรือนเก่ำ
ยังคงอยู่เช่นเดิม แต่พื้นที่ที่ยังไม่ได้สร้ำงบ้ำนหำกประสงค์จะสร้ำงจะต้องถอยร่นออกไป
6 เมตร จึ งเห็ น ควรกำหนดระยะถอยร่น 6 เมตร ริมคลองดำเนินสะดวกและคลอง
ที่มีควำมสำคัญเป็นหลัก ส่วนคลองย่อยอื่น ๆ ให้ควบคุมด้วยกฎหมำยควบคุมอำคำร
6. หลั ก กำรส ำคั ญ ของกำรถอยร่ น จำกแหล่ ง น้ ำสำธำรณะเพื่ อ ป้ อ งกั น
กำรรุ ก ล้ ำแหล่ ง น้ ำและกำรน ำเครื่ อ งมื อ กำรขุ ด ลอกคลองเข้ ำ ไปในบริ เวณริ ม น้ ำ
ซึ่งกำรกำหนด 3 เมตร จะแคบเกินไปเครื่องมือต่ำง ๆ จะเข้ำสู่พื้นที่ไม่ได้ สำหรับกำรกำหนด
ระยะ 6 เมตร ควรเป็ น กำรถอยร่น ของตัว อำคำรจำกโฉนดที่ดิน เพรำะกำรกำหนด
จำกแนวขนำนริมฝั่งตำมแนวธรรมชำติจะปฏิบัติได้ยำก ซึ่งในกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ก็ใช้วิธีถอยร่นจำกโฉนดที่ดินเช่นกัน ส่วนพื้นที่ที่ถอยร่น เจ้ำของพื้นที่
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
7. เรื่องข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 10 ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม
และที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) มีกำรกำหนดระยะถอยร่นจำกริมคลองไม่น้อยกว่ำ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
6 เมตรนั้ น เป็ น กำรกำหนดมำกเกิ น ไปหรือ ไม่ เพรำะในข้ อ เท็ จ จริงในที่ ดิ น บริเวณ
ดังกล่ำวจะมีควำมหนำแน่นและมีรำคำที่ดินสูง กำรกำหนดระยะถอยร่น 3 เมตร ตำมกฎหมำย
ควบคุมอำคำรน่ ำจะเพียงพอแล้ ว และกำรกำหนดระยะถอยร่น จำกริมคลองสำธำรณะ
ในระยะ 6 เมตร ทุกเส้น นั้น เนื่องจำกคลองในชนบทชำวบ้ำนจะมีอู่เรือที่มีห ลังคำ
ดังนั้น ควรจะต้องกำหนดข้อยกเว้นไว้ให้สำมำรถสร้ำงได้ด้วย
8. จำกสภำพข้อเท็จจริงในพื้นที่จะมีคลองและลำกระโดงจำนวนมำก ซึ่งลำกระโดง
จะมี ทั้ งที่ เป็ น สำธำรณะและไม่ เป็ น สำธำรณะ มี ขนำดที่ แตกต่ ำงกันไป มี ตั้ งแต่ ขนำด
2 เมตร ขึ้นไป ดังนั้น ถ้ำคลองมีขนำดกว้ำง 2 เมตร แต่กำหนดระยะถอยร่นไว้ 6 เมตร
จะไม่สอดคล้องกันจะมีปัญหำทำงปฏิบัติ จึงเห็นว่ำควรระบุชื่อคลองที่ต้องกำรจะกำหนด
ระยะถอยร่นไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร ลงไว้ในข้อกำหนด
9. ในข้อกำหนดได้ระบุ ว่ำคลองทั่วไปให้ มีระยะถอยร่นไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
เว้นแต่บริเวณตลำดน้ำถ้ำมีกำรก่อสร้ำงอำคำรทดแทนในพื้นที่เดิมจะต้องสร้ำงขนำด
และควำมสู งเท่ ำอำคำรเดิ ม เพื่ อต้ องกำรรั กษำเอกลั กษณ์ ของตลำดน้ ำทั้ งหมดไว้ ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดไปซึ่งในชั้นกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมืองก็ได้พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
10. เนื่องจำกแม่น้ำ ลำคลองแต่ละเส้นมีขนำดไม่เท่ำกัน จึงเห็นด้วยกับกองนิติกำร
ที่ให้ระบุชื่อล ำคลองที่มีควำมสำคัญและต้องกำรให้มีกำรควบคุม โดยให้ท้องถิ่นและ
ส ำนั กงำนโยธำธิก ำรและผั งเมื องจั งหวัด รำชบุ รีพิ จำรณำว่ำในพื้ น ที่ มี คลองที่ ส ำคั ญ
และมี ผ ลกระทบกั บ วิ ถี ชี วิ ต จ ำนวนเท่ ำ ใด โดยให้ ร ะบุ ชื่ อ ล ำคลองในข้ อ ก ำหนด
ส่วนบริเวณริมคลองดำเนินสะดวกมีควำมชัดเจนอยู่แล้วว่ำ ต้องกำรอนุรักษ์สภำพเดิมไว้
จึงให้ก่อสร้ำงทดแทนอำคำรเดิมโดยไม่ต้องถอยร่นแต่ถ้ำสร้ำงใหม่จะต้องถอยร่นออกไป
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนดาเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มข้อห้ามการจัดสรร
ที่ ดิ นเพื่ ออยู่ อาศั ย และตั ดข้ อยกเว้ น ของการจั ดสรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม “เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย ” ออก ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และให้แก้ไขเรื่องการกาหนดให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ล าคลองหรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ
ไม่ น้ อยกว่ า 6 เมตร โดยให้ ร ะบุ ชื่ อ เฉพาะแม่ น้ าหรื อ ล าคลองที่
ต้ อ งการควบคุ ม รวมทั้ ง ให้ น าข้ อสั ง เกตและข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองอื่น ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่
เรื่องการกาหนดข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเรื่องของ FAR
OSR และ BCR เรื่ องบริ เวณด้ านบนของผั งที่ มี ชุ มชนประชิ ดอยู่ กั บ
เขตผัง ควรมีการขยายเขตผังเมื องหรือกาหนดให้มี การวางและ
จัดทาผังเมืองต่อเนื่องต่อไป เรื่องข้อห้ามการติดตั้งหรือก่อสร้างป้าย
ควรยกเว้นป้ายซึ่งเป็นของทางราชการด้วย เรื่องระบบบาบัดน้าเสีย
ให้ท้องถิ่นประสานกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

จังหวัด เพื่อนาไปสู่แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดของจังหวัดราชบุรี เรื่องการกาหนดมาตรการรักษา
ลาคลอง และลากระโดงสาธารณะและที่ไม่ใช่สาธารณะ เพื่อวิถีชุมชน
2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา 17 (5) ดังนี้
(ง) อัต ราส่วนพื้ น ที่ อาคารปกคลุมดิน ต่อพื้ น ที่แปลงที่ดิน ที่ใช้
เป็นที่ตั้งอาคาร
(ซ) ข้อกาหนดอื่น ที่จาเป็น โดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
3. ให้สานักผังเมืองรวม สานักวิศวกรรมการผังเมือง กองนิติการ
และสานั กที่ เกี่ยวข้ องตรวจสอบแก้ไขให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมืองและตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง แล้ ว จึ ง ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
กาหนดต่อไป
2.2

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์
ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนศำลเจ้ ำไก่ ต่ อ จั งหวั ด นครสวรรค์ เป็ น ผั งพื้ น ที่ เปิ ด ใหม่
ดำเนิน กำรโดยกรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง โดยสำนัก งำนโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
จั ง หวั ด นครสวรรค์ ร่ ว มกั บ เทศบำลต ำบลศำลเจ้ ำ ไก่ ต่ อ มี พื้ น ที่ ว ำงผั ง ประมำณ
11.76 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,350 ไร่ ครอบคลุ มพื้นทั้งหมดของเทศบำล
ตำบลศำลเจ้ำไก่ต่อ มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี ๒๕๕6 จำนวน 3,568 คน
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.00 ต่อปี จำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ ในปี พ.ศ.๒๕76
คำดว่ำจะมีจำนวนประชำกรประมำณ 4,400 คน โดยไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง
ทำงทหำร เขตควำมปลอดภัยทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ
๑๗ (๕) เรื่อง ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติ หรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผั งเมื อ งรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ ค ณะกรรมกำรผั งเมื อ ง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วัน ที่
๒๙ ตุ ล ำคม ๒๕๕๘ เนื่ อ งจำกได้ ผ่ ำนขั้ น ตอนกำรประชุ ม ประชำชนแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
2 พฤษภำคม 2556 ก่อ นมีพ ระรำชบัญ ญัติก ำรผังเมือ ง (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ..๒๕๕๘
ประกำศใช้บังคับ
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มีประเด็นที่สำคัญในเรื่องของแผนที่ แผนผัง ที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 ลักษณะของกำรกำหนดผัง โดยเฉพำะในเรื่องของผังกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ทีก่ ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ไว้ค่อนข้ำงมำก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับควำมหนำแน่นของประชำกรที่กำหนดไว้ค่อนข้ำงจะต่ำมำก
1.2 ในเรื่องของระบบคมนำคม โดยเฉพำะบริเวณโดยรอบเป็นถนนตัดใหม่
ทั้งหมด ซึ่งเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองโดยกำหนดให้ชุมชนอยู่ในเขตวงแหวนและมี
กำรก ำหนดที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง) ประชิ ด แนวถนน
ซึ่งกำหนดขึ้นมำใหม่ อำจจะทำให้เกิดปัญหำได้ในอนำคตควรจะต้องกำหนดระยะถอยร่น

ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 15 มี.ค. 61
วำระที่ 4.3.1
หน้ำ 25 - 31
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ขอให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยสำนักวิศวกรรมกำรผังเมืองตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขด้วย
1.3 กำรก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จกำรอื่ นในที่ ดิ นทุ กประเภท
มีกำรกำหนดจ ำนวนร้ อยละไว้เท่ ำกั น ทั้ งหมด คือ ให้ ใช้ได้ไม่ เกินร้อยละสิ บของที่ ดิ น
ทุกประเภทในแต่ละบริเวณ โดยหลักแล้วไม่ควรจะกำหนดเท่ำกันหมด
1.4 ขอให้ต รวจสอบในเรื่องของกำรถอยร่น ของริม ฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง
มีกำรกำหนดไว้ในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) เท่ำนั้น แต่ถ้ำในพื้นที่ยังมีแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะอื่นๆ อีก
ควรจะต้องกำหนดระยะถอยร่นริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลองที่ต้องกำรควบคุมด้วย
2. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสองฟำกถนน ฟำกหนึ่งกำหนด
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย อีกฟำก
กำหนดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีลักษณะแตกต่ำงกันพอสมควร
จำกภำพถ่ำยทำงอำกำศจะเห็น ว่ำมีชุมชนค่อนข้ำงมำก กำรกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียว
จะสอดคล้องกับ สภำพที่เป็ นอยู่จริงหรือไม่ และในถนนสำย ก และถนนสำย ข ที่ได้
ปรับแก้ไขแล้วนั้น มีกำรกำหนดขนำดทำงเท้ำ 2.50 เมตร และปลูกต้นไม้ไว้กลำงทำงเท้ำ
ควรคำนึ งถึงเรื่องระบบท่อระบำยน้ำ สำยไฟฟ้ำลงดินเพรำะว่ำในอนำคตอำจจะต้อง
นำลงใต้ดิน ดังนั้น อำจจะต้องขยำยขนำดฟุตบำทให้ใหญ่ขึ้นด้วย
3..เมื่อกำหนดให้ชุม ชนเจริญ เติบ โตไปทำงทิศ เหนือ ของผัง ดัง นั้น เพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ควรจะต้องอธิบำยให้ท้องถิ่นหรื อชำวบ้ำนได้เข้ำใจจุดมุ่งหมำย
ในกำรกำหนดประเภทของกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรตั้งถิ่น ฐำน
ในบริเวณดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นพื้นที่น้ำท่วม
4. ขอให้ตรวจสอบปรับแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน ทุก ประเภทอีก ครั้ง เช่น ประเภทพำณิช ยกรรมและที่อ ยู่อ ำศัย หนำแน่นมำก
(สีแดง) ที่มีกำรห้ำมสถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ และรับเลี้ยงเด็ก และในข้อกำหนด
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ที่ ห้ ำ มเกี่ ย วกั บ กำรรั บ เลี้ ย งสั ต ว์
รวมทั้งข้อห้ำมขนำดอำคำรและกำรจัดสรรที่ดินประเภทต่ำง ๆ ซึ่งจะมีควำมลักลั่นกัน
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์
ตามที่เสนอโดยให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
๑) ขอให้พิจารณาทบทวนการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ซึ่งได้กาหนดไว้จานวนมาก
ในแผนผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต ควรจะต้ อ งก าหนด
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งความหนาแน่ น ของประชากร
ในแต่ละบริเวณ เนื่องจากข้อมูลที่นาเสนอบางบริเวณยังมีจานวน
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ยังมีอัตราค่อนข้างต่า
๒) ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทุก ประเภทให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๒.๑.ให้ ก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ยว)เป็ น Protection Strip หรื อก าหนดให้ มี ที่ ว่ าง
ตามแนวขนานริมเขตทางของถนนสาย ก และสาย ข (ถนนเลี่ยงเมือง)
รวมทั้งแม่น้า ลาคลอง ที่มีความสาคัญและต้องการที่จะควบคุมไว้
เพื่ อ ป้ อ งกั น การพั ฒ นาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามแนวสองฟากถนน และ
แม่น้าลาคลอง
๒.๒ ให้ทบทวนแก้ไขการกาหนดร้อยละของการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท
๒.๓ ให้ตัดข้อห้ามสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
แ ล ะ ส ถ า น ส ง เค ร า ะ ห์ ห รื อ รั บ เลี้ ย งเด็ ก ข อ ง ข้ อ ก า ห น ด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ชยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่น มาก (สีแดง) และข้อห้ามสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยง
สัตว์ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
เส้นทแยงสีเขียว)
๒.๔ ให้ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องการอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน
ประเภทต่างๆ การอนุญาตการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิยกรรม
ประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ การอนุญ าตอาคารชุด
หอพั ก หรื อ อาคารอยู่ อ าศั ย รวม การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
๓) ให้พิจารณาทบทวนการกาหนดความกว้างของทางเดินเท้า
ของถนนที่กาหนดไว้ขนาด ๒ เมตร และ ๒.๕0 เมตร ว่าเพียงพอ
หรือไม่ เนื่องจากใต้ทางเดินเท้าของถนนดังกล่าวในอนาคตอาจจะ
ต้องรองรับสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบายน้า
๔) ให้ปรับปรุงแผนที่แสดงชั้นความสูงและทิศทางการไหล
ของน้ าให้ มี ค วามชั ด เจน เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า บริ เวณไหนสามารถ
ตั้ งถิ่ น ฐานและพั ฒ นาได้ ห รื อ บริ เวณไหนไม่ ส ามารถตั้ งถิ่ น ฐาน
และพัฒนาได้
2..เห็ น ชอบให้ ย กเว้ น การด าเนิ น การตามมาตรา 17 (5)
เรื่อง ข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ)
3..ให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการ ตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์และตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
แล้ ว จึ งด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง
พ.ศ. 2518 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558
กาหนดต่อไป
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2.3 เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งระยองประกำศเป็ น กฎกระทรวงใช้ บั ง คั บ ครั้ ง แรก
ตำมกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 5 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วำคม 2526 ถึ ง วั น ที่
28 ธันวำคม 2531 ดำเนินกำรปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกำศเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 60
(พ.ศ. 2531) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2531 ถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2536
ได้ ข ยำยระยะเวลำกำรบั ง คั บ ใช้ 1 ปี จ ำนวน 2 ครั้ ง สิ้ น สุ ด กำรบั ง คั บ ใช้ วั น ที่
28 ธันวำคม 2538 ดำเนินกำรปรับปรุงครั้งที่ 2 ประกำศเป็นกฎกระทวงฉบับที่ 278
(พ.ศ. 2539) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2539 ถึงวันที่ 9 ตุลำคม 2544
ได้ขยำยระยะเวลำบังคับใช้ 1 ปี จำนวน 2 ครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้วันที่ 9 ตุลำคม 2546
ดำเนินกำรปรับปรุงครั้งที่ 3 ประกำศเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 123 ตอนที่ 69ก (พ.ศ. 2549)
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2549 ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม 2554 และได้ขยำย
ระยะเวลำบังคับใช้ 1 ปี จำนวน 2 ครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้วันที่ 2 กรกฎำคม 2556
ผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) มีพื้นที่วำงผังประมำณ
89.12 ตำรำงกิ โลเมตร หรื อ 55,700 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ในเขตต ำบลตำขั น
ตำบลหนองตะพำน อ ำเภอบ้ ำนค่ ำย และต ำบลน้ ำคอก ต ำบลทั บ มำ ต ำบลเชิ งเนิ น
ตำบลนำขวัญ ตำบลบ้ำนแลง ตำบลเนินพระ ตำบลท่ำประดู่ ตำบลปำกน้ำ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ปัจจุบันได้ถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมเมืองระยอง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2542 มีพื้นที่เกี่ยวกับ
ควำมมั่น คงทำงทหำร ได้แก่ ประภำคำรระยอง กองทัพเรือ และไม่ได้รับกำรยกเว้น
กำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เรื่อง ข้อกำหนดที่จะให้ ป ฏิ บัติห รือ ไม่ให้ ปฏิ บั ติ
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ผ่ำนขั้นตอนกำรประชุมประชำชน
เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2559 หลังมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1..มีป ระเด็น สำคัญ ที่ ค วรพิจ ำรณำเพิ่ม เติม ดัง นี้ 1. เรื่อ งโครงกำรพัฒ นำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) เนื่องจำกขณะที่วำงผังเมืองระยองและปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองระยอง ครั้งที่ 4 ยังไม่มีโ ครงกำรของ EEC ดังนั้น จึงต้องพิจำรณำว่ำ
ขณะนี้ กำรปรับปรุงผั งได้ดำเนิ นกำรให้สอดคล้องกับโครงกำรดังกล่ ำวมำกน้อยเพียงใด
เพรำะเป็นเรื่องสำคัญ 2. เรื่องน้ำท่วม ได้ให้บริษัทที่ปรึกษำฯ ไปตรวจสอบแก้ไขว่ำสำมำรถ
ดำเนินกำรได้หรือไม่ 3. เรื่องกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพำะที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เพื่อเป็น
Buffer zone ให้กับที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่ว ง) จึงขอทรำบว่ำ
กำรปรับ เปลี่ย นบริเวณดังกล่ำวอยู่ในที่ดินของใคร และจะมีประเด็น เรื่องกำรปฏิบัติ
หรือไม่ 4. บริเวณที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข ส. 13 - 30
เปลี่ยนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) พื้นที่ดังกล่ำวเป็นที่ดิน
ของเทศบำลหรือรำชพัสดุและจะนำมำใช้ประโยชน์อะไร ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์
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2. ที่ดินที่เป็นของกรมธนำรักษ์ในข้อเท็จจริงสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน ได้ แต่ค วรมีกำรสอบถำมควำมคิ ดเห็ นของกรมธนำรักษ์ ด้วยว่ำยินยอมหรือไม่
หำกไม่ยินยอมก็ให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร (สีน้ำเงิน) ตำมเดิม
3. เรื่องกำรกำหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ในพื้นที่อุตสำหกรรมเพื่อเป็นแนวป้องกัน (Protection Strip)
ระหว่ ำ งพื้ น ที่ อุ ต สำหกรรมกั บ ชุ ม ชน จะมี ปั ญ หำเรื่ อ งกำรบรรยำยเขตในขั้ น ตอน
กำรปรับปรุงผัง จึงเห็นควรยกเลิกกำรกำหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและ
กำรรั กษำคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขี ยวอ่ อน) เพื่ อเป็ นแนวป้ องกั น (Protection.Strip)
และกำหนดพื้นที่อุตสำหกรรมให้เต็มทั้งพื้นที่แล้วจึงกำหนดแนวป้องกัน (Protection.Strip)
ระยะขนำน 50 เมตร ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแทน เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว
ในกำรปรับปรุงผังต่อไป
4. ขอให้ศึกษำเพิ่มเติมกรณีพื้นที่อุตสำหกรรมหรือพื้นที่ใกล้เคียง ควรอนุญำต
ให้มีอำคำรพักอำศัยขนำดใหญ่ในพื้นที่เพื่อรองรับแรงงำน เพื่อลดปัญหำกำรเดินทำง
และปัญหำประชำชนเพิ่มขึ้นในเมือง
5. Cross.section.ถนนสำย ง ในเอกสำรประกอบกำรประชุ มหน้ ำ 4 - 85
ควรก ำหนดขนำดทำงเท้ ำ ให้ เหมำะสมหรื อ มี ข นำดใหญ่ ขึ้ น เนื่ อ งจำกในอนำคต
อำจจะมีกำรวำงท่อระบบสำธำรณู ป โภคต่ำงๆ ลงด้ำนล่ำง และเรื่องระบบระบำยน้ำ
ซึ่งในปัจจุบันน้ำจำกบ้ำนเรือนจะไหลลงท่อระบำยน้ำรวมของชุมชน ซึ่งจะรวมน้ำเสียด้วย
ยังไม่มีกำรแยกน้ำเสียออกจำกน้ำปกติบำงพื้นที่ท่อรองรับน้ำเสียเพื่อส่งเข้ำสู่ระบบบำบัด
น้ ำเสี ย มี ไม่ ทั่ วถึ ง ในอนำคตเมื องระยองจะมี กำรเจริญ เติ บโตมำก ส่ งผลให้ มี น้ ำเสี ย
ที่จะไหลลงสู่ทะเลจำนวนมำกขึ้น ก็ขอฝำกหน่วยงำนใดที่จะรับผิดชอบช่วยเข้ำมำแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ด้วย
6. ในอนำคตเมื่อเมืองมีกำรเจริญเติ บโตระบบสำธำรณูปโภคจะต้องเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร ซึ่งจะต้องเป็ นหน้ำที่ของกรมโยธำธิกำรและผั งเมืองในกำรกำหนด
และออกแบบ เพื่อให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินกำรต่อไป
มติที่ประชุม

1..เห็ นชอบร่ างผั งเมื องรวมเมื องระยอง (ปรั บปรุ งครั้ งที่ 4) ตามที่ เสนอ
โดยให้ น าข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการผั งเมื อง
ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1) ให้ ยกเลิ กการก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ ง
เพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อม (สี เขี ยวอ่ อน)
ที่ ก าหนดไว้ ล้ อ มรอบที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า
(สี ม่ วง) แต่ ให้ ก าหน ดในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ในระยะขนาน 50 เมตร ของที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า
(สีม่วง) เป็นพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) แทน
2) ให้พิจารณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ (สีน้าเงิน) บริเวณหมายเลข ส. 13 - ส. 30
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ ย. 3 - ย. 16

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ว่าที่ ดิ นดั งกล่ าวเป็ นที่ ดิ น ของกรมธนารั กษ์ หรื อไม่ หากเป็ น ที่ ดิ น
ของกรมธนารักษ์ ควรสอบถามความเห็น จากกรมธนารักษ์ด้วย
ว่ายินยอมหรือไม่ หากกรมธนารักษ์ไม่ยินยอมก็ให้คงการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ (สีน้าเงิน) ตามเดิม
3) ให้พิจารณาทบทวนการกาหนดความกว้างของทางเดินเท้า
ว่าเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากใต้ทางเท้าของถนนดังกล่าวในอนาคต
อาจจะต้องรองรับระบบสาธารณูปโภค เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
และท่อระบายน้า เป็นต้น
4) ขอให้พิจารณาทบทวนการกาหนดค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคาร
รวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้ นที่แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคาร
(FAR) และอัตราส่วนของที่โล่งว่างต่อแปลงที่ดิน อีกครั้ง ให้มีความ
ถูกต้องสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติได้
2. เห็ นชอบให้ ยกเว้ น การด าเนิ นการตามมาตรา 17 (5)
เรื่อง ข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ง) (จ) (ช) และ (ซ)
3. ให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการตรวจสอบการแก้ไขให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ และตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
แล้ ว จึ ง ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง
พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กาหนดต่อไป
2.4 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี
ผังเมืองรวมชุมชนนำยำง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่
ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักผังเมืองรวม มีพื้นที่วำงผังประมำณ
264.15 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ 165,093 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 7 ต ำบล ได้ แ ก่
ตำบลหนองจอก และตำบลปึ กเตียน อำเภอท่ำยำง ตำบลหนองศำลำ.ตำบลบำงเก่ำ
ตำบลนำยำง ตำบลดอนขุน ห้ ว ย และต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัด เพชรบุ รี
ประกอบด้ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 6 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบำลต ำบลนำยำง
เทศบำลต ำบลหนองจอก เทศบำลต ำบลบำงเก่ำ องค์ กำรบริ หำรส่ วนต ำบลหนองจอก
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลปึ ก เตี ย น และองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลหนองศำลำ
ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำร
ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ
คณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุม
ประชำชนหลังมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ
ทั้ ง นี้ ได้ น ำเสนอคณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนนำยำง – หนองจอก
จำนวน 7 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2549 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม
2557 (พิ จำรณำเขตวำงผั งปรั บปรุ งใหม่ ) ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 (พิ จ ำรณำผั งร่ำง)
เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2559 และ 26 พฤษภำคม 2559 ครั้งที่ 5 (พิจำรณำผังร่ำง

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย.61
วำระที่ 4.2
หน้ำ 23 - 27
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ก่อ นปิ ดประกำศ 15 วั น ) เมื่ อ วัน ที่ 13 กรกฎำคม 2559 ครั้งที่ 6 เมื่ อวันที่ 30
สิ งหำคม 2559 และครั้ งที่ 7 เมื่ อวั นที่ 26 กั นยำยน 2560 เสนอกรมโยธำธิ กำร
และผั งเมื อง จ ำนวน 3 ครั้ ง ครั้ งที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ กำยน 2557 ครั้ งที่ 2
เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2560 และเสนอ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้
1. ผั งเมืองรวมชุมชนนำยำง - หนองจอก เป็นผั งพื้ นที่เปิดใหม่ ซึ่งต่อเนื่อง
จำกอ ำเภอชะอ ำ และอ ำเภอหั ว หิ น ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย งกั น เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
ชำยฝั่งทะเลที่มีทรัพยำกรธรรมชำติสวยงำม เพรำะฉะนั้นกำรวำงผังในพื้นที่บริเวณดังกล่ำว
จึงเป็ น กำรวำงผั งในเชิงวิสั ยทั ศน์ หมำยควำมว่ำ เป็นกำรส่ งเสริมให้ เป็นพื้นที่ที่จะมี
กำรพัฒ นำเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับกำรพัฒ นำกำรท่องเที่ยวจำกอำเภอชะอำ
และอำเภอหัวหิน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 อำเภอชะอำมีนักท่องเที่ยวประมำณ 4.8 ล้ำนคน
และอ ำเภอหั ว หิ น ประมำณ 5.9 ล้ ำ นคน พื้ น ที่ ดั ง กล่ ำ วจึ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ เหมำะสม
ทีจ่ ะเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวในอำเภอหัวหินและอำเภอชะอำ ประกอบกับมีโครงกำร
ของรัฐบำลที่ดำเนินกำรในบริเวณผังเมืองรวมชุมชนนำยำง - หนองจอก เช่น โครงกำร
รถไฟควำมเร็ ว สู ง โครงกำรรถไฟทำงคู่ และโครงกำรมอเตอร์เวย์ จำกกำรพิ จำรณำ
ของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมืองมีประเด็นหลักหลำยประเด็น
ที่ให้ ควำมเห็ นไปว่ำควรจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพำะเรื่องกำรระบำยน้ำ ซึ่งผู้วำงผัง
ได้ มี ก ำรปรั บ ปรุ งแก้ ไขแล้ ว ทั้ งหมด ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ำรณำในภำพรวมก็ เห็ น สมควร
ให้ควำมเห็นชอบได้
2. มี ข้อสั งเกตว่ำกำรตั ดถนนเข้ำไปในทุ่ งนำในอนำคตจะเกิดเป็ นเมืองตำมมำ
ถ้ ำเกิ ดปั ญ หำน้ ำท่ วมจะแก้ ไขปั ญ หำอย่ ำงไร ส ำหรั บ เรื่อ งตั ว เลขประชำกรไม่ไ ด้น ำ
ประชำกรแฝงมำคำนวณด้ว ย จำนวนประชำกรที่นำมำคำนวณจะสำมำรถรองรับ
ประชำกรท้องถิ่น ที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น ส่วนเรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
มีอะไรเป็นตัววัด และด้ำนเศรษฐกิจที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 3 - 29
ได้มีกำรวิเครำะห์ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัดแต่ยังไม่มีกำรวิเครำะห์ ในระดับท้องถิ่น
จึงขอให้นำข้อมูลที่ได้ศึกษำวิจัยมำใช้ให้เกิดประโยชน์มำกยิ่งขึ้น
3. ประเด็นดังกล่ำวในชั้นคณะอนุกรรมกำรผังเมืองฯ ได้พยำยำมตรวจสอบ
รำยละเอียดและสอบถำมผู้วำงผังในเรื่องกำรกำหนดข้อกำหนดต่ำง ๆ เนื่องจำกมีกฎหมำย
หลำยฉบั บ ที่ ป ระกำศบั งคั บ ใช้ ในบริ เวณดั ง กล่ ำ ว โดยเฉพำะประกำศกระทรวง
ทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ง แวดล้อ มฯ ที่ต่อ เนื่อ งมำจำกผัง เมือ งรวมเมือ งชะอำ
สำหรับเรื่องกำรถอยร่นริมชำยฝั่งทะเลรวมถึงกิจ กรรมบำงประเภท ซึ่งในข้อกำหนด
ได้ดำเนินกำรเพื่อที่จะไม่ให้ขัดแย้งกันอยู่แล้ว โดยข้อเท็จจริงกำรวำงผังเมืองจะกำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงไรจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยทุกฉบับที่มีอยู่ ในพื้นที่นั้น ๆ
โดยเฉพำะเขตพื้นที่ของนิคมสหกรณ์ได้มีกำรสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทรำบว่ำเรื่อง
ของกระบวนกำรนิคมสหกรณ์จะมีกำรเปลี่ยนแปลงเรื่องกรรมสิทธิ์ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ในที่สุดก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของสมำชิกฉะนั้น ก็จะเป็นกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่น
ที่ได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว
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4. ในกำรกำหนดบั ญ ชีประเภทโรงงำนต้องสอดคล้ องกับบั ญชีท้ ำยประกำศ
กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ล ำดับที่ 20 โรงงำนประกอบกิจกำร
เกี่ยวกับกำรทำน้ำดื่มและน้ำแร่กระบวนกำรผลิตไม่ได้ต่ำงกัน เพรำะนอกจำกนี้ยังเห็นว่ำ
ต้องมีกำรขุดน้ำบำดำลในควำมลึก 200 เมตร กับ 400 เมตร ควรจะประกอบกิจกำร
ได้เหมือนกัน ส่วนลำดับที่ 92 ห้องเย็นควรระบุว่ำไม่มีกำรแกะล้ำงหรือแปรสภำพวัตถุดิบ
เพรำะในข้ อ เท็ จ จริ งห้ อ งเย็ น ในบำงครั้ งท ำให้ เกิ ด น้ ำเน่ ำเสี ย และควรระบุ ข้ อ ห้ ำม
กำรใช้ แอมโมเนี ยด้ วยจึ งจะครอบคลุ มตำมวัตถุ ประสงค์ ของผั งเมื อง และล ำดั บที่ 98
ระบุ ในข้ อก ำหนดเพิ่ มเติ มว่ ำไม่ มี กำรฟอกย้ อมสี แต่ ในประเภทหรื อชนิ ดของโรงงำน
ระบุว่ำเป็นโรงงำนซักแห้ง ซักรีด ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้ ำ ควรตัดคำว่ำย้อมผ้ำออก
เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีท้ำยข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนนำยำง – หนองจอก และสำหรับ
เรื่องแพล้นปูน ไม่ได้มีกำรกำหนดไว้ในบัญชีท้ำยข้อกำหนดจึงมีควำมเข้ำใจว่ำไม่สำมำรถ
ท ำได้ ในพื้ น ที่ แต่ มี ข้ อเสนอแนะว่ำ เมื่ อพื้ นที่ ผั งเมื องรวมชุ ม ชนนำยำง - หนองจอก
มีกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จะต้องมีกำรก่อสร้ำง
อีกจำนวนมำก ดังนั้น แพล้นปูนจะมีประโยชน์ในกำรก่อสร้ำงให้รวดเร็วขึ้นโดยอำจจะ
มีกำรเพิ่มเติมข้อกำหนดให้มีระยะไม่เกิน 100 เมตร จำกสถำนที่ก่อสร้ำง
5. เรื่องข้อมูลกำรระบำยน้ำควรประสำนกั บกรมชลประทำน เนื่องจำกขณะนี้
มีโครงกำรพัฒนำเรื่องกำรป้องกันน้ำท่วมหลำยโครงกำร ทั้งเรื่องประตูระบำยน้ำ ผันน้ำ
กำรขุดลอกคลองในพื้นที่ ซึ่งจะสำมำรถรองรับได้ในระยะ 10 ปี และบริเวณพื้นที่ พ 2
ไม่ จ ำกั ดควำมสู งอำคำรไว้ อำจจะก่ อให้ เกิ ดปั ญ หำในระยะยำวท ำให้ ในพื้ นที่ มี อำคำร
ประเภทคอนโดหรือโรงแรมสูง ๆ มำกขึ้น และปัญหำกำรจรำจรในช่วงท่องเที่ยวตำมมำ
6. ผังเมืองรวมชุมชนนำยำง – หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ดังนั้น ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เรื่องถนน
ขณะนี้ได้มีกำรออกแบบถนนภำยในไว้ค่อนข้ำงมำก และที่สำคัญเส้นทำงรถไฟควรจะพัฒนำ
คู่ขนำนไปพร้อมกับโครงกำรพัฒนำพื้นที่ด้วยเพื่อช่วยบรรเทำปัญหำกำรจรำจรในอนำคต
7. ขอฝำกประเด็น ข้อเสนอของคณะกรรมกำรผังเมืองให้ท้องถิ่น พิจ ำรณำ
สิ่งที่สำมำรถนำไปพิจำรณำดำเนินกำรได้ เนื่องจำกเห็นว่ำจะมีแนวควำมคิดที่จะรวมกลุ่ม
คล้ำยบรรษัทพัฒนำเมืองเพื่อพัฒนำในพื้นที่ซึ่งท้องถิ่นสำมำรถที่จะผลักดันในเรื่องของ
ระบบขนส่งมวลชนหรือเรื่องกำรพัฒนำเมืองในพื้นที่ให้เป็นไปในรูปแบบที่เหมำะสม
เพื่อทำให้บ ริเ วณดัง กล่ ำ วเป็น แหล่ง ท่อ งเที่ย วที่ดีไ ด้ สำหรับ เรื่อ งควบคุม ควำมสูง
ของอำคำร FAR.ได้กำหนดไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ให้ สูงมำกในแต่ละพื้นที่
เพรำะฉะนั้นเรื่องของควำมสูงจึงไม่น่ำกังวล
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี
ตามที่เสนอโดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. การวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งทุ ก เมื อ งควรน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี
การศึ ก ษาไว้ แ ล้ว เช่ น ข้ อมู ลจานวนประชากรแฝง ข้ อมู ลจ านวน
นักท่องเที่ยว ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลอื่น ๆ มาประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้สาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐานสามารถรองรับได้
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อ้างอิง
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๒. ให้ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของอุตสาหกรรม
ในบั ญ ชี อุ ต สาหกรรมแนบท้ า ยกฎกระทรวงฯ ที่ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ และ
มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ เ หมื อ นกั น และต่ อ เนื่ อ งกั น ให้ ส ามารถ
ด าเนิ น การได้ เช่ น เรื่ อ งการอนุ ญ าตโรงงานผลิ ต น้ าดื่ ม น้ าแร่
โรงงานห้องเย็น แกะล้าง โรงงานซักรีด ซักแห้ง .ซักฟอก ย้อมผ้า
และแพล้ น ปู น เป็ น ต้ น โดยจะต้ อ งมี ค วามเหมาะสมกั บ พื้ น ที่
และสิ่งแวดล้อมด้วย
3. ให้ ก องนิ ติ ก าร ส านั ก ผั งเมื อ งรวม และส านั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตรวจสอบแก้ ไ ขร่ า งผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนนายาง - หนองจอก
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ในภาพรวมทั้ ง หมดให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์
และมาตรฐานของกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง แล้ วจึ งด าเนิ นการ
ตามขั้ นตอนที่ พระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 และฉบั บ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กาหนดต่อไป
2.5 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลาพูน
ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง โดยส ำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ล ำพู น
มี พื้ นที่ วำงผั งประมำณ 10 6 ตำรำงกิ โลเมตร หรื อประมำณ 6 6 ,2 5 0 ไร่
ครอบคลุ มพื้ นที่ ทั้ งหมดของเทศบำลต ำบลมะเขื อแจ้ อ ำเภอเมื องล ำพู น จั งหวั ดล ำพู น
มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 24,212 คน จำนวนประชำกร
คำดกำรณ์ ๒๐ ปี ข้ ำงหน้ ำในปี พ.ศ. 2575 มี ป ระชำกรรวมทั้ งสิ้ น 29,600 คน
มีอัตรำกำรเจริญเติบโตร้อยละ 1.0 ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับ
กำรยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผั งเมื อ งรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ ค ณะกรรมกำรผั งเมื อ ง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วัน ที่
๒๙ ตุ ล ำคม ๒๕๕๘ เนื่ อ งจำกได้ ป ระชุ ม ประชำชนเมื่ อ วั น ที่ 27 มี น ำคม 2558
ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่
9 กันยำยน 2558
ทั้งนี้ ได้น ำเสนอคณะที่ป รึกษำผั งเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกรำคม 2556 (พิจำรณำเขตวำงผัง) ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภำคม 2556
(พิจำรณำร่ำงผังเมืองรวมเบื้องต้น) และครั้งที่ 3 วันที่ 26 มีนำคม 2558 (พิจำรณำ
ร่ำงผังเมืองรวมหลังจำกผ่ำนควำมเห็ นกรมฯ) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 (พิจำรณำเขตวำงผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้)
และครั้งที่ 2 วันที่ 22 เมษำยน 2557 (พิจำรณำร่ำงผังเมืองรวม) และคณะอนุกรรมกำร
ผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหำคม 2558
และครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎำคม 2560

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย.61
วำระที่ 4.4
หน้ำ 33 -35
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คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ประเด็นในเรื่องของขนำดพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมทั่วไป
ที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้ำ (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง)
ที่ก ำหนดไว้จ ะสำมำรถรองรั บ กับ อุต สำหกรรมที่ มีอ ยู่ได้ห รือไม่ รวมทั้ งผั งเมือ งรวม
ชุม ชนมะเขื อ แจ้ จั งหวัด ล ำพู น เป็ น ผั งที่ มี พื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั บ ผั งเมื อ งรวมเมื อ งล ำพู น
ซึ่งจะมี พื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งและทั บ ซ้อ นกั บ เขตผั งเมื องรวมเมื องล ำพู น บำงส่ ว น เนื่ องจำก
ต้องกำรจะวำงผังให้เต็มพื้นที่เขตกำรปกครองตำบลมะเขือแจ้
2. พื้ น ที่ อุ ต สำหกรรมและคลั ง สิ น ค้ ำ (สี ม่ ว ง) หำกก ำหนดให้ ส ำมำรถ
ตั้งโรงพยำบำล สถำนดูแลผู้สูงอำยุ หรือเด็กได้ด้วย ก็จะเป็นกำรสนับสนุนในเรื่องของแรงงำน
เพรำะเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยจะได้ ใช้ บ ริ ก ำรสถำนพยำบำลในพื้ น ที่ ไม่ ต้ อ งออกไปนอกพื้ น ที่
และยั งช่ว ยลดผลกระทบในเรื่องกำรจรำจร และผลกระทบในเรื่องของสิ่ งแวดล้ อ ม
น้ำเสีย ขยะด้วย
3. ตำมหลักกำรผังเมืองจะไม่ส่งเสริมกิจกรรมบำงประเภท เช่น โรงพยำบำล
โรงเรียน สถำนที่รั บเลี้ยงคนชรำและเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขัดแย้ง และไม่เหมำะสม
เนื่องจำกในพื้นที่อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เป็นพื้นที่ที่มีมลพิษไม่มำกก็น้อย
4. เรื่องข้อกำหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่กำหนดไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง ในระยะ ๑๕ เมตรนั้น
โดยวั ตถุ ประสงค์ ของกำรก ำหนดที่ ดิ นประเภทดั งกล่ ำวจะก ำหนดเฉพำะที่ ดิ นของรั ฐ
หรือที่ดินสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น แต่เนื่องจำกที่ดินบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นที่ดิน
ของเอกชนซึ่ ง มี ก รรมสิ ท ธิ์ ดั งนั้ น จึ งไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งก ำหนดเป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ ง
เพื่ อ นั น ทนำกำรและรั ก ษำสิ่ งแวดล้ อม (สี เขี ย วอ่ อน)แต่ ให้ ก ำหนดเป็ นระยะเว้ นว่ำง
จำกริ มฝั่ งแม่ น้ ำ ล ำคลอง ไม่ น้ อยกว่ำ 6 เมตร และพื้ นที่ ที่ ต่ อเนื่ องจำกระยะเว้นว่ ำง
ให้กำหนดควำมสูงของอำคำรไม่เกิน 8 เมตร
5. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
และคลังสินค้ำ (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) ที่อยู่ติดกับที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่ น น้ อย (สี เหลือง) พิจ ำรณำแล้ว เห็ นว่ำมีศักยภำพควรจะเป็ นพื้น ที่อยู่อำศัย
หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) มำกกว่ำ เพรำะบริเวณดังกล่ำวในอนำคตจะมีอำคำรประเภทหอพัก
หรือที่อยู่อำศัยสำหรับแรงงำนจำนวนมำก
6. ผู้ ว ำงผั ง ควรหำรื อ กั บ อุ ต สำหกรรมจั ง หวั ด ล ำพู น อี ก ครั้ ง เพรำะมี
อุตสำหกรรมในส่วนที่ต่อเนื่องกัน ใช้วัตถุดิบเดียวกัน กระบวนกำร ขั้นตอนเหมือนกัน
ควรจะสำมำรถให้ดำเนินกำรได้ เช่น กำรผลิตนม ควรให้สำมำรถดำเนินกำรผลิตเนยได้ด้วย
หรือโรงงำนไม้ ทำวงกบ ก็ให้สำมำรถทำกำรอบไม้ได้ด้วย
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบ ร่ า งผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชน มะเขื อ แจ้ จั ง หวั ด ล าพู น
ต าม ที่ เส น อ โด ย ให้ น าข้ อ สั งเก ต แ ล ะข้ อ เส น อ แ น ะข อ ง
คณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข
๑. ให้ ปรั บ เปลี่ ยนแก้ ไขการก าหนดที่ ดิ นประเภทที่ โล่ ง
เพื่ อนันทนาการและการรั กษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขีย วอ่อน)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 20 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ให้กาหนดเป็นระยะเว้นว่างจากริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
และพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากระยะเว้นว่าง ให้กาหนดความสูงของอาคาร
ไม่ เกิ น 8 เมตรแทน เนื่ อ งจากการก าหนดที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม (สี เขี ยวอ่ อน)
มีวัตถุประสงค์ กาหนดในทีด่ ินที่เป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินสาธารณประโยชน์
๒. ให้ พิ จารณาปรั บเปลี่ ยนการก าหนดที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อาศั ย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ติดกับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่ ไ ม่ เ ป็ น มลพิ ษ ต่ อ ชุ ม ชน หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มและค ลั ง สิ น ค้ า
(สีขาวมีกรอบและเส้น ทแยงสีม่วง) เป็ น ที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของแรงงาน
ใกล้แหล่งทางาน เนื่องจากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) มีข้อจากัดที่ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยในภาคแรงงาน เช่น
หอพักหรืออาคารอยู่อาศัยรวม เป็นต้น
๓. ให้ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิ ดของอุตสาหกรรม
ในบั ญ ชี อุ ต สาหกรรมแนบท้ า ยกฎกระทรวงฯ ที่ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ และ
มีกระบวนการผลิตที่เหมือนกันและต่อเนื่องกันให้สามารถดาเนินการได้
เช่น การผลิตนม การผลิตเนย การผลิตวงกบไม้ การอบไม้ เป็นต้น
โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่และสิ่งแวดล้อมด้วย
๔. ให้ ต รวจสอบและเพิ่ ม เติ ม ที่ ดิ น บริ เวณที่ ไ ด้ ป ระกาศเป็ น
เขตปฏิรูปที่ดินของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ในแผนผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต หรื อ ข้ อ ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน
๕. ให้ ก องนิ ติ ก าร ส านั ก ผั งเมื อ งรวม และส านั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตรวจสอบแก้ ไขร่ า งผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนมะเขื อ แจ้ จั งหวัด ล าพู น
ในภาพรวมทั้ ง หมดให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ และมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง แล้ ว จึ งด าเนิ น การตามขั้ นตอน
ที่พระราชบัญญั ติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดต่อไป
2.6 เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ผังเมืองรวมเมืองนครนำยกประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับครั้งแรก เมื่อวันที่
3 กรกฎำคม 2530 สิ้นสุดกำรบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2535 ดำเนินกำร
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2539 สิ้นสุดกำรบังคับใช้
เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2544 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี สิ้นสุด
กำรบั งคั บ ใช้ เมื่อ วัน ที่ 9 ตุ ล ำคม 2546 จำกนั้ นได้ ดำเนิ นกำรปรับ ปรุงผั งครั้งที่ 2
ประกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภำพั น ธ์ 2549 สิ้ น สุ ด กำรใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่
20 กุมภำพันธ์ 2554 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี สิ้นสุดกำรใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 (ปัจจุบันผังขำดอำยุ)

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วำระที่ 4.3.1
หน้ำ 37 - 41

- 21 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มี พื้ น ที่ เขตวำงผั ง ประมำณ 67.59 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ 42,244 ไร่
ครอบคลุ ม ท้ อ งที่ ต ำบลพรหมณี ต ำบลบ้ ำ นใหญ่ ต ำบลท่ ำ ช้ ำ ง ต ำบลนครนำยก
และตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก ประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองนครนำยก องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพรหมณี องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำช้ำง
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังกระโจม ปัจจุบันได้ถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรวำงและ
จั ด ท ำผั ง เมื อ งรวมเมื อ งนครนำยกให้ แ ก่ เ ทศบำลเมื อ งนครนำยกแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
19 กั น ยำยน 2549 และได้ ว่ ำจ้ ำงบริษั ท เออร์เบิ้ น สเปซ จำกั ด ในกำรปรับ ปรุ ง
ผังเมืองรวมครั้งที่ 3 ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำรยกเว้น
กำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เรื่อง ข้อกำหนดที่จะให้ ป ฏิ บัติห รือ ไม่ให้ ปฏิ บั ติ
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง
ครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วัน ที่ ๒๙ ตุ ล ำคม ๒๕๕๘ เนื่ อ งจำกได้ ผ่ ำนขั้ น ตอนกำรประชุ ม
ประชำชน เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2559 หลัง พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4)
ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจำกผังเมืองรวมเมืองนครนำยกมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
อำจจะมีควำมจำเป็นต้องมีไซโล โรงงำนทำปุ๋ยชีวภำพ ส่วนเรื่องของกำรปศุสัตว์ต้องมี
โรงฆ่ำสัตว์ รวมถึงโรงงำนซ่อมอุปกรณ์กำรเกษตร เช่น รถไถนำ รถแทรกเตอร์ .ซึ่งเป็น
โรงงำนที่ต่อเนื่องกับกำรเกษตรกรรม แต่เมื่อได้พิจำรณำในบัญชีอุตสำหกรรมแนบท้ำย
กฎกระทรวงฯ ปรำกฏว่ำกิจกรรมดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชี จึงขอให้พิจำรณำทบทวน
เพิ่มเติม โดยให้ประสำนกับสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครนำยก
2. เรื่ อ งโรงงำนอุ ต สำหกรรม ได้ มี ก ำรขอแก้ ไขมำหลำยครั้ งแต่ ป ระชำชน
ในพื้ น ที่ ไม่ เห็ น ด้ ว ย แต่ เนื่ อ งจำกผั ง เมื อ งรวมเมื อ งนครนำยกพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น
พื้นที่เกษตรกรรม จึงขอให้ผู้วำงผังรับไปพิจำรณำทบทวน โดยให้ประสำนกับสำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดนครนำยก แล้วจึงให้ดำเนินกำรปิดประกำศ ๙๐ วันต่อไป
3. ในครำวประชุ มเรื่ องกำรแก้ ไขผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครนำยก มี ป ระชำชน
จำนวนมำกไม่ประสงค์ในเรื่องของโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่ ซึ่งแต่เดิมผังเมืองรวมต่ำง ๆ
จะมี ก ำรก ำหนดที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมเฉพำะกิ จ (สี ม่ ว งอ่ อ น) ไว้ เพื่ อ รองรั บ
เรื่องโรงงำนอุตสำหกรรมบำงประเภทไว้ ต่อมำได้มีกำรยกเลิกและให้ สำมำรถดำเนินกำร
ได้ในที่ดินประเภทต่ำง ๆ ในลักษณะเป็นอุตสำหกรรมบริกำร แต่ในส่วนของผังเมืองรวมเมือง
นครนำยกยังมีกำรกำหนดที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) ไว้เพื่อรองรับ
อุตสำหกรรมบำงประเภทที่ไม่สำมำรถสอดแทรกอยู่ในพื้นที่ต่ำง ๆ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ
ว่ ำที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมเฉพำะกิ จ (สี ม่ ว งอ่ อ น) ที่ ก ำหนดไว้ ได้ ค รอบคลุ ม
อุตสำหกรรมดังกล่ำวหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระจัดกระจำยอยู่ในพื้นที่ทั่วไป
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
โดยให้ น าข้ อ สั ง เกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการผั งเมื อง
ไปปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นการให้พิจารณาทบทวนเพิ่มเติมบัญ ชี

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

อุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ในเรื่องของไซโล โรงฆ่าสัตว์
ปุ๋ยชีวภาพ และโรงซ่อมอุปกรณ์การเกษตร เนื่องจากพื้นที่วางผัง
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
และผู้วางผังหารือกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย
๒. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา ๑๗ (๕) ได้แก่
(ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลัง
ต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้
เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
๓. ให้กองนิติการ สานักผังเมืองรวม และสานักที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
แก้ไขร่างผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ แล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนที่ พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
กาหนดต่อไป
2.7 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองขอถอนวำระที่ 4.3.2 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนไร่
จังหวัดอุทัยธำนี ตำมมำตรำ 22 เนื่องจำกระยะเวลำได้ล่วงเลยไปมำกแล้วและยังคงมี
เรื่องสำคัญที่เป็นนโยบำยเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองถอนเรื่องออกจากระเบียบ
วาระการประชุ ม และให้ น ามาเสนอในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป
เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยไปมากแล้ว และยังคงมีเรื่องสาคัญ
ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา

2.8 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองขอถอนวำระที่ 4.3.3 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมมำตรำ 22 เนื่องจำกระยะเวลำได้ล่วงเลยไปมำกแล้วและยังคง
มีเรื่องสำคัญที่เป็นนโยบำยเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
มติที่ประชุม

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วำระที่ 4.3.2
หน้ำ 42

เห็นชอบให้ฝ่ายเลขาฯ ถอนเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุม
และให้ น ามาเสนอในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป เนื่ อ งจากขณะนี้
ระยะเวลาได้ ล่ ว งเลยไปมากแล้ ว และยั ง คงมี เรื่ อ งส าคั ญ ที่ เป็ น
นโยบายเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วำระที่ 4.3.2
หน้ำ 42
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2.9 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอุทัยธำนี ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวำงผังเป็นผู้ดำเนินกำรมีพื้นที่วำงผังประมำณ 67.46
ตำรำงกิ โลเมตร หรื อ 42,162.50 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งหมดของต ำบลบ้ ำนไร่
ต ำบลบ้ ำนบึ ง ต ำบลทั พ หลวง และต ำบลห้ ว ยแห้ ง อ ำเภอบ้ ำนไร่ จั งหวั ดอุ ทั ยธำนี
ประกอบด้วยเทศบำลตำบลบ้ ำนไร่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนไร่ องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบ้ำนบึ ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพหลวง และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ห้ ว ยแห้ ง มี จ ำนวนประชำกรในเขตวำงผั ง ปี พ.ศ. ๒๕๕8 จ ำนวน 14,328 คน
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.23 ต่อปี จำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปี ข้ำงหน้ำในปี พ.ศ. ๒๕๗8
มีจำนวนประชำกร 18,300 คน โดยในพื้นที่วำงผังไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร
และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื่อให้ เป็นไปตำม
วัตถุ ประสงค์ของผั งเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ คณะกรรมกำรผั งเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่ องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2559
หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้
ทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนไร่ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1
วันที่ 24 ธันวำคม 2558 (พิจำรณำเขตวำงผัง) ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหำคม 2559
(พิ จ ำรณำผั งร่ ำง) และครั้ งที่ 3 วัน ที่ 5 ตุ ล ำคม 2559 (พิ จ ำรณำร่ำงผั งเมือ งรวม
หลั งจำกผ่ ำนควำมเห็ น ชอบของกรมฯ) กรมโยธำธิก ำรและผั งเมื อ ง จ ำนวน 2 ครั้ ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหำคม 2559 (พิจำรณำ
ร่ำงผั งเมืองรวม) และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่ อพิ จ ำรณำด้ ำนผั งเมื อง เมื่ อวัน ที่
30 มิถุนำยน 2560
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ ผู้วำงผั งตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเรื่องเขตป่ำไม้และเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำ 73-1, 100-2
และหน้ ำ 110 -1 บำงส่ ว นเป็ นพื้ นที่ ป่ ำไม้ แ ละบำงส่ ว นระบุ เป็ นพื้ นที่ บุ กรุ ก
เพื่อทำกำรเกษตรกรรม แต่เอกสำรบำงหน้ำระบุเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) และในบทที่ 4 หน้ ำ ที่ 97 ขอให้ พิ จำรณำกำรก ำจั ดขยะ ซึ่ งมี กำรระบุ ว่ ำ
กำรดำเนินกำรไม่ถูกต้อง ควรต้องมีข้อเสนอแนวทำงอย่ำงไร ส่วนเรื่องน้ำเสียยังไม่มีระบบ
บ ำบั ดน้ ำเสี ย ผู้ วำงผั งหรือท้ องถิ่น ควรพิ จำรณำถึงระบบบ ำบัดน้ ำเสี ยอย่ำงง่ำยหรือ
บ่อดักไขมันตำมครัวเรือนต่ำง ๆ หรือถ้ำมีพื้นที่สำธำรณะอยู่แล้วในเขตเมือง ควรจะทำ
ในเรื่ อ งของระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย อย่ ำ งง่ ำ ยในชุ ม ชน และใช้ พื้ น ที่ บ ริ เวณดั ง กล่ ำ ว
เป็นสวนสำธำรณะของเมือง
2. ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนไร่มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
มำกพอสมควร โดยหลั ก แล้ ว พื้ น ที่ ส.ป.ก. จะได้ พื้ น ที่ ม ำจำกป่ ำสงวนที่ ไม่ มี ส ภำพ
ควำมเป็ น ป่ ำไม้แล้ วไม่ส ำมำรถที่จ ะปรับปรุงเป็นป่ำไม้ได้เหมือนเดิม และประชำชน
ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม จึงจำแนกออกมำเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. แต่ที่ผ่ำนมำมีผังเมืองรวม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 29 มิ.ย. –
1 ก.ค. 61
วำระ 4.3.1
หน้ำ 62 - 66
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ที่เกิดปัญหำว่ำกำหนดพื้นที่ ส.ป.ก. ไม่ครบเมื่อเสนอไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะถูกให้
นำกลับมำแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน จึงขอฝำกให้ผู้วำงผังอำจจะเขียนเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติม
ซึ่งขณะนี้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ดำเนินกำรอยู่
3. มีประเด็นเรื่องพื้นที่ ส.ป.ก. ในกำรไปชี้แจงที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ว่ำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งไม่ ได้ ก ำหนดรำยละเอี ย ดของกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพียงแต่กำหนดเป็นข้อกำหนดตำมกฎหมำยเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ซึ่งกฎหมำยเขตปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไม่ได้กำหนดให้ส ร้ำงบ้ำนเดี่ยว
และควำมสูง ของอำคำร.หรือ FAR ไว้ หำกในอนำคตสำมำรถกำหนดรำยละเอีย ด
ของพื้นที่ ส.ป.ก. ได้ จะทำให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และในพื้นที่ป่ำไม้
4. ข้ อ ก ำหนดที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อนั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพ
สิ่ งแวดล้ อม (สี เขียวอ่ อน) ถ้ ำเป็ นพื้ นที่ เนิ นเขำหรือติ ดเขำจะทรำบขอบเขตหรือที่ ดิ น
ที่เป็นของเอกชนได้อย่ำงไร เพรำะจะเป็นปัญหำในทำงปฏิบัติของพื้นที่เอกชนที่อยู่ในที่โล่ง
เพื่อนันทนำกำร จึงเห็นควรตรวจสอบให้ชัดเจน
มติที่ประชุม

๑. เห็ น ชอบร่ า งผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนบ้ า นไร่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
โดยให้น าข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมื อง
ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
๑.๑ ให้ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ สปก. ให้ครบถ้วนถูกต้อง
โดยบริ เวณใดที่ มี ค วามชั ดเจน และสามารถก าหนดลงในแผนที่
หรื อ แผนผั ง ได้ ก็ ใ ห้ ก าหนดลงไป ส่ ว นบริ เวณใดที่ มี ข นาดเล็ ก
ไม่ สามารถก าหนดได้ ก็ ให้ ก าหนดเป็ นข้ อก าหนดแทนส าหรั บพื้ นที่
ที่ เอกชน ครอบ ครองโดยชอบ ด้ ว ย ก ฎ ห ม าย ก็ ให้ ก าห น ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
๑.๒ ให้ผู้วางผังเพิ่มเติมเรื่องมาตรการและข้อเสนอแนะในเรื่อง
ของการกาจัดการขยะและน้าเสีย โดยในเรื่องน้าเสีย อาจจะทาบ่อ
บาบัดน้าเสียอย่างง่ายแล้วใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะ
ของเมือง
๑.๓ ให้ตรวจสอบขอบเขตที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณที่ติดกับ
ชายเขาให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ รวมทั้งพื้นที่ที่เอกชนครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายให้กาหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
๒. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา ๑๗ (๕)ไ ด้แก่
(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ซ) ข้ อก าหนดอื่ นที่ จ าเป็ นโดยรั ฐมนตรี ประกาศก าหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
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๓. ให้กองนิติการ และสานักวางผัง ตรวจสอบการแก้ไขดังกล่าว
ให้ถูกต้ องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของคณะกรรมการผังเมือง
ก่อนนาไปปิดประกาศ 9๐ วัน ต่อไป
2.10 เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย
ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิก ำรและผั งเมืองซึ่งส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัดเลยร่วมกั บ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในเขตวำงผั งเป็ นผู้ ดำเนิน กำร มีพื้ นที่ วำงผั งประมำณ
77.99 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 48,745.94 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสะพุง ตำบลปำกปวน
และต ำบลศรี ส งครำม อำเภอวังสะพุ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองวังสะพุง เทศบำลตำบลปำกปวน เทศบำลตำบล
ศรีสงครำม และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังสะพุง มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผัง
ปี พ.ศ. ๒๕๕8 จำนวน 33,254 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 0.65 ต่อปี จำนวน
ประชำกรอี ก ๒๐ ปี ข้ ำงหน้ ำในปี พ.ศ. ๒๕๗8 มี จ ำนวนประชำกร 39,113 คน
ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ
๑๗ (๕) เรื่องข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติ หรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผั งเมื องรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ ค ณะกรรมกำรผั งเมื อ ง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วัน ที่
๒๙ ตุ ล ำคม ๒๕๕๘ เนื่ อ งจำกได้ ผ่ ำ นขั ้น ตอนกำรประชุม ประชำชน เมื ่อ วัน ที่
2 เมษำยน 2558 ก่อ นมีพ ระรำชบัญ ญัติ กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558 แล้ว
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุงเป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ได้มีกำรปรับแก้จำกผังเมืองรวม
ชุมชนเป็นเมือง เนื่องจำกมีกำรยกฐำนะจำกเทศบำลตำบลเป็นเทศบำลเมือง ซึ่งจำกกำร
พิ จ ำรณำของคณะอนุ ก รรมกำรผั งเมื อ งฯ มี ข้ อ สั งเกตหลำยประเด็ น ซึ่ งผู้ ว ำงผั ง
ได้ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ งแก้ไขแล้ ว ในส่ ว นใหญ่ มีเพี ย งบำงประเด็ น ที่ ข อคงตำมเดิ ม
ยกตัวอย่ำงเช่น พื้นที่ของผังเมืองรวมเมืองวังสะพุงที่มีแม่น้ำเลยเป็นแม่น้ำสำยหลัก
อยู่บริเวณตรงกลำงของผังและชุมชน ถือเป็นแม่น้ำสำยใหญ่ของจังหวัดเลยซึ่งผู้วำงผัง
ได้ ก ำหนดในเรื่ อ งของกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนำกำร
และรั ก ษำคุ ณ ภำพของสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขี ยวอ่อ น) ริม สองฝั่ งแม่ น้ ำ โดยได้ก ำหนด
ระยะถอยร่นไว้เพียง 6 เมตร ประเด็นนี้เห็นว่ำเป็นประเด็นที่มีผลกระทบค่อนข้ำงมำก
สำหรับแปลงที่ดินซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพำะเป็นที่ดินแปลงเล็ก คณะอนุกรรมกำร
ผังเมืองฯ มี ข้อเสนอแนะในกำรพิจ ำรณำกำหนดระยะถอยร่นได้มำกกว่ำนี้ ห รือไม่
เพื่อรักษำริมฝั่งแม่น้ำลำคลองที่อำจจะถูกกัดเซำะหรือบุกรุก ส่วนประเด็นอื่น ๆ เมื่อพิจำรณำ
ในภำพรวมแล้วเห็นควรที่จะพิจำรณำเห็นชอบได้
2. เห็นด้วยในเรื่องของกำรวำงผังแต่ขอให้ตรวจสอบเรื่องกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินริมแม่น้ำเลย ที่บำงส่วนอยู่ในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) จะต้องถอยร่นในระยะ 50 เมตร แต่ในข้อกำหนดระบุ
เป็นระยะ 6 เมตรทั้งหมด และในเรื่องกำรจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ในเอกสำรนำเสนอ
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เฉพำะเชิ ง เทคนิ ค แต่ ยั งไม่ ได้ น ำเสนอในเชิ ง พื้ น ที่ ว่ ำ พื้ น ที่ ใดมี ค วำมเหมำะสม เช่ น
พื้นที่สำธำรณะในเมือง และในอนำคตควรจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำร
คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ จั ง หวั ด เสนอผ่ ำ นส ำนั ก งำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด รวมทั้งควรจะต้อง
จัดทำฐำนข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภทไว้ เพื่อกำรประเมินผังในอนำคต
และจะได้ทรำบข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ว่ำใช้ประโยชน์ไปแล้วเท่ำไหร่
3..ส ำหรั บ ที่ดิน ประเภทที่โล่ งเพื่ อนั นทนำกำรและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้ อม
(สีเขียวอ่อน) ในกฎกระทรวงฯ กำหนดไว้ 50 เมตร โดยมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เช่น
ควำมสูงอำคำรและอื่น ๆ แต่ในกำรกำหนดระยะ 6 เมตร เป็นเรื่องของกำรกำหนด
ระยะถอยร่นที่ห้ำมมีกำรรุกล้ำ ดังนั้น ระยะถอยร่น 6 เมตร จึงเป็นเพียงกำรห้ำมสร้ำงอำคำร
และป้ องกันกำรรุ กล้ำเท่ำนั้ น แต่กำรกำหนดระยะ 50 เมตรเป็นมำตรกำรโดยทั่วไป
ที่กำหนดอำคำรสูงกี่เมตรที่สำมำรถก่อสร้ำงได้
4..ส ำหรั บ ผั งเมื อ งรวมเมื อ งวั งสะพุ ง ถ้ ำ เพิ่ ม เติ ม ผั งกิ จ กำรสำธำรณู ป โภค
และสำธำรณูปกำรด้วยจะมีประโยชน์อย่ำงมำก ซึ่งในแผนผังจะมีกำรเสนอแนะระบบไฟฟ้ำ
ประปำ รวมถึงพื้นที่กำรกำจัดขยะและน้ำเสียด้วย ทำให้สำมำรถนำข้อมูลจำกเอกสำร
ไปใช้ประโยชน์ได้
5..ผั งเมื องรวมเมื องวั งสะพุ งอนุ ญำตให้ ประกอบกิ จกำรโรงงำนล ำดั บ ที่ 105
ซึ่งสำมำรถดำเนิน กำรได้ทั้งกำรคัด แยกและกำรฝัง กลบ ที่ให้เป็ นของเสียอัน ตรำย
และของเสียไม่อันตรำย ถ้ำเจตนำรมณ์ของผู้วำงผังต้องกำรจะทำหลุมฝังกลบควรไปอยู่
ในพื้น ที่ที่มีอุตสำหกรรมอยู่ เพื่อให้ เกิดควำมสะดวกแก่กำรขนส่ ง ซึ่งในกำรอนุญ ำต
โรงงำนลำดับที่ 105 แต่ไม่ได้ระบุหมำยเหตุไว้ เกรงว่ำอำจจะกลำยเป็นหลุมฝังกลบ
ของเสี ย อั น ตรำย และจะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หำในพื้ น ที่ ดั งนั้ น หำกไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ มี
อำจจะใส่เป็นหมำยเหตุไว้ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหำในพื้นที่
6. ปัจจุบันกรมโยธำธิกำรและผังเมืองกำลังดำเนินกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรผั ง เมื อ งฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง จะมี ร ำยละเอี ย ดที่ จ ะต้ อ งมี ในผั ง เมื อ งรวมเพิ่ ม เติ ม เช่ น
ผังโครงกำรคมนำคมและขนส่ ง ผั งสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำร ฯลฯ กรณี ที่ มี
กรรมกำรผั งเมื องหลำยท่ ำนกล่ ำวว่ ำอยำกให้ มี กำรเสนอแนะระบบสำธำรณู ป โภค
สำธำรณูปกำร กำรกำจัดขยะและน้ำเสียเข้ำไปด้วยนั้น ในร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
ฉบับใหม่จะกำหนดให้ดำเนินกำรอยู่แล้ว ซึ่งควรจะต้องเตรียมรองรับกำรจัดทำผังเมือง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตำมกฎหมำยพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ งฉบั บ ใหม่ แต่ อ ำจจะมี
ค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำกำรดำเนิ นกำรที่เพิ่มมำกขึ้น เมื่อ พระรำชบัญญัติ กำรผังเมือง
ฉบับใหม่ประกำศใช้บังคับก็พร้อมที่จะดำเนินกำรได้เลย
7. ประเด็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและรักษำคุณ ภำพสิ่ งแวดล้อม
(สี เ ขี ย วอ่ อ น) ไม่ ค วรก ำหนดระยะ 50 เมตร เนื่ อ งจำกในกำรน ำเสนอผั ง นั้ น
มีควำมยุ่งยำกและเป็นกำรจำกัดสิทธิ์ของประชำชนเกินไปหำกประชำชนมีพื้นที่ขนำดเล็ก
จึงเห็นควรให้ ปรับออกแล้ วกำหนดในข้อกำหนดให้เป็นระยะเว้นว่ำงริมฝั่งแม่น้ำแทน
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เนื่ อ งจำกกำรก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท ที่ โล่ งเพื่ อ นั น ทนำกำรและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ส่วนใหญ่จะกำหนดในพื้นที่ที่เป็นของทำงรำชกำร
หรือที่สำธำรณะประโยชน์เป็นหลัก ซึ่งกำรกำหนดระยะเว้นว่ำงริมฝั่งแม่น้ำสำธำรณะนั้น
จะเป็ น ระยะห่ ำงไม่ให้ ป ลูกสร้ำงอำคำรสิ่ งก่อสร้ำงในที่ดินดังกล่ำวเท่ำนั้น ส่ว นพื้ นที่
ต่อเนื่องก็ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไป
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย ตามที่เสนอ
โดยให้น าข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมื อง
ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
๑.๑ ให้ยกเลิกการกาหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่ น้าเลย แล้วให้กาหนดเป็น
ข้อกาหนดระยะเว้นว่างริมฝั่งแม่น้าเลยแทน
๑.๒ ให้ ผู้ วางผั งจั ดท าฐานข้ อมู ลในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลผังในอนาคตต่อไป
๑.๓ เรื่ อ งการก าจั ด ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ควรก าหนดพื้ น ที่
ที่เหมาะสมให้สามารถดาเนินการได้ รวมทั้งควรจัดทาแผนปฏิบัติการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
๑.๔ ให้ทบทวนโรงงานลาดับที่ ๑๐๕ หากต้องการที่จะควบคุม
เรื่องการกาจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ ก็ให้หมายเหตุไว้
ในตารางบัญชีอุตสาหกรรมท้ายข้อกาหนดด้วย
๒. ให้ กองนิ ติ การและส านั กวางผั ง ตรวจสอบการแก้ ไขดั งกล่ าว
ให้ ถู กต้ องและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของคณะกรรมการผั งเมื อง
ก่อนนาไปปิดประกาศ 9๐ วัน ต่อไป

2.11 เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ผังเมืองรวมเมืองยโสธรประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับครั้งแรก เมื่อวันที่
๑๙ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๒๙ สิ้ น สุ ด กำรบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๓4
ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๓๖
ด ำเนิ น กำรปรั บปรุ งครั้ งที่ 1 ประกำศใช้ บั งคั บ เมื่ อวั นที่ ๑๐ ตุ ลำคม ๒๕๓๙ สิ้ นสุ ด
กำรบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔4 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับครั้งละ 1 ปี
สองครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔6 จำกนั้นได้ดำเนินกำรปรับปรุงผัง
ครั้งที่ 2 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๔๘ สิ้นสุดกำรบังคับใช้ เมื่อวันที่
๑๒ ตุ ล ำคม ๒๕๕3 ได้ ข ยำยระยะเวลำกำรใช้ บั งคั บ ครั้ งละ 1 ปี สองครั้ ง สิ้ น สุ ด
กำรใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕5 (ปัจจุบันผังขำดอำยุ) มีพื้นที่เขตวำงผังประมำณ
๓๑.๒๕ ตำรำงกิโลเมตร หรือ 19,531.25 ไร่ ครอบคลุมท้องที่ตำบลสำรำญ ตำบลในเมือง
ต ำบลน้ ำค ำใหญ่ ต ำบลตำดทอง และบำงส่ วนของต ำบลเขื่ องค ำ อ ำเภอเมื องยโสธร
จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำล
เมืองยโสธร เทศบำลตำบลสำรำญ เทศบำลตำบลน้ำคำใหญ่ เทศบำลตำบลตำดทอง และ

ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 29 มิ.ย. –
1 ก.ค. 61
วำระ 4.3.3
หน้ำ 70 - 76
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องค์ กำรบริ หำรส่ วนต ำบลเขื่ องค ำ ปั จจุ บั นได้ ถ่ ำยโอนภำรกิ จด้ ำนกำรวำงและจั ดท ำ
ผั งเมื องรวมเมื องยโสธรให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในเขตผั งเมื อ งรวมฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๔๙ และได้ว่ำจ้ำงบริษัท เออร์เบิ้นสเปซ จำกัด ในกำรปรับปรุง
ผังเมืองรวมครั้งที่ 3 ไม่มีพื้ น ที่เกี่ยวกับควำมมั่น คงทำงทหำร และได้รับ กำรยกเว้น
กำรดำเนิน กำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เรื่อง ข้อกำหนดที่จะให้ ปฏิบัติหรือไม่ให้ ปฏิบั ติ
เพื่ อให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมื องรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ผ่ำนขั้นตอนกำรประชุมประชำชนแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2558 ก่อนพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผังเมืองรวมเมืองยโสธรเป็นที่ตั้งของตัวเมืองจังหวัดยโสธร ในกำรปรับปรุง
ครั้ งนี้ เป็ น กำรปรั บ ปรุ งครั้ งที่ 3 แต่ อ ย่ ำงไรก็ ต ำมผั งฉบั บ นี้ ห มดอำยุ เป็ น เวลำนำน
พอสมควรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพรำะฉะนั้ นกำรพั ฒ นำพื้ นที่ มีกำรเปลี่ ยนแปลงไป
พอสมควรแล้ ว ซึ่ งจำกผลกำรประเมิ น ท ำให้ ท รำบว่ ำผั งเมื อ งรวมฉบั บ เดิ ม สำมำรถ
รองรับได้อยู่ แต่ข้อมูลและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงไป จึงมีกำรปรับปรุงผัง
เพื่อให้ส ำมำรถรองรับ กำรพัฒ นำต่อไปได้ในอนำคต โดยคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองฯ
ได้พิจำรณำในหลำยประเด็นและผู้วำงผังได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขแล้วในประเด็นหลัก ๆ
คือ เมืองยโสธรตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำชี เพรำะฉะนั้นริมฝั่งแม่น้ำชีจึงเป็นพื้นที่ตั้งของชุมชนเดิม
แต่ผังเมืองรวมที่ผ่ำนมำได้กำหนดริมฝั่งแม่น้ำชีเป็นถนน เป็นระบบคมนำคม จึงมีแนวกันชน
ที่เป็นแนวถนนตำมที่กำหนดไว้ และมีพื้นที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ภำยในเมืองและบริ เวณต่อเนื่องกับเมืองถือว่ำเป็นพื้นที่ซึ่งมี
ควำมส ำคั ญ และมี ข นำดใหญ่ จึ งอยำกทรำบว่ำพื้ น ที่ ดั งกล่ ำว เป็ น ที่ ดิ น ของเอกชน
หรือของรัฐขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง เพรำะจะเป็นประเด็นปัญหำในกำรกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยภำพรวมของผังเมืองรวมเมืองยโสธรจึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบ
2. มี ข้อ เสนอแนะดั งนี้ 1. เรื่อ งกำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย เนื่ อ งจำกปั จจุ บั น มี พื้ น ที่
ในเขตบ ำบั ด น้ ำเสี ย ประมำณ 2.26 ตำรำงกิ โ ลเมตร ซึ่ ง ครอบคลุ ม เขตเทศบำล
และท้องถิ่นโดยรอบ สำมำรถบรรจุน้ำได้ถึง 7,000 ลูกบำศก์เมตร และปริมำณน้ำเข้ำจริง
1,700 ลูก บำศก์เมตร จึง อยำกให้ท้อ งถิ่น เร่งจัด ทำแผนเพื่อ จะขยำยท่อ รวบรวม
น้ ำเสีย ให้ค รอบคลุม พื ้น ที ่ ที่ จ ะก ำหนดให้ เป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชน (สี ช มพู ) เพื่ อ ให้ น้ ำเสี ย
เข้ ำ สู่ ร ะบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย มำกขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ผลดี 2. เรื่ อ งแผนงำนโครงกำรต่ ำ ง ๆ
เห็ น ด้ ว ยที่ จ ะมี เส้ น ทำงจั ก รยำนลงในแผนงำน แต่ สิ่ งก่ อ สร้ ำ งควรให้ เท่ ำ ที่ จ ำเป็ น
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง และในกำรดำเนินกำรของแผนงำน โครงกำรที่เสนอไว้
ควรมีกำรปรับปี พ.ศ. ที่จะดำเนินกำรให้สอดคลองกับข้อเท็จจริง
มติที่ประชุม

เห็ นชอบร่ างผั งเมื องรวมเมื องยโสธร (ปรั บปรุ งครั้ งที่ 3) โดยให้ น า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับ ปรุ ง
แก้ไข แล้วให้สานักผังเมืองรวมและกองนิติการ ตรวจสอบแก้ไข
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ แล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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2.12 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์
ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองซึ่ง สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด เพชรบูรณ์
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวำงผังเป็นผู้ดำเนินกำร มีพื้นทีว่ ำงผังประมำณ
293.53 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 183,456.25 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลวังชมภู
และตำบลบ้ำนโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบู รณ์ ประกอบด้วยเทศบำลตำบลวังชมภู
องค์ กำรบริ ห ำรส่ วนต ำบลวั งชมภู และองค์ กำรบริ ห ำรส่ วนต ำบลบ้ ำนโตกมี จ ำนวน
ประชำกรในเขตวำงผังปี พ.ศ. ๒๕๕8 จำนวน 27,576 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ
1.31 ต่อปี จำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำปี พ.ศ. ๒๕๗8 มีจำนวนประชำกร
35,800 คน ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นข้อกำหนด
บำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ)
ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำก
ได้ประชุมประชำชนเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2557 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
(ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินกำรวำงและจัดทำผัง
ตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็น 10 ประเภท กำหนดกำรแบ่งประเภทของถนน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่
ถนนประเภท ก ขนำดเขตทำง ๑๒ เมตร จำนวน 6 สำย.และถนนประเภท ข ขนำดเขตทำง
๑6 เมตร จ ำนวน 1 สำย และได้กำหนดข้อ กำหนดของกำรใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน
ประเภทต่ำง ๆ เป็นไปตำมหลักวิชำกำรของกำรวำงผังเมือง ทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะที่ปรึกษำ
ผังเมืองรวมชุม ชนวัง ชมภู จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อ วัน ที่ 26 มีน ำคม 2556
และครั้ง ที่ 2 เมื่อ วัน ที่ 17 ธัน วำคม 2557 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เมื่อวันที่
16 กันยำยน 2557 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่
11 สิงหำคม 2558
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนวั ง ชมภู จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำจำก
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมืองชุดที่แล้ว ซึ่งมีข้อเสนอแนะหลำยประกำร
แต่ส่วนใหญ่ได้มีกำรปรับแก้ไขแล้ว แต่ยังมีบำงประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข คือเรื่อง
กำรก ำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิจ กำรอื่ น (Minor.Use) ในข้อ ก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ ควรตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำร
และผั งเมือง และเรื่องจำนวนประชำกรใน ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 ประชำกร
ไม่ได้มีกำรเพิ่มขึ้น แต่มีกำรกำหนดอัตรำกำรเจริญ เติบโตเพิ่มไว้ร้อยละ 1.31 ต่อปี
ซึ่งทำให้ ป ระชำกรมำกขึ้น ส่ งผลให้ Land.Requirement.กำหนดไว้ค่อนข้ำงสู งกว่ำ
ควำมเป็ น จริ ง โดยมี ก ำรก ำหนดที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง)
ตำมแนวถนนตลอดทั้งเส้น ซึ่งจะเป็นปัญหำในอนำคต ฉะนั้น ควรกำหนดพื้นที่ลดลง
ในส่วนบริเวณที่ต่อเนื่องกับชุมชนวังชมภูกับชุมชนที่อยู่ตรงบริเวณกลำงผังควรกำหนดเป็น
Buffer Zone ด้วย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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2. ประเด็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและรักษำคุณ ภำพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) ระยะ 50 เมตร ไม่ควรกำหนด เนื่องจำกในกำรนำเสนอผังนั้นมีควำมยุ่งยำก
และเป็นกำรจำกัดสิทธิ์ของประชำชนเกินไปหำกประชำชนมีพื้นที่ขนำดเล็ก จึงเห็นควรให้
ปรับออกแล้วกำหนดเป็นข้อกำหนดริมฝั่งแม่น้ำแทน เนื่องจำกกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ส่วนใหญ่
จะก ำหนดในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ของทำงรำชกำรหรื อ ที่ ส ำธำรณ ประโยชน์ เ ป็ น หลั ก
กำรกำหนดให้มีที่ว่ำงซึ่งเป็นระยะเว้นว่ำงริมฝั่งแม่น้ำสำธำรณะนั้นจะเป็นระยะเว้นว่ำง
ไม่ ให้ ป ลู กสร้ำงอำคำรสิ่ งก่อ สร้ ำงในที่ ดิน ดังกล่ ำวส่ ว นพื้ น ที่ต่ อเนื่ องก็ให้ เป็น ไปตำม
ข้อกำหนดของกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและรักษำคุณ ภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และให้มีกำรกำหนดระยะเว้นว่ำงริมฝั่งแม่น้ำในข้อกำหนดด้วย
3. ขอให้ ตรวจสอบกำรกำหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณริมคลอง เพรำะกำหนดไว้เพียงบำงบริเวณ
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยบริเวณตอนใต้ของชุมชนบ้ำนโต
ไม่ได้กำหนดไว้ และควรกำหนดระยะถอยร่นให้มีที่ว่ำงขนำนตำมริมฝั่งลำคลองในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สอดคล้องด้วย
4. กำรก ำหนดให้ มี ที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ นน้ อย (สี เหลื อง)
ตำมทำงหลวงแผ่นดินเห็นว่ำไม่ถูกต้อง เพรำะในอนำคตจะมีกำรก่อสร้ำงอำคำรมำกขึ้น
ทำให้มีทำงเชื่อมทำงเข้ำตลอดเส้นทำง กำรเจริญเติบโตของเมืองควรแยกออกจำกถนน
สำยหลัก
5. ขอฝำกกรมโยธิ ก ำรและผั ง เมื อ งเรื่ อ งกำรก ำหนดที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
บริเวณริมทำงหลวงแผ่น ดิน กรมโยธำธิกำรและผังเมืองควรจะต้อ งมีแนวทำงหรือ
มำตรกำรป้องกันหรือไม่ส่งเสริมให้ชุมชนไปเกำะตัวบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดิน เช่น
กำรกำหนดทำงเชื่อ มกับ ถนนสำยหลัก ซึ่ง จะต้อ งหำรือ ร่ว มกัน กับ กรมทำงหลวง
สำหรับเรื่องที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) ตำมหลักกำร
ทำงผังเมืองไม่สำมำรถพัฒนำพื้นที่ดังกล่ำวได้ จึงทำให้พื้นที่เหล่ำนั้นเป็นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ
ซึ่งในข้อเท็จจริงบำงพื้นที่ไม่มีสภำพควำมเป็นป่ำและเอกชนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้องแล้ว.
จึงควรจะมีหลักกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่เหล่ำนั้นได้บ้ำง เช่น กำรสร้ำงรีสอร์ทหรือที่อยู่อำศัย
แปลงขนำดใหญ่และกำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีกำรปลูกต้นไม้ยืนต้น 10 ต้น/ไร่ เป็นต้น
ซึ่งจะทำให้พื้นที่ไม่หนำแน่น และสำมำรถฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเป็นป่ำได้
6. ผั งเมืองรวมชุมชนวังชมภู เป็นผังเปิดใหม่ควรกำหนดมำตรกำรแนวทำง
เรื่องน้ำเสียและระบบระบำยน้ำในพื้นที่ เพรำะรำคำที่ดินยังไม่สูงมำกนัก จึงควรกำหนด
ที่ดินประมำณ 50 - 100 ไร่ เพื่อใช้สร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียของพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ให้เป็นเมืองที่สะอำดและเป็นแหล่งต้นน้ำที่ดี
มติที่ประชุม

1. เห็ น ชอบในหลั กการร่ างผั งเมื องรวมชุ มชนวั งชมภู จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ตามที่เสนอ โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

1.1.ให้เพิ่มข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในที่ดิ น ประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่น น้อย (สีเหลือง) และให้ปรั บ
แก้ไขการกาหนดร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) รวมทั้งพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไขข้อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทต่ า ง ๆ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
1.2 ให้ ป รั บ ลดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณด้านบนของชุมชนวังชมภูให้ลดน้อยลง
เนื่ อ งจากตามข้ อ เท็ จ จริ ง ยั ง ไม่ มี ค วามหนาแน่ น และยั ง ไม่ มี
การพั ฒ นามากนั ก รวมทั้ ง ไม่ ค วรส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
ไปตามทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นถนนสายหลัก
1.3 ให้ยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่กาหนดไว้บริเวณริมคลองออก
แล้วกาหนดเป็นข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแทน โดยให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ทั้งนี้ให้มีการกาหนด
ระยะเว้นว่างริมฝั่งคลองในข้อกาหนดด้วย
1.4 ให้พิจารณาทบทวนการกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางซึ่งกาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 6 เมตร ของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 21 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113ให้มากขึ้น
1.5 ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้จะมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่
ที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง กรมโยธาธิการและผังเมืองควรมีมาตรการ
หรื อ แนวทางให้ ส ามารถพั ฒ นาได้ เช่ น สามารถสร้ า งรี ส อร์ ท
หรือบ้านพักอยู่อาศัยเป็น แปลงใหญ่ แล้วกาหนดเงื่อนไขให้ปลูก
ไม้ยืนต้นด้วย เพื่อในอนาคตจะสามารถฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดเป็นป่าต่อไป
1.6 กรมโยธาธิการและผังเมืองควรกาหนดมาตรการแนวทาง
ในเรื่องระบบระบายน้า และการระบายน้าเสียของพื้นที่ เนื่องจากเป็น
ผังเปิดใหม่ ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างอาคารมากนัก และที่ดินยังราคาไม่แพง
2. เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้นาเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื องพิ จารณาตรวจสอบอี กครั้ ง หากเห็ นชอบ
จึงให้ไปดาเนินการปิดประกาศ 90 วัน ตามขั้นตอนต่อไป
2.13 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผังเมืองรวมชุมชนธำตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นผัง พื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำร
โดยกรมโยธิ ก ำรและผั งเมื อ งซึ่ งส ำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ งจั ง หวัด นครพนม
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวำงผังเป็นผู้ดำเนินกำร มีพื้นที่วำงผังประมำณ

ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 24 ก.ค. 61
วำระ 4.3.2
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62.16 ตำรำงกิโ ลเมตร หรือ 38,850 ไร่ ครอบคลุม พื้น ที่ข องตำบลธำตุพ นม
ตำบลพระกลำงทุ่ง และตำบลน้ ำก่ำ อำเภอธำตุพนม ประกอบด้ว ยองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ ำนวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบำลต ำบลธำตุ พ นม เทศบำลธำตุ พ นมใต้
เทศบำลตำบลน้ ำก่ำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพระกลำงทุ่ง มีจำนวนประชำกร
ในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 30,367 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 0.1 ต่อปี
ประชำกรอี ก 20 ปี ข้ ำงหน้ ำ ปี พ.ศ. 2578 จะมี ป ระชำกรจำนวน 31,000.คน
มีพื้นที่ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ เขตทหำรสถำนีเรือธำตุพนม หน่วยเรือ
รั ก ษำควำมสงบเรี ย บร้ อ ยตำมล ำน้ ำโขง อี ก ทั้ งเป็ น เมื อ งชำยแดนติ ด กั บ สปป.ลำว
และได้ รั บ กำรยกเว้ น ข้ อ ก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพื่ อ ให้ เป็ น ไป
ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผั งเมื อ งรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ ค ณะกรรมกำรผั งเมื อ ง ครั้ง ที่
13/2558 วั น ที่ 29 ตุ ล ำคม 2558 เนื่ อ งจำกได้ ป ระชุ ม ประชำชน เมื่ อ วั น ที่
8 เมษำยน 2558 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศใช้บังคับใช้
ส ำนั ก งำนโยธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด นครพนมได้ ด ำเนิ น กำรวำงและจั ด ท ำผั ง
ตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็น 9 ประเภท กำหนดกำรแบ่งประเภทของถนน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ถนนประเภท ก
ขนำดเขตทำง 16 เมตร จ ำนวน 5 สำย ถนนประเภท ข ขนำดเขตทำง 20 เมตร
จำนวน 3 สำย และถนนประเภท ค ขนำดเขตทำง 30 เมตร จำนวน 1 สำย และได้กำหนด
ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ เป็นไปตำมหลักวิชำกำรของกำรวำงผังเมือง
ทั้งนี้.ได้นำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนธำตุพนม เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2558
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เมื่อวัน ที่ 15 พฤศจิกำยน 2555 และคณะอนุกรรมกำร
ผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2558
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เรื่องประชำกรที่มีแนวโน้มลดลงจึงได้มีกำรกำหนดกำรเพิ่มของประชำกร
ในอนำคตไว้ค่อนข้ำงน้อย แต่มีกำรกำหนดควำมต้องกำรกำรใช้ที่ดิน (Land.Requirement)
ไว้สูงซึ่งไม่สอดคล้องกัน ส่วนกำรกำหนดกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้มีกำรเปิดพื้นที่
ใหม่บ ริเวณโดยรอบโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช ซึ่งในข้อเท็ จจริงบริเวณโดยรอบ
โรงพยำบำลตำมผั ง กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น มี ก ำรปลู ก สร้ ำ งยั ง ไม่ ม ำก
และกำรที่กำหนดให้มีกำรปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยโดยรอบโรงพยำบำลนั้นเห็นว่ำไม่เหมำะสม
เพรำะอำจเกิดปัญหำและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนได้ รวมทั้ง
ปั ญ หำต่ อ โรงพยำบำลในกำรเข้ ำ ถึ ง ในเชิ งพื้ น ที่ ส่ ว นกำรก ำหนดพื้ น ที่ ช นบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ขอให้ตรวจสอบเรื่องกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ เพื่อกิจกำรอื่น
(Minor.Use) และเรื่องข้อห้ ำมต่ำง ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน จึงขอให้ ผู้วำงผั งนำกลับไป
พิจำรณำทบทวนแก้ไขด้วย
2. มีข้อสั งเกตในผังคมนำคมและขนส่ ง ของผั งเมืองรวมชุมชนธำตุพนม คือ
ได้ ก ำหนดจ ำนวนถนนไว้ ไม่ กี่ ส ำย เนื่ อ งจำกยั งมี ถ นนในชุ ม ชนที่ ส ำมำรถเชื่ อ มต่ อ
กับถนนอื่น ๆ แต่มีปัญหำถนนแคบ ดังนั้น ควรพิจำรณำในเรื่องของกำรขยำยถนนเดิม
ให้กว้ำงขึ้นตำมมำตรฐำนอย่ำงน้อยให้รถดับเพลิงสำมำรถเข้ำถึงในพื้นที่ได้ ไม่ควรปล่อยให้
เป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรอย่ำงเดียว
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3. ผังเมืองรวมชุมชนธำตุพนมถูกกำหนดบทบำทให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพำะด้ำน
เป็ น ประตูก ำรค้ ำ เชื่อ มต่ อด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำขำยและกำรบริก ำรกั บ สำธำรณรัฐ
ประชำธิ ป ไตยประชำชนลำว ดั งนั้ น ในกำรวำงผั งจึงควรศึ ก ษำข้ อ มู ล และค ำนึ งถึ ง
เศรษฐกิจและศักยภำพของประเทศเพื่อนบ้ำนประกอบไปด้วย เพื่อจะได้นำข้อมูลมำ
พัฒนำหรือปรับปรุงในเขตพื้นที่วำงผังให้สำมำรถแข่งขันต่อไป
4. วัดพระธำตุพนมวรวิหำรกำลังจะขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงขอทรำบว่ำ
กำรควบคุ ม พื้ น ที่ ที่ ก ำหนดไว้ เป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนดและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์
ขององค์ ก ร UNESCO.หรื อ ไม่ เพรำะพบว่ ำมี บ ำงบริเวณที่ ไม่ ได้ก ำหนดกำรควบคุ ม
ควำมสู ง ไว้ จึ ง ขอให้ ต รวจสอบในเรื่ อ งดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ให้ เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์
ขององค์กร UNESCO ด้วย
มติที่ประชุม

1. เห็ นชอบในหลั กการร่ า งผั งเมื องรวมชุ มชนธาตุ พนม
จั งหวั ดนครพนมตามที่ เสนอโดยให้ น าข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1.1.ให้ พิ จารณาทบทวนการก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เ หลื อ ง) บริ เ วณโดยรอบ
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช เนื่ อ งจากไม่ มี ค วามเหมาะสม
อาจมี ปั ญ หากั บ ประชาชน ด้ า น สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ปั ญ หา
กับโรงพยาบาลในการเข้าถึงพื้นที่
1.2 ให้พิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อ กิจ การอื่น และข้อห้า มต่า ง ๆ ของที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
1.3 เรื่ องระบบของถนนควรพิ จารณาในเรื่องของการขยาย
ถนนเดิ ม ให้ ก ว้ า งขึ้ น ตามมาตรฐานและให้ ส ามารถมี โครงข่ า ย
เชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เรื่องของระบบระบายน้า และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะทาให้
เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
1.4 ในการวางและจั ด ท าผั งเมื อ งรวมที่ มี พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ
ติ ดต่ อกั บประเทศเพื่ อ นบ้ านใกล้ เคี ยง ควรน าข้ อมู ลและศั กยภาพ
ของประเทศเพื่อนบ้านมาพิจารณา เพื่อปรับปรุงให้สามารถแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้
1.5 บริเวณพระธาตุพนมซึ่งกาลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ควรจะต้ องน าข้ อมู ลหลั กเกณฑ์ ขององค์ กร UNESCO มาประกอบ
การพิจารณาวางผังเมืองด้วย
2. เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้นาเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื องพิ จารณาตรวจสอบอี กครั้ ง หากเห็ นชอบ
จึงให้ไปดาเนินการปิดประกาศ 90 วัน ตามขั้นตอนต่อไป
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2.14 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนชำยแดนด่ ำ นพระเจดี ย์ ส ำมองค์ จั ง หวั ด กำญจนบุ รี
เป็ น ผั งพื้ น ที่ เปิ ดใหม่ ดำเนิ น กำรโดยกรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง ซึ่งได้ ว่ำจ้ำงบริษั ท
โชติจินดำ คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษำเป็นผู้ดำเนินกำร มีพื้นที่วำงผังประมำณ
429 ตำรำงกิ โลเมตร หรื อ 268,125 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 10 หมู่ บ้ ำน ในพื้ น ที่
บำงส่วนของตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑
บ้ำนนิเถะ (บำงส่วน) หมู่ที่ ๒ บ้ ำนวังกะ (บำงส่ วน) หมู่ที่ ๓ บ้ำนไหล่ น้ำ (บำงส่วน)
หมู่ที่ ๔ บ้ำนห้วยกบ หมู่ที่ ๕ บ้ำนเวียคะดี้ หมู่ที่ ๖ บ้ำนห้วยมำลัย หมู่ที่ ๗ บ้ำนใหม่พัฒนำ
หมู่ที่ ๘ บ้ำนซองกำเลีย หมู่ที่ ๙ บ้ำนพระเจดีย์สำมองค์ และหมู่ที่ ๑๐ บ้ำนประไรโหนก
ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลวั งกะ
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองลู มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. ๒๕๕7
จ ำนวน 22,398 คน อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 1.42 ต่ อ ปี ประชำกรอี ก ๒๐ ปี
ข้ ำ งหน้ ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๗7 มี จ ำนวนประชำกร 31,290 คน มี พื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ
ควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ที่ตั้งค่ำย ป.กร.กกล.สุรสีห์ ที่ 106 และไม่ได้รับกำรยกเว้น
กำรดำเนิ น กำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื่อให้ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผั งเมืองรวม
(ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘
เนื่ องจำกได้ป ระชุมประชำชน เมื่อวัน ที่ 30 ตุล ำคม 2558 หลั งมีพระรำชบัญ ญั ติ
กำรผั งเมือง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้ ผั งเมืองรวมชุมชนชำยแดน
ด่ำนพระเจดีย์ส ำมองค์ จั งหวัดกำญจนบุรี ได้ดำเนินกำรวำงและจัดทำผั งตำมขั้นตอน
ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตำมลำดับ
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เรื่องระบบคมนำคม โดยเฉพำะในพื้นที่ชุมชนมีแต่ถนนเดิมขยำย ขนำดเขตทำง
12 เมตร เพียงสำยเดียว แต่วั ตถุประสงค์ของกำรวำงผังในอนำคต คือ ต้องกำรให้ มี
ระบบถนนที่มีกำรพัฒ นำให้ ส ำมำรถไปมำหำสู่ กันได้ส ะดวกและมีโครงสร้ำงพื้นฐำน
แต่จ ำกกำรพิ จ ำรณำยั งเห็ น ว่ำกำรเชื่อ มโยงของระบบถนนยังสำมำรถเพิ่ มเติ มถนน
เพื่อรองรับ กำรพัฒ นำระบบของชุมชนได้อีก รวมทั้งเรื่องของระบบระบำยน้ำ ดังนั้น
จึงควรกำหนดระบบถนนให้เกิดควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ผั งเมื องรวมในอนำคตระบบโครงข่ ำยถนนจะเป็ น ระบบที่ ท ำให้ ชุ ม ชน
มีกำรพัฒนำ สำมำรถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น ๆ จำกพื้นที่วำงผังยังสำมำรถเพิ่มถนนได้อีก
หลำยเส้นทำง เพื่อรองรับกำรพัฒนำของเมือง รองรับเรื่องของระบบระบำยน้ำ และระบบ
สำธำรณู ปโภคอื่ น ๆ ส่ ว นบริ เวณที่ เป็ น ร่ อ งน้ ำสำมำรถที่ จ ะสร้ ำ งสะพำนเชื่ อ ม
ระหว่ำงสองฝั่ง เพรำะหำกว่ำเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้จะสำมำรถใช้ประโยชน์ได้
3. เรื่ อ งกำรยกเว้ น ควำมสู งอำคำรสถำบั น รำชกำรในกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ทุ กประเภท มี ควำมเห็ นว่ ำสถำบั น รำชกำรควรต้ องอยู่ ภ ำยใต้ กำรจ ำกั ดควำมสู งด้ วย
4. มี ข้อสั งเกต 2 ประเด็ น ประเด็ นแรกคื อ เรื่องกำรยกเว้น ควำมสู งอำคำร
สถำบันรำชกำรนั้นไม่เห็นด้วยที่จะยกเว้นให้กับ สถำบันรำชกำร บริเวณพื้นที่ดังกล่ำว
จะได้ไ ม่ห นำแน่น มำก ประเด็น ที ่ส องขอสอบถำมเรื่อ งพื ้น ที ่ที ่ก ระทรวงกลำโหม
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ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 24 ก.ค. 61
วำระ 4.3.3
หน้ำ 31 - 35

- 35 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ขอให้กำหนดเป็นพื้นที่เว้นขำว ประมำณ 7,000 ไร่นั้น ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่ำวเป็นป่ำ
หรื อ ว่ ำ มี ป ระชำชนเข้ ำ ไปอยู่ อ ำศั ย แล้ ว เพรำะถ้ ำ มี ป ระชำชนเข้ ำไปอยู่ อำศั ยแล้ ว
ก็ไม่เห็นว่ำจะช่วยในเรื่องควำมมั่นคงได้อย่ำงไร ถ้ำหำกเป็นพื้นที่ชำยแดนก็ยังเห็นด้วย
5. มีข้อสั งเกตดังนี้ ประเด็นที่ 1 ผังเมืองรวมชุมชนชำยแดนด่ำนพระเจดีย์
สำมองค์ จำกเดิมเป็นกำรวำงผังในชื่อชุมชนชำยแดนด่ำนพระเจดีย์สำมองค์ แต่ขณะนี้
ไม่ได้มีกำรวำงผังในพื้นที่ด่ำนพระเจดีย์สำมองค์แล้ว เนื่องจำกได้กำหนดเป็นพื้นที่เว้นขำว
ไม่มีข้อกำหนดจึงขอทรำบว่ำจะต้องเปลี่ยนชื่อผังหรือไม่ ประเด็นที่ 2 เรื่องกำรกำหนด
พื้นที่เว้นขำว จำกเดิมมีกำรกำหนดสีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่ำว แต่เนื่องจำก
พื้นที่เป็นป่ำไม้ชั้นหนึ่ง อีกทั้ง ยังเป็นเขตควำมมั่นคงของทำงรำชกำรทหำร จำกกำรหำรือ
ร่วมกัน จึงได้ข้อยุติว่ำให้กำหนดเป็นพื้นที่เว้นขำวตำมนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงทำงทหำร
ประเด็ น ที่ 3 กำรแสดงพื้ น ที่ ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนชำยแดนด่ ำ นพระเจดี ย์ ส ำมองค์
นอกจำกจะใช้เส้น แสดงชั้น ควำมสู งแล้ว ควรจะต้องแสดงด้วยระบบสำมมิติ เพื่อให้
เข้ ำ ใจถึ ง สภำพพื้ น ที่ ว่ ำ พื้ น ที่ ใดเหมำะสมแก่ ก ำรตั้ งถิ่ น ฐำนและเพื่ อ ควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผังเมือง ประเด็นที่ 4 เรื่องคำจำกัดควำม เนื่องจำกผังดังกล่ำว
มีคำจำกัดควำมจำนวนมำก จึงขอให้ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองตรวจสอบว่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนเดิมที่มีอยู่แล้วหรือเป็นกำรเขียนขึ้นใหม่ เพรำะถ้ำเป็นตำมมำตรฐำนเดิมก็ควร
ใช้ตำมมำตรฐำนเดิมที่มีอยู่ แต่ถ้ำเป็นคำใหม่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองก็ควรถือเป็น
มำตรฐำนต่อไป และประเด็น ที่ 5 เรื่องข้อก ำหนดของผั งเมื องรวมชุ มชนชำยแดน
ด่ำนพระเจดีย์ สำมองค์ ในเรื่องของสี และควำมลำดเอียงของหลังคำ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ
ขอฝำกให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยกองนิติกำรตรวจสอบว่ำในกฎหมำยผังเมือง
สำมำรถที่ จะกำหนดได้ เพียงใด และในกฎหมำยควบคุมอำคำรก ำหนดควบคุ มอยู่แล้ ว
หรือไม่
6. มีข้อสังเกต ดังนี้ ประเด็นที่ 1 พื้นที่วำงผังตั้งอยู่ติดกับอ่ำงเก็บน้ำวชิรำลงกรณ์
และจำกแผนที่มีกำรกำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) และ
ที่ดิน ประเภทพำณิช ยกรรมและที่อยู่อ ำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง).ติดกับอ่ำงเก็บน้ำ
จึงขอทรำบว่ำมีนโยบำยเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ เพรำะพื้นที่ดังกล่ำวเป็นต้นน้ำ
ของแม่น้ ำในจั งหวัดกำญจนบุ รี .ควรมี ระบบบ ำบัดน้ำเสี ยเพื่ อป้ องกั นปั ญหำน้ ำเน่ ำเสี ย
ในอนำคตด้ วยหำกล่ ำ ช้ ำ จะมี อ ำคำรสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งมำกมำยเกิ ด ขึ้ น ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนิน กำรได้ ประเด็น ที่ 2 ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 4 - 39 ระบุว่ำ
มีกลุ่ มอำคำรเรือนแพไม่ทรำบว่ำมีอยู่ดั้งเดิมหรื อสร้ำงขึ้นภำยหลั ง แต่อย่ำงไรก็ตำม
ควรมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์เรือนแพ รวมถึงกำรจัดระเบียบเรื่องน้ำเสียที่จะปล่อยจำกเรือนแพ
ลงสู่ แม่ น้ ำ และประเด็นที่ 3 กำรวำงและจัดท ำผั งควรจะต้องมีแผนที่แสดงชั้ นควำมสู ง
ของพื้นที่ (Contour Lines) ประกอบกำรพิจำรณำทุกผังด้วย จึงขอฝำกให้กรมโยธำธิกำร
และผังเมืองเร่งจัดทำแผนที่แสดงชั้นควำมสูงของพื้นที่ด้วย
7. เรื่ อ งแผนที่ แ สดงชั้ น ควำมสู งของพื้ นที่ (Contour Lines) ได้ ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มำตรำ 17 (2) ในกรณีของแผนที่
แสดงเขตผังถูกบังคับให้ใส่เส้นชั้นควำมสูงอยู่แล้ว ซึ่งกรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีข้อมูลอยู่แล้ว

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 36 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เพียงแต่ว่ำในขั้น ตอนกำรเสนอไปที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะถูกตัดออกโดยเฉพำะ
ในแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ในแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง
จะยังคงมีอยู่
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์
จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่เสนอ โดยให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1.1 เนื่องจากระบบถนนที่เสนอมามีเพียงสายเดียว ดังนั้น
จึ งควรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ถนนให้ มี โครงข่ ายเชื่ อ มโยงกัน เพื่ อให้
รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของระบบระบายน้า และ
ระบบสาธารณู ปโภคอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะทาให้ เกิดความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
1.2 ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักผังเมืองรวม
และกองนิติการได้พิจารณาตรวจสอบการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อกาหนด ข้อห้ามต่าง ๆ ของที่ดินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง เช่ น เรื่ อ งการยกเว้ น
ความสูงของอาคารราชการ เรื่องความลาดเอียงและสีของหลังคา
และเรื่องคาจากัดความ ฯลฯ
1.3 ให้ กาหนดมาตรการและแนวทางในการจัด ทาระบบ
ระบายน้าและการบาบัดน้าเสีย เพื่อป้องกันน้าเสียไหลลงอ่างเก็บน้า
วชิราลงกรณ์
2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา 17 (5)
ได้แก่
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้
เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้อ กาหนดอื่น ที่จาเป็น โดยรัฐ มนตรีป ระกาศกาหนด
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
3. เมื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ น าเสนอ
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง พิ จารณา
ตรวจสอบอีกครั้ ง หากเห็นชอบจึงด าเนิ นการปิดประกาศ 90 วัน
ตามขั้นตอนต่อไป

2.15 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ผังเมืองรวมชุมชนคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ งซึ่ ง ส ำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ งจั งหวั ด ชั ย ภู มิ เป็ น
ผู้ ด ำเนิ นกำร มี พื้ นที่ วำงผั งประมำณ 22.57 ตำรำงกิ โลเมตร หรื อ 14,117.53 ไร่
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของต ำบลคอนสำร ต ำบลทุ่ ง นำเลำ และต ำบลดงบั ง

ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 23 ส.ค. 61
วำระที่ 4.2.1
หน้ำ 12 - 17

- 37 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
อำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง
ได้แก่ เทศบำลตำบลคอนสำร องค์ก ำรบริห ำรส่ว นตำบลคอนสำร องค์กำรบริห ำร
ส่วนตำบลทุ่งนำเลำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงบัง มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผัง
ปี พ.ศ. ๒๕๕5 จำนวน 11,724 คน ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและได้รับ
กำรยกเว้น กำรด ำเนิน กำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื ่อ ให้เ ป็น ไปตำมวัต ถุป ระสงค์
ของผัง เมือ งรวม (ก) - (ซ)ตำมมติ คณะกรรมกำรผั งเมื องครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วั นที่
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุมประชำชนเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 ก่อนมี
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้ ทั้งนี้ ได้นำเสนอ
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
18 กันยำยน 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกำยน 2558 กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
23 กั น ยำยน 2557 และครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 26 พ ฤศจิก ำยน 2 5 5 8 แล ะ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผังเมืองรวมชุมชนคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ มีลักษณะ
เป็นชุมชนขนำดเล็กระดับอำเภอ ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมืองที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหลำยประกำร ซึ่งผู้วำงผังได้ปรับแก้ไข
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ยั ง มี ข้ อ เสนอแนะที่ ต้ อ งปรั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คื อ ในข้ อ ก ำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 6 ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ควรมีข้อห้ำม
เรื่อง กำรจัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบกำรพำณิช ยกรรมด้วย เพื่อให้คงควำมเป็นพื้นที่
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อยไว้ และในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 9 ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ได้ระบุกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นไว้ไม่เกิน
ร้อ ยละ 15 นั้ น ถือ ว่ำ มำกเกินไป เพรำะพื้ นที่ วำงผั งเป็ นพื้ นที่ ชนบทและเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นว่ำควรกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5
2. ข้อมูลด้ำนประชำกรที่ระบุว่ำใน ปี พ.ศ. 2549 - 2550 มีจำนวนประชำกร
เพิ่มขึ้นประมำณ 1,000 คน แต่ในเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 4 - 25 ตำรำงที่
4.5 ตำรำงที่ 4.6 และตำรำงที่ 4.7 ได้ แ สดงแผนภู มิ ก ำรขยำยตั ว ของประชำกร
โดยข้อมูลขัดแย้งกัน ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง
3. ตำมหลักกำรผังเมืองจะไม่ส่งเสริมให้มีชุมชนเกำะตัวบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดิน
แต่ในกำรวำงผังเมืองรวมชุมชนคอนสำรได้กำหนดศูนย์กลำงรองไว้บริเวณริมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 12 จึงไม่สอดคล้องกับหลักกำร
4. เรื่องโรงงำนประเภทที่ 101 โรงงำนปรับสภำพของเสียรวมจะประกอบไปด้วย
น้ำเสียและเตำเผำ เมื่อต้องกำรที่จะอนุญำตให้มีกำรประกอบโรงงำนประเภทที่ 101
ในพื้นที่ ขอเสนอแนะให้ระบุรำยละเอียดของโรงงำนให้ชัดเจน
5. กำรกำหนดแนวถนนมีควำมเป็นไปได้ หรือไม่ที่จะกำหนดให้ออกไปด้ำนนอก
ของชุมชน แทนที่จะกำหนดให้ผ่ำนใจกลำงเมือง โดยให้มีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพียงด้ำนเดียวและกำหนดทำงเชื่อมเข้ำออก เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ เพรำะโดยปกติ
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ควำมเจริญของชุมชนจะเกิดขึ้นเพรำะมีเส้นทำงคมนำคม ทำให้เกิดปัญหำกำรจรำจร
และควำมปลอดภัยของประชำชนตำมมำ
6. กำรแก้ไขปั ญ หำดั งกล่ ำวควรมี กำรประสำนงำนร่วมกั นกั บกรมทำงหลวง
หรือกรมทำงหลวงชนบท เพื่อสร้ำงทำงคู่ขนำนลดกำรเชื่อมกับทำงหลวงแผ่นดินสำยหลัก
ส่วนเรื่องปัญหำน้ำท่วมควรมีกำรเสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำไว้ด้วย
7. กำรกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน โดยมีทำงหลวงแผ่นดินสำยหลั กตัดผ่ ำน
กลำงพื้นที่ เกิดจำกกำรขำดกำรวำงผังระดับประเทศร่วมกับกรมทำงหลวง ซึ่งในต่ำงประเทศ
หรือหลักสำกลกำรวำงผังเมืองจะหลีกเลี่ยงกำรตัดถนนผ่ำนกลำงเมือง โดยจะกำหนดแนว
ถนนบริ เวณนอกเมื อ งแทน แล้ ว ให้ มี ท ำงเชื่ อ มเข้ ำเมื อ งแต่ ล ะเมื อ ง ดั งนั้ น กำรวำง
และจัดทำผังเมืองจะต้องมีกำรหำรือร่วมกับกรมทำงหลวงด้วย
8. ปัญหำเรื่องทำงหลวงแผ่นดินตัดผ่ำนกลำงพื้นที่นั้น กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ได้พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรวำงผังในลักษณะเช่นนี้ดังกล่ำว แต่ในข้อเท็จจริงผังเมืองรวมชุมชน
คอนสำรมีชุมชนเกำะตัวทั้ง 2 ฝั่งถนนอยู่แล้ว จึงไม่สำมำรถเลี่ยงได้ทั้งหมด เพียงแต่จะ
ส่ งเสริ ม มำกน้ อยเพี ยงใด กำรวำงผั งเมื องจึ งได้ ก ำหนดศู นย์ กลำงรองไว้ เพี ยงฝั่ งเดี ยว
โดยกำหนดที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) ไว้ด้ำนบน
และกำหนดที่ดิน ประเภทที่อยู่อำศัย หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ไว้ด้ำนล่ำง เพื่อควบคุม
กำรพัฒนำไม่ให้มีควำมหนำแน่นมำกเกินไปแต่ในทำงปฏิบัติจะไม่สำมำรถให้ชุมชนย้ำย
ออกจำกพื้นที่ได้ จึงทำได้เพียงไม่ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเพิ่มมำกขึ้นจำกเดิมและส่งเสริม
ให้มีกำรพัฒนำในพื้นที่ที่เหมำะสมแทน
9. ประเทศสหรั ฐอเมริ กำชุ มชนเดิ ม เช่ น เมื องเออร์แบนำแชมเปญจน์ ในรั ฐ
อิลลินอยส์ เกิดขึ้นมำแล้ว 200 กว่ำปี ทำงหลวงแผ่นดินเกิดขึ้นในภำยหลัง แต่กำรวำงผังเมือง
ได้พยำยำมสร้ำงถนนเลี่ยงตัวเมืองแล้วสร้ำงทำงเชื่อมเข้ำเมือง ดังนั้น เมื่อชุมชนเกิดขึ้น
มำแล้ วก็ สำมำรถแก้ ไขไม่ ให้ ชุ มชนเกำะตำมแนวถนนด้ วยกำรสร้ ำงถนนเลี่ ยงตั วเมื อง
โดยควรวำงผังร่วมกับกรมทำงหลวง เพื่อลดปัญหำกำรคมนำคมและอุบัติเหตุต่ำง ๆ
10. กรณีปัญหำดังกล่ำวยังพอสำมำรถแก้ไขได้ โดยควรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำถนน
เพียงฝั่งเดียวเท่ำนั้น ไม่ควรกำหนดเป็นถนนวงแหวน เพรำะจะเกิดเป็นชุมชนเกำะริมถนน
ทั้งสองฝั่ง
11. จำกข้อเท็จจริงในพื้นที่ศูนย์กลำงรองจะมีทำงแยกถึง 6 แยก ซึ่งหำกเพิ่ม
ถนนวงแหวนเข้ ำไปจะเป็ น 10 แยก จะก่ อให้ เกิ ดควำมสั บสนในกำรคมนำคมขนส่ ง
จึงไม่เห็นด้วยกับถนนโครงกำรสำย ก 3
12. ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำดั ง กล่ ำ ว ควรประสำนกั บ กรมทำงหลวงในกำร
ก ำหนดกำรเชื่ อมทำง เพื่ อไม่ ให้ เกิ ดกำรเชื่ อมทำงตลอดระยะเส้ นทำงหรื ออำจจะท ำ
ทำงคู่ขนำนแล้วกำหนดทำงเชื่อมต่อเพียงเส้นทำงเดียว หรืออำจจะทำถนนเลี่ยงเมือง
แล้วกำหนดทำงเชื่อมต่อเข้ำเมืองโดยมีรั้วกันเพื่อป้องกันกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยริมถนน
หรืออำจจะใช้วิธีกำรเวนคืนที่ดิน เนื่องจำกรำคำที่ดินยังไม่สูงมำกนัก และชุมชนยังไม่มี
ควำมหนำแน่นสูง
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13. โดยปกติเมื่อมีกำรสร้ำงถนนก็ จะมีชุมชนเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนตำมมำ กำรแก้ไข
ปัญหำจะมี 2 วิธี คือ 1. กำรทำทำงคู่ขนำนหรือสนับสนุนให้สร้ำงถนนมอเตอร์เวย์เลี่ยงเมือง
เพื่อลดปัญ หำต่ำง ๆ โดยกรมโยธำธิกำรและผั งเมืองควรกำหนดประเภทถนนที่ชัดเจน
ลงในพื้นที่วำงผังเช่น หำกเป็นชุมชนอยู่แล้วก็ให้ทำเป็นทำงคู่ขนำนแต่ถ้ำเป็นถนนสร้ำงใหม่
ก็สนับสนุนให้เป็นมอเตอร์เวย์ก็จะสำมำรถช่วยลดปัญหำต่ำงๆ ได้
14. ตำมนโยบำยของรัฐบำลในเรื่องโครงกำร East-West Economic Corridor
ถนนที่เชื่อมต่อกับเมือง ควรจะต้องเป็นถนนมอเตอร์เวย์
15. กำรกำหนดพื้นที่เพื่อจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ควรมีกำรศึกษำให้ชัดเจนก่อน
ว่ำเหมำะสมจะกำหนดในพื ้น ที่ที่มีค วำมสูง ระดับ ใดเพรำะจะต้อ งใช้พ ลัง งำนมำก
ในกำรบำบัดน้ำเสีย
16. กำรวำงและจัดทำผังเมืองรูปแบบใหม่ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
ตำมพระรำชบั ญญัติกำรผั งเมือง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2558 จะต้องจัดผังให้ ครบทั้ง 4 ประเภท
ได้แก่ ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังคมนำคมและขนส่ง ผังที่โล่ง และผังสำธำรณูปโภค
ส่ว นที่ส อง ตำมพระรำชบัญ ญัติ ก ำรผัง เมือ งฉบับ ใหม่ ซึ่ง อยู่ใ นระหว่ำ งกำรแก้ไ ข
จะต้องดำเนินกำรมำกกว่ำ ตั้งแต่ผังระดับประเทศ ผังระดับภำค ผังนโยบำย และผังเมืองรวม
เป็นต้น ซึ่งจะต้องดำเนินกำรในลำดับต่อไป ส่วนปัญหำที่มีชุมชนเกำะริมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 12 นั้ น จะขอแก้ ไขปั ญ หำโดยกำรห้ ำ มกำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อประกอบ
กำรพำณิชยกรรมในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) เพื่อช่วยลดปัญหำ
กำรเกำะตัวของอำคำรพำณิชย์บริเวณริมถนน และขอตัดแนวถนนโครงกำรสำย ก 3 ด้ำนใต้
ของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12 ออก เพื่อควบคุมกำรพัฒนำทำงด้ำนใต้ ซึ่งจะสำมำรถ
แก้ไขปัญหำได้ในระดับหนึ่ง สำหรับมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและพื้นที่จัดทำ
บ่ อบ ำบั ดน้ ำเสี ยจะขอรับไปเพิ่ มเติมข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรประชุมเพื่ อเป็ นแนวทำง
ให้แก่ท้องถิ่นต่อไป
มติที่ประชุม

เห็ นชอบร่ างผั งเมื องรวมชุ มชนคอนสาร จั งหวั ดชั ยภู มิ โดยให้ น า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
1. ให้เพิ่มข้อห้ามการจัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง)
2. ให้ปรับจานวนร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากให้ใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 เป็น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 5
3. ให้ปรับแนวถนนสาย ก 3 ด้านใต้ของถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 ออก
4. ให้ เพิ่ ม มาตรการและแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาน้ าท่ ว ม
และการบาบัดน้าเสียในเอกสารประกอบการประชุม
5. ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการขยายตัวจานวนประชากร ในตารางที่
4.5 ตารางที่ 4.6.และตารางที่ 4.7 ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน
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6. ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมไม่ควรส่งเสริมให้เกิดชุมชน
หรื อการตั้ งถิ่ น ฐานเกาะตั ว ไปตามริ มถนนสายหลั กและสายรอง
เพื่ อป้ องกันการเกิ ดอุบั ติเหตุและปัญหาการจราจร หากไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ควรให้เกิดชุมชนเพียงด้านเดียว หรือควรสร้างทางคู่ขนาน
หรือกาหนดจุ ดทางเชื่อมเข้าออก เพื่ อไม่ให้ สามารถเชื่อมได้ตลอด
เส้นทาง
ทั้ งนี้ กรมโยธาธิ การและผั งเมื องควรมี ก ารประสานหารื อกั บ
กรมทางหลวงในการก าหนดทางเชื่ อมเข้ า ออกเพื่ อแก้ ไขปั ญ หา
ดังกล่าวทั้งนี้ ให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการ และสานักวิศวกรรม
การผังเมืองดาเนินการตรวจสอบการแก้ไขให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมือง แล้วจึงให้ดาเนินการตามขั้นตอนตามที่
พระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 และฉบั บแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กาหนดต่อไป
2.16 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนก ำแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม เป็ น ผั ง พื้ นที่ เปิ ด ใหม่
ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
เป็ นผู้ดำเนิ นกำร มีพื้น ที่วำงผั งประมำณ 46.35 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 28,969 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพงแสน ตำบลทุ่งกระพังโหม บำงส่วนของตำบลวังน้ำเขียว
และบำงส่วนของตำบลรำงพิกุล ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ ง
ได้แก่ เทศบำลตำบลกำแพงแสน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำแพงแสน องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลวังน้ำเขียว และองค์กำรบริห ำร
ส่วนตำบลรำงพิกุล มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 48,038 คน
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.82 ต่อปี จำนวนประชำกรอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำในปี พ.ศ. 2579
มีจำนวนประชำกร 69,076 คนไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำร
ยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ 17 (5) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
ผั ง เมื อ งรวม (ก) –.(ซ) ตำมมติ ค ณะกรรมกำรผั ง เมื อ ง ครั้ ง ที่ 13/2558 วั น ที่
29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560
หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้ ทั้งนี้ ได้นำเสนอ
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนก ำแพงแสน จ ำนวน 5 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่
22 พฤศจิ กำยน 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2560 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
4 สิงหำคม 2560 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 และครั้งที่ 5 เมื่อวันที่
25 มกรำคม 2561 กรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง จ ำนวน 4 ครั้ง ครั้ งที่ 1 เมื่ อวั นที่
29 พฤศจิ กำยน 2559 ครั้ งที่ 2 เมื่ อวั นที่ 28 ธั นวำคม 2559 ครั้ งที่ 3 เมื่ อวั นที่
12 กั นยำยน 2560 และครั้งที่ 4 เมื่ อวันที่ 6 กุ มภำพั นธ์ 2561และคณะอนุกรรมกำร
ผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมืองเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561

ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 23 ส.ค. 61
วำระที่ 4.2.2
หน้ำ 17 - 20
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คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผั งเมืองรวมชุมชนกำแพงแสนเป็นผังพื้นที่ เปิดใหม่ มีลั กษณะโดดเด่นพิเศษ
คือเป็นชุมชนปริมณฑลของกรุงเทพมหำนครมีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สำขำกำแพงแสน
เป็ น ศู น ย์ ก ลำงด้ ำ นกำรศึ ก ษำวิ จั ย เกษตรกรรม จึ ง มี จ ำนวนประชำกรค่ อ นข้ ำ งสู ง
โดยเฉพำะวัยหนุ่ มสำว วัยแรงงำน และวัยนั กศึกษำ ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้ วำงผั งที่ ได้ดำเนินกำร
จั ด ท ำข้ อ มู ล รวมถึ งเอกสำรประกอบกำรประชุ ม ได้ อย่ ำงครบถ้ ว นและชั ดเจน ทั้ งนี้
คณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื องได้ มี ข้ อ สั งเกตและข้ อ เสนอแนะ
หลำยประกำร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้วำงผังได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่มีบำงประเด็น
ที่ผู้วำงผังยืนยันตำมเดิม ซึ่งมีเหตุผลสำมำรถรับฟังได้จึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบได้
2. โดยหลักกำรผังเมืองจะไม่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยจะกำหนดให้มีกำรรองรับ กำรพัฒนำในอนำคตในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) เมื่อในพื้นที่สีเหลืองมีควำมหนำแน่นของชุมชนเต็มพื้นที่แล้ว
ก็จะสำมำรถพิจำรณำเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีกำรอนุญำตให้จัดสรรที่ดินไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงวำ
จะส่งผลให้ ผู้ประกอบกำรเข้ำมำกว้ำนซื้อที่ดินเพรำะมี รำคำถูกและสร้ำงบ้ำนจัดสรร
แต่ในข้อเท็จจริงพื้นที่ดังกล่ ำวยั งไม่มีระบบสำธำรณู ปโภคที่ ดี อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่ลุ่ ม
ก่อให้เกิดปัญหำกำรถมที่ดินกีดขวำงทำงไหลของน้ำจึงไม่เห็นควรส่งเสริ ม ควรให้เมือง
พัฒนำจนถึงจุดที่ไม่สำมำรถรองรับได้แล้วจึงเพิ่มเติมต่อไป
3. เห็นด้วยเรื่องกำรจัดสรรที่อยู่อำศัยได้แปลงละไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงวำ
ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) เพรำะจะไม่ ก่ อเกิ ด ปั ญ หำชุ ม ชน
หนำแน่นจึงเห็นควรให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองนำไปศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงสำหรับ
ในพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับผังเมืองรวมชุมชนกำแพงแสนต่อไป
4. เรื่องขอควำมเห็นชอบให้ยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5)
โดยขอยกเว้นข้อกำหนดในข้อ (ง) (จ) (ซ) นั้น ควรมีเหตุผลประกอบกำรขอยกเว้นด้วย
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
5. เนื่ อ งจำกผั ง เมือ งรวมชุม ชนก ำแพงแสนเป็ น ผั ง แรก ๆ ที่ จะมี ผั ง กิจ กำร
สำธำรณูปโภค แต่ปรำกฏว่ำมำตรกำรยังไม่ชัดเจน จึงขออนุญำตให้กรมโยธิกำรและผังเมือง
ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนผั ง และมำตรกำรให้ ร อบคอบและชั ด เจน แล้ ว ให้
คณะอนุ ก รรมกำรผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำด้ ำนผั งเมื อ งตรวจสอบอี ก ครั้ ง ก่ อ นน ำไป
ปิดประกำศ 90 วัน ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยให้นา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1.1 ให้ เ พิ่ ม เหตุ ผ ลการขอยกเว้ น ข้ อ ก าหนดบางประการ
ตามมาตรา 17 (5) (ง) (จ) และ (ช) เพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กาหนดไว้
1.2 ให้เพิ่มมาตรการของผังกิจการสาธารณูปโภคให้เป็นไปตาม
หลั ก เกณ ฑ์ ม าตรฐานของกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง แล้ ว ให้
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนนาไปปิดประกาศ 90 วันต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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2.17 เรื่อง ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ผั ง เมื อ งรวมเขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จ พิ เศษกำญจนบุ รี เป็ น ผั ง พื้ น ที่ เปิ ด ใหม่
ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีพื้นที่วำงผังประมำณ 796.50 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 497,812.50 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลบ้ำนเก่ำ ตำบลหนองบัว และตำบลแก่งเสี้ยน
อำเภอเมืองกำญจนบุ รี ตำบลจรเข้เผื อก อำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุ รี
ประกอบด้ วยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลแก่งเสี้ ยน
เทศบำลตำบลหนองบัว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งเสี้ยน องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองบัว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเก่ำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจรเข้เผือก
มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผังปี พ.ศ. ๒๕๕7 จำนวน 46,000 คน อัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 2.23 ต่อปี จำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๗7 จะมีประชำกร
จำนวน 73,000 คน มี พื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ควำมมั่ น คงทำงทหำร ได้ แ ก่ ค่ ำ ยสุ ร สี ห์
จังหวัดกำญจนบุรีมีเขตหวงห้ำมที่ใช้ในรำชกำรทหำรในพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่วำงผัง
อี ก ทั้ งยั งเป็ น พื้ น ที่ ช ำยแดนติ ด กั บ สำธำรณรัฐ แห่ งสหภำพเมี ย นมำร์ ทั้ งนี้ ไม่ ได้ รั บ
กำรยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผั งเมื อ งรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ ค ณะกรรมกำรผั งเมื อ งครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วัน ที่
๒๙ ตุ ล ำคม ๒๕๕๘ เนื่ องจำกได้ ป ระชุ ม ประชำชน เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น ำคม 2559
หลังมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรีจัดทำขึ้นตำมนโยบำยของ
รัฐบำล มีพื้ น ที่ว ำงผั งส่ วนใหญ่ อยู่ ในเขตควำมมั่นคงทำงทหำร สภำพพื้น ที่ ส่ วนใหญ่
เป็ นชนบทและป่ ำไม้ กำรวำงผั งเริ่ มแรกยั งขำดควำมชั ดเจนในประเด็ นส ำคั ญว่ ำพื้ นที่
ที่เป็นเขตควำมมั่นคงทำงทหำรสำมำรถกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้หรือไม่ ซึ่งต่อมำ
กระทรวงมหำดไทย โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงได้หำรือร่วมกับกระทรวงกลำโหม
ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ ำให้ ก ำหนดเป็ น พื้ น ที่ เว้ น ขำวและไม่ มี ข้ อ ก ำหนด ส ำหรั บ กำรพิ จ ำรณำ
ของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมืองมีข้อเสนอแนะให้นำไปปรับปรุงแก้ไข
ผู้วำงผังได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบได้
2. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี ในขณะที่ดำเนินกำรวำง
และจัดทำพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ว่ำงไม่มีกำรพัฒนำมำกนักจึงสำมำรถวำงผังเมืองได้
อย่ำงสวยงำม ไม่มีปัญหำที่อยู่อำศัยเกำะตัวบริเวณริมทำงหลวงอย่ำงผังเมืองรวมอื่น ๆ
อีกทั้งในอนำคตจะเป็นพื้นที่รองรับกำรพัฒนำอย่ำงไม่มีข้อจำกัด.และจำกสภำพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ลำดเอียง ดังนั้น จึงต้องเตรียมกำรวำงผังสำหรับปัญหำน้ำหลำกในช่วงฤดูฝนด้วย
โดยร่วมมือกับกรมชลประทำน
3. เอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 4 - 12 กำหนดที่ดินประเภทสงวนและ
หวงห้ำมไว้ใช้ในกิจกำรของกระทรวงกลำโหม เป็นที่ดินประเภทสีน้ำเงินมีเส้นทแยงสีเขียว
แต่เอกสำรหน้ำที่ 4 - 69 ข้อที่ 4.9.1 กำหนดแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต
(กรณีกำหนดพื้นที่เว้นขำว) ซึ่งจำกกำรหำรือร่วมกับกระทรวงมหำดไทย โดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองจะต้องกำหนดเป็นพื้นที่เว้นขำว จึงขอให้แก้ไขเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้ถูกต้อง ให้เหลือเพียงกำรกำหนดพื้นที่เว้นขำวตำมข้อตกลง เพื่อป้องกันควำมสับสน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 20 ก.ย. 61
วำระ 4.4.1
หน้ำ 32 - 36
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เรื่อง/มติ
4. พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสำหกรรมประมำณ 2,900 ไร่ นั้น บริเวณดังกล่ำว
มีรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว เมื่อกำหนดเป็นพื้นที่อุตสำหกรรมแล้ วจะสำมำรถรับรอง
ในเรื่องควำมเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวได้หรือไม่ รวมทั้งกำรกำหนดให้โรงเรียนต่ำง ๆ เป็นพื้นที่
รองรั บ กำรอพยพแผ่ น ดิ น ไหว โครงสร้ ำ งของอำคำรจะมี ค วำมแข็ ง แรงเพี ย งพอ
ต่อกำรสั่นสะเทือนหรือไม่ ขอให้ผู้วำงผังนำไปพิจำรณำด้วย
5. พื้นที่ผังเมืองรวมเขตพัฒ นำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรีถึงแม้จะเป็นพื้นที่
ที่ยั งมีชุมชนไม่ห นำแน่ น มำกนั ก แต่อยู่ในเขตพื้นที่ทหำร (เว้นขำว) ทำให้ มีข้อจำกั ด
ในกำรพั ฒ นำ ไม่ ส ำมำรถก ำหนดกำรพั ฒ นำได้ รวมทั้ ง พื้ น ที่ ร องรั บ อุ ต สำหกรรม
ก็เช่น เดีย วกัน เนื่ องจำกพื้ น ที่อุตสำหกรรมตั้งอยู่ในเขตปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ก็ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งเป็นข้อจำกัด ส่วนพื้นที่บริเวณ
หน้ำด่ำนนั้นเป็นพื้นทีท่ ี่ได้วำงผังรำยละเอียดเรียบร้อยแล้วก็จะได้นำเข้ำมำกำหนดในผังต่อไป
6. เรื่องถนนมอเตอร์เวย์กำรกันเขตทำงอย่ำงเดียวอำจจะไม่เพียงพอ ควรมีรั้วกั้น
และกำหนดจุดทำงเชื่อมที่ชัดเจน โดยหำรือร่วมกับกรมทำงหลวงเพื่อป้องกันกำรสร้ำงที่อยู่อำศัย
เกำะตัวสองข้ำงทำง ซึ่งในต่ ำงประเทศจะกำหนดเป็นโซนอยู่อำศัยไม่ให้ ใกล้กับทำงหลวง
ส่วนเรื่องปัญหำน้ำท่วมเนื่องจำกพื้นที่ดังกล่ำวเป็นภูเขำเมื่อฝนตกหนักอำจเกิดน้ำท่วม
ฉับพลั นได้และในส่ วนของโครงกำรรัฐบำลที่จะนำท่อไฟฟ้ำลงใต้ดิน เมื่อทรำบว่ำ ศูน ย์
รำชกำรและอุ ต สำหกรรมอยู่ บ ริ เวณใด ควรต้ อ งจั ด ระบบสำยไฟให้ เป็ น ระเบี ย บ
โดยร่วมกับกำรไฟฟ้ำแห่งประเทศไทยด้วย
7. ตำมแผนของคณะทำงำนร่วมกันของกระทรวงพลั งงำนของประเทศไทย
กับ สำธำรณรัฐ แห่ งสหภำพเมีย นมำร์ ได้ก ำหนดแนวเชื่อ มสำยส่ งไฟฟ้ ำแรงสู ง 230
กิโลโวลต์ จำกอำเภอเมืองกำญจนบุรีไปยังทวำย โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตได้เริ่มวำงแผน
และก ำหนดเส้ น ทำงแล้ ว ขอให้ ต รวจสอบข้ อ มู ล ดั งกล่ ำ ว เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรวำง
และจัดทำผังต่อไป
8. ผู้ ว ำงผั งควรต้องหำรื อกับส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติและสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ถึงนโยบำยต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ด้วย เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับนโยบำยต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
9. ในส่วนของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนยังคงเป็นนโยบำยเดิม
เพรำะในพื้นที่ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรียังมีกำรลงทุนไม่มำกนัก
อีกทั้งยังอยู่ในขั้นตอนกำรประมูลรำคำของกรมธนำรักษ์
10. ที่ ผ่ ำนมำเรื่ อ งเขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จพิ เศษ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
ไม่ได้มีโอกำสในกำรชี้นำกำรพัฒนำมำกนัก เป็นเพียงกำรวำงผังเพื่อรองรับกำรพัฒนำเท่ำนั้น
เนื่องจำกคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ.(กนพ.).เป็นผู้กำหนดทั้งหมด
จะมีแนวทำงอย่ ำ งไรในกำรแก้ไขปั ญ หำดังกล่ ำว เพื่ อให้ กรมโยธำธิกำรและผั งเมือ ง
สำมำรถชี้แนะได้บ้ำง
11. เรื่ องแนวทำงกำรจั ดสรรงบประมำณของส ำนั ก งบประมำณในอนำคต
คงจะต้องอำศัยข้อมูลทำงผังเมือง เนื่องจำกผังเมืองจะกำหนดกำรใช้ที่ดินในพื้นที่ทำให้ทรำบว่ำ
จะต้องจัดสรรงบประมำณที่จะต้องใช้อย่ำงไร และหำกหน่วยงำนใดจะของบประมำณ
ก็คงต้องเป็นไปตำมที่ผังเมืองวำงผังไว้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

12. แนวคิดในกำรกำหนดชนิด ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรมในบัญชีแนบท้ำย
กฎกระทรวงนั้น ปรำกฏว่ำมีโรงงำนไฟฟ้ำกำหนดให้สำมำรถดำเนินกิจกำรได้ในที่ดิน
ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก (สี แ ดง) ขอให้ ท บทวนอี ก ครั้ ง
ว่ำ เหมำะสมหรื อ ไม่ เนื่ อ งจำกเป็ น โรงงำนพลั งงำนแสงอำทิ ต ย์ ซึ่ งต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ม ำก
ถ้ ำ ก ำหนดไว้ ในที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก (สี แ ดง)
ที่มีรำคำสูง จึงเห็นว่ำไม่เหมำะสม อีกทั้งยังได้มีกำรกำหนดที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) ไว้แล้ว ส่วนโรงงำนปรับสภำพของเสียรวมที่ประกอบด้วยเตำเผำ
ถ้ำไปกำหนดไว้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จะเหมำะสมหรือไม่
เนื่องจำกเป็นพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมื อง
ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการ สานักวิศวกรรม
การผังเมือง และสานัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมือง แล้วจึงดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา 17 (5)
ได้แก่
(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้ อก าหนดอื่ นที่ จ าเป็ นโดยรั ฐมนตรี ประกาศก าหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง

2.18 เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ ประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับครั้งแรก
เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2540 ถึงวันที่ 2 กันยำยน 2545 ได้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับ
ไปอี ก 5 ปี ถึงวั น ที่ 2 กั น ยำยน 2550และได้ ขยำยระยะเวลำกำรใช้ บั งคั บ ไปอี ก
ครั้งละ 1 ปี สองครั้ง สิ้นสุดกำรใช้บังคับ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2552 ปัจจุบันผังขำดอำยุ
มีพื้นที่เขตวำงผังประมำณ 64.99 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 40,625.64 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่
ต ำบลตะกั่ ว ป่ ำ ต ำบลบำงนำยสี ต ำบลบำงม่ ว ง ต ำบลโคกเคี ยนต ำบลบำงไทร
และตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองตะกั่วป่ำ เทศบำลตำบลบำงนำยสี องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงม่วง องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลโคกเคียน และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงไทร
กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ งได้ ถ่ ำยโอนภำรกิ จ ด้ ำนกำรวำงและจั ด ท ำผั งเมื อ งรวม
ให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เมื่ อวั นที่ 28 กั น ยำยน 2548 โดยพื้ น ที่ ว ำงผั ง
ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและได้รับกำรยกเว้นกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ
๑๗ (๕) เรื่อง ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์

ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 20 ก.ย. 61
วำระ 4.4.2
หน้ำ 36 - 44
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เรื่อง/มติ
ของผั งเมื อ งรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ ค ณะกรรมกำรผั งเมื อ ง ครั้ งที่ ๑ ๓/๒๕๕๘ วัน ที่
๒๙ ตุ ล ำคม ๒๕๕๘ เนื่ อ งจำกได้ ผ่ ำ นขั้ น ตอนกำรประชุ ม ประชำชน เมื่ อ วั น ที่
28 เมษำยน 2558 ก่ อ นพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั งเมื อ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558
ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ส ำหรั บ ประเด็ น ข้ อ สั งเกต ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื อ ง
เพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมืองนั้น ส่วนใหญ่ผู้วำงผังได้นำไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว
แต่มีบำงส่วนที่ยังคงยืนยันตำมเดิมด้วยเหตุผลต่ำง ๆ ตำมที่ผู้วำงผังนำเสนอมำ แต่มีประเด็น
เรื่ อ ง วิ ธี ก ำรวั ด ควำมสู ง ที่ ให้ วั ด จำกระดั บ ถนนสำธำรณะจนถึ ง ยอดส่ ว นที่ สู ง สุ ด
ของอำคำรนั้น เกรงว่ำจะทำให้คุณลักษณะของหลังคำหรือสถำปัตยกรรมท้องถิ่นเสียหำยไป
จึงขอเสนอแนะวิธีกำรวัดควำมสู งในพื้นที่ อนุรักษ์เมืองเก่ำให้ วัดจำกถนนสำธำรณะ
ถึงยอดผนังสูงสุดของอำคำร โดยให้เว้นหลั งคำไว้ เพื่อคงอัตลักษณ์ของสถำปัตยกรรม
ท้ อ งถิ่ น ไว้ เพรำะพื้ น ที่ ต ะกั่ ว ป่ ำ เป็ น พื้ น ที่ เมื อ งเก่ ำ ที่ ไ ด้ รั บ กำรขึ้ น ทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว
สำหรับผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่ำได้ขำดอำยุมำเป็นเวลำนำน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
ควำมนิยมของนักท่องเที่ยว จึงเห็นควรที่จะเร่งรัดให้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมื อ งตะกั่ ว ป่ ำโดยเร็ ว และขอฝำกให้ ก รมโยธำธิก ำรและผั งเมื อ งช่ ว ยวำงและจั ด ท ำ
ผังเมืองรวมบริเวณพื้นที่เขำหลักด้วย เพรำะเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดภูเก็ต
2. ปัญหำสำคัญของพื้นที่ตะกั่วป่ำ คือ ปัญหำน้ำท่วม โดยเฉพำะบริเวณชุมชน
ย่ำนยำวที่มีปัญหำน้ำท่วมเป็นประจำ จึงขอเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วย
และปัญหำทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่คับแคบ เพรำะตัดผ่ำนชุมชน
หลำยแห่ง จึงเสนอให้มีถนนเลี่ยงเมืองในบำงช่วงที่ตัดผ่ำนชุมชน
3. บริเวณชุมชนบ้ำนน้ำเค็มได้รับควำมเสียหำยอย่ำงมำกจำกกำรเกิดสึนำมิ
ได้มีกำรวำงผังเมืองเพื่อป้องกันภัยที่เกิดจำกสึนำมิ เช่น เส้นทำงหนีภัยไว้หรือไม่ อีกทั้ง
ชุมชนบ้ำนน้ำเค็มเป็นชุมชนชำวประมงขนำดใหญ่มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชำวประมง
กำรวำงและจัดทำผังจึงควรส่งเสริมวิถีชีวิตชำวประมงและกำรท่องเที่ยวด้วยสำหรับเรื่องกำร
พัฒนำโรงแรมหรือรีสอร์ทได้มีกำรกำกับดูแลไว้เพียงใด เพื่อให้สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยว
เช่น ส่งเสริมให้หลังคำเป็นโทนสีใกล้เคียงกันและห้ำมควำมสูงเกินกว่ำยอดมะพร้ำว เป็นต้น
4. กำรวัดควำมสู งของอำคำรหำกให้ ควำมสูง 15 เมตร ในอนำคตจะมีกำรสร้ำง
หลังคำทรงเรียบเพื่อเพิ่มควำมสูงอำคำรเป็น 3 ชั้น ซึ่งจะไม่ใช่อำคำรทรงชิโนโปรตุกีส
ที่มีควำมสูงเพียง 2 ชั้น ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น กำรวัดควำมสูงจึงควรวัด
จำกระดับพื้นถนนถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
5. รูปแบบอำคำรทรงชิโนโปรตุกีสค่อนข้ำงที่จะมีเอกลักษณะเฉพำะ มีควำมสูง
ไม่ เกิน 10.85 เมตร โดยกำรวัดจำกระดั บพื้ นถนนถึงยอดผนั งชั้ นสู งสุ ด ตำมกฎหมำย
ควบคุ ม อำคำร ซึ่ ง กำรวั ด ควำมสู ง ของกฎหมำยควบคุ ม อำคำรจะมี วิ ธี ก ำรวั ด
ตำมมำตรฐำนแต่ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีควำมสูง 12 เมตร ถ้ำมีกำร
สร้ำงอำคำรใหม่แล้วทำเป็นหลังคำทรงเรียบก็จะสำมำรถสร้ำงเป็นอำคำร 3 - 4 ชั้น
ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับอำคำรทรงชิโนโปรตุกีส จึงเห็นควรกำหนดควำมสูง 9 เมตร
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6. กฎหมำยผังเมืองจะไม่สำมำรถกำหนดรำยละเอียดลักษณะของอำคำรได้มำกนัก
จะสำมำรถกำหนดเรื่องควำมสูงได้เท่ำนั้น ส่วนกำรจะกำหนดระยะควำมสูงไว้เท่ำใดนั้น
เป็ น เรื่ องของกำรพิ จ ำรณำตำมควำมเหมำะสมของพื้ น ที่ แต่ ป ระเด็ น ที่ มี ปั ญ หำ คื อ
วิ ธี ก ำรวั ดควำมสู งเท่ ำนั้ น เพรำะถ้ ำวั ดถึ งจุ ดที่ สู งที่ สุ ดอำจมี กำรปรั บปรุ งอำคำรจะมี
กำรดัดแปลงแล้วเพิ่มชั้นอำคำรมำกขึ้น ทำให้ไม่สอดคล้องกับอำคำรทรงชิโนโปรตุกีส
7. กฎกระทรวงต่ำง ๆ ที่ออกมำตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรนั้น เป็นกำรกระจำยอำนำจ
ให้เทศบำลหรือท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะกำหนดควำมสูงได้ โดยวิธีกำรวัดควำมสูง
จะมี 2 วิธีกำร คือ กำรวัดจำกพื้นถึงยอดผนังหรือยอดจั่วเท่ำนั้น
8. กำรออกแบบอำคำรควรกำหนดพื้นที่ดำดฟ้ำส่วนหนึ่งเป็นที่โล่งด้วย เพื่อเป็นพื้นที่
หนีภัยสึนำมิ
9. จำกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องถนนสำยต่ำง ๆ ในพื้นที่ภำคใต้ รวมถึงทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ได้มีกำรเสนอโครงกำรต่ำง ๆ จึงอยำกทรำบว่ำได้มี
กำรหำรือร่วมกับ กระทรวงคมนำคมถึงโครงกำรที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้เกิดควำม
สอดคล้องกัน
10.. ส ำหรั บ ภั ย สึ น ำมิ มี วิ ธี ก ำรจั ด กำรพื้ น ที่ เพื่ อ รองรับ ปั ญ หำมี 2.วิ ธี คื อ
1. กำหนดพื้นที่บริเวณใกล้กับชำยหำดเพื่อเป็นพื้นที่หลบภัย 2. กำหนดพื้นที่หลบภัยไว้
ห่ำงจำกชำยหำดและมีเครื่องเตือนภัย โดยประเทศไทยมีกำรเลือกใช้วิธีที่ 2 เพรำะมีพื้นที่
จำกัดและมีเทคโนโลยีที่สำมำรถเตือนภัยสินำมิได้
11. กำรก ำหนดรู ป ทรงอำคำรที่ อ อกตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อำคำร
ซึ่งเป็นกฎหมำยหลักเกี่ยวกับควำมปลอดภัย มั่นคง และแข็งแรงของอำคำรไม่ได้มีกำร
กำหนดด้ำนสถำปัตยกรรมไว้มำกนัก แต่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองจะมีควำมเกี่ยวข้องกับ
กับด้ำนควำมสวยงำมของอำคำรและบ้ำนเมืองมำกกว่ำ จึงเห็นว่ำควรกำหนดเรื่องรูปแบบ
สถำปัตยกรรมของอำคำรไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมได้
12. ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบด้วยผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพำะ โดยในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเคยมีควำมเห็นว่ำ
ด้ำนรำยละเอียดต่ำง ๆ ของอำคำรควรกำหนดไว้ในผังเมืองเฉพำะ ดังนั้น เมื่อกำหนดให้
พื้ น ที่ ใ ดสำมำรถวำงผั ง เมื อ งเฉพำะได้ ผั ง เมื อ งรวมจะต้ อ งก ำหนดระยะห่ ำ งไว้
เพื่ อให้ สำมำรถด ำเนิ นกำรผั งเมื องเฉพำะได้ ส ำหรั บพระรำชบั ญญั ติ กำรผั งเมื องฉบั บที่
กำลังดำเนินกำรแก้ไขจะมีกำรกำหนดผังเมืองเฉพำะออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ออกเป็น
พระรำชบั ญญัติและส่วนที่ออกเป็นพระรำชกฤษฎี กำ ดังนั้น ผังเมืองเฉพำะที่ดำเนินกำร
เสร็ จแล้ วสำมำรถออกเป็ นพระรำชกฤษฎี กำได้ เลยส่ วนผั งเมื องรวมจะก ำหนดเรื่ องต่ ำง ๆ
ของเมืองที่ไม่กำหนดรำยละเอียดมำกนัก
13. หลักกำรผังเมื องจะกำหนดตำมกฎหมำยอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ เช่น ถ้ำเป็ น
กำรขึ้นทะเบียนพื้นที่อนุรักษ์อำคำรเก่ำทั้งพื้นที่โดยกรมศิลปำกร จะสำมำรถกำหนดเป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตำลอ่อน) ได้ ซึ่งจะมี
รำยละเอี ย ดที่ เข้ ม งวด โดยเฉพำะกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น กิ จ กรรมอื่ น จะไม่ ส ำมำรถ
ด ำเนิ นกำรได้ แต่ ถ้ ำอำคำรที่ ขึ้ นทะเบี ยนเป็ นอำคำรเก่ ำเฉพำะกลุ่ มอำคำรจะไม่ สำมำรถ
กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้
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14. กรณีกำรประกำศพื้นที่อนุรักษ์อำคำรเก่ำของกรมศิลปำกร ตัวอย่ำงเช่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำจะเป็นกำรอนุรักษ์ค่อนข้ำงเข้มงวด แต่กรณีของเมืองเก่ำตะกั่วป่ำ
จะมีกำรใช้วิถีชีวิตของประชำชนร่วมด้วยกับพื้นที่เมืองเก่ำ จึงเห็ นควรกำหนดเป็นพื้นที่
ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่อยู่ อำศัยหนำแน่นมำก (สี แดง) ไว้ตำมเดิมและกำหนด
ลักษณะอำคำรไว้ในแต่ละบริเวณ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบในหลักการร่างผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพั งงา
(ปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามที่เสนอ โดยให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการ
สานักวิศวกรรมการผังเมืองและสานัก/กองที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแก้ไข
แล้วให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง
ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าให้วัดจาก
ระดับพื้นถนนสาธารณะถึงยอดผนังสูงสุดของอาคาร โดยให้เว้น
หลั ง คาไว้ เพราะพื้ น ที่ ต ะกั่ ว ป่ า เป็ น พื้ น ที่ เ มื อ งเก่ า ที่ ไ ด้ รั บ การ
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
2. ชุมชนบ้านน้าเค็มเป็นชุมชนชาวประมงขนาดใหญ่มีวิถีชีวิต
ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาวประมง การวางและจั ด ท าผั ง จึ ง ควร
ส่งเสริมวิถีชีวิตชาวประมงและการท่องเที่ยว
3. การออกแบบอาคาร หากสามารถดาเนินการได้ให้กาหนด
พื้นที่ดาดฟ้าส่วนหนึ่งเป็นที่โล่งเพื่อเป็นพื้นที่หนีภัยสึนามิ
4. ควรมีการหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมถึงโครงการถนน
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

2.19 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัยเป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองซึ่ง สำนั กงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด สุโขทัยร่วมกับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตวำงผั ง เป็ นผู้ ด ำเนิ นกำร มี พื้ นที่ วำงผั งประมำณ
32.43 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 20,270 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ของตำบลศรีนคร และตำบล
คลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ ำนวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบำลต ำบลศรี น คร องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลศรี น คร
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองมะพลับ มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผังปี พ.ศ. ๒๕๕7
จำนวน 7,352 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 0.5 ต่อปี จำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ
ปี พ.ศ. ๒๕๗7 มีจำนวนประชำกร 8,100 คน ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร
และได้รับ กำรยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื่อให้ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมืองครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558
ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้

ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ต.ค. 61
วำระ 4.3.1
หน้ำ 22 - 25

- 48 ลาดับที่

เรื่อง/มติก
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผังเมืองรวมชุมชนศรีนครเป็นผังพื้นที่เปิดใหม่เป็นชุมชนขนำดเล็ก มีประชำกร
ในพื้ น ที่ ป ระมำณ 7,000 คน โดยกำรคำดกำรณ์ ประชำกรในอนำคต 20 ปี ข้ ำงหน้ ำ
มีประชำกรประมำณ 8,000 คน อัตรำกำรขยำยตัว ร้อยละ 0.5 ต่อปี พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรมมำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 90 ซึ่ งกำรคำดกำรณ์ ในอนำคตจะมี พื้ น ที่
เกษตรกรรมประมำณร้อยละ 80 ของพื้นที่ คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมืองได้พิจำรณำโดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตหลำยประกำรซึ่งส่วนใหญ่ผู้วำงผัง
ได้ ป รั บ ปรุ งแก้ ไขแล้ ว และมี บำงประกำรที่ ขอยื นยั นคงเดิ มไว้ ก็ ให้ อธิ บำยเหตุ ผลแล้ ว
แต่ยังคงมีข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ เรื่องข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องข้อห้ำมต่ำง ๆ
ยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยเฉพำะที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) และที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) จึ งขอให้
ตรวจสอบให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน
2. กำรจั ดท ำเอกสำรกำรวำงและจั ดท ำผั งเมื อง ควรจะต้องมีข้ อมูลโครงสร้ำง
ประชำกร กำรเกิด กำรตำย ผู้สูงวัย วัยเด็ก วัยแรงงำน กำรย้ำยเข้ำ ย้ำยออกให้ครบถ้วน
เพื่ อ น ำมำเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบในกำรพิ จ ำรณำก ำหนดกำรวำงและจั ด ท ำผั งเมื อ ง
ได้ อ ย่ ำงถู ก ต้ อง และประชำกรวั ย แรงงำนส่ ง ผลในเรื่ อ งของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทำน
ในเรื่องของกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซึ่งควรระบุในเอกสำรให้ชัดเจนด้วย
3. ประเด็นแรกขอให้ผู้ วำงผังทบทวนว่ำชุมชนเดิมที่อยู่บริเวณริมทำงรถไฟ
ซึ่งผู้นำเสนอกล่ำวว่ำควรจะอนุรักษ์นั้น ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้หรือไม่ เนื่องจำกได้กำหนดไว้
เป็นพื้นที่พำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) และควรกำหนดให้ชุมชนใหม่
อยู่ในบริเวณที่ห่ำงออกไปหรือ ไม่อ ย่ำ งไร ประเด็น ที่ส องต้อ งกำรให้เพิ่ม ข้อ ควำมว่ำ
“เว้น แต่ โรงงำนบำบัด น้ ำเสีย ชุม ชน” ในส่ว นของข้อกำหนดที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขีย ว) เพื่ อเปิ ดช่องให้ ส ำมำรถประกอบกิจกำรประเภทโรงงำน
บำบัดน้ำเสียได้ และประเด็นที่สำม เรื่องบัญชีประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมลำดับที่ 105
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ และลำดับที่ 106
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
จำกโรงงำนมำผลิ ต เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ โ ดยผ่ ำ นกรรมวิ ธี ก ำรผลิ ต
ทำงอุ ต สำหกรรม ควรก ำหนดเงื่อ นไขในกำรให้ ป ระกอบกิ จ กำรว่ ำ ให้ ท ำได้ เพี ยงใด
เพื่อลดปัญหำขยะที่เกิดจำกกิจกรรมดังกล่ำว โดยสำมำรถปรึกษำกับสำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดหรือสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
4. ควรวิเครำะห์ เรื่องกำรลดลงของจำนวนประชำกรในแต่ล ะปีว่ำมีส ำเหตุ
มำจำกอะไร และควรก ำหนดกำรถอยร่น ของอำคำรจำกแนวถนนเพื่ อ คงศั ก ยภำพ
ของทำงหลวงแผ่ น ดิ น ไว้ อี ก ทั้ งกำรก ำหนดที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย
(สีเหลือง) บริเวณริมถนนที่อยู่ด้ำนเหนือของผัง เห็นว่ำไม่เหมำะสมตำมหลักกำรจะทำให้
เมื อ งกระจำยตั ว มำกไปและสิ้ น เปลื อ งงบประมำณในกำรจั ด ท ำสำธำรณู ป โภค
สำธำรณู ปกำร ควรก ำหนดเป็ นที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) เพรำะถึ งแม้
จะกำหนดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก็ยังสำมำรถดำเนินกำรได้
ทั้งนีเ้ พื่อพัฒนำพื้นที่ศูนย์กลำงหลักให้เกิดชุมชนที่มีระบบให้ได้
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เรื่อง/มติ
5. เนื่องจำกผังเมืองรวมชุมชนศรีนครพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรม แต่มีกำร
อนุญำตในบัญชีอุตสำหกรรมท้ำยข้อกำหนดให้สำมำรถทำโรงงำนอุตสำหกรรมจำนวนมำก
รวมถึงโรงงำนลำดับที่ 103 เรื่องกำรดูดน้ำเกลือขึ้นมำใช้เพื่อผลิตเกลือนั้น พื้นที่ดังกล่ำว
มีเกลือหรือไม่ ดังนั้น ควรมุ่งเน้นส่งเสริมเฉพำะอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร
และโลจิสติกส์มำกกว่ำ
6. เรื่ องระบบระบำยน้ ำเสี ยของผั งเมื องรวมชุ มชนศรีนคร ในเอกสำรประกอบ
กำรประชุมควรที่จะต้องเขียนในลักษณะให้ท้องถิ่นสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ เพรำะเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์อย่ำงมำก
7. เรื่องกำรเตรียมพื้นที่สำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมควรประสำนงำนท้องถิ่น
ในด้ำนกำรกำจัดขยะมูลฝอยหรือเรื่องของน้ำเสียในอนำคต เช่น ใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กำหนดให้ มี ถังดักไขมั นในครั วเรื อน รวมทั้ งอำจจะต้องเตรียมพื้ นที่ เพื่ อรองรับที่ บ ำบั ด
น้ำเสียรวมของชุมชน ซึ่งอำจจะกำหนดไว้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
หรือที่ดินสำธำรณะได้ ส่วนเรื่องกำรกำจัดขยะ ปัจจุบันกองทุนสิ่ งแวดล้อมได้มอบให้ท้องถิ่น
ประสำนกับสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หำกมีศักยภำพเพียงพอ
อำจจะทำโครงกำรขยะต้นทำง เพื่อลดปริมำณขยะก่อนจะนำไปสู่ระบบจัดกำรต่อไป
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยให้นา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
1.1 ให้ตรวจสอบแก้ไขข้อกาหนดข้อห้ามต่าง ๆ ในการใช้
ประโยชน์ ที่ดิ น ทุกประเภทโดยเฉพาะในข้อกาหนดที่ดิน ประเภท
ที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เ หลื อ ง) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ก่อนนาไปปิดประกาศ 90 วัน
1.2 ให้ ทบทวนบั ญชีโรงงานอุ ตสาหกรรมแนบท้ ายข้ อก าหนด
ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยควรเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
และโลจิ ส ติ ก ส์ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรม
รวมทั้งประเภทโรงงานลาดับที่ 105 และ 106 ควรจะต้องระบุว่าสามารถ
ดาเนินการอะไรได้บ้าง โดยให้ปรึกษากับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
1.3 ให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการกาหนดที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1108 ซึ่งไม่ค วรส่งเสริมให้มีการขยายตัวของชุมชน
และที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว
1.4 การจัดทาเอกสารการวางและจัดทาผังเมือง ควรจะต้อง
มีข้อมูลโครงสร้างประชากร การเกิด การตาย ผู้สูงวัย วัยเด็ก วัยแรงงาน
การย้ายเข้ า ย้ายออกให้ค รบถ้วน เพื่ อน ามาเป็ น ข้อมูล ประกอบ
ในการพิจารณากาหนดการวางและจัดทาผังเมืองได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้ ง การเขี ย นข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หา

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 50 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เรื่องการระบายน้าและการบาบัดน้าเสียในเอกสารประกอบการวาง
และจั ด ท าผังเมืองรวมควรเขี ยนในลักษณะที่ ให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับผิดชอบสามารถนาไปปฏิบัติได้
2. ให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการ สานักวิศวกรรมการผังเมือง
และสานัก/กองที่ เกี่ยวข้ อง ตรวจสอบแก้ไขให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2.20 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ผังเมืองรวมชุมชนเกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื องโดยส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมื องจังหวัดชลบุ รีร่วมกั บ
เทศบำลตำบลเกำะสีชังเป็นผู้ดำเนินกำร มีพื้นที่วำงผังประมำณ 25.61 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 16,006.25.ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ำเทววงษ์ อำเภอเกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลเกำะสีชัง
มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4,811.คน อัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 0.83.ต่อปี จำนวนประชำกรอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำ ในปี พ.ศ. 2577 มีจำนวนประชำกร
5,700 คน มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ กองทัพเรือเกำะหินสัมปะยื้อ
กองทัพเรือเกำะท้ำยตำหมื่น กองทัพเรือเกำะขำมใหญ่และกองทัพเรือ เกำะร้ำนดอกไม้
และไม่ได้รั บกำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพื่ อให้ เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) –.(ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558
วัน ที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2560
หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เกำะสีชังเป็นพื้นที่ที่น่ำสนใจ เพรำะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ไม่ห่ำงจำก
กรุงเทพฯ มำกนัก และมีประวัติศำสตร์ที่ยำวนำน แต่กำรวำงและจัดทำผังยังไม่มีเป้ำหมำย
ในอนำคตที่ ชั ดเจน ควรจะก ำหนดเป้ ำหมำยที่ ส ำคั ญๆ ในอนำคต เพื่ อให้ เกิ ดกำรพั ฒนำ
อย่ำงยั่งยืนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ อีกทั้งในอดีตเกำะสีชัง
ยังเป็นแหล่งที่มีกระรอกขำวที่สำคัญของประเทศ จึงควรอนุรักษ์รักษำไว้
2. พระรำชบั ญญั ติ กำรผั งเมื องฉบั บใหม่ ที่ ก ำลั งด ำเนิ นกำรแก้ ไข จะประกอบด้ วย
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ทำหน้ำที่
ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำที่ ส ำคั ญ ของประเทศ ซึ่ ง เกำะสี ชั ง เป็ น พื้ น ที่ ที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรผั ง เมื อ งแห่ ง ชำติ ค วรให้ ค วำมส ำคั ญ ในด้ ำ นพื้ น ที่ แ ละ
งบประมำณ
3. จำกกำรตรวจสอบเอกสำรกำรประชุมในเรื่องพื้นที่ควำมมั่นคงทำงทหำร
ควรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดไว้ 4 พื้นที่ เป็น 6 พื้นที่ ได้แก่ กองทัพเรือเกำะหินสัมปะยื้อ
กองทัพเรือเกำะท้ำยตำหมื่น กองทัพเรือเกำะขำมใหญ่ กองทัพเรือเกำะร้ำนดอกไม้
กองทัพเรือเกำะสีชัง และกรมกำรพลังงำนทหำร เกำะปรง ในตำรำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต หน้ำที่ 2 - 10 ถึงหน้ำที่ 2 - 11

ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ต.ค. 61
วำระ 4.3.2
หน้ำ 25 - 30
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4. เกำะสี ชังเป็ น พื้น ที่พิ เศษ เนื่องจำกไม่มีกำรกำหนดกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ในพื้ นที่ วำงผั ง พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นที่ อยู่อำศั ย
พำณิ ชยกรรมอุตสำหกรรม พื้ นที่ อนุ รักษ์ และพื้ นที่ ที่ เกี่ยวข้ อง ส่ วนเรื่องพื้ นที่ อนุ รักษ์
เพื่ อส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ ศิ ลปวั ฒ นธรรมไทยกั บ พื้ น ที่ อุ ต สำหกรรมเฉพำะกิ จ เป็ น พื้ น ที่
ต่อเนื่องกันนั้น เกิดจำกพื้นที่ที่มีอยู่เดิมจึงต้องกำหนดไว้ตำมเดิม แต่ได้มีกำรกำหนดไว้
ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. เกำะสีชังมีสถำนที่สำคัญ ๆ หลำยแห่ง เช่น พระจุฑำธุชรำชฐำนที่มีประวัติศำสตร์
อันยำวนำน สถำนที่ตั้งพระที่นั่งมันธำตุรัตนโรจน์ก่อนที่จะถูกรื้อย้ำย มีหน้ำผำชมวิวที่สวยงำม
จึงควรส่งเสริมให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเกำะสีชัง และควรส่งเสริมให้เป็นชุมชนน่ำอยู่
โดยกำรลดปริมำณรถยนต์ที่จะเข้ำมำบนเกำะ เพื่อลดมลพิษทำงอำกำศและมลพิษทำงเสียง
ส่วนกำรพัฒนำในด้ำนอื่น ๆ จะมีข้อจำกัดในด้ำนพื้นที่ที่เป็นหินเป็นส่วนใหญ่
6. ปัจจุบันบนเกำะสีชังมีปริมำณรถยนต์น้อย ส่วนใหญ่จะใช้บริกำรสกำยแลป
เพื่อเที่ยวชมเกำะ ส่วนพระจุฑำธุชรำชฐำนกรมศิลปำกรได้ร่วมมือกับเทศบำลปรับปรุง
ให้ มีควำมสวยงำมแล้ ว ส ำหรั บเรื่องน้ำที่ใช้ อุปโภค บริโภค ชำวบ้ำนที่ อำศัยอยู่บนเกำะ
จะมีถังเก็บน้ำใต้ดิน และเรื่องกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลรักษำเกำะสีชังนั้น
ได้ดำเนินกำรมำโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
7. บัญชีโรงงำนอุตสำหกรรมท้ำยข้อกำหนดของที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อม
เพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย ว (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี ข ำว) ไม่ ค วรก ำหนดให้ มี โรงงำน
อุ ตสำหกรรมมำกนั ก ควรก ำหนดไว้ ในที่ ดิ นประเภทอุ ตสำหกรรมเฉพำะกิ จ (สี ม่ วงอ่ อน)
เนื่องจำกพื้นที่เป็นเกำะ ส่วนปัญหำด้ำนข้อจำกัดของพื้นที่ ควรมีกำรวำงผังในระดับภำพรวมที่
ครอบคลุม พื ้น ที ่เ กำะสีช ัง กับ อ ำเภอศรีร ำชำ เพื ่อ ให้เ กิด ควำมเชื ่อ มโยงในด้ำ น
กำรท่องเที่ยว กำรบริกำรต่ำง ๆ รวมถึงกิจกรรมบำงประเภทที่ไม่เหมำะสมที่จะกำหนดไว้
บนเกำะสี ชั ง เพื่ อรั ก ษำศัก ยภำพด้ ำนควำมสวยงำมไว้ เช่ น โรงงำนประเภท 101
โรงงำนปรับ คุณภำพของเสียรวม.(central.waste.treatment.plant) จะมีทั้งในเรื่อง
กำรจัดกำรน้ำเสียและเตำเผำขยะ ก็ต้องพิจำรณำว่ำบนเกำะจะให้ดำเนินกำรเรื่องขยะ
หรือไม่ ถ้ำไม่ประสงค์จะให้มีก็ต้องเขี ยนข้อกำหนดไว้ให้เฉพำะเรื่องกำรกำจัดน้ำเสีย
อีกทั้งพื้นที่จังหวัดชลบุรียังมีสำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคและสำนักงำนสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ซึ่งท้องถิ่นสำมำรถเสนอแผนงำนกำรปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพื่อดำเนินกำรร่วมกันให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปและกำรขยำยถนนตำมเขตทำงเดิม
ของถนนสำย ก และสำย ข ควรออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีสภำพเป็นเกำะรองรับ
กำรท่องเที่ยวและกำรรักษำสภำพแวดล้อม เช่น กำรติดตั้งแผงโซล่ำเซล เพื่อลดกำรใช้ไฟฟ้ำ
8. เอกสำรประกอบกำรประชุม หน้ำที่ 2 - 32 ระบุว่ำ คำดกำรณ์ใน ปี พ.ศ. 2577
จะมี ป ระชำกรนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกำะสี ชั ง ประมำณ 823,600 คน/ปี หรื อ ประมำณ
68,600 คน/เดือน จะเห็นได้ว่ำมีปริมำณนักท่องเที่ยวจำนวนมำกซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณ ภำพสิ่ งแวดล้ อม เพรำะน้ ำเสี ยจำกอำคำรบ้ำนเรือนไม่ได้ ไหลลงระบบบ ำบั ด
น้ำเสียที่ชัดเจนจึงขอเสนอแนะให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบบำบัดน้ำเสียของกรมโยธำธิกำร
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และผังเมืองและกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเข้ำไปช่วยดูแล เพื่อให้ มี
ระบบบ ำบัดน้ ำเสี ยที่มีมำตรฐำน.และขอเสนอว่ำเกำะสีชังไม่ควรประกอบอุตสำหกรรม
นอกจำกอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเท่ำนั้น
9. เอกสำรประกอบกำรประชุมควรเป็นบทสรุปเท่ำนั้น เช่น จำกเดิมไม่ได้กำหนดไว้
เมื่อปรับปรุงใหม่กำหนดไว้อย่ำงไร ปรับปรุงเพรำะอะไร ใช้หลักเกณฑ์อะไร เป็นต้น
เพื่อให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้นและสะดวกในกำรพิจำรณำ
10. เรื่องสินค้ำทัณฑ์บนที่กล่ำวถึงน่ำจะเป็น ร้ำนค้ำปลอดภำษี (Duty Free Shop)
มำกกว่ ำ ซึ่ งจะมี ก ฎหมำยเฉพำะและมี ร ะเบี ย บของกระทรวงกำรคลั งควบคุ ม ไว้
จะไม่เกี่ยวข้องกับผังเมือง จึงขอให้แก้ไขเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ถูกต้องด้วย
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยให้น า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
1.1 ให้เพิ่มเติมการระบุพื้น ที่ความมั่น คงทางทหารในเขต
พื้นที่วางผังทั้งในตารางการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต และเอกสารประกอบการประชุมให้ครบถ้วน
1.2 พิจารณาทบทวนโรงงานอุตสาหกรรมแนบท้ายฯ ในพื้นที่
อนุรัก ษ์ส ภาพแวดล้อ มเพื่อ การท่อ งเที่ย ว ไม่ค วรมีจานวนมาก
เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ โดยเฉพาะการอนุญาตโรงงานลาดับที่ 101
ควรระบุว่าสามารถดาเนินการอย่างไรได้บ้าง
2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา 17 (5)
ได้แก่
(ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่
แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้
เป็นที่ตั้งอาคาร
(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
3. ให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการ สานักวิศวกรรมการผังเมือง
และสานัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไข ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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2.21 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนลำนกระบื อ จั งหวั ด ก ำแพงเพชร เป็ น ผั งพื้ น ที่ เปิ ด ใหม่
ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีพื้นที่วำงผังประมำณ 74.71 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 46,693.75 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำนกระบือ ตำบลโนนพลวง และตำบลจันทิมำ
อ ำเภอลำนกระบื อ จั งหวั ดก ำแพงเพชร ประกอบด้ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลลำนกระบือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนกระบือ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนพลวง และองค์กำรบริหำรส่ ว นตำบลจั นทิ มำ มีจำนวน
ประชำกรในเขตวำงผั ง ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 14,173 คน อัตรำกำรเติ บโตร้อยละ
0.39 ต่อปี จำนวนประชำกรอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำ ในปี พ.ศ. 2578 มีจำนวนประชำกร
15,300 คน ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อกำหนด
บำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) – (ซ)
ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ประชุม
ประชำชน เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4)
ประกำศบังคับใช้
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผั งเมืองรวมชุมชนลำนกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นผั งพื้น ที่เปิดใหม่
ซึ่ งไม่ เคยมี ก ำรวำงผั งมำก่ อ น พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรมโดยเฉพำะพื้ นที่
ประมำณร้อยละ 50 ของพื้นที่วำงผัง เป็นพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่ ส.ป.ก. สำหรับกำรพิจำรณำ
ของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองฯ มีประเด็นและข้อสังเกตหลำยประเด็นที่ให้ นำไปปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งผู้วำงผังได้ดำเนิน กำรปรับ ปรุงแก้ไขแล้วเป็นส่วนใหญ่ ตำมแนวทำงที่กำหนดแล้ ว
แต่ในเอกสำรหน้ำที่ 6 - 18 ที่ระบุว่ำ “กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด ” ที่ห้ำมในที่ดิน
ประเภทที่อ ยู่อ ำศัย หนำแน่น น้อ ย (สีเหลือ ง) โดยหลัก แล้ว จะห้ำมเป็นภำพรวม คือ
ควรเพิ่มคำว่ำ หอพัก อำคำรพักอำศัยรวมไว้ด้วย ตำมมำตรฐำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
2. เรื่องพื้นที่ ส.ป.ก.ขณะนี้มีประเด็น ปัญหำค่อนข้ำงมำก กรณีเมื่อมีกำรเสนอ
ผังเมืองรวมเข้ำสู่ขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีปรำกฏว่ำสำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จะทักท้วงเรื่องพื้นที่ ส.ป.ก. ว่ำลงเขต ส.ป.ก. ในพื้นที่วำงผังไม่ครบถ้วน เนื่องจำกผังเมืองรวม
ชุมชนลำนกระบือมีพื้นที่ ส.ป.ก. ค่อนข้ำงมำก จึงขอหำรือว่ำก่อนนำไปปิดประกำศ 90 วัน
ขอให้ผู้วำงผังประสำนสำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมเพื่อตรวจสอบพื้นที่วำงผัง
ว่ำครบถ้ ว นหรื อ ไม่ หำกมี ไม่ ค รบถ้ ว นจะได้ ป รับ ปรุงแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งต่ อ ไป แต่ ต ำม
ข้อเท็จจริงแล้ วในขั้นตอนก่อนหน้ ำนี้ กรมโยธำธิ กำรและผังเมืองได้มีกำรประสำนข้อมู ล
กับ 245 หน่วยงำนและได้มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อประสำนงำนวำง
และจัดทำผังเมือง โดยมีผู้แทนของสำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอนุกรรมกำรด้วย
แต่ก็ไม่ได้มีกำรทักท้ วง แต่ จ ะมีกำรทั กท้ว งในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี เนื่ องจำก
มีข้อมูลเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดควำมยุ่งยำก
3. ขอให้ ผู้ แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น ำเรียนปลั ดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อจะได้แจ้งไปทำงสำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ
และหำข้อยุติในเรื่องดังกล่ำวต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 23 พ.ย. 61
วำระ 3.3.1
หน้ำ 28 - 32
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

4. ในกำรพิจ ำรณำของคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง
ได้รับทรำบถึงปั ญหำดังกล่ำวเนื่องจำกจะมีท้องถิ่นทักท้วงเข้ำมำว่ำ เมื่อถึงขั้นตอนที่จะประกำศ
เป็ น กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ แล้ ว แต่ ก ลั บ ไม่ ได้ ป ระกำศเพรำะบำงผั งอยู่ ในพื้ น ที่
ผังเมืองรวมจังหวัด เนื่องจำกพื้นที่ใดไม่มีผังชุมชนใช้บังคับก็จะใช้บังคับด้วยผังเมืองรวม
จังหวัดแทน รำยละเอียดที่มีอยู่กลับ ปรำกฏเป็นพื้นที่ ผังสีชมพู รวมทั้งติดปัญหำเรื่อง
พื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งทรำบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของพื้นที่ ส.ป.ก. เกือบทุกวัน ซึ่งเป็น
ปัญหำในทำงปฏิบัติ เพรำะฉะนั้นกรมโยธำธิกำรและผังเมืองควรจะต้องมีกำรหำรือตกลง
กับสำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่ำจะให้ใช้ข้อมูลล่ำสุดเมื่อใด ในขั้นตอนไหน
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
ตามที่เสนอโดยให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผั ง เมื อ งไปพิ จ ารณ าปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยให้ ต รวจสอบแก้ ไ ข
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทโดยเฉพาะข้อกาหนด
ข้อห้ามเรื่องการอนุญ าตการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด
และอาคารพักอาศัยรวมในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการ สานักวิศวกรรมการผังเมือง
และส านั ก/กองที่ เกี่ ยวข้ องตรวจสอบแก้ ไขให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมือง แล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๒. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา ๑๗ (๕)
ได้แก่
(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน
ทีอ่ าคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
3. มอบหมายให้ผู้วางผังประสานกับสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อเกษตรกรรมจั งหวั ด ก าแพงเพชร เพื่ อ ตรวจสอบว่ ามี พื้ นที่
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขตพื้นที่วางผังครบถ้วนหรือไม่
เพื่อปรับปรุงผังให้มีพื้นที่ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนนาไปปิดประกาศ 90 วัน
4. มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น าเรียน
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ท ราบถึ งปั ญ หาเรื่ อ งพื้ น ที่
ส.ป.ก. ในพื้นที่ผังเมืองรวมต่าง ๆ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในเรื่องดังกล่าว

2.22 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี
ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกำญจนบุรี เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผั งเมืองโดยสำนั กงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดกำญจนบุ รี
เป็นผู้ดำเนินกำร มีพื้นที่วำงผังประมำณ 53.92 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 33,700 ไร่

ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 23 พ.ย. 61
วำระ 3.3.2
หน้ำ 33 - 35
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เรื่อง/มติ
ครอบ คลุ มพื้ น ที่ ต ำบ ลดอนแสลบ อ ำเภ อห้ วยกระเจำ จั งห วั ด กำญ จนบุ รี
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง คือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแสลบ
มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผั ง ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2,894.คน อัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 1.30.ต่อปี จำนวนประชำกรอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำ ในปี พ.ศ. 2579 มีจำนวน
ประชำกร 3,800 คน ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและไม่ได้รับกำรยกเว้น
ข้อกำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
(ก).–.(ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558
เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หลังจำกมีพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบเป็นชุมชนขนำดเล็กพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม
มีสถำนที่สำคัญทำงศำสนำและแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม คือ วัดทิพย์สุคนธำรำม
ซึ่งเป็ นที่ป ระดิษฐำนพระพุทธมหำเมตตำประชำไทยไตรโลกนำถคันธำรรำฐอนุส รณ์
พื้ น ที่ โดยรอบจึ งจ ำเป็ น ต้ องได้ รั บ กำรดู แลรั กษำ ปั จจุ บั นองค์ กำรบริ ห ำรส่ วนต ำบล
ได้ อ อกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ไว้ แ ล้ ว ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมกำรผั ง เมื อ งฯ ได้ มี ข้ อ สั ง เกต
และข้อเสนอแนะให้ไปดำเนินกำรแก้ไขหลำยข้อ และผู้วำงผังก็ได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
และมีเพียงบำงข้อที่ยังคงไว้ตำมเดิมซึ่งได้ให้เหตุผลมำ โดยภำพรวมแล้วเห็นควรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบได้ตำมเสนอ
2. ตำมหลั กกำรแล้ ว ถนนเดิม ขยำย อำคำรทุก ประเภทจะต้องถอยร่นจำก
แนวกึ่งกลำงถนนไปข้ำงละ 6 เมตร แต่สำหรับถนนโครงกำรที่ตัดใหม่สำมำรถใช้บังคับ
ข้อกำหนดแบบเข้มงวดหรือยืดหยุ่นได้
3. สำหรับเรื่องข้อกำหนดของถนนดังกล่ำว ขอให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
หำรือร่ว มกับ นำยสง่ำ โภคบุ ตร กรรมกำรผังเมือง พิ จำรณำและทบทวนเรื่องเกณฑ์
มำตรฐำนดังกล่ำวอีกครั้งเพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมและขอให้ผู้วำงผังเพิ่มเติม ข้อกำหนด
ข้อห้ำมเรื่องกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก. 2 ด้วย
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบร่างผั งเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุ รี
ตามที่ เสนอ โดยให้ น าข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผั ง เมื อ งไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยให้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนด
ข้อห้ามเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขี ยว) ก.2 และให้ สานั กผังเมืองรวม กองนิ ติ การ สานั กวิศวกรรม
การผังเมือง และสานัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ ข องคณะกรรมการผั ง เมื อ ง แล้ ว จึ งด าเนิ น การตาม
ขั้นตอนต่อไป
2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา 17 (5)
ได้แก่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
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(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
2.23 เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับครั้งแรก เมื่อวันที่
30 ธัน วำคม 2527 สิ้น สุดกำรบั งคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2532 ดำเนินกำร
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2532 สิ้นสุดกำรบังคับใช้
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2537 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี
สิ้น สุ ดกำรบั งคับ ใช้เมื่อวั น ที่ 29 ธัน วำคม 2539 จำกนั้นได้ดำเนินกำรปรับปรุงผั ง
ครั้งที่ 2 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2542 สิ้นสุดกำรใช้บังคับเมื่อวันที่
19 ธันวำคม 2547 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี สิ้นสุดกำรใช้
บั งคั บ เมื่อวัน ที่ 29 ธัน วำคม 2549 ปั จจุบั น ผั งขำดอำยุ มี พื้ นที่ เขตวำงผั งประมำณ
228.02 ตำรำงกิ โลเมตร หรื อ 131,452 ไร่ ครอบคลุ ม ท้ อ งที่ ต ำบล บ้ ำ นค้ อ
ตำบลสำรำญ ตำบลศิลำ ตำบลแดงใหญ่ ต ำบลในเมือง ตำบลบ้ำนเป็ด ตำบลบึงเนียม
ตำบลพระลับ ตำบลเมืองเก่ำ และตำบลดอนช้ำง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครขอนแก่น
เทศบำลเมืองศิลำ เทศบำลตำบลส ำรำญ เทศบำลตำบลบ้ำนค้อ เทศบำลต ำบลบ้ำนเป็ด
เทศบำลตำบลบึงเนียม เทศบำลตำบลพระลับ เทศบำลตำบลเมืองเก่ำ องค์กำรบริหำร
ส่ว นตำบลแดงใหญ่ และองค์ก ำรบริห ำรส่ว นตำบลดอนช้ ำ ง ดำเนิน กำรวำงและ
ปรับ ปรุง ผัง เมือ งรวมโดยกรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง โดยส ำนั ก ผั ง เมื อ งรวมเป็ น
ผู้ดำเนินกำรมีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ค่ำยทหำร ม.พัน 6 กองบังคับกำร
กรมทหำรม้ำที่ 6 กรมทหำรรำบที่ 8 ค่ำยสีหรำชเดโชไชยและท่ำอำกำศยำนขอนแก่น
ไม่ ได้ รับ กำรยกเว้ น ข้ อ ก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) – (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่ องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2558
หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผั งเมืองรวมเมืองขอนแก่น เป็ นเมื องหลั กของภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ
สิ้นสุดอำยุกำรใช้บังคับมำประมำณ 12 ปี เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงผังเมืองรวมฉบับเดิม
กับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จะเห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ คือ เรื่องของกำรก่อสร้ำง
หรือพัฒนำโครงกำรระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเมืองขอนแก่นเป็นเมืองแรกของประเทศไทย
ที่เ อกชนร่ว มมือ กับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในกำรจัด ตั้ง บรรษัท พัฒ นำเมือ ง
เพื่อทำกำรก่อสร้ำงและพัฒนำเรื่องระบบขนส่งมวลชน ดังนั้น กำรกำหนดผังเมืองต้อง
เปลี่ ย นแปลงไปตำมผลของกำรศึ ก ษำและโครงกำรต่ ำง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น รวมถึงเรื่อ ง
ศูนย์กำรประชุมและแสดงสินค้ำ (MICE CITY) ซึ่งจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรกำหนด

ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 23 พ.ย. 61
วำระ 3.3.3
หน้ำ 35 - 43
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กำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นด้ วย อี ก ทั้ งจำกกำรคำดกำรณ์ จ ำนวนประชำกรในอนำคตจะ
มีประชำกรเพิ่มมำกขึ้นเป็นเท่ำตัว
2. เรื่องโครงกำรรถไฟรำงเบำ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่วำงผังในแนวเหนือ - ใต้
กำรวำงและจัดทำผังเมืองได้วิเครำะห์ถึงกำรพัฒ นำโดยรอบสถำนี จำนวนประชำกร
ที่เพิ่มมำกขึ้น และกำรคมนำคมจำกสถำนีไปยังพื้นที่อื่น ๆ หรือไม่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ควรเป็นหน่วยงำนที่จะประสำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถเชื่อมต่อ
กำรคมนำคมและขนส่งต่ำง ๆ กับสถำนีได้
3. กำรกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน บริเ วณพื ้น ที่ที่จ ะกำหนดโครงกำร
รถไฟรำงเบำ ฝั่งหนึ่งกำหนดเป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
(สีส้ม) แต่อีกฝั่งหนึ่งกำหนดเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) จึงขอทรำบ
เหตุผลในกำรกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ดัง กล่ำ ว เพรำะอำจจะเกิด ปัญ หำเรื่อ ง
ของกำรพัฒนำที่ไม่เหมือนกัน อำจจะส่งผลให้มีคำร้องตำมมำในอนำคต
4. บริเวณบึงทุ่งสร้ำงที่กำหนดเป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อ ำศัยหนำแน่นน้อ ย
(สีเหลือง) มีควำมเหมำะสมหรือไม่ เพรำะได้กำหนดให้สำมำรถสร้ำงกำรบำบัดน้ำเสียได้
และเรื่องกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5) ผังกิจกำรสำธำรณูปโภค จะมีข้อมูลเท่ำที่
เสนอมำหรือจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
5. ตำมมำตรำ 17 แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังคมนำคมและขนส่ ง ผั ง กิจ กำรสำธำรณู ปโภค และผั งที่โล่ ง นั้น ตำมนโยบำยของ
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยอธิบ ดีฯ จะต้องทำครบทั้งหมด ส่วนมำตรำ 17 (5)
ส่วนใหญ่จะทำทั้งหมด ยกเว้นบำงเรื่องที่ไม่ต้องทำควบคู่กัน เช่น ถ้ำมี BCR ก็ไม่จำเป็น
ต้องกำหนด OSR หรือถ้ำมี OSR ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนด BCR เป็นต้น
6. ในผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตของผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นมีพื้นที่
เว้นขำวจำนวน 3 บริเวณ คือ ค่ำยศรีพัชริน ค่ำยสีหรำชเดโชไชยและสนำมบินขอนแก่น
ที่ ก องทั พ อำกำศเป็ น ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ จึ ง เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของเอกสำร
ประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 4 – 19 หั วข้อพื้นที่ควำมมั่นคงทำงทหำรด้วย เพื่อประโยชน์
เวลำนำมำทบทวนหรือมีกำรปรับปรุงแก้ไขจะได้ถูกต้อง และไม่เป็นปัญหำในขั้นตอนเสนอ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
7. ขอให้ตรวจสอบข้อควำมในเอกสำรประกอบกำรประชุม หน้ำที่ 5 - 17
ในข้อกำหนด (1) อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลัง ต่อพื้นที่แปลง
ที่ดินต่อพื้นที่ดิน ควรปรับแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนเรื่อง FAR ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) กำหนดให้ 1 : 1 เห็นว่ำกำหนดมำกไป เนื่องจำกพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ควรจะต้องมีกำรควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นมำก อีกส่วนหนึ่งคือ BCR พื้นที่
อำคำรปกคลุ มที่ ดิน ร้อ ยละ 60 ที่ ว่ำงร้อยละ 40 เห็ น ว่ำมำกเกิน ไปควรปรับ แก้ไข
เช่นกัน รวมทั้งเรื่องพื้นที่รัศมี 500 เมตรรอบสถำนีมีเงื่อนไขจะต้องเชื่อมต่อกับสถำนี
ไม่ใช่อยู่ในรัศมี 500 เมตร ก็ได้รับโบนัสหมด
8. ประชำชนที่อยู่ ในรัศมี 500 เมตร อำจเข้ำถึงสถำนี ไม่ได้ เพรำะไม่ มีทำงเดิ น
และถนนที่ ต่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ สถำนี ไ ด้ ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้
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ส่วนเรื่องข้อกำหนดควรตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น ข้อ 16 และข้อ 19 วรรคสอง
มีข้อห้ำมซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งเรื่องระยะถอยร่น ริมฝั่งแม่น้ำลำคลอง ตรวจสอบแล้วไม่มี
กำรกำหนดระยะถอยร่นไว้ แต่กำหนดเป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณ ภำพสิ่ง แวดล้อ ม (สีเขีย วอ่อ น) บริเวณริม แม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งอำจจะไม่ใ ช่ที่ดิน
ของรำชกำรทั้งหมด ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง
9. ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรัก ษำคุณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม
(สีเขียวอ่อน) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นที่ของทำงรำชกำรหรือที่สำธำรณประโยชน์
แต่ในข้อเท็จจริงบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเอกชน ควรกำหนดระยะถอยร่นแทน
โดยกำรกำหนดเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. กำหนดถอยร่น 6 เมตรแรก เพื่อป้องกันกำรรุกล้ำ
และ 2. กำหนดถัดจำกถอยร่น 6 เมตร ถึง 15 เมตร เพื่อห้ำมกำรสร้ำงอำคำรตำมเจตนำรมณ์
ที่ประสงค์จะห้ำม
10. ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นควรจะต้องมีแผนที่ระดับควำมสูงต่ำของพื้นที่
เพื่อให้ทรำบถึงทิศทำงกำรไหลของน้ำ เนื่องจำกมีบึงในพื้นที่ จำนวนหลำยแห่งด้วยกัน
และจะควบคุมอย่ำงไรไม่ให้กำรสร้ำงถนนหรือบ้ำนจัดสรรจะเกิดกำรถมดินและขวำงทำงน้ำ
ที่จะไหลลงบึงต่ำง ๆ หรือไหลไปตำมทิศทำงที่กำหนด
มติทปี่ ระชุม
1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ตามที่เสนอ โดยให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1.1 ให้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่ด้านความมั่นคงทางทหารเป็นอีกหนึ่ง
หัว ข้อ ในเอกสารประกอบการประชุมผั งเมื องรวมเมื องขอนแก่ น
(ปรับปรุงครั้งที่ 3) และผังเมืองรวมทุกผัง
1.2 ให้ตรวจสอบแก้ไขการเขียนข้อกาหนดอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอาคาร (FAR).ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมฯ และให้ทบทวน
การกาหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลัง
ต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (FAR).และอัตราส่วนพื้นที่
อาคารปกคลุมดิน ต่อพื้นที่แปลงที่ดิน ที่ใช้เป็น ที่ตั้งอาคาร (BCR)
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่กาหนดไว้ค่อนข้าง
สูงมาก เนื่องจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่ต้องควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดมากเกินไป
1.3 ให้เพิ่มเติมการกาหนดระยะถอยร่นริมฝั่งแม่น้าลาคลอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
1.4 ให้ต รวจสอบการเขียนข้ อกาหนดวรรคสองที่กาหนด
ห้ามซ้าซ้อนกันในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม (สี เขี ย วอ่ อ น) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน) ให้ถูกต้อง
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1.5 ให้ พิ จ ารณาทบทวนการก าหนดที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนัน ทนาการและการรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ที่ ก าหนดไว้ ต ามริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าล าคลอง ว่ า มี เอกสารสิ ท ธิ์ ห รื อ ไม่
เนื่องจากเจตนารมณ์ของการกาหนดที่ดินประเภทดังกล่าวคือ ที่ดิน
ที่ เ ป็ น ของรั ฐ หรื อ ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ หากตรวจสอบแล้ ว
มีที่เอกชนจานวนมากควรยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม (สี เขี ย วอ่ อ น) ที่ ก าหนดไว้
บริเวณริมคลองออก แล้วกาหนดเป็นข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินแทน โดยให้เป็นไปตามข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนัน ทนาการและการรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเ ขีย วอ่อ น) ทั ้ง นี ้ใ ห้ม ีก ารก าหนดระยะเว้น ว่า งริม ฝั ่ง คลอง
ในข้อกาหนดด้วย
2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา 17 (5)
ได้แก่
(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ซ) ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
3. ให้สานักผังเมืองรวม กองนิติการ สานักวิศวกรรมการผังเมือง
และสานัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไข ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2.24 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ผังเมืองรวมชุมชนเขำพระ.-.นำงบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่
ด ำเนิ นกำรโดยกรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อง
จั งหวัด สุ พ รรณบุ รี เป็ น ผู้ ดำเนิ นกำร มี พื้ นที่ วำงผั งประมำณ 39.92 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 24,949 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลเขำพระ บำงส่วนของตำบลนำงบวช
บำงส่ วนของต ำบลหั วเขำ อ ำเภอเดิ มบำงนำงบวช และบำงส่ วนของต ำบลกระเสี ยว
อำเภอสำมชุก จัง หวัด สุพ รรณบุรี มีอ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จำนวน 5 แห่ง
ประกอบด้วย เทศบำลตำบลนำงบวช เทศบำลตำบลเขำพระ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำพระ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำงบวช และองค์กำรบริหำรส่ วนตำบลกระเสี ยว
มีจำนวนประชำกรในเขตวำงผั ง ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 13,933 คน อัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 0.33 ต่อปี จำนวนประชำกรอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำในปี พ.ศ. 2578 มีจำนวน
ประชำกร 14,900 คน ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและไม่ได้รับกำรยกเว้น
ข้อกำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
(ก) –.(ซ).ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558
เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 หลังจำกมีพระรำชบัญญัติ

ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 24 ธ.ค. 61
วำระ 3.3
หน้ำ 69 - 74
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กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้ ได้ดำเนินกำรวำงและจัดทำผัง
ตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจำกมีภำคประชำชนซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนเขำพระ - นำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอให้ภำคประชำชนได้มำชี้แจงให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง เพื่อให้กรรมกำรผังเมืองได้มีข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
2. ตำมหลักกำรของถนนเดิมขยำยเมื่อกฎกระทรวงฯ ประกำศบังคับใช้แล้ว
จะไม่ มี กำรเวนคื น ที่ ดิ น หรื อ สั่ งให้ รื้ อถอนบ้ ำนเรือ นได้ทั น ที จนกว่ำจะมี งบประมำณ
ในกำรจัดสร้ำง ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลำอีกนำน อำคำรบ้ำนเรือนที่มีอยู่แล้วก็สำมำรถ
อยู่ได้ตำมเดิม สำมำรถซ่อมแซมบ้ำนเรือนได้ตำมปกติ แต่เมื่อใดที่มีกำรรื้อแล้วสร้ำงใหม่
ต้องถอยร่นตำมกฎกระทรวงฯ
3. ภำพรวมของผังเมืองรวมชุมชนเขำพระ - นำงบวช ถือว่ำเป็นผังขนำดเล็ก
ระดับอำเภอ ซึ่งมีเทศบำลตำบลเขำพระและเทศบำลตำบลนำงบวชเป็นศูนย์กลำงหลัก
พื้น ที่ ส่ วนใหญ่ ไม่เคยมีกำรวำงผั งเมืองมำก่อน ดังนั้ น ในรำยละเอียดจะไม่ สำมำรถ
เปรียบเทียบได้ว่ำผังเดิมเป็นอย่ำงไรแล้วผังที่ปรับปรุงเป็นอย่ำงไร เป็นเรื่องของกำรเริ่ม
วำงผั งใหม่ ตำมวิ สั ยทั ศน์ ใหม่ คณะอนุ ก รรมกำรผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำด้ ำนผั ง เมื อ ง
ได้พิจำรณำในภำพรวมเป็นหลัก คือ ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังระบบกำรคมนำคมขนส่ง
หรื อ ผั ง อื่ น ใดที่ เป็ น ลั ก ษณะของภำพรวมแต่ ในขั้ น ตอนกำรปิ ด ประกำศ 90 วั น
แล้ ว มี ผู้ ยื่ น ค ำร้ อ งเข้ ำ มำนั้ น จะมี ค ณะอนุ ก รรมกำรผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำค ำร้ อ งฯ
จะเป็ น กำรพิ จ ำรณำเฉพำะเรื่ อ งแต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำมในข้ อ ก ำหนดของผั ง เมื อ งรวม
ชุม ชนเขำพระ - นำงบวช ส่ว นใหญ่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่มี 2 ประเด็น
ที่เห็นควรปรับปรุงแก้ไข คือ ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตโดยเฉพำะที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ให้ มีกำรจัดสรรเพื่อกำรอยู่อำศัยในที่มีขนำดแปลงที่ดิน
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 100 ตำรำงวำซึ่ ง หมำยควำมว่ ำ เพื่ อ ไม่ ต้ อ งกำรให้ เกิ ด ควำมแออั ด
และอี ก ประเด็ น หนึ่ งที่ ส ำคั ญ คื อ อนุ ญ ำตให้ มี ก ำรจั ด สรรเพื่ อกำรพำณิ ชยกรรมด้ วย
ในเกณฑ์ที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงกำรจัดสรรเพื่อกำรอยู่อำศัย ซึ่งเห็นว่ำมำกเกินไป
เพรำะโดยมำตรฐำนทั่วไปแล้วที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จะห้ำม
จั ดสรรเรื่ องกำรอยู่ อำศัย หำกมีควำมจำเป็น หรือมี แนวโน้ม ที่ ส มควรจะอนุญ ำตให้
จัดสรรเพื่อกำรพำณิชยกรรมในพื้นที่โครงกำรทั้งในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
(สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่ควรเกินร้อยละ 10
ส่วนประเด็นอื่น ๆ เห็นว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนแล้วจึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบ
ผังเมืองรวมชุมชนเขำพระ - นำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรีได้
4. ประเด็นกำรขยำยถนนสำย ก1 นั้น เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจของประชำชน
ถึ งวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ข องผั งเมื อ งอย่ ำ งแท้ จ ริ ง จึ ง เห็ น ว่ ำ ควรมี ก ำรอธิ บ ำยให้ ประชำชน
เกิดควำมเข้ ำใจตรงกันตั้งแต่ในกำรประชุมรับฟั งควำมคิ ดเห็ นของประชำชน เพื่ อไม่ ให้
เกิ ดปั ญ หำดั งกล่ ำว ส่ ว นถนนสำย ก4 จำกที่ ก ล่ ำ วว่ ำ มี ถ นนเชื่ อ มถึ ง 7 สำยแล้ ว
ยั งมี ค วำมจ ำเป็ น ที่ ต้ อ งเพิ่ ม ถนนโครงกำรสำย ก4 หรือ ไม่ และเรื่อ งถนนสำย ค๑
ทีก่ ล่ำวว่ำอำจจะมีผลกระทบต่อกำรระบำยน้ำนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 61 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
5. ถนนสำยหลักระยะทำงประมำณ 2 กิโลเมตร มีถนนสำยเล็กที่เชื่อมจำนวน
7 สำย ระยะห่ ำ งของถนนสำยเล็ ก จะไม่ ถึ ง 500 เมตร ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ ไม่ มี
ควำมจำเป็น ต้องกำหนดถนนโครงกำรสำย ก4 ส่วนถนนที่ล้อมรอบเขำ ล้อมรอบบึง
มีกำรนำระยะทำงเทียบกับพื้นที่หรือไม่ จึงฝำกเรื่องนี้ไว้ด้วยเพรำะเป็นเรื่องสำคัญ
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยให้ น าข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ไปปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้
1.1 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ของการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1.2 ให้สานักวิศวกรรมการผังเมืองพิจารณาทบทวนการกาหนด
ถนนสาย ก 1 – ก 4 และถนนสาย ค 1 เพื่อให้เกิดความรอบคอบ
เหมาะสมและลดผลกระทบต่อประชาชน
1.3 ให้พิจารณาทบทวนข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง).และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) เรื่ องการจั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อการอยู่ อาศั ย
เว้ น แต่ การจั ด สรรเพื่ อการอยู่ อาศั ยประเภทบ้ า นเดี่ ยวที่ มี ขนาด
แปลงที่ดิ นไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา และ 100 ตารางวา และเรื่อง
การจัด สรรที ่ด ิน เพื ่อ ประกอบพาณิช ยกรรมที ่เ ป็น ส่ว นหนึ ่ง
ของการจั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อการอยู่ อาศั ย ซึ่ งจากเดิ มที่ ก าหนดไม่ เกิ น
ร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ให้ปรับเป็นไม่เกินร้อยละ 10
ของพื้ นที่ โครงการทั้ งหมด.รวมทั้ งตรวจสอบและแก้ ไขข้ อก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง
2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อกาหนดบางประการตามมาตรา 17 (5)
ได้แก่
(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้ อก าหนดอื่ นที่ จ าเป็ นโดยรั ฐมนตรี ประกาศก าหนดตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
3. ให้สานักผังเมืองรวม สานักวิศวกรรมการผังเมือง กองนิติการ
และส านั ก/กองที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ น การตรวจสอบแก้ ไขให้ เป็ น ไป
ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วเสนอคณะอนุกรรมการ
ผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื องให้ พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ
ก่อนนาไปปิดประกาศ 90 วัน ต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรพิจำรณำคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ตำมมำตรำ 24

3. เรื่อง การพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๔
ลาดับที่

เรื่อง/มติ

3.๑

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผัง เมือ งรวมชุม ชนจอมทอง จัง หวัด เชีย งใหม่ เป็น ผัง พื้น ที่เ ปิด ใหม่
ดำเนิน กำรวำงและจัด ทำผังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งมีสำนักงำน
โยธำธิ กำรและผั งเมื องจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เป็ นผู้ ด ำเนิ นกำร มี พื้ น ที่ ว ำงผั ง 54.91
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 34,318 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลจอมทอง
และบำงส่วนของตำบลบ้ำนหลวง ตำบลข่วงเปำ ตำบลดอยแก้ว และตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง ประกอบด้วยเทศบำลตำบลจอมทอง เทศบำลตำบลบ้ำนหลวง
เทศบำลตำบลข่วงเปำ เทศบำลตำบลดอยแก้ว และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
ไม่ มี พื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ ควำมมั่ น คงทำงทหำรและได้ รั บ กำรยกเว้ น กำรด ำเนิ น กำร
ตำมมำตรำ 17 (5) ข้อกำหนดที่จะให้ ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผั ง เมื อ งรวมทุ ก ประกำร ตำมมติ ค ณะกรรมกำรผั ง เมื อ ง
ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ดำเนินกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิ ดเห็ นประชำชน เมื่ อวั นที่ 20 พฤษภำคม 2558 ก่ อนมี พระรำชบั ญญั ติ
กำรผั งเมื อง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้ บั งคั บ โดยได้ ผ่ ำนควำมเห็ นชอบ
จำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 ได้นำไปปิดประกำศ 90 วัน
เพื่ อ ให้ ป ระช ำช น ผู้ มี ส่ ว น ได้ เสี ย ไป ตรวจดู แล ะยื่ น ค ำร้ อ ง ตั้ งแต่ วั น ที่
7 เมษำยน 2560 ถึ ง วั น ที่ 5 กรกฎำคม 2560 เมื่ อ ครบก ำหนดมี ค ำร้ อ ง
จ ำนวน 2 ฉบั บ 209 รำย 2 เรื่ อ ง โดยเป็ น ค ำร้ อ งด้ ำ นโครงกำรคมนำคม
และขนส่งทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้นำคำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง
เมื่ อ วั น ที่ 20 กรกฎำคม 2560 กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง เมื่ อ วั นที่
27 กรกฎำคม 2560 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เมื่อวันที่
25 สิงหำคม 2560 สำหรับผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน
ทั้ง 2 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้
คาร้องด้านคมนาคมและขนส่ง (จำนวน 2 เรื่อง)
เรื่องที่ 1 ขอยกเลิ กถนน สำย ข ๑ (ถนนเดิมกำหนดให้ ขยำยเขตทำง
และถนนโครงกำรก่อสร้ำงใหม่)
บริเวณคำร้อง ถนนโครงกำรสำย ข 1
ผู้ ร้ อง จ ำนวน ๑ ฉบั บ 196 รำย ได้ แ ก่ ดร. ภั ท รธนิ ษ ฐ ศรีจอมทอง
และรำษฎรผู้ร้องอื่น รวม 196 รำย
เหตุผลกำรขอแก้ไข
1. กำรก่ อสร้ ำงถนนโครงกำรสำย ข 1 ท ำให้ เกิดควำมเดือดร้อนเสี ยหำย
เนื่องจำกมีบ้ำนเรือนตั้งอยู่ริมถนนเดิมหลำยหลังหำกถูกเวนคืนที่ดินจะเหลือน้อย
ไม่สำมำรถทำกำรก่อสร้ำงบ้ำนใหม่ได้ อีกทั้ง ถนนเส้นดังกล่ำวเป็นถนนภำยในชุมชน
ที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรจรำจรหนำแน่น เนื่องจำกมีถนนสำยหลัก คือทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 108 และถนนโครงกำรสำย ค ทำงด้ำนทิศตะวันออกของผังทำหน้ำที่
เป็นถนนเลี่ยงเมืองอยู่แล้ว ถนนเส้นดังกล่ำวปัจจุบันเป็นถนนที่สัญจรไปมำระหว่ำง
ชุมชนเล็ก ๆ เท่ำนั้น จึงไม่ควรที่จะขยำย

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 19 ม.ค. 61
วำระที่ 4.2.1
หน้ำ 17 - 22

- 63 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
2. ถนนโครงกำรบริเวณดังกล่ำวตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลำง ซึ่งมีกำรปลูกไผ่สีสุก
เป็นแนวตลอดสองฝั่งลำน้ำ เพื่อใช้ยึดตลิ่งป้องกันไม่ให้พังในฤดูน้ำหลำก โดยมีอำยุ
เกือบ 200 ปี
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมชุ มชนจอมทอง กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ยกคำร้อง
โดยให้คงถนนสำย ข ๑ ไว้ตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งที่ร่ำงผังเมืองรวม
ชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่กำหนด เนื่องจำก
๑. เป็นถนนสำยรองที่ช่วยรองรับและแบ่งเบำกำรจรำจรจำกทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๑๐๘ และลดปริมำณกำรจรำจรที่จะผ่ำนเขตชุมชนเมืองต่ำง ๆ
๒. เป็นถนนที่เชื่อมโยงโครงข่ำยจรำจรจำกด้ำนทิศเหนือมำสู่ด้ำนทิศใต้
ซึ่งเชื่อมโยงกำรเดินทำงระหว่ำงอำเภอจอมทองกับอำเภอต่ำง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
3. เป็ น ถนนที่ช่ว ยกระจำยปริมำณกำรจรำจรไปทำงด้ำนทิ ศตะวันตก
ของชุมชนและส่งเสริมกำรขยำยตัวของเมืองไปด้ำนทิศตะวันตกด้วย
๔. เป็นถนนที่รองรับและให้บริกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่ น น้ อย (สี เหลื อง) บริ เวณหมำยเลข ๒.๔, ๒.๘, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒,
๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๗ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
บริเวณหมำยเลข ๕.๒, ๕.๖, ๕.๘ และ ๕.๑๐
๕. เป็นถนนที่เป็นคันป้องกันน้ำท่วมด้ำนทิศตะวันตก ซึ่งจะช่วยป้องกัน
น้ ำท่ ว มด้ ำ นทิ ศ ตะวั น ตก และช่ ว ยป้ อ งกั น น้ ำป่ ำ ไหลหลำกหรื อ เอ่ อ ล้ น จำก
เขตอุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์และแม่น้ำแม่กลำง
๖. เป็ น ถนนที่ ช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ พระธำตุ จ อมทองให้ น้ อ ยลง
โดยช่วยแบ่งเบำปริมำณรถบรรทุกขนำดใหญ่ที่จะแล่นผ่ำนพระธำตุจอมทอง
๗. ประชำชนที่ อยู่ ในเขตทำงที่ ถนนตัดผ่ ำนจะยังไม่ต้องรื้อย้ำยอำคำร
ในทั นที หรื อสำมำรถใช้ ประโยชน์ ที่ ดินได้ ตำมเดิมต่อไป ทั้ งนี้ กำรพั ฒนำถนนตำม
ผังเมืองจะเป็น แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยควบคุมขนำดเขตทำงตำมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมเมื่อมีกำรรื้ออำคำรเก่ำเพื่อก่อสร้ำงใหม่ หรือจนกว่ำรัฐจะมีแผนงำน/
โครงกำร และงบประมำณก่อสร้ำงถนนตำมผังเมือง
๘ . กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎ หมำยผั ง เมื อ งรวมใช้ บั งคั บ
แม้ข้อกำหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมดำเนินกำรก็ยังสำมำรถดำเนินกำรต่อได้
ตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ คงถนนสาย ข ๑ ไว้ ต ามแผนผั งแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่ งตามร่ างผั งเมื องรวมชุ มชนจอมทอง
จัง หวัด เชีย งใหม่ ก าหนด ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเมื อง
พิ จ ารณาค าร้ อ งฯ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และคณ ะ
ที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)

- 64 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เรื่องที่ 2 ขอยกเลิกถนน สำย ก ๑ - ก ๗ และสำย ข ๑ - ข ๒ รวมถึง
แก้ไขแนวถนนโครงกำรสำย ค (ถนนเลี่ยงเมือง) จำกเดิมทำงทิศตะวันออกให้มำอยู่
ทำงทิศตะวันตกของชุมชนจอมทอง และลดขนำดเขตทำงจำก ๔๐ เมตร เป็น ๑๖ เมตร
บริเวณคำร้อง ถนนโครงกำรสำย ก 1 – ก 7 ถนนโครงกำรสำย ข 1 – ข 2
และถนนโครงกำร ค 1 – ค 2
ผู้ร้อง จำนวน ๑ ฉบับ 13 รำย ได้แก่ นำยวินิจ จินใจ และรำษฎรผู้ร้องอื่น
รวม 13 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข กำรวำงผั งคมนำคมและขนส่งไม่เหมำะสมกับ
ชุม ชนจอมทองและส่ง ผลกระทบต่อ ท้อ งถิ่น และของประเทศชำติโ ดยรวม
เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งก่อนและขณะดำเนินกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม
กระทำกำรโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดกำรเคลือบแคลงสงสัยกำรขัดกันในผลประโยชน์
ของกลุ่มคนบำงกลุ่มกับประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษำผั งเมื องรวมชุ มชนจอมทอง กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
ยกคำร้อง โดยให้คงแนวถนนและขนำดเขตทำงของถนนโครงกำรถนนสำย ก
สำย ข และสำย ค ทุกเส้นทำงไว้ตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง
ที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
๑. เป็นถนนโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งที่มีควำมสำคัญและจำเป็นต้องมี
เพื่อรองรับกำรจรำจรและขนส่งในเขตชุมชนเมือง
๒. ถนนโครงกำรสำย ก และสำย ข ทุกเส้ นทำง เป็นถนนที่ทำหน้ำที่
รองรับปริมำณกำรจรำจรภำยในชุมชน และเป็นโครงกำรที่เชื่อมโยงพื้นที่และ
กิจกรรมกำรใช้ที่ดินของชุมชนให้มีศักยภำพมีกำรสัญจรไปมำโดยสะดวกและรวดเร็ว
๓. เจตนำรมณ์ของกำรกำหนดถนนโครงกำรสำย ค เพื่อบรรเทำปัญหำกำรจรำจร
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๘ โดยทำหน้ำที่เป็นถนนเลี่ยงเมือง (Bypass.Road)
มิได้ต้องกำรหรือส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่หรือกำรตั้งถิ่นฐำนตำมแนวถนน
๔. กำรเปลี่ ย นแนวถนนโครงกำรสำย ค จำกด้ ำ นทิ ศ ตะวั น ออก
ไปด้ำนทิ ศ ตะวัน ตกและกำรลดขนำดเขตทำงจำก ๔๐ เมตร เป็ น ๑๖ เมตร
จะทำให้บ ทบำทและหน้ำที่ของถนนเลี่ย งเมืองที่รองรับกำรจรำจรควำมเร็วสูง
เปลี่ยนเป็นถนนภำยในชุมชนที่รองรับกำรจรำจรควำมเร็วต่ำ
๕. โครงกำรถนนสำย ค หำกอยู่ ด้ ำนทิ ศตะวันออก จะสำมำรถเชื่ อมต่ อ
กับ จั งหวัดล ำพู น ได้ แต่ ถ้ำอยู่ ด้ ำนตะวัน ตกซึ่ งสภำพภู มิป ระเทศไม่ เหมำะสม
อำจก่อปัญหำอุทกภัยมำกขึ้นแก่ชุมชน
๖. ประชำชนที่อยู่ในเขตทำงที่ถนนตัดผ่ำนจะยังไม่ต้องรื้อย้ำยอำคำร
ในทันที หรือสำมำรถใช้ป ระโยชน์ที่ดินได้ตำมเดิมต่อไป ทั้งนี้ กำรพัฒ นำถนน
ตำมผั ง เมื อ งจะเป็ น แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปโดยควบคุ ม ขนำดเขตทำงตำม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม เมื่อมีกำรรื้ออำคำรเก่ำเพื่อก่อสร้ำงอำคำรหรือจนกว่ำ
รัฐจะมีแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณก่อสร้ำงถนนตำมผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๗. กิ จกำรที่ ด ำเนิ น กำรก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมดำเนินกำร ก็ยังสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ
๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มติที่ประชุม

3.2

ยกค าร้ อง โดยให้ ค งแนวถนนและขนาดเขตทางของถนน
โครงการถนนสาย ก สาย ข และสาย ค ทุกเส้นทางไว้ตาม
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งที่ร่างผังเมืองรวม
ชุ ม ช น จอม ท อง จั ง ห วั ด เชี ยงให ม่ ก าห น ด ต าม ม ติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่
ดำเนินกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งมีสำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็น ผู้ดำเนิน กำร มีพื้น ที่ว ำงผัง 53.83
ตำรำงกิโ ลเมตร หรือ ประมำณ 33,644.ไร่ ครอบคลุม พื้น ที่ทั้ง หมดของ
ตำบลช่อแล และบำงส่วนของตำบลอินทขิล ตำบลบ้ำนเป้ำ และตำบลแม่หอพระ
อำเภอแม่ แ ตง ประกอบด้ ว ยเทศบำลเมื อ งเมื อ งแกนพั ฒ นำ องค์ ก ำรบริห ำร
ส่ ว นตำบลอิน ทขิล องค์ก ำรบริห ำรส่ว นตำบลบ้ำ นเป้ำ และองค์ก ำรบริห ำร
ส่วนตำบลแม่หอพระ ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้น
กำรดำเนิ น กำรตำมมำตรำ 17 (5) ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติห รือไม่ให้ ปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผั ง เมื อ งรวมทุ ก ประกำร ตำมมติ
คณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำก
ได้ดำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558
ก่อนมีพระรำชบัญ ญัติ กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้ บังคับ
ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2559
นำไปปิดประกำศ 90 วัน เพื่อให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นคำร้อง
ตั้งแต่วัน ที่ 7 เมษำยน 2560 ถึงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 เมื่อครบกำหนด
มีคำร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย 1 เรื่อง โดยเป็นคำร้องด้ำนข้อกำหนดในประเด็น
คำร้องขอเปลี่ ยนแปลงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ข ำวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว) ทั้ งนี้ ได้ น ำค ำร้ องเสนอ
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนำ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 และคณะอนุกรรมกำร
ผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เมื่อวันที่ 25 สิ งหำคม 2560 สำหรับผลกำรพิจำรณำ
ทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นต่ำงกัน รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้
คาร้องด้านข้อกาหนด (จำนวน 1 เรื่อง)
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวที่ไม่ใช่กำรจัดสรรที่ดิน เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก

ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 19 ม.ค. 61
วำระที่ 4.2.2
หน้ำ 22 - 25

- 66 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 และ 5.6
ผู้ร้อง จำนวน ๑ ฉบับ 1 รำย คือ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินข้อที่ 10 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม กำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรอง ซึ่งในวรรคหนึ่ง (2) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ
ห้ำสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต เทศบำลเห็นว่ำหำกมีแปลงที่ดินแปลงเล็ก
ที่จะแบ่งให้ลูกหลำนในอนำคตจะไม่สำมำรถก่อสร้ำงบ้ำนได้
2. เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒ นำมีควำมต้องกำรอนุรักษ์และส่งเสริม
พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งไม่ต้องกำรให้มีนำยทุนมำกว้ำนซื้อที่ เพื่อประกอบกิจกำรโรงแรม
ในพื้นที่ดังกล่ำวอยู่แล้ว แต่เห็นว่ำหำกคนในพื้นที่ต้องกำรสร้ำงบ้ำนเพื่ออยู่อำศัย
ซึ่งเป็นบ้ำนเดี่ยวก็เห็นควรให้ดำเนินกำรได้
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนำ ให้ตำมคำร้องบำงส่วน
โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดให้กำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวเป็นกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน หลัก ในที่ดิน ประเภทอนุรัก ษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีข ำวมีก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจำกกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวเป็นกำรอยู่อำศัย
ซึ่งคนในชุมชนใช้พื้นที่ ไม่ใช่เป็นบุคคลภำยนอก ซึ่งหำกประชำชนมีที่ดินแปลงเล็ก
อำจส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ได้
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ยกคำร้อง โดยให้คงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขำวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว)
ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด
๑. ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นของที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ประชำชน
สำมำรถปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวได้อยู่แล้ว
๒. ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรอง (Minor Use) ไม่ได้กำหนด
หรือจำกัดร้อยละของกำรใช้ที่ดิน ประชำชนสำมำรถก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยประเภท
บ้ำนเดี่ยวจำนวนกี่หลังก็ได้ แต่จะต้องมีควำมสูงไม่เกิน ๗ เมตร และจะต้องมี
ที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
๓. กำรกำหนดให้ที่อยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวเป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก
(Major Use) แม้จะไม่ต้องปฏิบั ติตำมเงื่อนไขควำมสูงและที่ว่ำงตำมข้อกำหนด
แต่จ ะต้อ งปฏิ บั ติให้ เป็ น ไปตำมกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๕๕ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะต้องมีระยะเว้นว่ำงโดยรอบอำคำรจำกเขตที่ดิน
ซึ่ งต้ องมี ที่ ว่ ำงของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่ นขออนุ ญำตใกล้ เคี ยงร้ อยละ ๕๐ ตำมเงื่ อนไข
ในข้อกำหนด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 67 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
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มติที่ประชุม ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุ รั กษ์ ช น บ ท แ ละเกษ ตรกรรม (สี ข าวมี กรอบ แล ะ
เส้นทแยงสีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง
3.3

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมเมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ผังเมืองรวมเมืองตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส ประกำศเป็นกฎกระทรวง
ใช้บังคับครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2543 เมื่อใช้บังคับครบห้ำปีได้ขยำย
เวลำบังคับใช้ 1 ปี อีกสองครั้ง โดยครั้งที่ 2 หมดอำยุวันที่ 4 กันยำยน 2550
ผังเมืองรวมเมืองตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ดำเนินกำรวำง
และจัดทำผังเมืองรวม โดยเทศบำลเมืองตำกใบ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไพรวัน
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลศำลำใหม่ องค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลบำงขุ น ทอง
องค์บริหำรส่วนตำบลพร่อน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะสะท้อน องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโฆษิต และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำนำค ร่วมกับกรมโยธิกำรและผังเมือง
มีพื้นที่วำงผังประประมำณ 199.99 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เทศบำล
เมื องตำกใบ ตำบนเจ๊ ะหำ ต ำบลไพรวัน ตำบลศำลำใหม่ ต ำบลเกำะสะท้ อน
ตำบลนำนำค และบำงส่วนของพื้นที่ตำบลบำงขุนทอง ตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส (ได้ถ่ำยโอนภำรกิจกำรวำงและปรับปรุงผังเมืองรวม
ให้ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น ำคม 2548) มี พื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ
ควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ พื้นที่ชำยแดนอำเภอตำกใบ และได้รับกำรยกเว้น
กำรดำเนิ น กำรตำมมำตรำ 17 (5) ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติห รือไม่ให้ ปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ของผั ง เมื อ งรวมทุ ก ประกำร ตำมมติ
คณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำก
ได้ดำเนิ นกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็ นประชำชน เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2552
ก่ อนมี พระรำชบั ญญั ติ กำรผั งเมื อง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้ บั งคั บ
ได้ ผ่ ำนควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรผั งเมื อง เมื่ อวั นที่ 8 พฤษภำคม 2557
ได้นำปิดประกำศ 90 วัน เพื่อให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นคำร้อง
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวำคม 2557 – 3 มีนำคม 2558 เมื่อครบกำหนดปรำกฏว่ ำ
มีคำร้อง 80 ฉบับ 80 รำย 4 เรื่อง เป็นคำร้องด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 7 ฉบับ
7 รำย 2 เรื่องและเป็นคำร้องกำรแก้ไขข้อกำหนด จำนวน 73 ฉบับ 73 รำย 2 เรื่อง ทั้งนี้
ได้นำคำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองตำกใบ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2558
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2559
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559
สำหรับผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นต่ำงกัน 4 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้

ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 19 ม.ค. 61
วำระที่ 4.2.3
หน้ำ 25 - 36
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คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 2 เรื่อง)
เรื่องที่ 1 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งเป็น
บริเวณหมำยเลข 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.5
ผู้ ร้ อ ง จ ำนวน 1 ฉบั บ 1 รำย ได้ แ ก่ นำยมู ห ะอะมิ ง มำแอ (นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไพรวัน)
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไข เนื่ องจำกสภำพพื้ น ที่ บ ริเวณนี้ มี ลั กษณะเป็ น
ดิ น ทรำยไม่ เหมำะแก่ ก ำรท ำเกษตรกรรม จึ ง ขอเปลี่ ย นเป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำในพื้นที่บริเวณดังกล่ำวให้สำมำรถประกอบกิจกำร
เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมได้ ตลอดจนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (AEC)
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองตำกใบ เห็นควรให้ตำมคำร้องบำงส่วน
เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๕.๒ ริมทำงหลวงแผ่ นดิน หมำยเลข ๔๐๘๔ ฟำกใต้
ตั้ งแต่ แ นวเขตผั งเมื อ งรวมเมื อ งตำกใบด้ ำนตะวัน ตก ไปจดกั บ แนวเขตที่ ดิ น
ส ำหรับ ที่ ห ลวง (ที่ นสล.) ซึ่งเป็ น ที่ ตั้ งของเรือนจำชั่ว ครำวโคก – กระดู ก หมู
และสถำนีพัฒนำที่ดินนรำธิวำส และเส้นขนำนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลำง
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ และจดแนวป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำโคกไม้เรือ
ให้เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้
มีระยะถอยร่น 15 เมตร จำกริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ฟำกใต้
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
เห็นควรให้ตำมคำร้องบำงส่วน โดยมีเงื่อนไข 5 ประกำร ดังนี้
1. ให้ เปลี่ ย นแปลงที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
เป็ น ที่ดิน ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสิ นค้ำ (สี ม่ว ง) บริเวณหมำยเลข 5.2
บำงส่วน ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ฟำกใต้ ตั้งแต่แนวเขตผังเมืองรวม
เมืองตำกใบด้ำนตะวัน ตก ไปจดกับแนวเขตที่ดินสำหรับที่หลวง (ที่ดิน นสล.)
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนจำชั่วครำวโคกกระดูกหมูและสถำนีพัฒ นำที่ดินนรำธิวำส
และเส้น ขนำนระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่ นดินหมำยเลข
4084 และจดแนวป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกไม้เรือ ให้เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
2. พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
ให้มีระยะถอยร่น 15 เมตร จำกริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ฟำกใต้
3..พื้น ที่ที่เปลี่ ยนแปลงเป็ น ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลั งสิ นค้ำ
(สีม่วง) ให้ มีกำรกำหนดแนวกันชน (Buffer Zone) โดยรอบ โดยบริเวณพื้นที่
อุตสำหกรรมที่ติดแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติควรมีเขตกันชนไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
4. พื้นที่ที่เปลี่ ยนแปลงเป็ นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลั งสิ นค้ำ
(สี ม่ ว ง) ให้ ด ำเนิ น กำรโรงงำนอุ ต สำหกรรมได้ เฉพำะอุ ต สำหกรรมที่ ต่ อ เนื่ อ ง
กั บ เกษตรกรรม หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมหรื อ อุ ต สำหกรรมพลั ง งำน
บำงประเภทที่ มี ค วำมเหมำะสมกั บ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ม ลพิ ษ หรื อ ส่ งผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมและชุมชน
5. ให้ ส ำนั กผั งเมืองรวมปรึ กษำหำรือกับจังหวัด ในกำรกำหนดประเภท
อุ ต สำหกรรมที่ เหมำะสมกั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง ต้ อ งไม่ มี ม ลพิ ษ หรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภำพแวดล้อมและชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรนำเสนอคณะกรรมกำร
ผังเมืองต่อไป เนื่องจำก
1) บริ เ วณพื้ น ที่ ค ำร้ อ งมี ส ภำพเป็ น ดิ น ทรำย ซึ่ ง เหมำะสมกั บ
อุตสำหกรรมมำกกว่ำเกษตรกรรม
2) บริเวณพื้น ที่คำร้องเหมำะต่อกำรพัฒ นำเป็นพื้นที่อุตสำหกรรม
เพรำะอยู่ใกล้ด่ำนชำยแดนไทย - มำเลเซีย ทั้งด่ำนตำกใบ ด่ำนบูเก๊ะตำ และอยู่
ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔
3) เพื่อสนับ สนุ นกำรพัฒ นำอุตสำหกรรมในท้องถิ่นที่ต่อเนื่องจำก
ภำคเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
4) เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ในจั งหวัด นรำธิว ำสซึ่ งแม้ จ ะมี ก ำรก ำหนดพื้ น ที่ อุ ต สำหกรรมไว้ แ ล้ ว แต่ ก็ ยั ง
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
5) สนับสนุนนโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
มติที่ประชุม

ให้ ต ามค าร้ อ งบางส่ วน ตามมติ ค ณะอนุ กรรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
๑. ให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) เฉพาะบริ เวณหมายเลข ๕.๒
(บางส่วน) ริมทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต้
โดยมีขอบเขตตั้งแต่แนวเขตผังเมืองรวมเมืองตากใบด้านทิศ
ตะวัน ตก ไปจดแนวเขตที่ดิน สาหรับที่หลวง (ที่ดิน นสล.)
ซึ่งเป็ น ที่ ตั้ งของเรื อนจ าชั่ว คราวโคกกระดู กหมูแ ละสถานี
พัฒนาที่ดินนราธิวาส โดยให้มีเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศู น ย์กลางทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๔๐๘๔ และจด
แนวป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
๒. พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า (สีม่วง) ให้มีระยะถอยร่น ๑๕ เมตร จากริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 70 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓. พื้น ที่ที่เ ปลี่ยนแปลงเป็น ที่ดิน ประเภทอุต สาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ให้มีการกาหนดเขตกันชน (Buffer Zone)
ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร โดยรอบบริเวณ ยกเว้นบริเวณด้านที่ติดกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔
๔. พื้น ที่ที่เ ปลี่ย นแปลงเป็น ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ให้สามารถดาเนินการโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ เ ฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งกั บ เกษตรกรรมหรื อ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม หรื อ อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน
บางประเภทที่มีความเหมาะสมกับพื้น ที่ซึ่งต้องไม่มีมลพิ ษ
หรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนตามที่เสนอ
เรื่ องที่ 2 ขอเปลี่ ยนแปลงที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ข ำวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว) ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง)
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข 6.5 และ 6.6
ผู้ ร้ อ ง จ ำนวน 6 ฉบั บ 6 รำย ได้ แ ก่ นำยกู ม ำฮำมะอำฟิ ส กำเซ็ ง
และผู้ร้องอื่น รวม 6 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่ องจำกที่ดินบริเวณนี้ ไม่อุดมสมบู รณ์ ไม่คุ้ มค่ ำ
ต่อกำรทำเกษตรกรรม จึ งขอเปลี่ยนที่ดินบริเวณนี้ ให้ส ำมำรถประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรมได้
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองตำกใบ เห็นควรยกคำร้องโดยมีเงื่อนไข
ให้ ไ ปแก้ไ ขเปลี ่ย นแปลงข้อ กำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทอนุรัก ษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เฉพำะบริเวณริมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๔๐๕๗ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสำหกรรมได้ ทั้งนี้
รำยละเอียดให้เป็นไปตำมกำรพิจำรณำคำร้องด้ำนกำรแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเรื่องที่ 2
กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง และคณะอนุ ก รรมกำรผั ง เมื อ ง
พิ จ ำรณำคำร้ อ งฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คง
กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สี ขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๖.๕ และ ๖.๖ ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด
เนื่องจำก
๑. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ในกำรกำหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ข ำวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
๒. พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นพื้นที่ที่เหมำะสมกับกำรเกษตรกรรม มีคุณค่ำ
ควรรักษำและอนุรักษ์ไว้ก่อน
๓. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ อ งเป็ น เขตโครงกำรชลประทำน ซึ่ งรั ฐ ได้ ล งทุ น
พัฒนำโครงข่ำยคลองส่งน้ำไว้แล้ว
มติที่ประชุม

เห็น ควรยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สี เ ขี ย ว) บริ เ วณ หมายเลข ๖ .๕ และ ๖.๖ ไว้ ต ามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติค ณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจาก
1. เจตนารมณ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก าหนดที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
2. พื้นที่บริเวณคาร้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม
มีคุณค่าควรรักษาและอนุรักษ์ไว้
3. พื้ น ที่ บ ริ เวณค าร้ อ งเป็ น เขตโครงการชลประทาน
ซึ่งรัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงข่ายคลองส่งน้าไว้แล้ว

คาร้องด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 2 เรื่อง)
เรื่อ งที่ ๑ ขอแก้ไ ขข้อ กำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ซึ่งเป็นบริเวณ
ในท้องที่ตำบลไพรวัน ให้สำมำรถประกอบกิจกำรต่อไปนี้
1) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
2) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
3) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
4) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้ำนแถว
หรือตึกแถว
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 5.5, 5.2 (บำงส่วน), 5.3, 5.4 (บำงส่วน) และ 5.5 (บำงส่วน) บริเวณ
ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ซึ่งเป็นบริเวณในพื้นที่ตำบลไพรวัน
ผู้ร้อง จำนวน 72 ฉบับ 72 รำย ได้แก่ นำยมูหะอะมิง มำแอ (นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลไพรวัน) และผู้ร้องอื่นรวม 72 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสภำพพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นดินทรำย
ไม่เหมำะแก่กำรทำกำรเกษตรกรรม จึงขอให้ แก้ไขข้อกำหนดตำมร่ำงผังเมืองรวม
เมืองตำกใบดังกล่ำว
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ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมเมื อ งตำกใบ ให้ ต ำมค ำร้ อ ง โดยให้ แ ก้ ไ ข
ข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ และหมำยเลข ๕.๕ ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ตำบลไพรวัน ให้สำมำรถประกอบกิจกำรตำมคำร้องได้
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมือง ให้ ตำมคำร้องบำงส่ วน โดยมีเงื่อนไข ให้ แก้ไข
เฉพำะที่ดินที่อยู่ฟำกเหนือของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ ซึ่งได้แก่บริเวณ
หมำยเลข ๕.๑ หมำยเลข ๕.๓ และบริเวณหมำยเลข ๕.๕ ในเขตพื้นที่ตำบลไพร
วันให้สำมำรถดำเนินกิจกำรได้ตำมคำร้องเท่ำนั้น
คณะอนุก รรมกำรผัง เมือ งพิจ ำรณำคำร้อ งฯ ให้ต ำมคำร้อ งบำงส่ว น
โดยมีเงื่อนไขให้แก้ไขเฉพำะบริเวณหมำยเลข ๕.๑, ๕.๓ และ ๕.๕ (บำงส่ว น)
ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่บริเวณฟำกเหนือของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ และอยู่
ในเขตพื้นที่ตำบลไพรวัน ให้สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปนี้
1) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
2) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
3) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
และมีเงื่อนไขให้มีระยะถอยร่นจำกริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ เป็นระยะ
ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร
เนื่องจำก
1) บริเวณพื้นที่คำร้องมีสภำพเป็นดินทรำยเป็นส่วนใหญ่ ไม่เหมำะสม
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
2) กำรกำหนดระยะถอยร่น เพื่อป้องกันไม่ให้อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
อยู่ใกล้เขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ ซึ่งช่วยให้กำรสัญจรของประชำชน
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
3) สนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่นในด้ำนที่อยู่อำศัย
4) สนับสนุนนโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
มติที่ประชุม

ให้ต ามคาร้อ งบางส่ว น ตามมติค ณะอนุก รรมการผัง เมือ ง
พิจารณาคาร้องฯ โดยมีเงื่อนไขให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณ
หมายเลข ๕.๑, ๕.๓ และ ๕.๕ (บางส่ ว น) ซึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น
ที่อยู่บริเวณฟากเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔
และอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลไพรวัน ให้สามารถดาเนินกิจการ ต่อไปนี้
1) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
3) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว
บ้านแถว หรือตึกแถว และมีเงื่อนไขให้มีระยะถอยร่นจากริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
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เรื่องที่ ๒ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม.(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข 6.3, 6.5,
6.6 และ 6.7 ตำมแนวบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4057 ทั้ง 2 ฟำกถนน
ซึ่งเป็ น บริเวณในท้องที่ตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต และตำบลนำนำค ให้ สำมำรถ
ประกอบกิจกำรประเภทพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมได้
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข 6.3, 6.5, 6.6 และ 6.7 ตำมแนวบริเวณ
ริมทำงหลวงแผ่ นดิน หมำยเลข 4087 ทั้ง 2 ฟำกถนน ซึ่งเป็นบริเวณในท้องที่
ตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต และตำบลนำนำค
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำยกำหลง แดงสุวรรณ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลพร่อน
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
(AEC) และเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมเมื อ งตำกใบ ให้ ต ำมค ำร้ อ ง โดยให้ แ ก้ ไ ข
ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) เฉพำะบริ เวณระยะขนำน ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลำง
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๕๗ ซึ่งอยู่ในตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต และตำบลนำนำค
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมได้ตำมคำร้อง
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อ ง ยกค ำร้อ ง เนื่ องจำกพื้ น ที่ บ ริเวณดั งกล่ ำว
เป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งกั บ พื้ น ที่ โ ครงกำรชลประทำน มี ศั ก ยภำพ
และควำมเหมำะสมในกำรท ำนำข้ ำว อี ก ทั้ งพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ลุ่ ม
จึ ง ไม่ เห ม ำะสม ต่ อก ำรใช้ ป ระโย ช น์ ที่ ดิ น เพื่ อ ป ระก อบ พ ำณิ ช ยกรรม
หรืออุตสำหกรรม
คณะอนุก รรมกำรผัง เมือ งพิจ ำรณำคำร้อ งฯ ให้ต ำมคำร้อ งบำงส่ว น
โดยมีเงื่อนไข ๓ ประกำร ดังนี้
1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ นเฉพำะบริเวณพื้นที่
ตำบลพร่อน ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๖.๓ (บำงส่ว น), ๖.๕ (บำงส่ว น)
และ ๖.๖ (บำงส่ว น) เฉพำะบำงส่ว นของบริเ วณระยะขนำน ๕๐๐ เมตร
กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๕๗ ทั้งสองฟำกถนน ซึ่งเป็นบริเวณ
พื้ น ที่ ที่ ข อบเขตจ ำกั ด ให้ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรโรงงำนอุ ต สำหกรรมได้ เฉพำะ
อุ ต สำหกรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งกั บ เกษตรกรรม หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม
หรืออุตสำหกรรมพลังงำนบำงประเภทที่มีควำมเหมำะสมกับพื้นที่ ซึ่งต้องไม่มีมลพิษ
หรือส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมและชุมชน

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
2) ให้สำนักผังเมืองรวมปรึกษำหำรือกับสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดในกำรกำหนดประเภทอุตสำหกรรมที่เหมำะสมกับพื้นที่ (ที่ดินประเภท
อนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษ ตรกรรม) ซึ่ ง ต้ อ งไม่ มี ม ลพิ ษ หรื อ ส่ ง ผลกระท บ
ต่อสภำพแวดล้อมและชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรนำเสนอคณะกรรมกำร
ผังเมืองต่อไป
3) ให้สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดและท้องถิ่นกำหนดบริเวณ
พื้นที่ที่เหมำะสมของตำบลพร่อน ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ข ำวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข ๖.๓ (บำงส่ ว น),.๖.๕
(บำงส่วน) และ ๖.๖ (บำงส่วน) เฉพำะบำงส่วนของบริเวณระยะขนำน ๕๐๐ เมตร
กั บ ศู น ย์ ก ลำงทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๔๐๕๗ ทั้ ง สองฟำกถนนที่ จ ะให้
ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่เหมำะสมกับพื้นที่ ซึ่งต้องไม่มีมลพิษหรือส่งผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมและชุมชนโดยเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีขอบเขต
เนื่องจำก
1. ผู้ร้องเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพร่อน ควรมีสิทธิ์ร้องขอ
แก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพำะที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพร่อน
เท่ำนั้น
2. ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม กิจกำรพำณิชยกรรม
ที่ไม่ขัดกับข้อห้ำมสำมำรถดำเนินกำรได้ในส่วนของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรอง ซึ่งให้
ใช้ได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละสิบ
3. พื้นที่บริเวณคำร้องเหมำะสมกับกำรเกษตรกรรมควรให้ใช้ประโยชน์
เพื่ออุตสำหกรรมขนำดเล็กอย่ำงจำกัด
มติที่ประชุม

ให้ ต ามค าร้ อ งบางส่ ว น ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิ จารณาค าร้ องฯ โดยมี เงื่อนไข ให้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เฉพาะบริ เ วณ พื้ น ที่ ต าบลพร่ อ น
ซึ่ งเป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓ (บางส่วน),
๖.๕ (บางส่ วน) และ ๖.๖ (บางส่ วน).เฉพ าะบางส่ วน
ของบริเวณระยะขนาน ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๕๗ ทั้ งสองฟากถนน ให้ ส ามารถด าเนิ น การ
โรงงานอุ ต สาหกรรมได้ เ ฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ ต่ อ เนื่ อ ง
กั บ เกษ ตรกรรม ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษ ตรกรรม ห รื อ
อุตสาหกรรมพลังงานบางประเภทที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
ซึ่ ง ต้ อ งไม่ มี ม ลพิ ษ หรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
และชุมชนตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที/่ วันที่ประชุม)
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3.4

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร จังหวัดตรัง
ผังเมืองรวมชุมชนเกำะสุกร จังหวัดตรัง เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำร
วำงและจัดผังเมืองรวมโดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดตรัง มีพื้นที่วำงผัง
36 ตำรำงกิโลเมตร เป็นพื้นที่บนบก 14 ตำรำงกิโลเมตร และพื้นที่ในทะเลตำมระยะขนำน
1,000 เมตร กับแนวชำยฝั่งทะเล จำนวน 22 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของต ำบลเกำะสุ กร อ ำเภอปะเหลี ยน จังหวัดตรัง ประกอบด้ วยองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะสุกร อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้รับกำรยกเว้นกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรำ.17.(5).ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558
วั น ที่ 29 ตุ ล ำคม 2558.เนื่ อ งจำกได้ ด ำเนิ น กำรประชุ มรั บฟั งควำมคิ ดเห็ น
ของประชำชน.เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2557 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับโดยได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎำคม ๒๕๕9 ได้นำไปปิดประกำศ 90 วัน เพื่อให้ประชำชน
ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2559 ถึงวันที่
14 มีนำคม 2560 เมื่อครบกำหนดปรำกฏว่ำมีคำร้อง 1 ฉบับ 1 รำย 1 เรื่อง
เป็ น ค ำร้ องด้ำนกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยขอเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
บริเวณหมำยเลข.11.3.ที่ดิน ประเภทสถำบั นรำชกำร กำรสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณู ป กำรของผู้ ร้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ น ำค ำร้ อ งเสนอคณะ
ที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนเกำะสุกร เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำ
ค ำร้ อ งฯ เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วำคม 2560 ส ำหรั บ ผลกำรพิ จำรณำทั้ ง 3 คณะ
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน รำยละเอียปรำกฏ ดังนี้
คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 1 เรื่อง)
เรื่อง ขอเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นบริเวณหมำยเลข 11.3 ที่ ดิ น
ประเภทสถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำร (สี น้ ำเงิ น )
ของผู้ร้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
บริ เวณค ำร้ อ ง ที่ ดิ น ประเภทสถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 11.3
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำยอนุวัฒน์ วำรีรัตน์
เหตุผ ลในกำรขอแก้ไข เนื่ องด้วยได้มีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณ
หมำยเลข 11.3 ในที่ดินผู้ร้องประมำณ 3 ไร่
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมชุ มชนเกำะสุ กร กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองพิ จ ำรณำคำร้องฯ มีค วำมเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นควรให้ตำมคำร้อง โดยให้เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร

อ้างอิง
(ครั้งที/่ วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วำระที่ 4.2.1
หน้ำ 12 - 14
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 11.3 (บำงส่วน)
เฉพำะที่ดินของผู้ร้องเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว)
เนื่องจำก
1) ที่ ดิน ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ ำไม้ ซึ่ งเอกชนเป็ น เจ้ำของหรือ ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว
หรือสำธำรณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่และใช้ประโยชน์เพื่อกิจกำรอื่นที่ไม่ขัดกับข้อห้ำม
ไม่เกินร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดิน
2) พื้นที่ตำมคำร้องเป็นที่ดินของประชำชนผู้ร้อง ที่มีเอกสำรสำรสิทธ์ น.ส. 3 ก
(น.ส. 3) ซึง่ ผู้ร้องมีสิทธิ์ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
3) ขอบเขตที่ ดิน ประเภทสถำบั น รำชกำรกำร กำรสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 11.3 (บำงส่วน) มีควำมคลำดเคลื่อน
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยบริเวณที่หลวงแปลงอนุญำตที่ดินเลขที่ 141 ซ้อนทับกับ
บำงส่วนของแปลงที่ดินของผู้ร้อง ซึ่งมีเอกสำรสิทธิ์ น.ส.3 ก (น.ส. 3)
4) บริเวณพื้นที่ข้ำงเคีย งที่ดินของผู้ร้องเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) โดยเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำควนใต้บ้ำนเสียมใหม่
และป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรีป่ำควนใต้ บ้ำนเสียมใหม่
5) ในหลักกำรผังเมืองบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ป่ำไม้ แม้ประชำชน
เจ้ำของที่ดินมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย แต่ควรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็ นที่ ดินอนุ รั กษ์ป่ ำไม้ (สี เขียวอ่อนมีเส้ นทแยงสี ขำว) เพื่ อป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบริเวณเขตอนุรักษ์ป่ำไม้
มติที่ประชุม

3.5

ให้ตามคาร้อง โดยให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้าเงิน)
บริเวณหมายเลข 11.3 (บางส่วน) เฉพาะที่ดินของผู้ร้องเป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามมติ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาค าร้ องฯ กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนตะพง จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ผังเมืองรวมชุมชนตะพง จังหวัดระยอง ประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ
ครั้งแรก ตั้งแต่วัน ที่ ๓๐ มิถุน ำยน ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๔๕ และ
ได้ขยำยเวลำกำรใช้บังคับต่อไปอีก ๕ ปี หมดอำยุกำรบังคับใช้วันที่ ๒๙ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกำศขยำยเวลำกำรบังคับใช้ออกไปอีก ๑ ปี จำนวนสองครั้ง
หมดอำยุบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ผังเมืองรวมชุมชนตะพง
จั ง หวั ด ระยอง ได้ ด ำเนิ น กำรวำงและจั ด ท ำผั ง เมื อ งรวม (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ ๑)
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัดระยอง
มีพื้นที่วำงผังประมำณ ๓๔.๔ ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลตะพง
อ ำเภอเมื องระยอง จั งหวั ดระยอง มี พื้ นที่ เกี่ ยวกั บควำมมั่ นคงทำงทหำร ได้ แก่
ค่ ำยมหำสุ รสิ งหนำท โดยได้ รั บกำรยกเว้ น กำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ 17 (5)

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วำระที่ 4.2.2
หน้ำ 14 - 36
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ข้ อ กำหนดที่ จ ะให้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์
ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผั งเมือง ครั้งที่ 13/2558
วันที่ 29 ตุลำคม 2558.เนื่องจำกได้ดำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2552 ก่อนมีพระรำชบัญญัตกิ ำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ประกำศใช้ โดยได้ ผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกคณ ะกรรมกำรผั ง เมื อ ง วั น ที่
๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ได้นำไปปิดประกำศ 90 วัน เพื่อให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูและยื่นคำร้อง วันที่ 30 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 29 เมษำยน 2558
เมื่อครบก ำหนดปรำกฏว่ ำ มี ค ำร้ อง 4 ฉบั บ 7 รำย 5 เรื่อง เป็ นค ำร้องด้ ำนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ทั้งสิ้น ได้นำคำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2558 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 และ
คณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองพิจ ำรณำคำร้องฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ที่
4 พฤศจิกำยน 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนำยน 2560 สำหรับผลกำรพิจำรณำ
ทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นต่ำงกันทั้ง 5 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้
คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 5 เรื่อง)
เรื่ อ งที่ 1.ขอเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรม
และคลั งสิ น ค้ ำ (สี ม่ วง) บริ เวณหมำยเลข ๔.๑ และ 4.2 ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๓ (บำงส่วน) และ ๕.๔ (บำงส่วน)
และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริเวณหมำยเลข ๖.๑ เป็น ที่ดิน ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสิน ค้ำ (สีม่ว ง)
และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริเวณคำร้อง
1) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข
๔.๑ และ 4.2
2) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๓
(บำงส่วน) และ ๕.๔ (บำงส่วน)
3) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๖.๑
ผู้ ร้ อง.จ ำนวน 1 ฉบั บ 2 รำย ได้แก่ ๑) บริษั ท ไออำร์พี ซี จำกัด (มหำชน)
๒) บริษัท ไออำร์พีซี คลีนพำวเวอร์ จำกัด
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกบริษัท ฯ ถือครองพื้นที่ดังกล่ำวมำตั้งแต่
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐบำลได้มีกำรจัดเตรียมพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ให้เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญ ของภำคตะวัน ออก และกำหนดให้พื้น ที่ดัง กล่ำ ว
เป็น พื้น ที่ร องรับ กำรลงทุน ในอุต สำหกรรมขั้น พื ้น ฐำน โดยภำคเอกชนลงทุ น
ในอุตสำหกรรมต่อเนื่ องในลักษณะของแผนยุทธศำสตร์แบบผสมผสำนภำครัฐ
และเอกชน ซึ่งจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งทะเล
ภำคตะวันออก ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ กำหนดพื้นที่อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
(สีม่วง) ให้เป็นไปตำมพื้นที่จริงของบริษัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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และสำมำรถจั ด ท ำที่ โล่ งเพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม
(สีเขียวอ่อน) โดยรอบพื้นที่ของบริษัทฯ ได้อย่ำงยั่งยืน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง
1) เห็ น ควรยกคำร้องบำงส่ วนที่อยู่ในบริเวณหมำยเลข 4.1 และ 4.2
ที่ดิน ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เนื่องจำกได้รับสิทธิ์เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำอยู่แล้ว ผู้ร้องสำคัญผิด
2) เห็ น ควรให้ ต ำมค ำร้ อ งบำงส่ ว น โดยให้ แ ก้ ไขกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
บริเวณหมำยเลข 5.3 และ 5.4 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
(บำงส่วน) ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้ดำเนินกำร
ได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้กำหนดแนวเขต
ของแปลงที่ดินที่ยื่นคำร้องเข้ำมำในที่ดินของบริษัทฯ เป็นระยะขนำน 50 เมตร
ให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรัก ษำคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม
(สีเขียวอ่อน) ยกเว้นบริเวณหมำยเลข ๕.๓ และ ๕.๔ โฉนดที่ดินเลขที่ 52349,
52350 และ 52351 โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำกเป็นแปลงที่ดินที่ยื่นเข้ำใกล้ตัวชุมชน
3) เห็นควรให้ตำมคำร้องบำงส่วน บริเวณหมำยเลข 6.1 ที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยให้แก้ไข
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม (สีม่วง) และให้ดำเนินกำร
ได้เฉพำะปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
1) เห็ น ควรยกค ำร้ อ งบริ เวณหมำยเลข ๔.๑ และ ๔.๒ ที่ ดิ น ประเภท
อุ ต สำหกรรมและคลั งสิ น ค้ ำ (สี ม่ ว ง) เนื่ อ งจำกผู้ ร้ อ งส ำคั ญ ผิ ด ในข้ อ เท็ จ จริ ง
ซึ่งได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
(สีม่วง) อยู่แล้ว
2) เห็ น ควรให้ ต ำมค ำร้ อ งบำงส่ ว น โดยให้ แก้ ไขกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
บำงส่ วนของบริษัท ฯ ในบริเวณหมำยเลข 5.3 และ ๕.4 ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
โดยให้ มี ข้ อ ก ำหนดให้ ด ำเนิ น กำรได้ เฉพำะอุ ต สำหกรรมปิ โ ตรเคมี ขั้ น กลำง
และขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้กำหนดแนวเขตของแปลงที่ดินที่ยื่นคำร้องเข้ำมำในที่ดิน
ของบริษัทฯ เป็นระยะขนำน 50 เมตร ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรั กษำคุณภำพสิ่ งแวดล้ อม (สีเขียวอ่อน) ทั้งนี้ เห็ นควรยกคำร้องบริเวณ
โฉนดที่ ดิ นเลขที่ 52349, 52350 และ 52351 ของที่ ดิ นประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๓ และ ๕.๔ โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวม เนื่องจำกเป็น
แปลงที่ดินที่ยื่นเข้ำใกล้ตัวชุมชน

อ้างอิง
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3) เห็ น ควรให้ ต ำมค ำร้ อ ง โดยให้ แ ก้ ไขกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เวณ
หมำยเลข 6.1 ด้ำนเหนือที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่ งแวดล้ อม (สี เขี ยวอ่ อน) เป็ นที่ ดิ นประเภทอุ ตสำหกรรมและคลั งสิ นค้ ำ (สี ม่ วง)
ทั้ง นี้ ให้มีข้อ กำหนดให้ดำเนิน กำรได้เ ฉพำะอุต สำหกรรมปิโ ตรเคมีขั้น กลำง
และขั้นปลำยเท่ำนั้น
คณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็ นควรให้ ตำมคำร้องบำงส่ วน
โดยมีเงื่อนไข 5 ประกำร ดังนี้
1. ให้เปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 6.1 (ตำมผังปิดประกำศ 90 วัน)
เป็ น ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมและคลั งสิ น ค้ ำ (สี ม่ ว ง) โดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของบริเวณหมำยเลข 4.1 และ 4.2
2. ให้ กำหนดบริเวณที่ดิน ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
บริเวณหมำยเลข 4.1 และ 4.2 (ตำมผังปิดประกำศ 90 วัน) และบริเวณส่วน
ขยำยเพิ่มเติมใหม่ โดยมีรำยละเอียดขอบเขตตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม
3. ให้ ใช้พื้น ที่ สีม่วงในระยะขนำน 50 เมตร กับแนวเขตที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เป็นบริเวณพื้นที่แนวป้องกัน
4. ให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณแนวเขตที่ดินด้ำนใต้ตำมโฉนดที่ดินเลขที่ 52349, 52350 และ 52351
ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด
5. ให้ ปรั บปรุ งแก้ ไขข้ อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอุ ตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณพื้นที่ขยำยเพิ่มเติมใหม่ให้ดำเนินกำรได้เฉพำะอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น เนื่องจำก
1) พื้นที่บริเวณคำร้องเป็ นพื้นที่ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมี
2) เพื่ อสนั บสนุ นกำรขยำยกิ จกำรอุ ตสำหกรรมปิ โตรเคมี ขั้ น กลำง
และขั้นปลำย ซึ่งต่อเนื่องจำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นที่ผู้ร้องดำเนินกำรอยู่แล้ว
และสนับสนุนนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของรัฐบำล
3) กำรจำกัดข้อกำหนดบริเวณพื้นที่อุตสำหกรรมที่ขยำยเพิ่มเติมให้ทำได้
เฉพำะกิจ กำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีขั้น กลำงและขั้น ปลำย เพื่ อลดผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
4) เพื่อกำหนดบริเวณพื้นที่อุตสำหกรรมของผู้ร้องให้มีส่วนที่เป็นพื้นที่
แนวป้อ งกัน (Protection Strip) อยู่โ ดยรอบพื้น ที่อุต สำหกรรมตำมแนวทำง
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย
5) กิจกำรที่ดำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อกำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจะห้ ำมด ำเนิ น กำร ก็ ยั งสำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ให้ ต ามค าร้ อ งบางส่ ว น ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ โดยมีเงื่อนไข ๕ ประการ ดังนี้
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๑ . ให้ เป ลี่ ย น การใช้ ป ระโยช น์ ที่ ดิ น ป ระเภ ท ที่ โล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริเวณหมายเลข ๖.๑ (ตามผังปิดประกาศ ๙๐ วัน) เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริเวณหมายเลข ๔.๑ และ ๔.๒
๒. ให้กาหนดบริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และ ๔.๒ (ตามผังปิดประกาศ
๙๐ วัน) และบริเวณส่วนขยายเพิ่มเติมใหม่ โดยมีขอบเขต ดังนี้
- ด้ านเหนื อ จดแนวเขตผั งด้ านทิ ศเหนื อของผั งเมื องรวม
ชุมชนตะพง จังหวัดระยอง
- ด้ า นตะวัน ออก จดแนวเขตประกอบการอุต สาหกรรม
ไออาร์ พี ซี ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ ๗
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒6 พฤษภาคม ๒๕๓๗
- ด้านใต้ จดแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ และจดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๓๔๙
- ด้ า นตะวั น ตก จดแนวเขตประกอบการอุ ต สาหกรรม
ไออาร์ พี ซี ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ ๗
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
๓. ให้ใช้พื้น ที่สีม่วงในระยะขนาน ๕๐ เมตร กับแนวเขต
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) เป็นบริเวณ
พื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip)
๔. ให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) บริ เวณแนวเขตที่ ดิ น ด้ า นใต้ ต ามโฉนดที่ ดิ น เลขที่
๕๒๓๔๙, ๕๒๓๕๐ และ ๕๒๓๕๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
๕. ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) บริ เวณพื้ น ที่
ขยายเพิ่มเติมใหม่ ให้ดาเนินการได้เฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นกลางและขั้นปลายเท่านั้น เนื่องจาก
๑) พื้นที่บริเวณคาร้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
๒) เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นกลางและขั้นปลายซึ่ งต่อเนื่ องจากอุต สาหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นต้นที่ผู้ร้องดาเนินการอยู่แล้ว และสนับสนุนนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของรัฐบาล
๓) การจากัดข้อกาหนดบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขยายเพิ่มเติม
ให้ทาได้เฉพาะกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย
เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
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๔) เพื่ อ ก าหนดบริ เวณพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมของผู้ ร้ อ ง
ให้มีส่วนที่เป็นพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) อยู่โดยรอบ
พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ตามแน วทางและหลั ก เกณ ฑ์ ของ
คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย
๕) กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ
แม้ ข้ อ ก าหนดกฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจะห้ า มด าเนิ น การ
ก็ ยั งสามารถด าเนิ น การต่ อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
เรื่องที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 5.6 (บำงส่วน) และที่ดินประเภทที่โ ล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๖.2 เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริเวณคำร้อง 1) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข
5.6 (บำงส่วน) และ 2) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๖.2
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 3 รำย ได้แก่ ๑) บริษัท ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน)
๒) บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหำชน) 3) บริษัท ยำงสังเครำะห์ไทย จำกัด
เหตุ ผลในกำรขอแก้ ไข.เนื่ องจำกบริษั ทฯ ถื อครองพื้ นที่ ดั งกล่ ำวมำตั้ งแต่
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐบำลได้มีกำรจัดเตรียมพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ให้เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคตะวันออกและกำหนดให้พื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่
รองรับกำรลงทุนในอุตสำหกรรมขั้นพื้นฐำน โดยภำคเอกชนลงทุนในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง
ในลักษณะของแผนยุทธศำสตร์แบบผสมผสำนภำครัฐและเอกชน ซึ่งจังหวัดระยอง
เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก ทั้งนี้ บริษัทฯ
จึงขอให้กำหนดพื้นที่อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ให้เป็นไปตำมพื้นที่จริง
ของบริษัทฯ เพื่อใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด และสำมำรถจัดทำ
ที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยรอบพื้นที่
ของบริษัทฯ ได้อย่ำงยั่งยืน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง
1. เห็นควรยกคำร้องบำงส่วนที่อยู่ในบริเวณหมำยเลข 4.3 ที่ดินประเภท
อุ ต สำหกรรมและคลั ง สิ น ค้ ำ (สี ม่ ว ง) เนื่ อ งจำกได้ รั บ สิ ท ธิ์ เป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) อยู่แล้ว ผู้ร้องสำคัญผิด เห็นควรให้ตำมคำร้องบำงส่วน
โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมำยเลข 6.2 (บำงส่วน) ที่ดินประเภท
ที่โล่ งเพื่ อนั น ทนำกำรและกำรรัก ษำคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขียวอ่อน) ให้ เป็ น
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุ ตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ให้ดำเนินกำร
ได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น
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2. เห็ น ควรให้ ต ำมค ำร้ อ งบำงส่ ว น โดยให้ แ ก้ ไขกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
บริเวณหมำยเลข 5.6 (บำงส่วน) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้ดำเนินกำรได้เฉพำะ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้ แก้ไขกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณหมำยเลข 5.6 (บำงส่วน) ซึ่งเป็นแนวเขตของแปลงที่ดินของบริษัท
ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหำชน) และบริษัท
ยำงสังเครำะห์ไทย จำกัด ที่ยื่นคำร้องระยะ 50 เมตร จำกแนวเขตที่ดินเป็นที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
1. เห็นควรยกคำร้อง บริเวณหมำยเลข ๔.3 ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลั ง สิ น ค้ ำ .(สี ม่ ว ง) ของบริ ษั ท ไออำร์ พี ซี จ ำกั ด (มหำชน) และบริ ษั ท
ยำงสั งเครำะห์ ไทย จ ำกั ด เนื่ องจำกผู้ ร้ องส ำคั ญ ผิ ด ในข้ อเท็ จจริ ง ซึ่ งได้ ก ำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) อยู่แล้ว
2..เห็นควรให้ตำมคำร้อง โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงส่วนของบริษัทฯ
ในบริเวณหมำยเลข 5.๖ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้มีข้อกำหนดให้ดำเนินกำรได้
เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้กำหนดแนวเขต
ของแปลงที่ดินที่ยื่นคำร้องเข้ำมำในที่ดินของผู้ร้องด้ำนตะวันออกเป็นระยะขนำน
50 เมตร ให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ยกเว้นบริเวณที่ติดกับแนวเขตที่ดิน ของบริษัท ไนเตรทไทย
จ ำกั ด ให้ ก ำหนดตำมแนวที่ ก ำหนดไว้ เป็ นที่ ดิ นประเภทที่ โล่ ง เพื่ อ นั น ทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตำมแนวเดิม สำหรับด้ำนเหนือ
ให้กำหนดพื้นที่ของผู้ร้องเข้ำมำจนถึงบริเวณที่จุดซึ่งเป็นระยะขนำน.400.เมตร
กับกึ่งกลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เพื่อเป็นแนวป้องกัน
และลดผลกระทบระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชน
3. เห็นควรให้ตำมคำร้องบำงส่วน โดยแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
หมำยเลข 6.2 ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพ
สิ่งแวดล้อม (สี เขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น
เนื่องจำกเป็นพื้นที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรประกำศจำกกระทรวง
อุตสำหกรรมให้เป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๓๗ อยู่แล้ว และบำงส่วนอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของกระทรวงอุตสำหกรรมในกำรประกำศเป็นเขตประกอบกำรเพิ่มเติม
และให้ ก ำหนดแนวเขตของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ค ำร้ อ งเข้ ำ มำในที่ ดิ น ของผู้ ร้ อ ง
ด้ำนตะวันออกเป็นระยะขนำน 50 เมตร ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ยกเว้นบริเวณที่ติดกับแนวเขต
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ที่ ดิ น ของบริ ษั ท ไนเตรทไทย จ ำกั ด ให้ ก ำหนดตำมแนวที่ ก ำหนดไว้ เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทที่โล่ งเพื่อนั น ทนำกำรและกำรรักษำคุณ ภำพสิ่งแวดล้ อม (สี เขียวอ่อน)
ตำมแนวเดิมเพื่อเป็นแนวป้องกันและลดผลกระทบระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชน
คณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็ นควรให้ ตำมคำร้องบำงส่วน
โดยมีเงื่อนไข 4 ประกำร ดังนี้
1. ให้เ ปลี่ย นกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทที่โ ล่ง เพื่อ นัน ทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 6.2 เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลั งสิน ค้ำ (สี ม่วง) โดยรวมเป็นส่ วนหนึ่งของบริเวณ
หมำยเลข 4.3
2. ให้ ก ำหนดบริ เวณที่ ดิ นประเภทอุ ตสำหกรรมและคลั งสิ นค้ ำ (สี ม่ วง)
บริเวณหมำยเลข 4.3 (ตำมผังปิดประกำศ 90 วัน) และบริเวณส่วนขยำยเพิ่มเติมใหม่
โดยมีรำยละเอียดขอบเขตตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม
3. ให้ใช้พื้นที่สีม่วงในระยะขนำน 50 เมตร หรือ 30 เมตร กับแนวเขต
ที่ ดิ น ประเภทอุ ตสำหกรรมและคลั งสิ นค้ ำ (สี ม่ วง) เป็ นบริ เวณพื้ นที่ แนวป้ องกั น
(Protection Strip) ได้แก่ บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2
4. ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลั งสิ น ค้ำ (สี ม่ว ง) บริเวณพื้ น ที่ ขยำยเพิ่มเติมใหม่ ให้ ดำเนินกำรได้เฉพำะ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น เนื่องจำก
1) พื้ นที่บริ เวณคำร้องเป็นพื้ นที่ที่ เหมำะสมต่อกำรพั ฒนำอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมี
2) เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรขยำยกิ จกำรอุ ต สำหกรรมปิ โตรเคมี ขั้ น กลำง
และขั้นปลำย ซึ่งต่อเนื่องจำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นที่ผู้ร้องดำเนินกำรอยู่แล้ว
และสนับสนุนนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของรัฐบำล
3) กำรจำกัดข้อกำหนดบริเวณพื้นที่อุตสำหกรรมที่ขยำยเพิ่มเติมให้ทำได้
เฉพำะกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำย เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
4) เพื่ อ ก ำหนดบริ เวณพื้ น ที่ อุ ต สำหกรรมของผู้ ร้ อ งให้ มี ส่ ว นที่ เป็ น
บริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) อยู่โดยรอบพื้นที่อุตสำหกรรม ตำมแนวทำง
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย
5) กิจกำรที่ดำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อกำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมดำเนินกำรก็ยังสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ตำม
มำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ให้ ต ามค าร้ อ งบางส่ ว น ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ โดยมีเงื่อนไข ๔ ประการ ดังนี้
๑. ให้ เป ลี่ ยน การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป ระเภ ท ที่ โล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริเวณหมายเลข ๖.๒ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) โดยให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณ หมายเลข ๔.๓
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๒. ให้กาหนดบริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สี ม่ วง) บริ เวณหมายเลข ๔.๓ (ตามผั งปิ ดประกาศ ๙๐ วั น)
และบริเวณส่วนขยายเพิ่มเติมใหม่โดยมีขอบเขต ดังนี้
ด้ า นเหนื อ จดแนวเขตที่ ดิ น ตามค าร้ อ งของบริ ษั ท ผู้ ร้ อ ง
ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC
ด้านตะวันออก จดแนวเขตที่ดินตามคาร้องของบริษัทผู้ร้อง
ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC
ด้ า นใต้ จดแนวเขตประกอบการอุ ตสาหกรรมไออาร์พี ซี
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ หรือแนวเขตที่ดินของกองพัน
ทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิ ก โยธิ น
(ค่ายมหาสุรสิงหนาท) หรือแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังด้านทิศตะวันตกของผังเมืองรวม
ชุมชนตะพง จังหวัดระยอง
๓. ให้ใช้พื้นที่สีม่วงในระยะขนาน ๕๐ เมตร หรือ ๓๐ เมตร
กับ แนวเขตที่ดิ น ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
เป็นบริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) ดังนี้
๓.๑ บริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) บริเวณที่ ๑
ด้า นเหนือ จดแนวเขตที่ดิน ตามคาร้อ งของบริษัท ผู้ร้อ ง
ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC
ด้านตะวันออก จดแนวเขตที่ดินตามคาร้องของบริษัทผู้ร้อง
เป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗ ทีพีไอ
ร่วมพัฒนา ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางถนน
ชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗.ทีพีไอร่วมพัฒนา เป็นระยะ ๑๘๗ เมตร
และห่ า งจากแนวเขตที่ ดิ น ของกองพั นทหารราบที่ ๗
กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายมหาสุรสิงหนาท)
เป็นระยะ ๒๓๘ เมตร และจดระยะขนาน ๕๐ เมตร กับแนว
เขตที่ดินตามคาร้อง ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังด้านทิศตะวันตกของผังเมืองรวม
ชุม ชนตะพง จัง หวัด ระยอง และจดระยะขนาน ๕๐ เมตร
กับ แนวเขตที่ ดิ น ตามค าร้ อง ซึ่ งเป็ น แนวเขตกรรมสิ ท ธิ์ ของ
บริษัท IRPC
๓.๒ บริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) บริเวณที่ ๒
ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗
ทีพีไอร่วมพัฒนา ฟากกตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลาง
ถนนชาวบ้ า นร่ ว มใจ พั น ร.๗.ที พี ไอร่ วมพั ฒ นา เป็ น ระยะ
๑๘๗ เมตร และห่างจากแนวเขตที่ดินของกองพันทหารราบที่ ๗
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กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิ น (ค่ายมหาสุรสิงหนาท)
เป็นระยะ ๒๓๘ เมตร และจดระยะขนาน ๓๐ เมตร กับแนวเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
หรือแนวเขตที่ดินของกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓
กองพลนาวิ กโยธิ น (ค่ า ยมหาสุ ร สิ ง หนาท) หรื อ แนวเขต
กรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC
ด้านตะวันออก จดแนวเขตที่ดินตามคาร้องของบริษัทผู้ร้อง
ซึ่ ง เป็ น แนวเขตกรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท IRPC.และจดถนน
ชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗ ทีพีไอร่วมพัฒนา ฟากตะวันตก
ด้ า นใต้ จดแนวเขตประกอบการอุต สาหกรรมไออาร์ พี ซี
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ หรือแนวเขตที่ดินของกองพัน
ทหารราบที ่ ๗ กรมทหารราบที ่ ๓ กองพลนาวิก โยธิน
(ค่ายมหาสุรสิงหนาท) หรือแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC
ด้านตะวันตก จดระยะขนาน ๓๐ เมตร กับแนวเขตที่ดิน
ตามค าร้ อ งของบริ ษั ท ผู้ ร้ อง ซึ่ งเป็ น แนวเขตกรรมสิ ทธิ์ ของ
บริษัท IRPC และจดระยะขนาน ๓๐ เมตร กับถนนชาวบ้านร่วมใจ
พัน ร.๗ ทีพีไอร่วมพัฒนา ฟากตะวันตก และจดแนวเขตผัง
ด้านทิศตะวันตกของผังเมืองรวมชุมชนตะพง จังหวัดระยอง
๔. ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณพื้นที่ขยาย
เพิ่มเติมใหม่ให้ดาเนินการได้เฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
และขั้นปลายเท่านั้น เนื่องจาก
๑) พื้ นที่บริเวณค าร้องเป็นพื้ นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2) เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นกลางและขั้นปลาย ซึ่งต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นต้นที่ผู้ร้องดาเนินการอยู่แล้ว และสนับสนุนนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของรัฐบาล
๓) การจากัดข้อกาหนดบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขยาย
เพิ่มเติมให้ทาได้เฉพาะกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
และขั้ น ปลาย เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสิ่ งแวดล้ อ ม
ในบริเวณโดยรอบ
๔) เพื่ อ ก าหนดบริ เวณพื้ น ที่ อุต สาหกรรมของผู้ ร้ อ งให้ มี
ส่วนที่เป็น บริ เวณพื้น ที่แนวป้องกัน (Protection Strip) อยู่
โดยรอบพื้น ที่อุตสาหกรรม ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย
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๕) กิจการที่ด าเนิน การมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ
แม้ ข้ อ ก าหนดกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมจะห้ า มด าเนิ น การ
ก็ยั งสามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ ต ามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
เรื่องที่ 3 ขอเปลี่ย นแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 4.3 (บำงส่วน) และที่ ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข
6.2 เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
บริเวณคำร้อง
1) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 4.3
(บำงส่วน)
2) ที่ ดิ นประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั นทนำกำรและกำรรั กษำคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อม
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 6.2
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. บริษัทฯ ถือครองพื้นที่ดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
2. บริษัทฯ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี ซึ่งเป็น
อุ ตสำหกรรมหลั ก ในระดั บ จั งหวัด และภู มิ ภ ำค ทั้ งนี้ บ ริ ษั ท จึ งขอเปลี่ ย นแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนของพื้นที่บริษัทฯ เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง
1. เห็นควรยกคำร้องบำงส่วนที่อยู่ในบริเวณหมำยเลข 4.3 ที่ดินประเภท
อุ ต สำหกรรมและคลั ง สิ น ค้ ำ (สี ม่ ว ง) เนื่ อ งจำกได้ รั บ สิ ท ธิ์ เป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) อยู่แล้ว ผู้ร้องสำคัญผิด
2. เห็นควรให้ตำมตำมคำร้องบำงส่วน โดยให้แก้ไขกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
บริเวณหมำยเลข 6.2 (บำงส่วน) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม (สี เขี ย วอ่ อ น) ให้ เ ป็ น กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสิน ค้ำ (สีม่วง) โดยให้ ดำเนินกำรโดยเฉพำะอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
ที่ ยื่ น ค ำร้ อ งระยะ 5 0 เมตร จำกแนวเขตที่ ดิ น ให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ ง
เพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินของผู้ร้องบริเวณหมำยเลข 4.3 ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
(สีม่ ว ง) และบริ เ วณหมำยเลข ๖.2 ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนำกำรและ
กำรรักษำคุณ ภำพสิ่ งแวดล้ อม (สี เขียวอ่ อน) ไว้ตำมเดิ ม เพื่อ เป็น ระยะป้ องกั น
ระหว่ำงพื้นที่อุตสำหกรรมและพื้นที่ชุมชน รวมทั้งพื้นที่ที่กำหนดไว้เดิมเป็นที่ดิน
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ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) สำมำรถประกอบกำรอุตสำหกรรม
ได้อยู่แล้ว
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็นควรให้ตำมคำร้อง โดยมีเงื่อนไข
ให้กำหนดขอบเขตบริเวณที่ดิน ประเภทอุต สำหกรรมและคลัง สิน ค้ำ (สีม่ว ง)
บริเวณหมำยเลข 4.3 (ตำมผังปิดประกำศ 90 วัน) และบริเวณส่วนขยำยเพิ่มเติมใหม่
และกำรกำหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) ตำมแนวทำง
และเงื่อนไขตำมมติ ของคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องพิ จำรณำค ำร้ องฯ ในกำรพิ จำรณำ
ประเด็นคำร้อง เรื่องที่ 2 เนื่องจำก
1) พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม
ไออำร์พีซี ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ลงวันที่
26 พฤษภำคม 2537
2) เพื่อกำหนดบริเวณพื้นที่อุตสำหกรรมของผู้ร้องให้มีส่วนที่เป็นบริเวณ
พื้นที่แนวป้องกัน (Protection strip) อยู่โดยรอบพื้นที่อุตสำหกรรม ตำมแนวทำง
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย
3) กิจกำรที่ดำเนิ นกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อกำหนด
กฎกระทรวงผั งเมืองรวมฯ จะห้ ำมดำเนินกำร ก็ยังสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ให้ตามคาร้อง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
โดยมี เ งื่ อ นไขให้ ก าหนดขอบเขตบริ เ วณ ที่ ดิ น ประเภท
อุต สาหกรรมและคลังสิน ค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๔.๓
(ตามผังปิดประกาศ ๙๐ วัน) และบริเวณส่วนขยายเพิ่มเติมใหม่
และการกาหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip)
ตามแนวทางและเงื่อนไขตามมติ คณะกรรมการผั งเมืองในการ
พิจารณาประเด็นคาร้อง เรื่องที่ ๒ เนื่องจาก
๑. พื้นที่บริเวณคาร้องเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตประกอบ
การอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
๒. เพื่ อ ก าหนดบริ เวณพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมของผู้ ร้ อ งให้ มี
ส่ ว นที่ เ ป็ น บริ เ วณ พื้ น ที่ แ นวป้ อ งกั น (Protection.Strip).
อยู่โดยรอบพื้ น ที่อุ ตสาหกรรม ตามแนวทางและหลั กเกณฑ์
ของคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย
๓. กิจ การที่ด าเนิน การมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บั งคับ
แม้ ข้ อ ก าหนดกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมจะห้ า มด าเนิ น การ
ก็ยังสามารถด าเนิน การต่ อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 88 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เรื่ อ งที่ 4 ขอเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข 5.6 (บำงส่ ว น) เป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) และ/หรือที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริ เวณค ำร้ อง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมำยเลข 5.6 (บำงส่วน)
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำยสุริยน วันเพ็ญ
เห ตุ ผ ลใน กำรขอแก้ ไ ข ที่ ดิ น มี แ น วเขตติ ด ต่ อ กั บ เขตป ระกอบ
กำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี ซึ่งมีโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีเป็นจำนวนมำก
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมโดยมีควำมเหมำะสมกับกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของเขตประกอบกำรอุ ต สำหกรรม ทั้ งยั ง เหมำะสมที่ จ ะให้ เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมใช้เป็นพื้นที่โล่งเพื่อนันทนำกำร และกำรส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(Green Area)
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง เห็นควรให้ตำมคำร้อง โดยให้แก้ไข
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตำมค ำร้ อ งบริเวณหมำยเลข 5.๖ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
โดยให้ ดำเนิ นกำรได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น
และให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมำยเลข 5.๖ บำงส่วน ซึ่งเป็นแนวเขต
แปลงที่ดินของ นำยสุริยน วันเพ็ญ ที่ยื่นคำร้องระยะ 50 เมตร จำกแนวเขตที่ดิน
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรให้ตำมคำร้องโดยแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณหมำยเลข 5.๖ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เพื่อเป็นแนวป้องกันและลดผลกระทบระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชน
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข
5.6 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1) พื้นที่บ ริเวณคำร้องไม่เหมำะสมที่เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นย่ำนอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ เพรำะมีถนนสำธำรณะอยู่ติดแนวเขตที่ดิน
ด้ำนทิศตะวันออกตลอดแนว
2) ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ร่วมประกอบกำรในพื้นที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม
ไออำร์พีซี ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ..2537) ลงวันที่
26 พฤษภำคม 2537
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข ๕.๖ ไว้ ต ามที่ ร่ า งผั ง เมื อ งรวม
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กาหนดตามมติ ค ณะอนุกรรมการผังเมืองพิ จารณาค าร้องฯ
เนื่องจาก
๑) พื้นที่บริเวณคาร้องไม่เหมาะสมที่เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เพราะมีถนนสาธารณะ
ติดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกตลอดแนว
๒) ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ร่วมประกอบการในพื้นที่เขตประกอบการ
อุต สาหกรรมไออาร์ พีซี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
เรื่อ งที่ 5 ขอเปลี่ย นแปลงกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ 5.1 – 5.12 เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณคำร้อง บริเวณหมำยเลข 5.1 - 5.12 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะพง
เหตุผลในกำรขอแก้ไข องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะพงได้รับกำรร้องเรียน
จำกประชำชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลตะพงในที่ดินบริเวณหมำยเลข 5.1 ถึงหมำยเลข
5.12 ที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งไม่สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อดำเนินกำรหรือก่อสร้ำงอำคำรเพื่อพำณิชย์ได้ ซึ่งองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลตะพงได้พิจำรณำแล้วเห็ นว่ำพื้ นที่บริเวณดังกล่ ำว ควรเปิ ดกว้ำง
เพื่ อขยำยควำมเจริ ญ ให้ กั บ ชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภำพปั จ จุบั น ที่ ชุ ม ชนมี ก ำร
ขยำยตั ว อย่ ำ งรวดเร็ ว จึ ง เห็ น ควรเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ บ ริ เวณหมำยเลข 5.1
ถึงหมำยเลข 5.12 ที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
แก้ไขเป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง เห็นควรยกคำร้อง ให้เปลี่ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมำยเลข 5.1 ถึงบริเวณหมำยเลข 5.12 ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่ น น้ อ ย แต่ ให้ แ ก้ ไขข้ อ ก ำหนด โดยให้ ย กเว้ น ข้ อ ห้ ำ มกำรจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อกำรอยู่อำศัยทั้งบริเวณ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรยกคำร้อง เนื่องจำก
1. กำรก ำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ยังไม่เหมำะที่จะส่งเสริมให้เป็นชุมชนเมือง
2. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ยังสำมำรถรองรับ
กำรขยำยตัวของชุมชนได้อย่ำงเพียงพอ
3. ข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) ไม่ ไ ด้ ห้ ำ มก่ อ สร้ ำ งอำคำรพำณิ ช ยกรรม แต่ ด ำเนิ น กำรในเงื่ อ นไข
ของกิจกำรอื่นโดยไม่ขัดกับข้อห้ำม
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คณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องพิ จำรณำค ำร้ องฯ เห็ นควรยกค ำร้ อง ตำมมติ
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เนื่องจำก
1. บริเวณพื้นที่คำร้องเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่เหมำะที่จะส่งเสริมให้เป็น
ชุมชนเมือง
2. วัตถุประสงค์ในกำรกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
3. ข้อกำหนดกำรใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่ได้ห้ำม
กำรก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ แต่สำมำรถดำเนินกำรได้ในส่วนของกิจกำรอื่น ซึ่งมี เงื่อนไข
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของแต่บริเวณ
4. ผั งเมื อ งรวมได้ ก ำหนดที่ ดิ น เป็ น ย่ำนพำณิ ช ยกรรม และย่ำนชุ ม ชน
ที่อยู่ อำศั ย หนำแน่ น ไว้รองรับ กำรขยำยตัว ของชุมชน ในอนำคตอย่ำงเพี ยงพอ
และเหมำะสมแล้ว
5. กิ จกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจะห้ ำ มด ำเนิ น กำรก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง.ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาค าร้ องฯ
และกรมโยธาธิการและผั งเมื อง โดยให้ คงการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ๕.๑๒ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑) พื้ น ที่ บ ริ เ วณค าร้ อ งเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมไม่ เ หมาะ
ที่จะส่งเสริมเป็นชุมชนเมือง
๒) วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก าหนดที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
๓) ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่ได้ห้ามก่อสร้างอาคารพาณิ ชย์
แต่สามารถดาเนินการได้ในส่วนของกิจการอื่นซึ่งมีเงื่อนไขให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของแต่ละบริเวณ
๔) ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดที่ ดิ น เป็ น ย่ า นพาณิ ช ยกรรม
และย่ า นชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ไว้ ร องรั บ การขยายตั ว
ของชุมชนในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๕) กิจ การที่ดาเนิน การมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ
แม้ ข้ อ ก าหนดกฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจะห้ ามด าเนิ น การ
ก็ ยั งสามารถด าเนิ น การต่ อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
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3.6

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ
ผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬเป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดบึงกำฬ
เป็นผู้ดำเนินกำร มีพื้นที่วำงผัง 209.86 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 131,162.5 ไร่
ท้องที่วำงและจัดทำผังเมืองรวมอยู่ในเขตตำบลบึงกำฬ ตำบลวิศิษฐ์ .และตำบล
โนนสมบู รณ์ อำเภอเมืองบึ งกำฬ จั งหวัดบึงกำฬ ประกอบด้ว ยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลบึงกำฬ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงกำฬ
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลวิศิ ษ ฐ์ และองค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลโนนสมบู ร ณ์
ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรดำเนินกำรตำม
มำตรำ 17 (5) ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558
วัน ที่ 29 ตุ ล ำคม 2558 เนื่ อ งจำกได้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น
ประชำชน เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2552 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2559 ปิดประกำศ 90 วัน เพื่อให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูและยื่นคำร้อง ตั้งแต่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2560 – 10 เมษำยน พ.ศ. 2560
เมื่ อ ครบก ำหนดปรำกฏว่ ำ มี ค ำร้ อ ง 77 ฉบั บ 77 รำย 4 เรื่ อ ง เป็ น ค ำร้ อ ง
ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 4 เรื่อง ได้นำคำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวม
เมืองบึ งกำฬ เมื่อวัน ที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง
เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2560 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 โดยผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็น
สอดคล้องกัน 3 เรื่อง และควำมเห็นต่ำงกัน 1 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 4 เรื่อง)
เรื่ อ งที่ 1 ขอเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
เพื่อกำรอยู่อำศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขำว) บริเวณหมำยเลข ๑.๒ (บำงส่วน)
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง)
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อกำรอยู่อำศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขำว)
บริเวณหมำยเลข 1.2 (บำงส่วน)
ผู้ ร้ อ ง จ ำนวน 43 ฉบั บ 43 รำย ได้ แก่ ส ำนั กงำนธนำรั กษ์ พื้ นที่ บึ งกำฬ
และผู้ร้องอื่นอีก 42 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข พื้นที่ดังกล่ำวอยู่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดบึงกำฬ
ส่วนใหญ่เป็นอำคำรพำณิชย์ เป็นชุมชนอยู่อำศัยหนำแน่น และเป็นย่ำนกำรค้ำสำคัญ
ดั้งเดิ ม ของอ ำเภอเมื องบึ งกำฬ ซึ่ งมี แ นวโน้ ม ที่ จะมี ก ำรก่ อ สร้ำงอำคำรเพิ่ ม อี ก
เป็นจำนวนมำก เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจตำมแผนพัฒนำจังหวัดบึงกำฬ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมเมือ งบึง กำฬ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจ ำรณำคำร้องฯ มีค วำมเห็น สอดคล้องกัน คือ
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เห็น ควรยกคำร้อง โดยให้ คงกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ในอนำคตในที่ดิน ประเภท
อนุรัก ษ์เพื่อ กำรอยู่อ ำศัย (สีเหลือ งมีเส้น ทแยงสีข ำว) บริเวณหมำยเลข 1.2
ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬกำหนด เนื่องจำก
๑. เจตนำรมณ์ และวัตถุป ระสงค์ของกำรกำหนดที่ ดินประเภทอนุรัก ษ์
เพื่อกำรอยู่อำศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขำว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
๒. บริ เวณพื้ นที่ คำร้ องอยู่ ติดกับพื้ นที่ ชุ่มน้ ำระดับท้ องถิ่น (หนองบึ งกำฬ)
มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์
และสงวนรักษำไว้
๓. สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่บึงกำฬยังไม่มีแผนงำนโครงกำรที่ชัดเจนในกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่รำชพัสดุ ซึ่งควรมีกำรจัดทำแผนแม่บท (Master plan) ในกำร
บริหำรจัดกำรใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุ
๔. ผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนพำณิชยกรรม
และย่ำนชุม ชนที่อ ยู่ อ ำศัย หนำแน่ น ไว้รองรับ กำรขยำยตัว ของเมือ งในอนำคต
อย่ ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
๕. กิ จกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผัง เมือ งรวมจะห้ำ มดำเนิน กำรก็ยัง สำมำรถดำเนิน กำรต่อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตในที่ดินประเภท
อนุ รั กษ์ เพื่ อการอยู่ อาศั ย (สี เหลื องมี เส้ นทแยงสี ขาว) บริ เวณ
หมายเลข 1.2 ไว้ ตามร่ างผั งเมื องรวมเมื องบึ งกาฬก าหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ เนื่องจาก
1. เจตนารมณ์ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการก าหนดที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั กษ์ เพื่ อการอยู่อาศั ย (สีเหลืองมีเส้ นทแยงสี ขาว)
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อการอยู่ อ าศั ย สถาบั นราชการ
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
2. บริเวณพื้น ที่คาร้องอยู่ติดกับพื้น ที่ชุ่มน้าระดับท้องถิ่น
(หนองบึงกาฬ) มีความหลากหลายทางชีวภาพ อ่อนไหวต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้
3. สานักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬยังไม่มีแผนงานโครงการ
ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ .ซึ่งควรมีการจัดทา
แผนแม่ บท.(Master.Plan) ในการบริ หารจั ดการใช้ ประโยชน์
ที่ราชพัสดุ
4. ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็น ย่า นพาณิช ยกรรมและย่า นชุม ชนที่อ ยู่อ าศัย หนาแน่น
ไว้ร องรับ การขยายตัว ของเมือ งในอนาคตอย่า งเพีย งพอ
และเหมาะสมแล้ว
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5. กิจการที่ดาเนิน การมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ
แม้ข้อ กาหนดกฎกระทรวงผัง เมือ งรวมจะห้า มดาเนิน การ
ก็ยังสามารถดาเนิน การต่อไปได้ตามมาตรา 27 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
เรื่องที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7 (บำงส่วน)
เป็ น กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ น มำก
(สีแดง)
บริ เวณค ำร้ อ ง ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7 (บำงส่วน)
ผู้ ร้ อง จ ำนวน 9 ฉบั บ 9 รำย ได้ แก่ ส ำนั กงำนธนำรั กษ์ พื้ นที่ บึ งกำฬ
และผู้ร้องอื่น รวม 9 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข พื้นที่ดังกล่ำวอยู่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดบึงกำฬ
ส่ วนใหญ่ เป็ น อำคำรพำณิ ช ย์ เป็ น ชุ มชนอยู่ อำศั ยหนำแน่ นและเป็ นย่ ำนกำรค้ ำ
สำคัญดั้งเดิมของอำเภอเมืองบึงกำฬซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มอีก
เป็นจำนวนมำก.เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจตำมแผนพัฒนำจังหวัดบึงกำฬ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษำผั งเมื องรวมเมื องบึ งกำฬ.กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกคำร้ อ ง โดยให้ ค งกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนำคตในที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7
(บำงส่วน) ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬกำหนด เนื่องจำก
1. เจตนำรมณ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรก ำหนดที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อม (สี เขี ย วอ่ อน) เฉพำะที่ ดิ น
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร
กำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม กำรประมงหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรประมง
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
2. บริ เวณพื้นที่ค ำร้องอยู่ ติดกับพื้ นที่ ชุ่มน้ำระดั บท้ องถิ่น (หนองบึ งกำฬ)
มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่ำแก่
กำรอนุรักษ์และสงวนรักษำไว้
3. พื้นที่บริเวณคำร้องปัจจุบันพัฒนำเป็นสวนสำธำรณะ และที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชำชน กำรเปลี่ย นแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจะกระทบต่อทัศนียภำพ
ในบริเวณรอบหนองบึงกำฬ รวมถึงปัญหำน้ำเสียที่อำจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สำนัก งำนธนำรัก ษ์พื้น ที่บึง กำฬยัง ไม่มีแ ผนงำนโครงกำรที่ชัด เจน
ในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่รำชพัสดุ ซึ่งควรมีกำรจัดทำแผนแม่บท (Master plan)
ในกำรบริหำรจัดกำรใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุ
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5. ผั งเมื อ งรวมเมื อ งบึ งกำฬได้ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น ย่ ำ น
พำณิชยกรรมและย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไว้รองรับกำรขยำยตัวของเมือง
ในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
6. กิ จกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจะห้ ำ มด ำเนิ น กำร ก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอนาคตในที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข 7 ไว้ตามร่างผังเมืองรวมเมือง
บึงกาฬกาหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ เนื่องจาก
1. เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการกาหนดที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่ อนันทนาการและการรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ ดิน
ที่ เป็ นของรั ฐให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อนั นทนาการหรื อเกี่ ยวข้ อง
กั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มการประมง
หรือเกี่ยวข้องกับการประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
2. บริ เวณ พื้ นที่ ค าร้ อ งเป็ นพื้ นที่ ชุ่ มน้ าระดั บท้ องถิ่ น
(หนองบึ งกาฬ) มี ค วามหลากหลายทางชี วภาพ อ่ อนไหวต่ อ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้
3. พื้น ที่บริเวณค าร้องปัจจุบัน พัฒ นาเป็น สวนสาธารณะ
และที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของประชาชน การเปลี่ ย นแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจะกระทบทัศนียภาพในบริเวณโดยรอบ
หนองบึงกาฬ รวมถึงปัญหาน้าเสียที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สานักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬยังไม่มีแผนงานโครงการ
ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ซึ่งควรมี
การจัดทาแผนแม่บท (Master Plan) ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์
ที่ราชพัสดุ
5. ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็ นย่ านพาณิ ชยกรรมและย่ านชุ มชนที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ นไว้
รองรั บ การขยายตั วของเมื อ งในอนาคตอย่ า งเพี ย งพอและ
เหมาะสมแล้ว
6. กิจ การที่ ดาเนิน การมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บั งคับ
แม้ ข้ อ ก าหนดกฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจะห้ า มด าเนิ น การ
ก็ ยั งสามารถด าเนิ น การต่ อไปได้ ตามมาตรา 27 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

เรื่ องที่ 3 ขอเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทสถำบั นรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.10 (บำงส่วน)
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
บริ เวณค ำร้ อ ง.ที่ ดิ น ประเภทสถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.10 (บำงส่วน) โดยจำแนกพื้นที่
ออกเป็น 3 พื้นที่บริเวณย่อยเพื่อพิจำรณำ ดังนี้
พื้ นที่ หมำยเลข 1 ตั้ งอยู่ บริ เวณทำงหลวงแผ่ นดิ นหมำยเลข 212 ตั ดกั บ
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 222 ตำมแนวถนนระยะทำงประมำณ 180 เมตร
พื้นที่หมำยเลข 2 ตั้งอยู่บริเวณทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 222 ตัดกับถนน
ศำลเจ้ำแม่สองนำงไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวถนนระยะทำงประมำณ 180 เมตร
พื้ น ที่ ห มำยเลข 3 ตั้ งอยู่ บ ริ เวณกึ่ งกลำงของศู นย์ รำชกำรระดั บอ ำเภอ
ด้ำนหลังสถำนีตำรวจภูธรเมืองบึงกำฬ
ผู้ร้อง จำนวน 22 รำย 22 ฉบับ ได้แก่ สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่บึงกำฬ
และผู้ร้องอื่นรวม 22 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข. พื้นที่ดังกล่ำวอยู่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดบึงกำฬ
ส่วนใหญ่เป็นอำคำรพำณิชย์ เป็นชุมชนอยู่อำศัยหนำแน่น และเป็นย่ำนกำรค้ำสำคัญ
ดั้ งเดิ ม ของอ ำเภอเมื อ งบึ งกำฬซึ่ งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี กำรก่ อ สร้ ำงอำคำรเพิ่ ม อี ก
เป็นจำนวนมำก เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ตำมแผนพัฒนำจังหวัดบึงกำฬ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬ
พื้ น ที่ ห มำยเลข 1 เห็ น ควรยกคำร้อ งแบบมี เงื่อนไข โดยเปลี่ ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(สี น้ ำเงิน ) บริ เวณหมำยเลข 13.10.(บำงส่ ว น) เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย
หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม)
พื้น ที่ ห มำยเลข 2 เห็ น ควรยกคำร้อง แบบมีเงื่อนไข โดยเปลี่ ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(สี น้ ำเงิน ) บริเวณหมำยเลข 13.10.(บำงส่ ว น) เป็ นที่ อยู่อำศัยหนำแน่ นน้อ ย
(สีเหลือง)
พื้นที่หมำยเลข 3 เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข
13.10 (บำงส่วน) ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬกำหนดไว้
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้อง และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในที่ดิน ประเภทสถำบัน รำชกำร (สีน้ำเงิน ) บริเวณหมำยเลข 13.10 ไว้ตำม
ร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬกำหนด เนื่องจำก
1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรกำหนดที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรของรัฐ
กิจกำรเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
2. บริเวณพื้นที่คำร้องอยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนำนำชำติ (หนองกุดทิง)
และพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำระดั บ ท้ อ งถิ่น (หนองบึ งกำฬ) มี ค วำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพ
อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสงวนรักษำไว้

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
3. พื้น ที่บ ริเวณคำร้องเป็ นที่ตั้งศูนย์รำชกำรหลัก ซึ่งอำจมีกำรขยำยตัว
ในอนำคต จ ำเป็ นต้องส ำรองไว้ใช้ประโยชน์ทำงรำชกำร และเพื่อรักษำภู มิทั ศน์
และสภำพแวดล้อมบริเวณศูนย์รำชกำรให้มีทัศนียภำพที่สวยงำม
4. ผั งเมื องรวมเมื องบึ งกำฬ ได้ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น ย่ ำน
พำณิชยกรรมและย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไว้รองรับกำรขยำยตัวของเมือง
ในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิ จกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจะห้ ำ มด ำเนิ น กำร ก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอนาคตในที่ดิน
ประเภทสถาบั นราชการฯ (สี น้ าเงิ น) บริ เวณหมายเลข 13.10
ไว้ต ามร่า งผัง เมือ งรวมเมือ งบึง กาฬ ก าห น ด ต ามม ติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เนื่องจาก
1. เจตนารมณ์แ ละวัต ถุป ระสงค์ข องการก าหนดที ่ด ิน
ประเภทสถาบั นราชการ.การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ
(สีน้าเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
2. บริ เวณพื้ นที่ ค าร้องอยู่ ติดกั บพื้ นที่ ชุ่ มน้ าระดั บนานาชาติ
(หนองกุด ทิง) และพื้นที่ชุ่มน้าระดับท้องถิ่น (หนองบึงกาฬ)
มีความหลากหลายทางชีวภาพ อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้
3. พื้นที่บริเวณคาร้องเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการหลัก ซึ่งอาจ
มีก ารขยายตัวในอนาคต จาเป็น ต้อ งสารองไว้ใ ช้ป ระโยชน์
ทางราชการและเพื่อ รัก ษาภูมิทัศ น์แ ละสภาพสิ่ง แวดล้อ ม
บริเวณศูนย์ราชการให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม
4. ผังเมือ งรวมเมือ งบึง กาฬได้กาหนดการใช้ป ระโยชน์
ที่ดิ นเป็ นย่านพาณิ ชยกรรมและย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่ น
ไว้ร องรับ การขยายตัว ของเมือ งในอนาคตอย่า งเพีย งพอ
และเหมาะสมแล้ว
5. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ
แม้ข้อ กาหนดกฎกระทรวงผัง เมือ งรวมจะห้า มดาเนิน การ
ก็ยังสามารถดาเนิน การต่อไปได้ ตามมาตรา 27 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

เรื่ องที่ 4 ขอเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทสถำบั นรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.12 (บำงส่วน)
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง)

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
บริ เวณค ำร้ อง ที่ ดิ น ประเภทสถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ปโภคและ
กำรสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.12 (บำงส่วน)
ผู้ร้อง จำนวน 3 ฉบับ 3 รำย ได้แก่ สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่บึงกำฬ และผู้ร้องอื่น
รวม 3 รำย
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไข พื้ น ที่ ดั ง กล่ ำ วอยู่ ในเขตเศรษฐกิ จ ส ำคั ญ ของ
จังหวัดบึงกำฬ ส่วนใหญ่เป็นอำคำรพำณิชย์ เป็นชุมชนอยู่อำศัยหนำแน่น และเป็นย่ำน
กำรค้ำสำคัญดั้งเดิมของอำเภอเมืองบึงกำฬซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีกำรก่อสร้ำงอำคำร
เพิ่ มอีกเป็ น จ ำนวนมำก เพื่อ รองรั บ กำรขยำยตั วทำงเศรษฐกิจตำมแผนพั ฒ นำ
จังหวัดบึงกำฬ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมเมื อ งบึ งกำฬ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื อ งพิ จ ำรณำค ำร้ อ ง มี ค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ
เห็ น ควรยกค ำร้ อ ง โดยให้ ค งกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนำคตในที่ ดิ น ประเภท
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) บริเวณหมำยเลข
13.12 ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬกำหนด เนื่องจำก
1..เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรกำหนดที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรของรัฐ
กิจกำรเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
2. บริเวณพื้นที่คำร้องอยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนำนำชำติ (หนองกุดทิง)
และพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำระดั บ ท้ อ งถิ่น (หนองบึ งกำฬ) มี ค วำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพ
อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสงวนรักษำไว้
3. พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นที่ตั้งศูนย์รำชกำรหลัก ซึ่งอำจมีกำรขยำยตัวในอนำคต
จำเป็นต้องสำรองไว้ใช้ประโยชน์ทำงรำชกำร และเพื่อรักษำภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม
บริเวณศูนย์รำชกำรให้มีทัศนียภำพที่สวยงำม
4. ผั งเมือ งรวมเมื องบึ งกำฬ ได้ กำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น เป็ น ย่ ำน
พำณิชยกรรมและย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไว้รองรับกำรขยำยตัวของเมือง
ในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิ จกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจะห้ ำมด ำเนิ นกำร ก็ ยั งสำมำรถด ำเนิ นกำรต่ อไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคตในที่ ดิ น
ประเภทสถาบั นราชการฯ (สี น้ าเงิ น) บริ เวณหมายเลข 13.12
ไว้ ตามร่ างผั งเมื องรวมเมื องบึ งกาฬ ก าห น ด ตามม ติ
คณะอนุกรรมการ ผั ง เมื อ งพิ จ ารณาค าร้ อ งฯ กรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการก าหนดที่ ดิ น
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

(สีน้าเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับ
การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
๒. บริเวณพื้นที่คาร้องอยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติ
(หนองกุดทิ ง) และพื้ น ที่ ชุ่มน้ าระดับท้ องถิ่น (หนองบึ งกาฬ)
มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ อ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้
๓. พื้นที่บริเวณคาร้องเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการหลัก ซึ่งอาจมี
การขยายตัวในอนาคตจาเป็นต้องสารองไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการ
และเพื่อรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ราชการ
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม
๔. ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็ น ย่ า นพาณิ ช ยกรรมและย่ า นชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น
ไว้ร องรับ การขยายตัว ของเมือ งในอนาคตอย่า งเพีย งพอ
และเหมาะสมแล้ว
5. กิ จการที่ ด าเนิ น การมาก่อนกฎหมายผั งเมื องใช้ บั งคั บ
แม้ ข้ อ ก าหนดกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมจะห้ า มด าเนิ น การ
ก็ ยั งสามารถด าเนิ น การต่ อไปได้ ตามมาตรา 27 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
3.7

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่
ดำเนินกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดมหำสำรคำม เป็นผู้ดำเนินกำรมีพื้นที่วำงผัง 29.86
ตำรำงกิ โลเมตร หรื อ 18,662.50 ไร่ ครอบคลุ มพื้ นที่ เขตต ำบลลำนสะแก ต ำบลก้ ำมปู
ตำบลปะหลำน และตำบลเมืองเสื อ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ ง ได้แก่ เทศบำลตำบลพยัคฆภูมิพิสั ย
องค์ กำรบริ หำรส่ วนต ำบลก้ ำมปู องค์ กำรบริ หำรส่ วนต ำบลเมื องเสื อ องค์ กำรบริ หำร
ส่วนตำบลปะหลำน และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนสะแก ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับ
ควำมมั่น คงทำงทหำร และได้รับ กำรยกเว้นกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5)
ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558
เนื่ อ งจำกได้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ประชำชน เมื่ อ วั น ที่
11 มิถุนำยน 2558 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ประกำศใช้บังคับ โดยได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่
21 มีนำคม.พ.ศ. 2560 น ำไปปิ ดประกำศ 90 วัน เพื่อให้ ประชำชนผู้มีส่ วนได้เสี ย
ไปตรวจดูและยื่นคำร้อง ตั้งแต่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 – 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
เมื่อครบกำหนดปรำกฏว่ำ มีคำร้อง 1 ฉบับ 1 รำย 1 เรื่อง เป็นคำร้องด้ำนกำรใช้

ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ต.ค. 61
วำระ 4.2
หน้ำ 18 - 22
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เรื่อง/มติ
ประโยชน์ที่ดิน และได้นำคำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน.พ.ศ. 2561 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้
คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 1 เรื่อง)
เรื่อง.ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตจำกที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขีย ว) บริเวณหมำยเลข 4.7 เป็น ที่ดิ นประเภทที่อ ยู่อำศั ย
หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม)
บริ เวณคำร้ อง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริเวณ
หมำยเลข 4.7
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยจิรพงศ์ เพ็ญภักดี
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกพื้นที่บริเวณโดยรอบปัจจุบันเป็นหมู่บ้ำน
เป็นแหล่งชุมชนมีผู้คนอำศัยอยู่แล้วเป็นจำนวนมำกและกำลังมีกำรก่อสร้ำงบ้ำน
ขยำยออกมำเรื่อย ๆ จึงเห็นว่ำพื้นที่ควรจะเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
(สีส้ม) ในพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมด จึงจะเหมำะสมและถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย เห็นควรยกคำร้องโดยมีเงื่อนไข
โดยให้ เปลี่ ย นกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จำกที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจำกพื้นที่คำร้อง
เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจำกพื้นที่ชุมชนเดิมและเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรยกคำร้องโดย ให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) บริเ วณหมำยเลข 4.7 ไว้ต ำมที่
ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำกได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของชุ ม ชนในอนำคตอย่ ำ งเพี ย งพอและเหมำะสมแล้ ว อี ก ทั้ ง
สภำพพื้น ที่เป็น พื้น ที่น้ำหลำก ประกอบกับ ระบบสำธำรณูป โภค ยัง ไม่พ ร้อ ม
ต่อกำรรองรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็นควรยกคำร้อง ให้คงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๗
ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
๑. วัตถุประสงค์ในกำรกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
๒. เจตนำรมณ์ในกำรกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เพื่ อกำรสงวนรั กษำพื้ น ที่ เกษตรกรรม เป็ นพื้ น ที่ ฉนวนของชุ มชน (Buffer.Zone)
และควบคุมกำรขยำยตัว ของเมืองไม่ให้ แพร่กระจำยไปอย่ำงไร้ทิศทำง
๓..พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ องส่ วนใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ รำบน้ ำท่ วมถึ ง (Floodplain)
ฤดูน้ำหลำกน้ำท่วมถึงทุกปี

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
๔. ผั งเมื องรวมได้ ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อยู่ อำศั ย
ไว้รองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
๕..พื้นที่บริเวณคำร้องยังมีบริกำรระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ระบบระบำยน้ำ.ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ
ที่ไม่เพียงพอและไม่พร้อมต่อกำรสนับสนุนเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย
๖. ผู้ร้องสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
๗. กิ จกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจะห้ ำ มด ำเนิ น กำรก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้ .
ตำมมำตรำ.๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มติที่ประชุม

เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๗ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวม (ฉบับปิดประกาศ 90 วัน) กาหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เนื่องจาก
๑. วัตถุประสงค์ในการกาหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
๒. เจตนารมณ์ ในการกาหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่ อการสงวนรักษาพื้ นที่เกษตรกรรม เป็นพื้ นที่ฉนวน
ของชุ มชน (Buffer Zone) และควบคุ มการขยายตั วของเมื อง
ไม่ให้แพร่กระจายไปอย่างไร้ทิศทาง
๓. พื้ น ที่ บริเวณค าร้ องส่วนใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ราบน้าท่ วมถึง
(Floodplain) ฤดูน้าหลากน้าท่วมถึงทุกปี
๔. ผังเมืองรวมได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่านชุมชน
ที่อยู่อาศัยไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมแล้ว
๕. พื้นที่บริเวณคาร้องยังมีบริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ เช่ น ไฟฟ้ า ประปา
ระบบระบายน้าระบบบาบัดน้าเสีย ฯลฯ ที่ไม่เพียงพอและไม่พร้อม
ต่อการสนับสนุนเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัย
๖. ผู้ร้องสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
๗. กิจการที่ ดาเนิน การมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บั งคับ
แม้ ข้ อ ก าหนดกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมจะห้ า มด าเนิ น การ
ก็ยังสามารถดาเนิน การต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 101 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

3.8

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง จังหวัดสระบุรี ประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม ๒๕5๐ สิ้นสุดกำรบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2555
และขยำยเวลำกำรบั งคับ ใช้ ๑ ปี จำนวน 2 ครั้ง สิ้ นสุ ดกำรบังคับใช้ เมื่อวัน ที่
24 กรกฎำคม ๒๕๕7 ปั จจุ บั นผั งขำดอำยุ ผั งเมื องรวมชุมชนทั บกวำง จังหวัดสระบุ รี
ได้ดำเนินกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตผัง ได้แก่ เทศบำลเมืองทับกวำง และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
มิตรภำพ (ได้ถ่ำยโอนภำรกิจแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2552) มีพื้นที่วำงผั ง
ประมำณ 121.๔0 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย
และพื้นที่บำงส่วนของตำบลมิตรภำพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองทับกวำง อำเภอแก่งคอย
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมิตรภำพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไม่มีพื้นที่
เกี่ ยวกั บควำมมั่ นคงทำงทหำร และได้ รั บกำรยกเว้ นกำรด ำเนิ นกำรตำมมำตรำ 17 (5)
ข้อกำหนดที่จ ะให้ป ฏิบัติห รือ ไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
ผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่
29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ดำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน
เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2556 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ประกำศใช้ บั งคั บ และได้ ผ่ ำนควำมเห็ นชอบจำกคณ ะกรรมกำรผั งเมื อง
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน ๒๕๕9 ปิดประกำศ 90 วัน เพื่อให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูและยื่นคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2560
เมื่อครบกำหนดปรำกฏว่ำ มีคำร้อง 4 ฉบับ 4 รำย 4 เรื่อง เป็นคำร้องด้ำนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 3 ฉบั บ 3 รำย 3 เรื่อง และคำร้องด้ำนอื่น ๆ จำนวน 1 ฉบับ
1 รำย 1 เรื่ อ ง ได้ น ำค ำร้ อ งเสนอคณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนทั บ กวำง
จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2560 และครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560
และคณะอนุ กรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561
รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้
คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 3 เรื่อง)
เรื่ อ งที่ 1 ขอคั ด ค้ ำ นกำรเปลี่ ย นพื้ น ที่ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จำกที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) เป็น ที่ดิน ประเภทอุต สำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) ของหมู่ที่ ๑0 ตำบลทับกวำง
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ บริเวณหมำยเลข
3.2 (บำงส่วน) และบริเวณหมำยเลข 3.7
ผู้ ร้ อ ง จ ำนวน 1 ฉบั บ 1 รำย คื อ นำยเด่ น แก้ วเขี ยว (ผู้ ป ระสำนงำน
กลุ่มประชำชนคนรักษ์ป่ำทับกวำง)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกจะทำให้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน
ที่ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มมำกขึ้นและไม่มีผู้รับผิดชอบ กลุ่มประชำชนคนรักษ์ป่ำต้องกำร
รักษำสภำพแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ให้เสื่อมโทรมไปมำกกว่ำนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 24 ธ.ค. 61
วำระ 3.2.1
หน้ำ 17 - 23

- 102 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมชุ มชนทั บ กวำง กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกคำร้อง.โดยให้ คงกำรใช้ป ระโยชน์ที่ ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลั งสิ นค้ ำ
(สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 3.2 และ 3.7 ไว้ตำมที่ร่ำงผังกำหนด เนื่องจำก
1..กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ.(สีม่วง).เป็นกำรปรับเปลี่ยน
ตำมขอบเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท เคมีแมน จำกัด
2..พื้ น ที่ ของบริ ษั ท .เคมีแ มน.จำกั ด .เป็ นพื้ น ที่ สั ม ปทำนที่ ได้ รับ อนุ ญ ำต
ก่อนกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ
(ได้รับอนุญำต เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2549)
3. บริษัท เคมีแมน จำกัด มีมำตรกำรติดตำมคุณภำพสิ่งแวดล้อมประจำปี
ปีละ 2 ครั้ง และตำมรำยงำนเมื่อค่ำดัชนีกำรตรวจไม่เกินค่ำมำตรฐำนจึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
4. กิ จกำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจะห้ ำ มด ำเนิ น กำรก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข 3.2 และ 3.7 ไว้ตามที่
ร่ างผั งเมื องรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ

เรื่ อ งที่ 2 ขอคั ด ค้ ำ นกำรเปลี่ ย นพื้ น ที่ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ของตำบลทับกวำงทั้งหมด
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณ
หมำยเลข ๓.๒ (บำงส่วน), ๓.๔, ๓.๗, ๓.๘ และ ๓.๙
ผู้ร้อง จำนวน ๑ ฉบับ ๑ รำย คือ ร.ต.อ.วิริยะ ปำนจันทร์
เหตุ ผลในกำรขอแก้ ไข เนื่ องจำกมี กำรก่ อสร้ำงโรงงำนขนำดใหญ่ ที่ เกิ ดขึ้ น
ในพื้ น ที่ ท ำให้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกปั ญ หำฝุ่ น ละอองทั้ ง ในกระบวนกำรผลิ ต
และกำรขนส่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยจำนวนมำกมำยต่อผู้ร้องและประชำชนในพื้นที่
ประกอบกับไม่มีหน่วยงำนรำชกำรหรือผู้ประกอบกำรมำรับผิดชอบปัญหำที่เกิดขึ้น
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื องรวมชุ มชนทั บ กวำง.กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื อ งพิ จ ำรณำค ำร้อ งฯ มี ค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ
เห็นควรยกคำร้อง.โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
(สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 3.2, 3.4, 3.7, 3.8 และ 3.9 ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมกำหนด
เนื่องจำก

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 103 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
1..กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) เป็ น ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมและคลั งสิ น ค้ (สี ม่ ว ง) ทั้ ง 5 บริ เวณ
เป็นกำรปรับเปลี่ยนตำมขอบเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของสถำนประกอบกำรที่ได้รับอนุญำต
2..กิจกำรของผู้ประกอบกำรทั้ง 5 บริเวณ ได้รับอนุญำตมำก่อนกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ (ได้รับอนุญำต
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2549)
3..ผู้ ป ระกอบกำรทั้ ง .5.บริ เวณ.มี ม ำตรกำรควบคุ ม ด้ ำ นสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยมีรำยงำนกำรตรวจวัดไม่เกินค่ำมำตรฐำนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ
4..กิ จกำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมดำเนินกำรก็ยังสำมำรถดำเนินกำรต่อไป ตำมมำตรำ
27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข.3.2,.3.4,.3.7,.3.8
แล ะ.3 .9 .ไว้ ต าม ที่ ร่ า งผั งเมื องรวม ก าห น ด ต าม ม ติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ

เรื่องที่ 3 ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงส่วนของที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่ อนั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขีย วอ่ อ น) ให้ เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เพื่อใช้ในกำรขอประทำนบัตร
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7.7 (บำงส่วน)
ผู้ร้อง จำนวน ๑ ฉบับ ๑ รำย ได้แก่ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด
เหตุผลในกำรขอแก้ไข บริษัทมีควำมจำเป็นในกำรขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เพื่อใช้ในกำรขอประทำนบัตร
เนื่องจำกพื้นที่ดังกล่ำวเป็นแหล่งหินปูนที่สำคัญ .(วัตถุดิบชั้นดี) และอยู่ในขั้นตอน
กำรยื่นขออนุญำตต่อกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ .(คำขอประทำน
บัตรที่ 31/2553) โดยมีขนำดประมำณ ๑๕๐ ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ขอสัมปทำน
บัตรประมำณ.๑๓๗ ไร่เศษ และพื้นที่กันชนประมำณ ๑๒ ไร่เศษ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมชุม ชนทั บ กวำง กรมโยธำธิกำรและผั งเมื อ ง
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่ งแวดล้ อม (สี เขี ยวอ่ อน) บริ เวณหมำยเลข 7.7 ไว้ตำมที่ ร่ำงผั งเมื องรวมกำหนด
เนื่องจำก

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
1. พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นพื้นที่ชั้นคุณภำพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1B กำรใช้ที่ดิน
ต้ อ งจั ด ท ำรำยงำนกำรวิ เครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงกำรเสนอ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติพิจำรณำเห็นชอบก่อน
2. ผู้ ร้ อ งอยู่ ในระหว่ ำงกำรยื่ น ค ำขอประทำนบั ต รและยั งไม่ มี รำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
3. กำรเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นมี ผลกระทบต่ อศู นย์ วิ จั ยสุ กร
ของมหำวิ ทยำลั ยเกษตรศำสตร์ แ ละศู น ย์ วิ จั ย และผลิ ต วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่
ขององค์กำรเภสัชกรรม รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิต
กำรอยู่อำศัย และสุขภำพของประชำชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
4..กิ จกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมจะห้ ำมด ำเนิ น กำรก็ ยั งสำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง.โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริ เวณหมายเลข.7.7. ไว้ ต ามที่ ร่ า งผั ง เมื อ งรวมก าหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ

คาร้องด้านอื่น ๆ (จำนวน 1 เรื่อง)
เรื่ อง.ขอแก้ ไขชื่ อผั งเมื องรวมชุ มชนทั บ กวำง.จั งหวั ดสระบุ รี .(ปรั บ ปรุ ง
ครั้งที่ ๑) เป็นผังเมืองรวมเมืองทับกวำง จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
บริเวณคำร้อง พื้นที่ผังเมืองรวม จำนวน ๑ ผัง
ผู้ร้อง จำนวน ๑ ฉบับ ๑ รำย คือ นำยบุญส่ง แดงประเสริฐ (รองนำยกเทศมนตรี
เมืองทับกวำง ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีเมืองทับกวำง)
เหตุ ผลในกำรขอแก้ ไข เนื่ องจำกเทศบำลเมื องทั บกวำงได้ ยกฐำนะจำก
เทศบำลต ำบลทับกวำง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๕๕ จึงมีควำมประสงค์จะขอ
เปลี่ ย นแปลงชื่ อ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบำทหน้ ำ ที่ ข องชุ ม ชนที่ มี ค วำมเป็ น
ชุมชนเมืองมำกขึ้น และให้ เป็น ไปตำมแนวทำงกำรกำหนดชื่อผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง เห็นควรให้ตำมคำร้อง ซึ่งเป็นไปตำม
ควำมเห็นของเทศบำลเมืองทับกวำง (ในฐำนะเจ้ำพนักงำนกำรผัง)
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง เพรำะไม่ถือเป็นคำร้อง
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง เนื่องจากเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชื่อ
ของผั งเมื อ งรวมซึ่ งจะเป็ น ไปตามแนวทางและหลั ก เกณฑ์

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกาหนดอยู่แล้ว
ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณาค าร้ อ งฯ.และ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
3.9

เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรวำง
และจัดทำผังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ตำมนโยบำยพัฒนำพื้นที่เขต
พั ฒ นำเศรษฐกิ จพิ เศษของรั ฐ บำล เดิ ม ใช้ ชื่ อ ผั งเมื องรวมคลองใหญ่ และต่ อมำ
ได้เปลี่ยนแปลงชื่อผังตำมมติคณะอนุกรรมกำรผังเมืองฯ ครั้งที่ 4/2559 เพื่อให้ชื่อ
ผั งเมื องรวมพื้ น ที่ เขตพั ฒ นำเศรษฐกิจ พิ เศษทุ ก พื้ น ที่ เป็ น ไปในรูป แบบเดี ย วกั น
มี พื้ น ที่ ว ำงผั ง 202.586 ตำรำงกิโ ลเมตร หรือ ประมำณ 126,616.25 ไร่
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จพิ เศษตรำด ได้ แก่ พื้ น ที่ ต ำบลคลองใหญ่
ตำบลไม้รูด และตำบลหำดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด ประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลคลองใหญ่ เทศบำลตำบลหำดเล็ก
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลคลองใหญ่ และองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลไม้ รู ด
ตลอดจนพื้นที่ระยะ 3,000 เมตร จำกแนวชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย มีพื้นที่เกี่ยวกับ
ควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ทหำรพรำนนำวิกโยธินที่ 3 บริเวณศำลำรำชกำรุณย์
ศูนย์สภำกำชำดไทยเขำล้ำน และมีเขตหวงห้ำมที่ใช้ในรำชกำรทหำร ได้แก่ พื้นที่
ระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 กับแนวสันเขำบรรทัด จรดแนวเส้นแบ่งเขต
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชำประชำธิปไตยตั้งแต่เส้นเขตอำเภอเมืองกับอำเภอ
คลองใหญ่ลงไปทำงทิศใต้จนถึงหลักเขตแดนที่ 73 ตำบลหำดเล็ก ได้รับกำรยกเว้น
กำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ 17 (5) ข้อ กำหนดที่ จะให้ ป ฏิ บั ติ ห รือ ไม่ ให้ ป ฏิ บั ติ
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติค ณะกรรมกำร
ผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วัน ที่ 29 ตุล ำคม 2558 เนื่องจำกได้ดำเนินกำร
ประชุมรับ ฟัง ควำมคิดเห็นประชำชน เมื่อวันที่ 25 กันยำยน และวันที่ 28 กันยำยน
พ.ศ. 2558 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ
และได้ ผ่ ำนควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรผั งเมื องเมื่ อวั นที่ 17 พฤศจิ กำยน
พ.ศ. 2560 ปิ ด ประกำศ 90 วั น เพื่ อ ให้ ป ระชำชนผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ไปตรวจดู
และยื่นคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนำคม – 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เมื่อครบกำหนด
ปรำกฏว่ำมีคำร้องทั้งหมด 111 ฉบับ 111 รำย 6 เรื่อง เป็นคำร้องด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
จำนวน 110 ฉบับ 110 รำย 3 เรื่อง และคำร้องด้ำนข้อกำหนด จำนวน 111 ฉบับ
111 รำย 3 เรื่ อ ง ได้ น ำค ำร้ อ งเสนอคณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมเขตพั ฒ นำ
เศรษฐกิจพิเศษตรำด เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
เมื่อวันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2561 โดยผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็ น
สอดคล้องกันทั้ง 6 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้

ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 24 ธ.ค. 61
วำระ 3.2.2
หน้ำ 23 - 33
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เรื่อง/มติ
คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 3 เรื่อง)
เรื่ อ งที่ 1 ขอแก้ ไ ขกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จำกเขตทำงหลวงแผ่ น ดิ น
หมำยเลข 3 (สุขุมวิท) ฝั่งทะเล ในระยะ 500 เมตร ในเขตตำบลไม้รูด เป็นกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง)
บริเวณคำร้อง มี 7 ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 12 บริเวณ ดังนี้
1. ที่ ดินประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั นทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ล.-1 (บำงส่วน)
2. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ สภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว (สี เขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขำว) บริเวณหมำยเลข อท.-1 (บำงส่วน)
3. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ก.-2
(บำงส่วน) ก.-3 (บำงส่วน) ก.-4 (บำงส่วน) และ ก.-5 (บำงส่วน)
4. ที่ ดิ น ประเภทที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) บริ เวณหมำยเลข
ย.1 - 2 (บำงส่วน) และ ย.2 - 1 (บำงส่วน)
5. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) บริเวณหมำยเลข
ย.3-1 (บำงส่วน)
6. ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่น มำก (สีแดง) บริเวณ
หมำยเลข พ.2 - 1 (บำงส่วน) และ พ.3 – 1 (บำงส่วน)
7. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข อ.1
(บำงส่วน)
ผู้ร้อง จำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ .
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม้รูด และผู้ร้องอื่นรวม 110 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (สุขุมวิท)
เป็นพื้นที่หลักที่จะมีกำรพัฒนำ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน
คือ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ด้ำนฝั่งทะเลในระยะ 500 เมตร ในเขตตำบลไม้รูด
ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนดในที่ดินประเภทต่ำง ๆ ดังนี้
1. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ล.-1
2. ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขำว) บริเวณหมำยเลข อท.-1
3. ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมำยเลข ก.-2
ก.-3 ก.-4 และ ก.-5
4. ที่ดิน ประเภทที่อยู่ อำศัยหนำแน่นน้อย (สี เหลื อง) บริเวณหมำยเลข
ย.1-2 และ ย.2-1
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5. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) บริเวณหมำยเลข
ย.3-1
6. ที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก (สี แ ดง)
บริเวณหมำยเลข พ.2-1 และ พ.3-1
7. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข อ.1
เนื่องจำก
1. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำดได้กำหนดพื้นที่สำหรับ
รองรับกำรขยำยตัวในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
2..ถนนสุขุมวิทเป็นถนนที่มีควำมสำคัญทำงด้ำนยุทธศำสตร์ เป็นเส้นทำง
ที่เชื่อมโยงคมนำคมขนส่งระหว่ำงประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ ในหลักกำร
ผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไปเกำะติดบริเวณสองฟำก
ถนนสำยหลัก ที่ย ำนพำหนะใช้ค วำมเร็ว สูง เพรำะอำจเกิด ควำมไม่ป ลอดภัย
ในกำรสัญจรไปมำได้ง่ำย
3. สภำพของภู มิ ป ระเทศมี ข้ อ จำกั ด ต่ อ กำรขยำยหรื อ เพิ่ ม เติ ม
ขี ด ควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณกำรจรำจร ที่อำจส่งผลให้เกิดปัญหำกำรจรำจรได้
4. ในอนำคตหำกสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสำมำรถ
ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำได้ ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เวณริ ม เขต
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3 (ถนนสุ ขุ มวิ ท) ด้ านฝั่ งทะเล
ในระยะ 500 เมตร ในเขตตาบลไม้รูด ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนดในที่ดินประเภทต่าง ๆ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

เรื่องที่ 2 ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยให้กำหนดพื้นที่จำกศูนย์กลำง
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3269 และถนนร่วมสุข - ถนนสุขุมวิท ระยะ 500 เมตร
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม)
บริเวณคำร้อง มี 5 ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 บริเวณ ดังนี้
1. ที่ ดิ น ประเภทที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) บริ เวณหมำยเลข
ย.2-1 (บำงส่วน)
2. ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข
ก.-2 (บำงส่วน) และ ก.-3 (บำงส่วน)
4. ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขำว) บริเวณหมำยเลข อท.-3 (บำงส่วน)
5. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข อ.1
(บำงส่วน)
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6. ที่ดินประเภทคลังสินค้ำ (สีเม็ดมะปรำง) อ.3-1 (บำงส่วน)
ผู้ร้อง จำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม้รูด และผู้ร้องอื่นรวม 110 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่จะมีกำรขยำยตัวของที่อยู่อำศัย
เช่น หมู่บ้ำนจัดสรร
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ.มีมติสอดคล้องกัน
คือ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่จำกศูนย์กลำง
ทำงหลวงแผ่น ดิน หมำยเลข 3269 และถนนร่วมสุข – ถนนสุขุมวิท ไว้ตำมที่
ร่ำงผังเมืองรวมกำหนดในที่ดินประเภทต่ำง ๆ ดังนี้
1. ที่ดิน ประเภทที่อยู่ อำศัยหนำแน่ นน้อย (สี เหลื อง) บริเวณหมำยเลข
ย.2-1
2. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ก.-2
และ ก.-3
3. ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยสีขำว) บริเวณหมำยเลข อท.-3
4. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข อ.1
5. ที่ดินประเภทคลังสินค้ำ (สีเม็ดมะปรำง) อ.3-1
เนื่องจำก
1. ผั งเมืองรวมเขตพัฒ นำเศรษฐกิจพิเศษตรำดได้กำหนดพื้นที่ ย่ำน
ชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นและย่ำนพำณิชยกรรมสำหรับรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต
อย่ำงพอเพียงและเหมำะสมแล้ว
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด ซึ่งมีศักยภำพ
และบทบำทเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภำค
3. พื้นที่บริเวณคำร้องมีแนวทำงหลวงหมำยเลข 3269 ซึ่งเป็นที่ตั้งด่ำน
ศุลกำกรและคลั งสินค้ำของด่ำนศุล กำกรคลองใหญ่ จึงไม่ควรมีชุมชนที่อยู่อ ำศัย
หนำแน่นปำนกลำงมำเกำะตัวอยู่ริมสองฝั่งถนน
4. ในหลั กกำรผั งเมื องไม่ สนั บสนุ นให้ เกิ ดชุ มชนที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ น
ไปเกำะติดบริเวณสองฟำกถนนสำยหลักที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง เพรำะอำจเกิด
ควำมไม่ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำได้ง่ำย
5. ในอนำคตหำกสภำพกำรณ์ และสิ่ งแวดล้ อมเปลี่ ยนแปลงไป
หรื อเพื่ อประโยชน์ สำธำรณะ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื องหรื อเจ้ ำพนั กงำนท้ องถิ่ น
สำมำรถปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำได้ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เ วณ พื้ น ที่
จ า ก ศู น ย์ ก ล า งท า งห ล ว งแ ผ่ น ดิ น หมายเลข 326 9
และถนนร่ วมสุ ข - ถนนสุ ขุ มวิ ท ระยะ 500 เมตร ไว้ ตามที่
ร่ างผั งเมื องรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

เรื่ อ งที่ 3 ขอยกเลิ ก ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมเฉพำะกิ จ (สี ม่ วงอ่ อน)
บริเวณหมำยเลข อ.1 และที่ดินประเภทคลังสินค้ำ (สีเม็ดมะปรำง) บริเวณหมำยเลข
อ.3-1.(บริ เวณด่ ำนศุ ลกำกร) และก ำหนดพื้ นที่ บริ เวณตะกำดคลองเจดีย์ เป็ น พื้ น ที่
อุตสำหกรรมแทน
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณ
หมำยเลข อ.1 และที่ดิน ประเภทคลั งสิ นค้ำ (สี เม็ดมะปรำง) บริเวณหมำยเลข
อ.3-1 (บริเวณด่ำนศุลกำกร) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมำยเลข ก.-2
ผู้ร้อง.จำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสิรฐ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม้รูด และผู้ร้องอื่นรวม 110 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกพื้นที่บริเวณตะกำดคลองเจดีย์เป็นที่ตั้ง
ของโรงงำนคัดแยกขยะรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในอำเภอคลองใหญ่
และในอนำคตจะมีกำรพัฒนำให้ดำเนินกำรในกระบวนกำรกำจัดขยะต่อเนื่อง
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ
เห็ นควรยกค ำร้อง โดยให้ คงกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิ จ
(สี ม่ วงอ่ อน) บริ เวณหมำยเลข อ.1 ที่ ดิ น ประเภทคลั ง สิ น ค้ ำ (สี เม็ ด มะปรำง)
บริเวณหมำยเลข อ.3-1 (บริเวณด่ำนศุลกำกร) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ก.-2 (บริเวณคลองตะกำดเจดีย์) ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวม
กำหนด เนื่องจำก
1. เจตนำรมณ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ในกำรก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่ว งอ่อน) ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อประกอบ
กิจ กำรอุ ต สำหกรรม กำรเกษตร กิ จ กำรโลจิส ติ ก ส์ นิ คมอุ ตสำหกรรม หรือเขต
อุตสำหกรรม กิจกำรอุตสำหกรรม สนับสนุนกำรท่องเที่ยว กิจกำรอุตสำหกรรมบริกำร
หรืออุตสำหกรรมที่ให้บริกำรแก่ชุมชน คลังสินค้ำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร
2. พื้น ที ่บ ริเ วณค ำร้อ งเดิม เหมำะสมแก่ก ำรเป็น พื้น ที่อุต สำหกรรม
เนื ่อ งจำกพื้น ที่ตั้ง อยู่ ห ่ำ งจำกชุม ชน จะส่ งผลกระทบต่อกำรอยู่อำศัยน้อยกว่ำ
พื้ น ที่ ใหม่ โ ดยมี ร ะยะป้ อ งกั น (Buffer.Zone) จำกชุ ม ชน ถนนสำยหลั ก และ
สำธำรณูปกำรหลัก

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
3. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในแนวถนนโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง
ที ่อ อกแบบไว้ ร องรั บ กิ จ กำรโลจิ ส ติ ก ส์ เป็ น กำรเฉพำะ โดยอยู่ ใกล้ ค ลั ง สิ น ค้ ำ
ศูนย์กระจำยสินค้ำ และศูนย์จัดแสดงสินค้ำที่จะพิจำรณำขึ้นในอนำคต
4. ผังเมืองรวมได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ
และที่ดินประเภทคลังสินค้ำไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. เจตนำรมณ์แ ละวัต ถุป ระสงค์ในกำรกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
6. ผังเมืองรวมได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(บริ เ วณตะกำดคลองเจดี ย์ ) ไว้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ดำรงรั ก ษำพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
ซึ่ ง เป็นแหล่งผลิตอำหำรของเมือง
7. พื้นที่บริเวณคำร้อง (บริเวณตะกำดคลองเจดีย์) เป็นพื้นที่อยู่ใกล้เส้นทำง
ระบำยน้ำตำมธรรมชำติ ได้แก่ คลองเขำน้อย คลองฟำด
8. พื้ นที่ บริ เวณคำร้ องเป็ นที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
บริเวณหมำยเลข ก.-2 หรือบริเวณตะกำดคลองเจดีย์ สำมำรถดำเนินกำรกำจัดขยะได้
ไม่มีข้อกำหนดห้ำมกำจัดขยะแต่อย่ำงใด
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อ น) บริเวณหมายเลข อ.1 ที่ดินประเภท
คลังสินค้า (สีเม็ดมะปราง) บริ เวณหมายเลข อ.3-1 (บริเวณด่าน
ศุลกากร) และที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมายเลข ก.2 (บริเวณคลองตะกาดเจดีย์) ไว้ตามที่
ร่ า งผั ง เมื อ งรวมก าหนด ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเมื อง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

คาร้องด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 3 เรื่อง)
เรื่องที่ 1 ขอแก้ไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข ก.-2 ให้ สำมำรถตั้ งโรงงำนล ำดั บที่ 53 (โรงงำนประกอบกิ จกำรเกี่ ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์พลำสติก) ได้
บริเวณค ำร้ อง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริเวณ
หมำยเลข ก.-2
ผู้ร้อง จำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสริ ฐ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม้รูด และผู้ร้องอื่นรวม 110 รำย
เหตุผ ลในกำรขอแก้ ไข เนื่ อ งจำกพื้ น ที่ บ ริเวณ ก.-2 เป็ น ที่ ตั้งของพื้ น ที่
คัดแยกขยะซึ่งสำมำรถพัฒนำกิจกรรมต่อเนื่องที่สำมำรถนำพลำสติกไปใช้ต่อได้
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิ กำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน
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คื อ เห็ นควรยกค ำร้ อง โดยให้ คงข้ อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข ก.2 ในส่ ว นของบั ญ ชี แ นบท้ ำ ย
ข้อกำหนดไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองกำหนด เนื่องจำก
1. เจตนำรมณ์แ ละวัต ถุป ระสงค์ในกำรกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) บริเ วณหมำยเลข ก.๒ ให้ใ ช้
ประโยชน์ที ่ด ิน เพื ่อ เกษตรกรรม สถำบัน รำชกำร กำร สำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ใกล้ชุมชน เป็นพื้นที่กันชน (Buffer.zone).และพื้นที่
ป้องกันระหว่ำงพื้นที่ชุมชนกับพื้นที่อุตสำหกรรม กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตำมคำร้อง อำจเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
3. ผังเมืองรวมได้จัดเตรียมที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน)
และที่ดินประเภทคลังสินค้ำ (สีเม็ดมะปรำง) ไว้รองรับอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ
ไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) บริ เ วณหมายเลข ก.2
ในส่วนของบัญชีแนบท้ายข้อกาหนด ไว้ตามที่ร่างผังเมืองกาหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง และคณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตราด

เรื่องที่ 2 ขอแก้ไขข้อกำหนดสัดส่วนพื้นที่ว่ำงสำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจกำรต่ำง ๆ โดยให้กำหนดต่ำกว่ำร้อยละ 30 ในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินทุกประเภท
บริเวณคำร้อง ทุกบริเวณในตำบลไม้รูด
ผู้ร้อง จำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม้รูด และผู้ร้องอื่นรวม 110 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกตำบลไม้รูดมีพื้นที่รองรับกำรพัฒนำน้อย
กำรกำหนดสัดส่วนพื้นที่ว่ำงสูงจึงเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน
คือ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องกำรกำหนด
สัดส่วนพื้นที่ว่ำงสำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรต่ำง ๆ ในที่ดิน
ทุกประเภททุกบริเวณในตำบลไม้รูดไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำดได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน เพื่อควบคุมควำมหนำแน่นของอำคำร
สิ่งปลูกสร้ำง และกำหนดสัดส่วนพื้นที่ว่ำงต่อแปลงที่ดินประเภทต่ำง ๆ ไว้อย่ำง
เหมำะสมแล้ว

อ้างอิง
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2. กิ จกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื องใช้ บั งคั บ แม้ ข้ อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจะห้ ำ มด ำเนิ น กำร ก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในเรื่ อง
การก าหนดสั ด ส่ วนพื้ น ที่ ว่ างส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อ ประกอบกิจ การต่า ง ๆ ในที่ดิน ทุก ประเภททุก บริเ วณ
ใน ต าบลไม้ รู ดไว้ ต ามที่ ร่ า งผั ง เมื อ งรวมก าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิ การ
และผั ง เมื อ ง และคณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตราด

เรื่องที่ 3 ขอแก้ไขข้อกำหนดในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
(สีส้ม) บริเวณหมำยเลข ย.3–1 ให้สำมำรถตั้งโรงงำนลำดับที่ 64 (12) กำรตัด พับ
หรือม้วนโลหะ ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) บริเวณ
หมำยเลข ย.3–1
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำงมุกดำ เจริญประสิทธิ์
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. กำรกำหนดให้ พื้ นที่ บนแนวถนนสุ ขุ มวิท (สำย 318 เดิ ม) เป็ น พื้ น ที่
เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย นั้ น ไม่ เหมำะสม เนื่ อ งจำกเป็ น เส้ น ทำงคมนำคมสำยหลั ก
ที่เชื่อมโยงสู่อำเภอคลองใหญ่และประเทศกัมพูชำ มีรถยนต์และรถบรรทุกวิ่งผ่ำน
ตลอดเวลำ และพื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นที่อยู่อำศัยควรมีระยะห่ำงจำกถนนสุขุมวิท
ไม่ต่ำกว่ำ 50 เมตร
2. ควรก ำหนดให้ ส ำมำรถประกอบกิ จกำรอุ ตสำหกรรมพื้ นฐำนขนำดเล็ ก
ได้บำงประเภท เช่น แปรรูปผลไม้ แปรรูปอำหำรทะเล สถำนีบริกำรน้ำมัน ผลิตภัณฑ์
วัสดุ ก่ อสร้ ำง เพรำะอ ำเภอคลองใหญ่ มี พื้ น ที่ ที่ จะสำมำรถพั ฒ นำเพื่ อ ประกอบ
กิจกำรต่ำง ๆ น้อย
3..เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชนให้สำมำรถซื้อสินค้ำพื้นฐำน
ได้ในรำคำที่ถูกลงช่วยสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพแก่ประชำชนในพื้นที่
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน
คือ เห็ นควรยกค ำร้ อง โดยให้ คงข้อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อำศั ย
หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) บริเวณหมำยเลข ย.3-1 ในส่วนของบัญชีแนบท้ำย
ข้อกำหนด ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองกำหนด เนื่องจำก
1. เจตนำรมณ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ในกำรก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทที่ อยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น ปำนกลำง (สี ส้ ม ) ย.3 มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ รองรั บ
กำรอยู่อำศัยบริเวณพื้นที่กำรพัฒนำ พื้นที่ต่อเนื่องกับเขตนิคมอุตสำหกรรมบริกำร

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

และศูนย์ธุรกิจใหม่ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
2. พื้นที่บ ริเวณคำร้องเป็ นพื้นที่ต่อเนื่องกับที่ดินประเภทพำณิ ชยกรรม
และที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) มีศักยภำพและมีควำมเหมำะสมในกำรรองรับ
กำรขยำยตัวจำกศูนย์กลำงพำณิชยกรรมหลักของตำบลไม้รูด
3. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ อ งเป็ น พื้ น ที่ เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย หำกให้ ด ำเนิ น กำร
ประกอบกิจ กำรโรงงำนต่ำง ๆ อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของผู้ที่อำศัย
อยู่ในพื้นที่และอำจก่อปัญหำควำมขัดแย้งได้
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ย.3-1
ในส่วนของบัญชีแนบท้ายข้อกาหนด ไว้ตามที่ร่างผังเมืองกาหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตราด

3.10 เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท
ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำทเป็น
ผู้ดำเนิ น กำร มีพื้น ที่วำงผัง 14.20 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 8,875 ไร่
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ต ำบลหั น คำ ต ำบลบ้ ำนเชี่ย น ตำบลวังไก่เถื่อ น ประกอบด้ว ย
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น 4 แห่ง ได้แ ก่ เทศบำลตำบลหัน คำ เทศบำล
ตำบลบ้ำนเชี่ยน องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลหันคำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
วังไก่เถื่อน ไม่มีพื้นที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรำ 17 (5) ข้อกำหนดที่จ ะให้ ปฏิบั ติห รือไม่ให้ ป ฏิบัติ เพื่อให้ เป็นไปตำม
วั ต ถุ ประสงค์ ของผั งเมื องรวมทุ กประกำร ตำมมติ คณ ะกรรมกำรผั งเมื อง
ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ดำเนินกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นประชำชน เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2551 ก่อนมีพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2557 ปิดประกำศ 90 วัน
เพื่อให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นคำร้อง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 มกรำคม –
22 เมษำยน 2558 เมื่อครบกำหนดปรำกฏว่ำมีคำร้อ งทั้งหมด 730 ฉบั บ
2,873 รำย 30 เรื่อง เป็นคำร้องด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 338 ฉบับ
1,547 รำย 20 เรื่อง คำร้องด้ำนข้อกำหนดฯ จำนวน 300 ฉบับ 1,302 รำย 9 เรื่อง
และคำร้องด้ำนอื่น ๆ 92 ฉบับ 24 รำย 1 เรื่อง ได้นำคำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำ
ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ จั งหวั ด ชั ยนำท จ ำนวน 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่
11 มิถุน ำยน 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวัน ที่ 1 ธัน วำคม 2560 กรมโยธำธิก ำร
และผังเมือง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 24 ธ.ค. 61
วำระ 3.2.3
หน้ำ 33 - 69
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เรื่อง/มติ
เมื่อวัน ที่ 28 มีน ำคม 2561 และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
จ ำนวน 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษำยน 2559 ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่
17 สิงหำคม 2561 โดยผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน
26 เรื่อง และมีควำมเห็นต่ำงกัน 4 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้
คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 20 เรื่อง)
เรื่องที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข 4.3 เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย
(สีเหลือง)
บริ เวณค ำร้ อง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.3
ผู้ ร้ อ ง จ ำนวน 4 ฉบั บ 3 รำย ได้ แ ก่ นำยสมนึ ก ศิ ริ ค ง และผู้ ร้ องอื่ น
รวม 3 รำย
เหตุผ ลในกำรขอแก้ไข เนื่ องจำกอยู่ใกล้ เขตชุมชนเมื อง จึงทำให้ ที่ดิ น
บริเวณดังกล่ำวมีรำคำสูงและเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว
ห้องแถว เพื่อทำกำรค้ำขำยได้
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจ ำรณำคำร้องฯ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้ค ง
กำรใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข
4.3 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้น ที่บ ริเวณคำร้องโดยส่ วนใหญ่ ยังเหมำะสมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4. ผังเมืองรวมได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิจกำรที่ดำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต
ให้ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกำหนดกฎกระทรวง
ฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำมด ำเนิ น กำรก็ ยั งสำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้ ตำมมำตรำ 27
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเ วณหมายเลข 4.3 ไว้ตามที่ร่า ง
ผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนหันคา

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เรื่องที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.4 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณค ำร้ อ ง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณ
หมำยเลข 4.4
ผู้ร้อง จำนวน 3 ฉบั บ 3 รำย ได้แก่ นำงมะลิวรรณ กำรภักดี และผู้ร้องอื่น
รวม 3 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง จึงทำให้ที่ดินบริเวณ
ดังกล่ำวมีรำคำสูง และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว เพื่อทำ
กำรค้ำขำยได้
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมำยเลข 4.4 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้น ที่บ ริเวณคำร้องโดยส่ วนใหญ่ยังเหมำะสมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4. ผั งเมืองรวมได้กำหนดกำรใช้ ประโยชน์ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุมชนที่อยู่อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั ง เมื อ งใช้ บั งคั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ดำเนิ น กำรตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำ มด ำเนิ น กำร ก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.4 ไว้ตามที่
ร่า งผั งเมื องรวมกาหนด ตามมติ ค ณะอนุก รรมการผังเมือ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่ องที่ 3 ขอเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.5 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณค ำร้อ ง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.5
ผู้ร้อง จำนวน 4 ฉบับ 4 รำย ได้แก่ นำยพงศ์สรร เมฆพิพัฒน์พร และผู้ร้องอื่น
รวม 4 รำย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 116 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่ องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
จึงเป็นบริเวณที่มีแนวโน้มของควำมเจริญต่อไปในอนำคต
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีมติสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกค ำร้ อง โดยให้ คงกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
บริเวณหมำยเลข 4.5 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้นที่บริเวณคำร้องโดยส่วนใหญ่ ยังมีควำมเหมำะสมต่อกำรเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและเป็นชุมชนที่มีกำรอยู่อำศัยอย่ำงเบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4..ผั งเมื องรวมได้ ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อยู่อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิจกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่อนกฎหมำยผั งเมืองใช้บั งคับ หรือได้ รับอนุ ญำต
ให้ ด ำเนิ นกำรตำมข้ อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบั บเดิ ม แม้ ข้ อก ำหนดกฎกระทรวง
ฉบับใหม่จะห้ำมดำเนินกำร ก็ยังสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเ ขียว) บริเ วณหมายเลข 4.5 ไว้ตามที่
ร่า งผัง เมือ งรวมกาหนด ตามมติค ณะอนุก รรมการผัง เมือ ง
พิ จารณาค าร้ องฯ กรมโยธาธิ การและผังเมื อง และคณะที่ ปรึ กษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 4 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.6 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณค ำร้ อ ง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) บริเวณ
หมำยเลข 4.6
ผู้ร้อง จำนวน 53 ฉบับ 43 รำย ได้แก่ นำงสำวปวีณำ กำญจนวิกัติ และผู้ร้องอื่น
รวม 43 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่ องจำกอยู่ ใกล้ เขตชุ มชนเมื อง และอยู่ในทิ ศทำงกำรขยำยตั วของเมื อง
จึงเป็นบริเวณที่มีแนวโน้มของควำมเจริญต่อไปในอนำคต
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 117 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.6 ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ องโดยส่ วนใหญ่ ยั งเหมำะสมเป็ นพื้ นที่ เกษตรกรรม
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4. ผั งเมื องรวมได้ ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
๕. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั งเมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ดำเนิ น กำรตำมข้ อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บ เดิ ม แม้ ข้อ กำหนด
กฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำ มด ำเนิ น กำรก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข 4.6 ไว้ ต ามที่
ร่ า งผั ง เมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ กรรมการผั งเมื อง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 5 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.7 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณคำร้ อง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.7
ผู้ ร้ อง จ ำนวน 6 ฉบั บ 4 รำย ได้ แก่ นำยสำยั ญ พุ ทธวงษ์ และผู้ ร้ องอื่ น
รวม 4 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมืองและอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
จึงเป็นบริเวณที่มีแนวโน้มของควำมเจริญต่อไปในอนำคต
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมำยเลข 4.7 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 118 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
1. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ องโดยส่ วนใหญ่ ยั งเหมำะสมเป็ นพื้ นที่ เกษตรกรรม
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4. ผั งเมื องรวมได้ ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิจกำรที่ดำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต
ให้ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่
จะห้ำมดำเนิน กำรก็ยังสำมำรถดำเนิน กำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) บริ เ วณหมายเลข 4.7 ไว้ ต ามที่
ร่า งผังเมือ งรวมกาหนด ตามมติค ณะอนุกรรมการผัง เมือ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 6 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.8 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณค ำร้ อง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริเวณ
หมำยเลข 4.8
ผู้ร้อง จำนวน 24 ฉบับ 5 รำย ได้แก่ นำงรัชนี จันทร์พงสุนทร และผู้ร้องอื่น
รวม 5 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมืองจึงทำให้ที่ดินบริเวณ
ดังกล่ำวมีรำคำสูง และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว ห้องแถว
เพื่อทำกำรค้ำขำยได้
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมำยเลข 4.8 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ องโดยส่ วนใหญ่ ยั งเหมำะสมเป็ นพื้ นที่ เกษตรกรรม
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

ลาดับที่

3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4. ผั งเมืองรวมได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อ ยู่อำศัย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ด ำเนิ น กำรตำมข้ อ ก ำหนดของกฎกระทรวงฉบั บ เดิ ม แม้ ข้ อ ก ำหนด
กฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำ มด ำเนิ น กำร ก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.8 ไว้ตามที่
ร่ างผั งเมื องรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 7 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.10 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณค ำร้ อง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.10
ผู้ร้อง จำนวน 4 ฉบับ 3 รำย ได้แก่ นำงปรำณี โพธิ์คำ และผู้ร้องอื่น
รวม 3 รำย
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไข เนื่ อ งจำกอยู่ ใกล้ เขตชุ ม ชนเมื อง จึงท ำให้ ที่ ดิ น
บริเวณดังกล่ำวมีรำคำสูง และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว
ห้องแถว เพื่อทำกำรค้ำขำยได้
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็ นควรยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.10
ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้ นที่ บ ริ เวณค ำร้ องโดยส่ วนใหญ่ ยั งเหมำะสมเป็ นพื้ นที่ เกษตรกรรม
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
4. ผังเมืองรวมได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ดำเนิ น กำรตำมข้ อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บ เดิ ม แม้ ข้อ กำหนด
กฎกระทรวงฉบั บใหม่จะห้ ำมดำเนิ นกำรก็ยังสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ
27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข 4.10 ไว้ ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 8 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.11 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณค ำร้ อง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.11
ผู้ร้อง จำนวน 5 ฉบับ 329 รำย ได้แก่ สำนักงำนเทศบำลตำบลหันคำกับพวก
326 รำย และผู้ร้องอื่น 3 รำย รวม 329 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่ องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
จึงเป็นบริเวณที่มีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ เห็นควรให้ตำมคำร้อง เนื่องจำก
พื้ นที่ บริ เวณหมำยเลข 4.11 เป็ นพื้ นที่ ปริมณฑลของชุ มชนหั นคำ อยู่ ในแนวเส้ นทำง
สรรคบุ รี – หั น คำ (ทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข 3039) ซึ่ งเป็ น เส้ น ทำงหลั ก
ทำให้ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มีศักยภำพ ประกอบกับ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เดิมที่กันไว้มีขนำดของพื้นที่ไม่มำก ทำให้เกิดควำมไม่ชัดเจนในกำรควบคุมดูแล
ของหน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ และขอให้ ค งระยะถอยร่ น จำกแนวถนน
ระยะ 6 เมตร ไว้ตำมเดิม
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.11 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวม
กำหนด เนื่องจำก
1. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ติดริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039 ฟำกใต้
ซึ่งเป็นถนนที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง
2. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดย่ำนชุมชนที่เกำะติดริมสองฝั่ง
ถนนสำยหลักที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่ปลอดภัยได้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4. ผังเมืองรวมได้ ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเป็ นย่ ำนชุมชนที่ อ ยู่อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ดำเนิ น กำรตำมข้ อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บ เดิ ม แม้ ข้อ กำหนด
กฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำ มด ำเนิ น กำร ก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.11 ไว้ตามที่
ร่า งผั งเมื องรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่องที่ 9 ขอเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.12 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณค ำร้ อ ง ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณ
หมำยเลข 4.12
ผู้ร้อง จำนวน 9 ฉบับ 329 รำย ได้แก่ สำนักงำนเทศบำลตำบลหันคำ กับพวก
326 รำย และผู้ร้องอื่น 3 รำย รวม 329 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่ องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
จึงเป็นบริเวณที่มีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ เห็นควรให้ต ำมคำร้อง เนื่องจำก
พื้ น ที่ บ ริ เวณหมำยเลข 4.12 เป็ น พื้ น ที่ ป ริม ณฑลของชุม ชนหั น คำ อยู่ ในแนว
เส้นทำงสรรคบุรี – หันคำ (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039) ซึ่งเป็นเส้นทำงหลัก
ทำให้ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มีศักยภำพ ประกอบกับ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว).เดิ ม ที่ กั น ไว้ มี ข นำดของพื้ น ที่ ไม่ ม ำก ท ำให้ เกิ ด ควำมไม่ ชั ด เจนในกำร
ควบคุมดูแลของหน่วยงำนที่รับผิดชอบในพื้นที่ และขอให้คงระยะถอยร่นจำกแนวถนน
ระยะ 6 เมตร ตำมเดิม
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ
มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.12 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวม
กำหนด เนื่องจำก
1. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ อ งโดยส่ ว นใหญ่ ยั ง เหมำะสมเป็ น เกษตรกรรม
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 122 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งรัฐได้ลงทุนไว้แล้ว
3. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ติดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039 ฟำกใต้
ซึ่งเป็นถนนที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง
๔. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดย่ำนชุมชนไปเกำะติดริมสองฝั่ง
ถนนสำยหลักที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่ปลอดภัยได้
5. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
6. ผั งเมื องรวมได้ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเป็ นย่ำนชุมชนที่ อ ยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
7. กิจกำรที่ดำเนิ นกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต
ให้ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกำหนดกฎกระทรวง
ฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำมด ำเนิ น กำร ก็ ยั งสำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้ ตำมมำตรำ 27
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.12 ไว้ตามที่
ร่า งผั งเมื องรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อ งที่ 10 ขอเปลี ่ย นแปลงกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.13 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณค ำร้ อ ง ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริเวณ
หมำยเลข 4.13
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำงอรรถพร ศรลัมพ์
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
จึงเป็นบริเวณที่มีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.13 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ อ งอยู่ ติ ด ทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข 3039
ฟำกตะวันออก ซึ่งเป็นถนนที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง
2. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดย่ำนชุมชนไปเกำะติดริมสองฝั่ง
ถนนสำยหลักที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่ปลอดภัยได้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 123 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
3. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งรัฐได้ลงทุนไว้แล้ว
4. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
5. ผั งเมืองรวมได้ กำหนดกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิ นเป็นย่ำนชุมชนที่ อยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข 4.13 ไว้ ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 11 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.14 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณคำร้ อง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.14
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยกริช สงฆ์ประชำ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง จึงทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่ำวมีรำคำสูง
และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัยประเภทตึกแถว บ้ำนแถว ห้องแถว เพื่อทำกำรค้ำขำยได้
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.14 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นที่รำบลุ่มริมแม่น้ำท่ำจีน มีปัญหำน้ำท่วมในฤดู
น้ำหลำกและมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ไม่มีศักยภำพและไม่เหมำะสม
ที่จะพัฒนำเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4..ผังเมืองรวมได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 124 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
5. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ดำเนิ น กำรตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมดำเนินกำรก็ยังสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ
27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.14 ไว้ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 12 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.15 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณค ำร้ อง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริเวณ
หมำยเลข 4.15
ผู้ร้อง จำนวน 11 ฉบับ 11 รำย ได้แก่ นำยวันชัย สุขเอี่ยม และผู้ร้องอื่น
รวม 11 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.15 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้ นที่ บริ เวณคำร้องอยู่ ในเขตพื้ นที่ ชลประทำน มี โครงข่ ำยคลองชลประทำน
ซึ่งรัฐได้ลงทุนไว้แล้ว
2. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
๓. ผั งเมื องรวมได้ ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.15 ไว้ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 125 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เรื่ อ งที่ 13 ขอเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข 4.16 เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณคำร้ อง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) บริเวณ
หมำยเลข 4.16
ผู้ร้อง จำนวน 2 ฉบับ 2 รำย ได้แก่ นำงสุรินทร์ ภูษิต และนำยพูนศักดิ์
บุญวัชรภัย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง จึงทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่ำวมีรำคำสูง
และเหมำะสมแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว ห้องแถว เพื่อทำกำรค้ำขำยได้
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.16 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นที่รำบลุ่มริมแม่น้ำท่ำจีน มีปัญหำน้ำท่วมในฤดูน้ำหลำก
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง
2. พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ไม่มีศักยภำพและไม่เหมำะสม
ที่จะพัฒนำเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขีย ว) ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรมหรือเกี่ ยวข้อ ง
กับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4. ผั งเมื องรวมได้ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเป็ นย่ำนชุมชนที่ อยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิจกำรที่ ด ำเนิ นกำรมำก่อนกฎหมำยผั งเมืองใช้บั งคั บ หรือได้รับอนุ ญำต
ให้ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกำหนดกฎกระทรวง
ฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำมด ำเนิ น กำร ก็ ยั งสำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้ ตำมมำตรำ 27
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.16 ไว้ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 126 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เรื่องที่ 14 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.17 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณคำร้ อง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) บริเวณ
หมำยเลข 4.17
ผู้ร้อง จำนวน 50 ฉบับ 9 รำย ได้แก่ นำงสำวช่อทิพย์ ลยำงกูร และผู้ร้องอื่น
รวม 9 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่ องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิ ศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
จึงเป็นบริเวณที่มีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย
ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว ห้องแถวเพื่อทำกำรค้ำขำยได้
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.17 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้ นที่บริเวณคำร้องอยู่ติดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3211 ฟำกเหนื อ
ซึ่งเป็นถนนที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง
2. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดย่ำนชุมชนไปเกำะติดริมสองฝั่ง
ถนนสำยหลักที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่ปลอดภัยได้
3. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ อ งอยู่ ในเขตพื้ น ที่ ช ลประทำน มี โ ครงข่ ำ ยคลอง
ชลประทำนยังเหมำะสมเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรม
4. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
5. ผั งเมื องรวมได้ กำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อ ยู่อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
6. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ดำเนิ น กำรตำมข้ อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บ เดิ ม แม้ ข้อ กำหนด
กฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำ มด ำเนิ น กำรก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.17 ไว้ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 127 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เรื่องที่ 15 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.18 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณคำร้ อง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.18
ผู้ร้อง จำนวน 15 ฉบับ 10 รำย ได้แก่ นำงบุญศิริ จิวประเสริฐ และผู้ร้องอื่น
รวม 10 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.18 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้นที่บริเวณคำร้องเป็นพื้นที่รำบลุ่ม เหมำะสมกับเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
2. พื้นที่บริเวณคำร้องอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึง่ รัฐได้ลงทุนไว้แล้ว
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
4. ผั งเมื องรวมได้ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเป็ นย่ำนชุมชนที่ อยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
5. กิจกำรที่ดำเนิ นกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต
ให้ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิมแม้ข้อกำหนดกฎกระทรวง
ฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำ มด ำเนิ น กำรก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้ ต ำมมำตรำ 27
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.18 ไว้ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา
เรื่ อ งที่ 16 ขอเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขีย ว) บริเวณหมำยเลข 4.18 เป็นที่ ดินประเภทที่ อยู่ อำศั ย
หนำแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) ในระยะ 200 เมตร ตำมซอยบรรจบวิถี 6 จนจดถนน
ทำงหลวงชนบท ชน. 2014
บริ เวณค ำร้อ ง ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริเวณ
หมำยเลข 4.18

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 128 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 326 รำย ได้แก่ สำนักงำนเทศบำลตำบลหันคำ
กับพวก 326 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบัน
2. เป็นพื้นที่รองรับกำรขยำยตัวของชุมชนเมืองในอนำคต
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.18 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้ น ที่ บ ริ เ วณคำร้ อ งเป็ น ที่ ร ำบลุ่ ม มี ค วำมอุ ด มสมบู ร ณ์ เหมำะต่ อ
กำรเกษตรกรรม
2. พื้ น ที่ บ ริ เวณค ำร้ อ งอยู่ ในเขตชลประทำน มี โ ครงข่ ำ ยชลประทำน
ที่รัฐได้ลงทุนไว้แล้ว
3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
๔. ผั งเมื องรวมได้ กำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อ ง โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข 4.18 ไว้ ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่ องที่ 17 ขอเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข 4.19 เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริ เวณค ำร้ อ ง ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณ
หมำยเลข 4.19
ผู้ร้อง จำนวน 4 ฉบับ 329 รำย ได้แก่ สำนักงำนเทศบำลตำบลหันคำ
กับพวก 326 รำย และผู้ร้องอื่น 3 รำย รวม 329 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง เหมำะแก่กำรอยู่อำศัย โดยสำมำรถรองรับ
กำรขยำยตัวควำมเจริญของชุมชนต่อไปในอนำคต
2. เป็นผังที่ดำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 129 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.19 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. พื้ น ที่ บ ริ เ วณ ค ำร้ อ งเป็ น พื้ น ที่ ร ำบ ลุ่ ม เหมำะสมกั บ เป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม
2. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
3. ผั งเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินเป็ นย่ ำนชุมชนที่อ ยู่อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
4. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ดำเนิ น กำรตำมข้ อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บ เดิ ม แม้ ข้อ กำหนด
กฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำ มด ำเนิ น กำร ก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.19 ไว้ตามที่
ร่ า งผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 18 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) บริ เวณหมำยเลข 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 1.13 เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณคำร้ อง ที่ ดินประเภทที่ อยู่อำศัยหนำแน่ นน้อย (สี เหลือง) บริเวณ
หมำยเลข 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 1.13
ผู้ร้อง จำนวน 21 ฉบับ 21 รำย ได้แก่ นำงเฉลียว โอรักษ์ และผู้ร้องอื่น
รวม 21 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้อง
กับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปั จจุบัน ประกอบกับพื้นที่ดังกล่ำวใช้ในกำรเกษตรกรรม
และในอนำคตจะทำกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัยหรืออำคำรพำณิชย์ หำกกำหนดพื้นที่
บริเวณนี้เป็นพื้นที่สีเขียว จะทำกำรก่อสร้ำงพักอำศัยหรืออำคำรพำณิชย์ไม่ได้
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
เนื่องจำกบริเวณที่ผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
(สีเหลือง) ซึ่งผู้ร้องสำมำรถดำเนินกิจกำรตำมควำมประสงค์ได้อยู่แล้ว

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 130 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

ยกคาร้ อ ง โดยคงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 1.5, 1.6, 1.7,
1.8, 1.9 และ 1.13 ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คา เนื่ อ งจากบริ เ วณ ที่ ผู้ ร้ อ งข อ
เปลี่ย นแปลงนั้ น เป็ น ที่ ดิน ประเภทที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ น น้ อ ย
(สีเหลือง) ซึ่งผู้ร้องสามารถดาเนินกิจการตามความประสงค์
ได้อยู่แล้ว

เรื่องที่ 19 ขอให้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนที่แสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนำคตให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
บริเวณคำร้อง ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท
ผู้ร้อง จำนวน 85 ฉบับ 82 รำย ได้แก่ นำงเขียว กำโพธิ์พันธ์ และผู้ร้องอื่น
รวม 82 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. กำรสำรวจข้อมูลกำรวำงผังได้ดำเนินกำรมำนำน แผนที่แผนผังไม่สอดคล้อง
กับสภำพพื้นทีค่ วำมเป็นจริงในปัจจุบัน
2. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนที่ผังเมืองรวม
3. เป็ น ที่ ดิ น มี ร ำคำสู ง เหมำะกั บ กำรค้ ำขำยมำกกว่ำ ท ำเกษตรกรรม
เพียงอย่ำงเดียว
4. เป็นที่ดินมีรำคำสูง เหมำะกับกำรพักอำศัยมำกกว่ำเกษตรกรรม
5. หำกเป็นพื้นที่สีเขียวจะทำธุรกรรมทำงกำรเงินไม่ผ่ำน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้ คงแผนผั งแสดงกำรใช้ป ระโยชน์ที่ ดินในอนำคตไว้ตำมที่ร่ำงผั งเมืองรวม
กำหนด เนื่องจำก
1. กำรวำงผังเมืองรวมเป็นกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับอนำคต 20 ปี
ซึ่งผังได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอแล้ว
2. รัฐ ธรรมนูญ แห่ง รำชอำณำจัก รไทยพุท ธศัก รำช 2560 หมวด 6
แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 72 (2) กำหนดให้รัฐจัดให้มีกำรวำงผังเมืองทุกระดับ
และบั งคับ กำรให้ เป็ น ไปตำมผั งเมืองอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ รวมทั้งกำรพัฒนำเมือง
ให้มีควำมเจริญ โดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
3. กำรผั งเมื องเป็ นเรื่ องของกำรวำงแผนกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในอนำคต
เพื่ อให้กำรพัฒนำเมืองเป็ น ไปอย่ ำงสอดคล้ องและเหมำะสม มีระเบียบ อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 131 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
4. กรมโยธำธิกำรและผั งเมืองได้ดำเนินกำรวำงและจัดท ำผั งเมืองรวม
ชุมชนหันคำตำมลำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร
5. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้แก้ไขปรับปรุง
ผังเมืองรวมได้ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมำะสม
กับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตไว้
ตามที่ร ่า งผัง เมือ งรวมกาหนด ตามมติ ค ณะอนุกรรมการ
ผั ง เมื อ งพิ จ ารณาคาร้ อ งฯ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 20 ยกเลิกแผนที่แสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต
บริเวณคำร้อง ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท
ผู้ ร้อง จ ำนวน 35 ฉบั บ 32 รำย ได้แก่ นำงจิรวรรณ ตั นอนุว งษ์ส กุ ล
และผู้ร้องอื่น รวม 32 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เป็นผังเมืองที่ดำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และข้อห้ ำมกำรอยู่อำศัย หรื อประกอบพำณิ ชยกรรมประเภทห้ องแถว ตึกแถว
หรือบ้ำนแถว ทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำพื้นที่และขัดกับวิถีชีวิตของชุมชน
2. หำกข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) จะท ำธุ ร กรรมทำงกำรเงิน ไม่ ผ่ ำนและถ้ ำ เป็ น พื้ น ที่ สี เขี ย วไม่ ส ำมำรถ
ปลูกตึกแถวได้
3. ขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
4. เป็ น พื้ น ที่ ใกล้ เมื อ งมี ที่ ดิ น รำคำสู งเหมำะกั บ กำรค้ ำขำยมำกกว่ ำ
ทำเกษตรกรรมเพียงอย่ำงเดียว
5. อยู่ในย่ำนชุมชนกำรพำณิชย์มีกำรขยำยตัวด้ำนธุรกิจซึ่งมีอำคำรพำณิชย์
ปลูกสร้ำงมำกแล้ว หำกเกิดโครงกำรดังกล่ำว
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้ คงแผนผั งแสดงกำรใช้ป ระโยชน์ที่ ดินในอนำคตไว้ตำมที่ร่ำงผั งเมืองรวม
กำหนด เนื่องจำก
1. กำรวำงผังเมืองรวมเป็นกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับอนำคต
20 ปี ซึ่งผังได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอแล้ว
2. รัฐ ธรรมนูญ แห่ง รำชอำณำจัก รไทยพุท ธศัก รำช 2560 หมวด 6
แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 72 (2) กำหนดให้รัฐจัดให้มีกำรวำงผังเมืองทุกระดับ
และบั งคับกำรให้ เป็ นไปตำมผังเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรพัฒนำเมือง
ให้มีควำมเจริญ โดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
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3. กำรผั งเมื องเป็ นเรื่ องของกำรวำงแผนกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในอนำคต
เพื่ อให้ กำรพั ฒนำเมืองเป็ น ไปอย่ ำงสอดคล้ องและเหมำะสม มีระเบี ยบ อนุรัก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง
4. กรมโยธำธิกำรและผั งเมืองได้ดำเนินกำรวำงและจัดทำผั งเมืองรวม
ชุมชนหันคำ ตำมลำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร
5. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้แก้ไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมได้ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะส่วนหนึ่งส่วนใด
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์
สำธำรณะ
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ไว้ตามที่ ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะอนุ กรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

คาร้องด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จำนวน 9 เรื่อง)
เรื่องที่ 1 ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดฯ ข้อ 9 ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ห้ำมกิจกำร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท
ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำน
บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(4) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(8) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้ำนแถว
หรือตึกแถว
(9) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก
(10) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข
4.1 - 4.26
ผู้ร้อง จำนวน 212 ฉบับ 677 รำย ได้แก่ นำงบุญเลิศ ศรีสะอำด และผู้ร้องอื่น
รวม 677 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่ องจำกเป็ นพื้ นที่รองรับกำรขยำยตัวของควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนที่ผังเมืองรวม
2. ข้อกำหนดขัดกับกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตของประชำชนส่วนใหญ่
3. ที่ดินมีรำคำสูงเหมำะกับกำรค้ำขำยมำกกว่ำเกษตรกรรม
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4. เป็นพื้นที่รองรับกำรขยำยตัวของเมืองด้ำนตะวันตก เป็นพื้นที่รองรับ
พำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3211
5. ที่ ดินมีรำคำสู ง จึ งไม่เหมำะสมกับกำรเกษตรแต่เหมำะสมกับกำรพั ฒนำ
เป็นย่ำนพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ เห็นควรให้ตำมคำร้องบำงส่วน ดังนี้
(4) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม โดยผ่อนปรนให้โรงแรมประเภท 1
และประเภท 2 สำมำรถดำเนินกิจกำรได้ เพื่อเป็นกำรรองรับกำรท่องเที่ยวและ
เป็นทำงเลือกในกำรพักอำศัยของนักท่องเที่ยวในรำคำประหยัด สอดคล้องกับพื้นที่
ชุมชนหันคำที่มีศักยภำพใกล้แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบ เช่น แม่น้ำท่ำจีน
เขำรำวเทียน เขำสำรพัดดี และบึงฉวำก เป็นต้น
(8) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม ประเภทห้องแถว บ้ำนแถว
หรื อตึ กแถว เนื่ อ งจำกประชำชนได้ รับ ผลกระทบจำกข้อห้ ำมกำรอยู่อำศัยหรือ
ประกอบพำณิ ช ยกรรมประเภทห้ องแถว ตึกแถว หรือบ้ ำนแถว ซึ่งเป็ นวิถีชีวิต
ของประชำชน สำนักงำนเทศบำลตำบลหัน คำได้จัด ประชุม ประชำชน 3 ครั้ง
ท ำให้ ทรำบปั ญหำและควำมต้ องกำรของประชำชนที่ ต้ องกำรให้ สร้ำงที่ อยู่ อำศั ย
หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถวได้
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรให้ตำมคำร้องบำงส่วน
(8) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้ำนแถว
หรือตึกแถว เฉพำะบำงบริเวณ ได้แก่
1. บริเวณหมำยเลข 4.8 4.11, 4.12 และ 4.19
2. บริเวณหมำยเลข 4.18 เฉพำะบริเวณฟำกใต้ของถนนบรรจบวิถี
และซอยบรรจบวิ ถี 6 ที่ ตั ด กั บ ฟำกเหนื อ ของคลองบ้ ำ นเชี่ ย น โดยให้ มี ที่ ว่ ำ ง
ตำมแนวขนำนริมเขตทำงที่ไม่ใช่ทำงหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร และในบริเวณ
ที่ติดกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039 และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3211
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็นควรให้ตำมคำร้องบำงส่วน
(8) กำรอยู่อำศัยหรือ ประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้ำนแถว
หรือตึกแถวเฉพำะบำงบริเวณ ได้แก่
1) บริเวณหมำยเลข 4.5 (บำงส่ วน) เฉพำะบริเวณฟำกใต้ของซอย
เฉลิมพระเกียรติ 6 และฟำกเหนือทำงหลวงชนบท ชน. 4013
2) บริเวณหมำยเลข 4.8 (บำงส่วน) เฉพำะบริเวณฟำกใต้ของทำงหลวง
ชนบท ชน.4013 ที่ตัดกับถนนเข้ำสำนักงำนเทศบำลตำบลหันคำ
3) บริเวณหมำยเลข 4.11
4) บริเวณหมำยเลข 4.12
5) บริเวณหมำยเลข 4.18 (บำงส่วน) เฉพำะบริเวณฟำกใต้ของถนน
บรรจบวิถี และฟำกตะวันตกของซอยบรรจบวิถี 6 บรรจบฝั่งเหนือของคลองบ้ำนเชี่ยน
6) บริเวณหมำยเลข 4.19
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โดยกำรก่ อสร้ ำงให้ มี ที่ ว่ ำงตำมแนวขนำนริ มเขตทำงที่ ไม่ ใช่ ทำงหลวง
แผ่ น ดิ น ไม่ น้ อยกว่ ำ 6 เมตร และบริ เวณที่ ติ ด กั บ ทำงหลวงแผ่ น ดิ น ให้ มี ที่ ว่ ำ ง
ตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
มติที่ประชุม

1. ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 9
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ในส่ วนของ
ข้ อห้ าม (1), (4), (5), (6), (7), (9), และ (10) ไว้ ตามที่ ร่ าง
ผังเมื องรวมกาหนด ตามมติ ข องคณะอนุ กรรมการผังเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ
2. ให้ ตามค าร้ อ งบางส่ วน โดยให้ แก้ ไขข้ อก าหน ด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 9 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) ในส่ ว นของข้ อ ห้ า ม (8) ให้ ส ามารถใช้ เ พื่ อ การ
อยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทห้ องแถว
บ้ านแถว หรื อตึ กแถวได้ เฉพาะที่ ดิ นบางบริ เวณที่ เหมาะสม
จานวน 6 บริเวณ ดังต่อไปนี้
1) บริเวณหมายเลข 4.5 (บางส่วน) เฉพาะบริเวณฟากใต้
ของซอยเฉลิ มพระเกี ยรติ 6 และฟากเหนื อทางหลวงชนบท
ชน. 4013
2) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.8 (บางส่วน) เฉพาะบริเวณ
ฟากใต้ ข องทางหลวงชนบท ชน.4013 ที่ ตั ด กั บ ถนน
เข้ า สานักงานเทศบาลตาบลหันคา
3) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.11
4) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.12
5) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.18 (บางส่วน) เฉพาะบริเวณ
ฟากใต้ของถนนบรรจบวิถี และฟากตะวันตกของซอยบรรจบวิถี 6
บรรจบฝั่งเหนือของคลองบ้านเชี่ยน
6) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.19
การก่ อสร้ างให้มี ที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางที่ ไม่ ใช่
ทางหลวงแผ่ นดิ นไม่ น้ อยกว่า 6 เมตร และในบริ เวณที่ ติ ดกั บ
ทางหลวงแผ่ นดิ นให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร เนื่องจาก
1. เป็ น พื้ น ที่ บ างส่ วนของที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งเหมาะสมในการรองรับการขยายตัวของเมือง
โดยเป็นพื้นที่ชนบทที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เมือง
๒. เป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เมือง
ในอนาคตอันใกล้
๓. เป็นพื้นที่ที่มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก
๔. เป็นพื้นที่ที่มีระบบบริการพื้นฐานในด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่เพียงพอในการให้บริการได้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๕. เป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่เสี่ยงภัยใด ๆ
๖. เป็นกิจการที่ให้ดาเนินการได้เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อน
ของประชาชนซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินรอง
เรื่องที่ 2 ให้สำมำรถประกอบกิจกำรโรงแรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ได้ในทุกบริเวณ
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทุกบริเวณ
ผู้ร้อง จำนวน 4 ฉบับ 553 รำย ได้แก่ สำนักงำนเทศบำลตำบลหันคำ
และผู้ร้องอื่นรวม 553 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรรองรับกำรท่องเที่ยวและเป็นทำงเลือก
ในกำรพักอำศัยของนักท่องเที่ยวในรำคำประหยัด
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ เห็นควรให้ตำมคำร้อง เนื่องจำก
ประเภทโรงแรมที่ร้องขอนั้นมีขนำดเล็กไม่ใหญ่จนเกินไป เพื่อเป็นกำรรองรับกำรท่องเที่ยว
และเป็นทำงเลือกในกำรพักอำศัยของนักท่องเที่ยวในรำคำประหยัด สอดคล้องกับ
พื้น ที่ชุมชนหัน คำที่มีศักยภำพตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบ เช่น
แม่น้ำท่ำจีน เขำรำวเทียน เขำสำรพัดดี และบึงฉวำก เป็นต้น
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรยกคำร้อง เนื่องจำกในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรมมีเจตนำรมณ์ ควบคุมให้ เป็ นพื้ นที่เบำบำงไม่ สนั บสนุ นให้ ประกอบ
กิจกำรโรงแรม อีกทั้ งควรสนั บสนุ นให้ คนท้ องถิ่น ได้ป ระโยชน์ จำกกำรทำกิจกำร
guest house ในพื้นที่
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็นควรยกคำร้อง โดยให้คง
ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตำมที่
ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
๑. พื้นที่บริเวณคำร้องโดยส่วนใหญ่ ยังเหมำะสมกับเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
๒. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ให้ ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกั บ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
๓. ในหลั ก กำรผั งเมื อ งไม่ ส่ งเสริ ม กำรประกอบกิ จ กำรโรงแรมในที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๔. พื้ นที่ บริ เวณค ำร้ อง สำมำรถดำเนิ นกิจกำร Guest House และ/หรือ
Homestay ได้อยู่แล้ว
๕. ผั งเมื องรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิ นเป็ นย่ ำนชุมชนที่ อยู่อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรม อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
๖. กิ จ กำรที่ ด ำเนิ น กำรมำก่ อ นกฎหมำยผั งเมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ
อนุ ญ ำตให้ ดำเนิ น กำรตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ จ ะห้ ำ มด ำเนิ น กำร ก็ ยั ง สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามมติของคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ

เรื่ อ งที่ 3 ขอแก้ ไ ข/เปลี่ ย นแปลงข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ให้ ส ำมำรถก่ อสร้ ำงอำคำรพำณิ ช ย์
และอำคำรอุตสำหกรรมขนำดเล็กได้ตลอดสองข้ำงถนนลึกจำกขอบถนน 200 เมตร
บริ เวณคำร้ อง ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) บริเวณ
หมำยเลข 4.1 - 4.26
ผู้ร้อง จำนวน 8 ฉบับ 6 รำย ได้แก่ นำงฑิมำพร วิมลอนุพงษ์ และผู้ร้องอื่น
รวม 6 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เนื่ อ งจำกเป็ น พื้ น ที่ ใกล้ เมื อ งและมี ร ำคำที่ ดิ น สู ง เพื่ อ ควำมสะดวก
ในกำรขยำยเมืองซึ่งทิศทำงกำรขยำยจะเป็นไปในบริเวณ 2 ข้ำงถนน ปัจจุบันก็มี
กำรก่อ สร้ ำงที่ อยู่ อ ำศั ย และอำคำรพำณิ ช ย์อ ยู่ แ ล้ ว ซึ่ งเหมำะแก่ ก ำรอยู่ อำศั ย
และทำกำรค้ำได้ดีกว่ำทำเกษตรกรรมเพียงอย่ำงเดียว
2. ที่อยู่ริมน้ำ อนำคตอำจเป็นที่อยู่อำศัย
3. ในอนำคตเมื่อมีควำมเจริญ ขยำยตลำดอำจเป็นที่อยู่อำศัย
4. เป็นชุมชนติดถนนใหญ่ เหมำะกับกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยและอำคำรพำณิชย์
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ เห็นควรยกคำร้อง เนื่องจำก
1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข้ อง
กับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
2. ในข้อกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ผู้ร้องสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ซึ่งไม่ขัดกับข้อห้ำมได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
3. ในหลักกำรผังเมือง ไม่ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ผู้ร้องสำมำรถประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรมได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนด
4. ผั งเมื องรวมได้ ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อยู่ อำศั ย
และย่ำนพำณิชยกรรมไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามม ติ ค ณ ะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณ าค าร้ องฯ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
เรื่องที่ 4 ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่ อำศัย หนำแน่ นน้ อย (สีเหลื อง) ให้ สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรพำณิ ชย์และอำคำร
อุตสำหกรรมขนำดเล็กได้ตลอดสองข้ำงถนนลึกจำกขอบถนน 200 เมตร
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ
หมำยเลข 1.1 - 1.14
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยศิริชัย วิมลอนุพงษ์
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์และอำคำร
อุตสำหกรรมขนำดเล็กได้ ตลอดสองข้ำงถนนลึกจำกขอบถนน ๒๐๐ เมตร
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อง) ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกำรอยู่ อำศั ย สถำบั นรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
2. ในหลักกำรผังเมือง ไม่ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม
ในพื้ นที่ ย่ ำนชุ มชนที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น เพรำะอำจมี ม ลพิ ษ และผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
3. ในข้อกำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ผู้ร้องสำมำรถ
ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อ กิ จ กำรอื่ น ซึ่ ง ไม่ ขั ด กั บ ข้ อ ห้ ำ มได้ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละสิ บ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
4. ผู้ร้องสำมำรถประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนด
5. ผังเมืองรวมได้กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย
หนำแน่นและย่ำนพำณิชยกรรมไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
ที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) ไว้ ตามที่ ร่ างผั งเมื องรวม
ก าหนด ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาค าร้ องฯ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวม
ชุมชนหันคา

เรื่องที่ 5 ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อ 6 ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ห้ำมกิจกำร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยโรงงำนเว้น แต่ โรงงำนตำม
ประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(7) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
บริ เวณค ำร้ อง ที่ ดินประเภทที่อยู่อำศั ยหนำแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) บริเวณ
หมำยเลข 1.1 - 1.14
ผู้ร้อง จำนวน 3 ฉบับ 1 รำย คือ นำยกลวัชร วิทยวรำวัฒน์
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. เป็นพื้นที่รองรับกำรขยำยตัวควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ
2. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนที่ผังเมืองรวม
3. กำรส ำรวจนั้ น เป็ น ข้อมูล เก่ำไม่ส อดคล้ องกับ ข้อมูล ในควำมเป็น จริง
ในปัจจุบัน
4. ชุมชนหันคำขยำยตัวทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรศึกษำ ประชำกร บริเวณนี้
น่ำจะพั ฒ นำเป็ น ตลำด ห้ ำงสรรพสิ นค้ำขนำดใหญ่ เพื่อรองรับสถำนศึกษำและ
มหำวิทยำลัย
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
โดยให้คงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
ในส่วนของข้อห้ำม (1), (6) และ (7) ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อง) ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกำรอยู่ อำศั ย สถำบั นรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
2. ในหลั กกำรผังเมือง ไม่ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม
ในพื้ นที่ ย่ ำนชุ มชนที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น เพรำะอำจมี ม ลพิ ษ และผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
3. ในข้ อก ำหนดที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) ผู้ ร้อง
สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ซึ่งไม่ขัดกับข้อห้ำมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
4. ผู้ร้องสำมำรถประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนด
5. ผั งเมื องรวมได้ ก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเป็ นย่ ำนชุ มชนที่ อยู่ อำศั ย
หนำแน่นและย่ำนพำณิชยกรรมไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
ที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) ในส่ วนของข้ อห้ าม (1),
(6) และ (7) ไว้ต ามที่ร ่า งผัง เมือ งรวมกาหนด ตามมติ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาค าร้ องฯ กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 6 ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้ อ 8 ที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก (สี แ ดง)
ที่ห้ำมกิจกำรดังต่อไปนี้
- กำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
บริเวณคำร้อง ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก
(สีแดง) บริเวณหมำยเลข 3.1 - 3.5
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยสำมำรถ ลี้ธีระนำนนท์
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกแผนผั งได้ส ำรวจมำนำนแล้ ว และข้อกำหนด
ขัดกับกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตของประชำชนส่วนใหญ่
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกคำร้อง โดยให้คงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย
หนำแน่นมำก (สีแดง) ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมกำหนด เนื่องจำก
1. ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิ ชยกรรมและที่อยู่อำศัย
หนำแน่นมำก (สีแดง) ไม่มีข้อห้ำมกิจกำรเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด
หรือหอพัก ซึ่งผู้ร้องสำมำรถดำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ได้อยู่แล้ว
2. เจตนำรมณ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ในกำรก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ พำณิ ช ยกรรม กำรอยู่ อ ำศั ย สถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
3. ตำมข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย
หนำแน่นมำก (สีแดง) ผู้ร้องสำมำรถประกอบกิจกำรอื่นที่ไม่ขัดกับข้อห้ำมได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
พาณิ ชยกรรมและที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ นมาก (สี แดง) ไว้ ตามที่
ร่ างผั งเมื อ งรวมก าหนด ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
พิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่ อ งที่ 7 ขอคั ด ค้ ำนข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณคำร้อ ง ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.1 - 4.26
ผู้ร้อง จำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำงสำวกนิษฐ์นดำ สุภัควิมล
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. พื้นที่อยู่อำศัยมีจำนวนไม่ถึง 1 ไร่ และเป็นที่สูงไม่สำมำรถทำกำรเกษตรได้
2. มีโครงกำรปลูกบ้ำนเพิ่มในเนื้อที่นี้ เนื่องจำกมีบุตรหลำยคน
3. บริเวณที่อยู่อำศัยอยู่ในชุมชน มีอำคำรก่อสร้ำงอื่น ๆ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องพิ จำรณำค ำร้องฯ มี มติ สอดคล้ องกั น คื อ เห็ นควร
ยกคำร้อง เนื่องจำก
1. วัตถุประสงค์ในกำรกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ใช้ ให้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้ องกับเกษตรกรรม กำรสำธำรณู ปโภค
และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
2. เจตนำรมณ์ ในกำรกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
เพื่อกำรสงวนรักษำพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ฉนวนของชุมชนเมือง (Buffer Zone)
และควบคุมกำรขยำยตัวของเมืองไม่ให้แพร่กระจำยอย่ำงไร้ทิศทำง
3. กรมโยธำธิกำรและผั งเมืองได้ดำเนิ นกำรวำงและจัดท ำผั งเมื องรวม
ชุมชนหันคำตำมลำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร
4. กำรวำงและจั ดท ำผั งเมื องรวมชุ มชนหั นคำ จั งหวั ดชั ยนำท เป็ นกำรวำง
แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับอนำคตเป็นเวลำ 20 ปี
5. กำรผั งเมื องเป็ นเรื่ องของกำรวำงแผนกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในอนำคต
เพื่ อให้ กำรพั ฒนำเมืองเป็ น ไปอย่ ำงสอดคล้ องและเหมำะสม มีระเบี ยบ อนุรัก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง
6. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้แก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ผั งเมื อ งรวมได้ ต ำมมำตรำ 26/1 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ ง
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะ
ส่ วนหนึ่ งส่ ว นใดให้ เหมำะสมกับ สภำพกำรณ์ และสิ่ งแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
มติที่ประชุม

ยกค าร้อง โดยให้ คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ ที่ ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 8 ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน บัญชีแนบท้ำย
ข้อกำหนดผังเมืองรวมให้ตรงกับปัจจุบันหรือสอดคล้องกับปัจจุบัน
บริเวณคำร้อง บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท
ผู้ร้อง จำนวน 62 ฉบับ 54 รำย ได้แก่ นำงเดือนเพ็ญ ช้ำงไทย และผู้ร้องอื่น
รวม 54 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบัน
2. ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวม
3. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันไม่ตรงกับข้อกำหนดในผังเมืองรวม

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนหั น คำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกคำร้อง โดยให้คงข้อกำหนดและบัญชีแนบท้ำยข้อกำหนดผังเมืองรวม ไว้ตำมที่
ร่ำงผั งเมื องรวมก ำหนด เนื่ องจำกคำร้องไม่ มีค วำมชั ดเจนและกำรวำงและจัด ท ำ
ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง พ.ศ. 2518
มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้ค งข้อกาหนดและบัญชีแนบท้ายข้อกาหนด
ผัง เมือ งรวม ไว้ต ามที ่ร ่า งผัง เมือ งรวมก าหนด ตามมติ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาค าร้ องฯ กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา

เรื่องที่ 9 ขอยกเลิ กข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น/หรือบั ญชี แนบท้ ำย
ข้อกำหนดผังเมืองรวม
บริเวณคำร้อง บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท
ผู้ร้อง จำนวน 8 ฉบับ 8 รำย ได้แก่ นำงพัชรี สิทธิไพโรจน์สกุล และผู้ร้องอื่น
รวม ๘ รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
1. ในอนำคตไม่ สำมำรถท ำกำรเพำะปลู กได้ เพรำะขำดน้ ำและไม่ สำมำรถ
น ำน้ ำมำใช้ ในกำรท ำนำได้ ผู้ ร้ อ งต้ อ งกำรสร้ ำงที่ อยู่ อ ำศั ยและอำคำรพำณิ ช ย์
เพียงอย่ำงเดียว
2. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนที่ผังเมืองรวม
3. ตำมข้ อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขียว) จะทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินไม่ผ่ ำนและถ้ำเป็นพื้ นที่สี เขียว
ไม่สำมำรถปลูกตึกแถวได้
4. พื้นที่ดังกล่ำวติดกับโรงงำนขนำดเล็ก มีโอกำสทำโรงงำนได้
5..เป็น พื ้น ที ่ใ กล้เ มือ งที่ด ิน มีร ำคำสูง เหมำะกับ กำรค้ำ ขำยมำกกว่ำ
ทำเกษตรกรรมเพียงอย่ำงเดียว
6. แผนที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
เนื่องจำก
1. กรมโยธำธิกำรและผั งเมืองได้ดำเนิ นกำรวำงและจัดท ำผั งเมื องรวม
ชุมชนหันคำตำมลำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร
2. กำรวำงและจั ดท ำผั งเมื องรวมชุ มชนหั นคำ จังหวัดชัยนำท เป็ นกำรวำง
แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับอนำคตเป็นเวลำ 20 ปี

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
3. กำรผั งเมื องเป็ นเรื่ องของกำรวำงแผนกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในอนำคต
เพื่ อให้ กำรพั ฒนำเมืองเป็ น ไปอย่ ำงสอดคล้ องและเหมำะสม มีระเบี ยบ อนุรัก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง
4. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้ แก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ผั งเมื อ งรวมได้ ต ำมมำตรำ 26/1 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ ง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะส่วน
หนึ่ ง ส่ ว นใดให้ เหมำะสมกั บ สภำพกำรณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไป
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
มติที่ประชุม

ยกค าร้ อง โดยให้ คงข้ อก าหนดและบั ญชี แนบท้ ายข้ อก าหนด
ผั งเมื องรวม ไว้ ตามที่ ร่ า งผั งเมื องรวมก าหนด ตามมติ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาค าร้ องฯ กรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา

คาร้องด้านอื่น ๆ (จำนวน 1 เรื่อง)
เรื่อง ขอคัดค้ำน/ยกเลิกกำรทำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ
บริเวณคำร้อง บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท
ผู้ร้อง จำนวน 92 ฉบับ 24 รำย ได้แก่ นำงจรรยำ ลี้ธีระนำนนท์ และผู้ร้องอื่น
รวม 24 รำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่ องจำกเป็นผั งที่ดำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และข้อห้ ำมกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิ ชยกรรมประเภท
ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำพื้นที่และขัดกับ
วิถีชีวิตของชุมชน
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษำผัง เมือ งรวมชุม ชนหัน คำ กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำคำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกคำร้อง
เนื่องจำก
๑. กรมโยธำธิกำรและผั งเมืองได้ดำเนินกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนหันคำตำมลำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร
๒. กำรผั งเมื องเป็ นเรื่ องของกำรวำงแผนกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในอนำคต
เพื่ อให้ กำรพั ฒนำเมืองเป็ น ไปอย่ ำงสอดคล้ องและเหมำะสม มีระเบี ยบ อนุรัก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง
๓. ในระหว่ ำงที่ มี กำรบั งคั บใช้ ผั งเมื องรวม กฎหมำยเปิ ดโอกำสให้ แก้ ไข
ปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมได้ ตำมมำตรำ ๒๖/๑ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ ง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะ
ส่ วนหนึ่ งส่ ว นใดให้ เหมำะสมกับ สภำพกำรณ์ และสิ่ งแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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มติที่ประชุม

ยกคาร้อง โดยให้คงการจัดทาผังเมืองรวมไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติ คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะที่ ป รึ กษาผั งเมือ งรวม
ชุมชนหันคา

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรพิจำรณำกำรประเมินผล
ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน
ตำมมำตรำ 26 วรรคสองและวรรคสำม

4. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสอง
และวรรคสาม
อ้างอิง
ลาดับที่
เรื่อง/มติ

(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)

4.1

เรื่อง ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 4 ฉบับ
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปำง พ.ศ. 2556
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 ได้ประกำศ
ใช้บังคับ เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2560 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
มีข อบเขตวำงผัง ครอบคลุม พื ้น ที ่ทั ้ง หมดของจัง หวัด สตูล มีพื ้น ที ่ป ระมำณ
2,478.997 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,549,361 ไร่ ประชำกรปีฐ ำน
(พ.ศ.2546) จำนวน 273,702 คน อัตรำกำรเพิ่มของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ
1.4 5 ต่ อ ปี ป ระช ำก รค ำด ก ำรณ์ ปี เป้ ำห ม ำย ข อ งผั งฯ พ .ศ . 2 5 6 6
จำนวน 340,018 คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ให้พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
2. ให้ปรับปรุงมำตรกำรในกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้กำรขยำยตัว
ของชุมชนเป็นไปในทิศทำงที่เหมำะสม
3. ในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ต้ อ งมี ก ำรก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
และมำตรกำรทำงผังเมืองเพื่อบรรเทำปัญหำที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน
4. ให้ต้องมีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกัน ฟื้นฟู สภำพแวดล้อม ทั้งทำง
ธรรมชำติและพื้นที่ชุมชนโดยเฉพำะกำรใช้ที่ดินริมแม่น้ำลำคลองเพื่อลดควำมเสี่ยง
ของประชำชน
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ล ำปำง พ.ศ. 2556
ได้ ป ระกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยำยน พ.ศ. 2556 มี ข อบเขตวำงผั ง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดลำปำง ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
มีพื้นที่ประมำณ 12,533.961 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,833,726 ไร่
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จำนวน 778,926 คน อัตรำกำรเพิ่มของประชำกร
เฉลี่ยร้อยละ ๐.74 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2567
(20 ปี) จำนวน 903,200 คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ควรมี มำตรกำรทำงผั งเมื องหรื อข้ อก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ให้ สอดคล้ องกั บนโยบำยในระดั บประเทศ ระดั บภำค ระดั บจังหวั ดและโครงกำร
พัฒนำต่ำง ๆ เพื่อรองรับทิศทำงกำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของเมืองและนำไปสู่
กำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 19 ม.ค. 61
วำระที่ 4.1
หน้ำ 7 - 17
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2. ควรปรั บ ปรุ งข้ อ ก ำหนด และกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ เหมำะสม
กับสภำพปัจจุบันเพื่อป้องกันและบรรเทำกำรเกิดภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ตัง้ ถิ่นฐำนเมือง สภำพแวดล้อมและชุมชน
3. ควรมีมำตรกำรทำงผังเมืองหรือข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อส่ งเสริม อนุ รักษ์ และฟื้น ฟู พื้น ที่ทำงประวัติ ศำสตร์และพื้นที่ทำงธรรมชำติ
แหล่งน้ำ และสภำพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อเมืองและชุมชน
4. ควรมีพื้น ที่กำจัด ขยะ แหล่ง บำบัด น้ำเสีย รวมของชุม ชน และ
ข้อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ลดปั ญ หำขยะที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
ให้เชื่อมโยงกับแผนกำรบริหำรจัดกำรขยะของประเทศ
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด กระบี่ พ.ศ. 2559
ได้ป ระกำศใช้บังคับ เมื่อวัน ที่ 25 พฤศจิก ำยน พ.ศ. 2559 ดำเนิน กำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดกระบี่
มีพื้ น ที่ป ระมำณ 4,708.502 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,942,820 ไร่
ประชำกรปี ฐ ำน (พ.ศ. 2546) จ ำนวน 384,416 คน อั ต รำกำรเพิ่ ม ของ
ประชำกรเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 1.51 ต่ อ ปี ประชำกรคำดกำรณ์ ปี เป้ ำ หมำยของผั ง ฯ
พ.ศ. 2566 จำนวน 511,200 คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรั บปรุ งมำตรกำรก ำหนดกำรใช้ ที่ ดิ นให้ เหมำะสม และสอดคล้ อง
กับกำรพัฒนำพื้นที่ เพื่อรองรับกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ
2. ปรับ ปรุงกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน โดยเสนอแนะพื้นที่กำจัดขยะและ
ที่บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมทั้งเสนอแนะวิธีกำรกำจัด
ขยะหรือบำบัดน้ำเสียที่เหมำะสมกับพื้นที่เสนอแนะ
3. ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทำงผั ง เมื อ ง เพื่ อ บรรเทำปั ญ หำ
ภัยพิบัติวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต เช่น
มีแผนทีแ่ สดงพื้นที่เสี่ยงภัย
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด เชี ย งใหม่ พ.ศ. 2555
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2555 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง มี ข อบเขตวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มีพื้นที่ประมำณ 20,107.057 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 12,566,910 ไร่
ประชำกรปีฐ ำน (พ.ศ. 2547) จำนวน 1,630,769 คน อัต รำกำรเพิ่ม ของ
ประชำกรเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.57 ต่ อ ปี ประชำกรคำดกำรณ์ ปี เป้ ำ หมำยของผั ง ฯ
พ.ศ. 2567 จำนวน 1,821,000 คน

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ควรมีมำตรกำรทำงผังเมืองหรือข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับนโยบำยระดับประเทศ ภำค และจังหวัด รวมถึงโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ
เพื่อรองรับทิศทำงกำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของเมือง เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้กำร
ขยำยตัวของชุมชนเป็นไปในทิศทำงที่เหมำะสมและสอดคล้องกับศักยภำพและ
ข้อจำกัดของพื้น ที่ เช่น กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รองรับน้ำหลำก
(Floodway) เป็นต้น
3. ควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ นและมำตรกำรทำงผังเมือง
เพื่อป้องกันกำรเกิดและบรรเทำภัยพิบัติที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งควรปรับ
ลดข้อกำหนดที่จำกัดกำรขยำยตัว เนื่องจำกจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพเชิงพื้นที่
ในกำรเป็นศูนย์กลำงของกลุ่มจังหวัดในภำคเหนือตอนบน สำมำรถเชื่อมโยงไปยัง
พื้นที่อื่น ๆ ได้อย่ำงสะดวก และมียุทธศำสตร์ในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำจังหวัด
ให้ มี ค วำมพร้ อ ม รองรั บ กำรเป็ น ศู น ย์ ก ลำงโลจิ ส ติ ก ส์ ของภำคเหนื อ ตอนบน
เพื่อ เชื่อ มโยงกับ AEC, GMS, BIMSTEC ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เกิด อุต สำหกรรม
ต่อเนื่องด้ำนต่ำง ๆ ในระบบกำรผลิต
4. ควรมีกำรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ในบริ เวณที่ เหมำะสมและถูก ต้ อ งตำมหลั ก วิช ำกำร โดยให้ เชื่ อ มโยงกั บ แผน
บริหำรกำรจัดกำรขยะของประเทศ
5. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรและ
สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลสรุปกำรประเมินผลเรื่องเศรษฐกิจของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ส รุป ว่ำไม่ป รับ ปรุง ซึ่งในข้อเท็จ จริง จะมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด จึงอยำก
ทรำบเหตุผลที่ระบุว่ำไม่ปรับปรุงทำงด้ำนเศรษฐกิจเมื่อระยะเวลำผ่ำนไป
2. กำรประเมินผลจะใช้เกณฑ์ในกำรประเมิน ๘ ปัจจัย ตำมพระรำชบัญญั ติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และระเบียบที่คณะกรรมกำรผังเมืองกำหนด
โดยในด้ำนเศรษฐกิจจะพิจำรณำเรื่องโครงสร้ำงหลักของเศรษฐกิจในปีวำงผั ง
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำ ภำคกำรค้ำ
และบริกำรมีค่ำสู งที่สุ ด รองลงมำเป็นภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรเกษตร
ตำมล ำดั บ ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บโครงสร้ ำ งทำงเศรษฐกิ จ จะพบว่ ำ ยั ง ไม่ มี
กำรเปลี่ยนแปลง แต่ผลสรุปของกำรประเมินผลทั้ง 8 ปัจจัย คือ เห็นควรปรับปรุงผัง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
3. ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองใหญ่ที่มีกำรขยำยตัวในด้ำน
แหล่งท่องเที่ยวทั้งทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลำย ๆ ด้ำน
รวมทั้งด้ำนกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ที่มีควำมเชื่อ มโยงกับด้ำนเศรษฐกิจ ดังนั้น
เรื่อง กำรประเมินผลจึงเห็ นว่ำควรต้องมีกำรปรับปรุง แต่ในเอกสำรระบุว่ำไม่
ปรับปรุงขอให้พิจำรณำทบทวนด้วย
4. ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ำรเติ บ โตทำงด้ ำ นกำยภำพ
ค่ อ นข้ ำ งมำก แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำมควรดู ค วำมสอดคล้ อ งของผั งที่ ได้ ว ำงไว้ เดิ ม
ว่ำสำมำรถรองรับได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร
5. กำรประเมิ นผลจะใช้เกณฑ์ ในกำรประเมิน ๘ ปั จจั ย ตำมพระรำชบั ญญั ติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กำหนด แต่ละปัจจัยจะมีควำมสำคัญต่ำงกัน
บำงปัจจัยอำจมีน้ำหนัก บำงปัจจัยอำจไม่มีน้ำหนัก แต่จะพิจำรณำภำพรวมทั้งหมดว่ำ
ควรปรับปรุงผังหรือไม่ควรปรับปรุงผัง สำหรับปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจจะประเมิน
จำกโครงสร้ำงหลักของเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยจังหวัดเชียงใหม่มีควำมเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกแต่โครงสร้ำงหลักของเศรษฐกิจยังเป็นเรื่ องของกำรค้ำ
และกำรบริกำรเช่นเดิม
6. กำรประเมิ น ผลผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สตู ล ในเรื่ อ งกำรคมนำคม
และขนส่ง ด้ำนกำรจรำจร จะหมำยควำมรวมถึงทำงน้ำด้วยหรือไม่ ควรจะต้อง
นำมำพิจำรณำด้วย
7. ในกำรปรับ ปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ควรจะต้องดำเนินกำรจัดให้ มี
แผนที่แสดงชั้นควำมสูง และแผนที่ระบบระบำยน้ำหรือผังสำธำรณูปโภคด้วย
8 . ในเรื่ อ งแผนที่ แสดงชั้ น ควำมสู ง จะต้ อ งด ำเนิ น กำรตำม ที่
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตำมมำตรำ 17 อยู่แล้ว
สำหรับผังระบบระบำยน้ำเป็นนโยบำยที่กระทรวงมหำดไทยกำหนดให้ต้องใส่
ในผังกิจกำรสำธำรณูปโภคด้ วย ซึ่งขณะนี้สำนักผังประเทศและผังภำคร่วมกับ
สำนักวิศวกรรมกำรผังเมืองร่วมกันดำเนินกำร ซึ่งต่อไปจะต้องมีครบถ้วนทั้งหมด
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จั ง หวั ด ล าปาง พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด เชี ยงใหม่ พ.ศ. 2555
รวมจ านวน 4 ฉบั บ โดยให้ ป รั บ ปรุ งผั งตามขั้ น ตอนที่
พระราชบัญญั ติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด รวมทั้ งให้ น า
ข้อ สัง เกตและข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการผัง เมือ ง
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการปรับปรุงผัง

อ้างอิง
(ครั้งที/่ วันที่ประชุม)
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4.2

เรื่อง ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 5 ฉบับ
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนรำธิวำส พ.ศ. 2558
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธำนี พ.ศ. 2558
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ. 2560
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2560
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ ผั งเมืองรวมจังหวัดนรำธิวำส พ.ศ. 2558
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง มี ข อบเขตวำงผั งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งหมดของจั งหวั ด นรำธิว ำส
มีพื้นที่ประมำณ ๔,๔๗๕.๔๓ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๒,๗๙๗,๑๔๓.๗๕ ไร่
ประชำกรปี ฐ ำน (พ.ศ. ๒๕๔๗) จ ำนวน ๗๐๘,๒๔๑ คน อั ต รำกำรเพิ่ ม ของ
ประชำกรเฉลี่ ย ร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ ปีเป้ำหมำยของผั งฯ
พ.ศ. ๒๕๖6 (๒๐ ปี) จำนวน ๑,๐๐๕,๐๐๐ คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของชุมชนให้ เป็ นไปในทิศทำงที่เหมำะสม และสอดคล้องกับทิศทำง
กำรพัฒนำพื้นที่
2. วำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
3. กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง เพื่อป้องกัน
และบรรเทำปัญหำด้ำนภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อชุมชน
4. กำหนดพื้นที่กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม
ส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหำขยะตกค้ำง
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมือ งรวมจั งหวัดอุ ทั ยธำนี พ.ศ. ๒๕58
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั งเมื อ ง มี ข อบเขตวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของจั งหวั ด อุ ทั ย ธำนี
มีพื้นที่ประมำณ 6,730.25 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 4,206,406 ไร่
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จำนวน 326,001 คน อัตรำกำรเพิ่มของประชำกร
เฉลี่ยร้อยละ ๑.04 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2568
(20 ปี) จำนวน 401,0๐๐ คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ตรวจสอบเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ นเกษตรกรรมโดยประสำนกั บหน่ วยงำน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ห รื อ ตรวจสอบ กั บ เจ้ ำ ของพื้ น ที่ เพื่ อให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน
เพื่อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 20 ก.พ. 61
วำระที่ 4.1
หน้ำ 21 - 30

- 149 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๒. พิจำรณำข้อกำหนดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้สำมำรถ
ประกอบกิจกรรมประเภทโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
๓. ควรมีกำรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณ
ที่เหมำะสม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหำขยะตกค้ำง
๔. กำหนดบทบำทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ประกำศใช้บั งคับเมื่อวันที่ ๑๙ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มีพื้น ที่ป ระมำณ ๑๓,๐๗๙ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๘,๑๗๔,๗๕๘ ไร่
ประชำกรปี ฐ ำน (พ.ศ. ๒๕๔๗) จ ำนวน ๙๓๘,๒๕๓ คน อั ต รำกำรเพิ่ ม
ของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒๗ ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ
พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๐ ปี) จำนวน ๑,๒๑๐,๕๐๐ คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้กำรขยำยตัว
ของชุมชนเป็นไปในทิศทำงที่เหมำะสมและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่
2. ก ำหนดพื้ นที่ ก ำจั ดขยะและบ ำบั ดน้ ำเสี ยรวมของชุมชนในบริเวณ
ที่เหมำะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหำขยะตกค้ำง
3. กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง เพื่อบรรเทำ
ปัญหำภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อชุมชน
4. วำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกำศ
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
มีข อบเขตวำงผั งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งหมดของจังหวั ดล ำพู น มี พื้ น ที่ ป ระมำณ
4,505.88 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,816,176 ไร่ ประชำกรปีฐำน
(พ.ศ. 2548) จำนวน 404,727 คน อัตรำกำรเพิ่มของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ
๑ ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2568 (20 ปี) จำนวน
456,3๐๐ คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด
๒. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับ
กำรขยำยตั วของชุ มชนให้ เป็ นไปในทิ ศทำงที่ เหมำะสมและสอดคล้ องกั บทิ ศทำง
กำรพัฒนำพื้นที่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๓. ควรมีกำรกำหนดสถำนที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะในบริเวณที่เหมำะสม
และชัดเจนในแผนผัง
๔. ควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง
เพื่อบรรเทำปัญหำภัยพิบัติที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน
๕. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ ป ระกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๒8 เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ดำเนิ น กำรโดย
ก รม โย ธ ำ ธิ ก ำ รแ ล ะ ผั ง เมื อ ง มี ข อบเขตวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งหมด
ของจั งหวั ด ลพบุ รี มี พื้ น ที่ ป ระมำณ 6,200 ตำรำงกิ โลเมตร หรื อ ประมำณ
3,875,000 ไร่ ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จำนวน 749,554 คน อัตรำกำรเพิ่ม
ของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 0.15 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ
พ.ศ. 2566 (20 ปี) จำนวน 771,200 คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ปรับปรุงผังฯ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. ควรกำหนดพื้นที่และวิธีกำรกำจัดขยะและกำรบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
เพื่อแก้ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
๓. ควรมีกำรกำหนดพื้นที่ที่เป็นเขตภัยแล้งซ้ำซำกเพื่อให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
๔. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
มติที่ประชุม

4.3

เห็ นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวม
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั งคั บ
ผั งเมื องรวมจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
ให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั ง หวั ด ล าพู น พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560
รวมจานวน 5 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด

เรื่อง ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/จังหวัด
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 4 ฉบับ
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ. 2552
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดำหำร พ.ศ. 2560
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 15 มี.ค. 61
วำระที่ 4.1
หน้ำ 8 – 16

- 151 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งสุ โ ขทั ย พ.ศ. 2552
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2552 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่เทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี และบำงส่วน
ของตำบลบ้ำนกล้วย ตำบลปำกแคว ตำบลตำลเตี้ย ตำบลบ้ำนสวน ตำบลบ้ำนหลุม
และตำบลยำงซ้ำย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 44.2 ตำรำงกิโลเมตร
หรือประมำณ 27,625 ไร่ ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2535) จำนวน 41,349 คน
อัต รำกำรเพิ่ม ของประชำกรเฉลี่ย ร้อ ยละ 2.04 ต่อ ปี ประชำกรคำดกำรณ์
ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2555 (20 ปี) จำนวน 62,0๐๐ คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ด้ำนกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ส อดคล้องกับ กำรขยำยตัว ของชุมชน และนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
พื้นที่ประสบอุทกภัยควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรป้องกัน
และบรรเทำทำงด้ำนผังเมือง
2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ
พื้น ที่ที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมถึงให้ ส อดคล้องตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง
3. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อกำหนด โดยปรับปรุงข้อกำหนดและมำตรฐำนเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสภำพพื้นที่ เพื่อสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้ดียิ่งขึ้น
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ ผั งเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 25๖๐ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง มี ข อบเขตวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งหมดของจั งหวั ดนครพนม
มีพื้นที่ประมำณ 5,500 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,445,000 ไร่ ประชำกร
ปี ฐำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 691,160 คน อั ต รำกำรเพิ่ ม ของประชำกร
เฉลี่ยร้อยละ 1.43 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2567
(20 ปี) จำนวน 945,610 คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับกับกำรพัฒนำพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเสนอแนะพื้นที่กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียรวม
ของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมถึงกำหนดพื้นที่อนุรักษ์เพื่อปกป้องแหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภคที่สำคัญของจังหวัด
2. ควรวำงผั งพั ฒ นำโครงสร้ำ งพื้ น ฐำนเพื่ อรองรับ กำรเปลี่ ย นแปลง
ในอนำคต

อ้างอิง
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3. จำกกำรสำรวจกำรมีส่วนร่วมของประชำชน พบว่ำประชำกรตัวอย่ำง
เกินกึ่งหนึ่ง ไม่ทรำบข้อมูลและไม่เคยเข้ำร่วมประชุมชี้แจงควำมคิดด้ำนผังเมืองรวม
จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560 เนื่องจำกมีกำรประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ดังนั้น
หำกมีกำรปรับปรุงผังครั้งต่อไปควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดำหำร พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ ป ระกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๒6 เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ดำเนิ น กำรโดย
กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง โดยส ำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
มุ ก ดำหำร มี ข อบเขตวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของจั ง หวั ด มุ ก ดำหำร
มีพื้ น ที่ ป ระมำณ 4,339.80 ตำรำงกิ โลเมตร หรือประมำณ 2,712,375 ไร่
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จำนวน 332,563 คน อัตรำกำรเพิ่มของประชำกร
เฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2566
(20 ปี) จำนวน 376,000 คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับกับกำรพัฒนำพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร และโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC)
๒. ควรกำหนดพื้นที่และวิธีกำรกำจัดขยะ และกำรบำบัดน้ำเสียรวม
ของชุ ม ชนเพื่ อ แก้ ปั ญ หำด้ ำ น สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ ำ งเหมำะสมและถู ก ต้ อ ง
ตำมหลักวิชำกำร
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใ ช้บ ัง คับ ผัง เมือ งรวมจัง หวัด ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ ป ระกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนิ น กำรโดย
กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง มี ข อบเขตวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
ของจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมำณ 4,363 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,726,875 ไร่
ประชำกรปี ฐ ำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 1,142,985 คน อั ต รำกำรเพิ่ ม
ของประชำกร ร้ อ ยละ 1.83 ประชำกรคำดกำรณ์ ปี ป ระเมิ น ผล จ ำนวน
1,495,000 คน
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และเสนอแนะพื้นที่
กำจัดขยะและที่บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมถึงกำหนด
พื้นที่อนุรักษ์เพื่อปกป้องแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคที่สำคัญของจังหวัด
2. ควรวำงผังพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่ อรองรับกำรเปลี่ ยนแปลง
ในอนำคต โดยคำนึงถึงเส้นทำงคมนำคมเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม
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3. เสนอแนะเรื่องกำรคำนวณประชำกรแฝง อำจใช้ข้อมูลจำกจำนวนที่พัก
หรือ จ ำนวนบ้ำ นเช่ำ จะท ำให้ไ ด้ป ระชำกรแฝงที ่ใ กล้เ คีย งควำมเป็น จริง
เนื่ อ งจำกจั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภำพด้ ำ นเศรษฐกิ จ กำรลงทุ น
ในหลำกหลำยกิจกรรม ทำให้มีประชำกรจำกต่ำงถิ่นเข้ำมำอยู่อำศัยเป็นจำนวนมำก
กำรปรั บ ปรุ งผั งฯ ควรน ำข้ อเท็ จ จริงของจำนวนประชำกรแฝงในแต่ ล ะพื้ น ที่
มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงผังฯให้เหมำะสม
4. ควรปรับปรุงผังฯ ให้สอดคล้องกับข้อร้องเรียนของชุมชน เช่น ในกำรปรับ
พืน้ ที่อุตสำหกรรม โดยกำหนดจุดให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำให้เหมำะสม
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กำรประเมิ นผลบำงด้ ำนมี ผลกระทบ บำงด้ ำนไม่ มี ผลกระทบ
แต่ กำรปรั บปรุ งผั งควรจะต้ อ งปรั บ ปรุง ทุ ก ด้ ำนทั้ ง ๘ ปั จ จั ย ไม่ ค วรปรับ ปรุ ง
เฉพำะบำงเรื่อง เพรำะจังหวัดชลบุ รีมีเรื่องโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีผลกระทบมำก
2. ปัจจัยด้ำนสังคม ที่นำมำประเมินมีเพียง ๒ เรื่อง คือ กำรศึกษำและ
สำธำรณสุข ควรจะมีปัจจัยอื่นนำมำพิจำรณำด้วย
3. เรื่ องจ ำนวนประชำกรที่ เสนอว่ำ ไม่ เพิ่ มขึ้ น ยั งอยู่ ในเกณฑ์ ที่ สำมำรถ
รองรับ ได้ แต่ข้อ เท็จ จริง จัง หวัด ชลบุรี จะมีป ระชำกรที ่ม ำจำกกรุง เทพฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดอื่น ๆ ที่เข้ำมำทำงำนในพื้นที่ วันหยุดจะเดินทำง
กลั บ ภู มิ ล ำเนำ ประชำกรแฝงเหล่ ำ นี้ ถื อ ว่ ำ ได้ ใช้ ส ำธำรณู ป โภคต่ ำ ง ๆ ด้ ว ย
จึงควรให้นำตัวเลขประชำกรแฝงมำคำนวณในกำรศึกษำด้วย
มติที่ประชุม

4.4

เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองสุโขทัย พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จั งหวั ด นครพนม พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 รวมจานวน
4 ฉบั บ โดยให้ ปรั บ ปรุ งผั งตามขั้ น ตอนที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด และให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
ผังเมืองรวมดังกล่าว ต่อไป

เรื่อง ขอความเห็ นชอบการประเมิ นผลกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ขณะนี้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556
ได้มีกำรบังคับใช้มำแล้ วเป็ นระยะเวลำหนึ่ง ซึ่งตำมพระรำชบัญญั ติกำรผั งเมือง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กำหนดให้กรมโยธำธิกำรและผัง เมืองหรือเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงแล้วรำยงำน

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย.61
วำระที่ 4.1
หน้ำ 14 - 23
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ให้คณะกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำเห็นชอบ ซึ่งกรุงเทพมหำนครโดยสำนักผังเมือง
ได้ ด ำเนิ น กำรประเมิ น ผลกำรเปลี่ ย นแปลงสภ ำพ กำรณ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
กำรใช้บังคับผังเมืองรวมตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลที่คณะกรรมกำรผังเมือง
ได้กำหนดและได้นำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อติดตำมเร่งรัดและประเมินผลกำรวำงและจัดทำ
ผั งเมื องรวมเพื่ อพิ จำรณำให้ ควำมเห็ นชอบแล้ ว โดยผลกำรประชุ มทั้ ง 3 คณะ
มีควำมเห็ นสอดคล้ องกัน คือ เห็ น ควรปรับปรุงผั งเมื องรวมกรุงเทพมหำนคร
ตำมที่เสนอ เนื่องจำกสภำพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปในสำระสำคัญ ดังนี้
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวมกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕56
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 ดำเนินกำรโดยสำนัก
ผังเมืองกรุงเทพมหำนคร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหำนคร
มีพื้นที่วำงผังประมำณ 1,568.74 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 980,460 ไร่ ประชำกร
ปีฐำน (พ.ศ. 2553) จำนวน 5.70 ล้ำนคน โดยประชำกรปีประเมิน (พ.ศ. 2557)
มีจำนวน 5.69 ล้ำนคน อัตรำกำรเพิ่มของประชำกรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.04 ต่อปี
ประชำกรคำดกำรณ์ พ.ศ. 2573 (20 ปี) จำแนกเป็น ประชำกรกลำงคืน จำนวน
6.23 ล้ำนคน และประชำกรกลำงวัน จำนวน 3.31 ล้ำนคน กำรประเมินผล
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้
1) นโยบำยหรื อโครงกำรของรั ฐบำลที่ มี ผ ลกระทบต่ อผั งเมื อ งรวม
ผลกำรประเมิน พบว่ำ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556 ไม่ครอบคลุม
กับนโยบำยและโครงกำรของรัฐบำลที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับภำค
และระดับจังหวัด อันเนื่องมำจำกสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้ำนกระแส
กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ กำรบริ ห ำรจั ด กำรเมื อ งและกำรเมื อ งกำรปกครอง มี ผ ลให้
นโยบำยระดั บ ประเทศ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงในสำระส ำคั ญ ตั้ ง แต่ น โยบำย
ของรั ฐ บำล นโยบำยกำรพั ฒ นำระดั บ ชำติ แ ละภู มิ ภ ำค ซึ่ ง ก ำหนดทิ ศ ทำง
กำรพัฒนำภำคเพื่อสนับสนุนบทบำทและควำมสำคัญของพื้นที่ภำคกรุงเทพมหำนคร
และปริ มณฑล นอกจำกนี้ ยั งมีแผนพัฒ นำเชิงพื้น ที่ที่ส ำคัญ และส่ งผลกระทบ
ต่อกำรพัฒนำภำค ได้แก่ แนวระเบียงเศรษฐกิจ นโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูป แบบคลั ส เตอร์ (Cluster) หรือโครงกำรจั ดท ำผั งภำคกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล พ.ศ. 2580 ส่งผลให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556
ยั งมี เนื้ อ หำบำงประกำรไม่ ส อดคล้ องกั บ นโยบำยหรือ โครงกำรระดั บ จังหวั ด
หรือระดับท้องถิ่นในพื้นที่รอยต่อ จึงควรมีกำรปรับปรุงผัง
2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกำรประเมิน พบว่ำ
1. ที่อ ยู่อ ำศัย หนำแน่น น้อ ย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ย.1 – ย.4
รวม 131 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่
บริเวณ ย.4 - 39 (ร้อยละ 34.79) ในเขตประเวศ บริเวณ ย.4 - 28 (ร้อยละ 33.15)
ในเขตวังทองหลำง และบริเวณ ย.3 - 66 (ร้อยละ 32.50) ตำมลำดับ
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2. ที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ย.5 - ย.7
รวม 115 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่
บริเวณ ย.5 - 2 (ร้อยละ 52.49) ในเขตดอนเมือง บริเวณ ย.7 - 23 (ร้อยละ 42.27)
ในเขตจอมทอง บริ เวณ ย.7 - 27 (ร้ อยละ 37.68) เขตรำษฎร์ บู รณะ บริ เวณ
ย.7 - 16 (ร้อยละ 37.12) ในเขตวัฒนำ ตำมลำดับ
3. ที่อ ยู่ อำศัย หนำแน่ นมำก แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ ม คือ ย.8 – ย.10
รวม 69 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่
บริเวณ ย.9 - 14 (ร้อยละ 52.40) ในเขตดินแดง บริเวณ ย.9 - 28 (ร้อยละ 47.88)
ในเขตสำทร บริเวณ ย.10 - 11 (ร้อยละ 45.36) ในเขตสำทร ตำมลำดับ
4. พำณิ ชยกรรม แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ พ.1 - พ.5 รวม 81 บริเวณ
พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่ บริเวณ พ.5 - 3
(ร้อยละ 54.81) ในเขตวัฒนำ บริเวณ พ.5 - 6 (ร้อยละ 49.11) ในเขตบำงรัก
บริเวณ พ.3 - 20 (ร้อยละ 48.21) ในเขตดุสิ ต บริเวณ พ.3 - 17 (ร้อยละ 48)
ในเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย ตำมลำดับ
5. อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ อ.1 - อ.3
รวม 13 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่
บริเวณ อ.1 - 3 (ร้อยละ 34.96) ในเขตบำงบอน บริเวณ อ.2 - 3 (ร้อยละ 33.94)
ในเขตลำดกระบัง บริเวณ อ.1 - 6 (ร้อยละ 32.57) ในเขตบำงขุนเทียน ตำมลำดับ
6. อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ก.1 - ก.3
รวม 31 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่
บริเวณ ก.2 - 5 (ร้อยละ 20.36) ในเขตตลิ่งชัน บริเวณ ก.2 - 13 (ร้อยละ 19.88)
ในเขตบำงแค บริเวณ ก.2 - 10 (ร้อยละ 19.22) ในเขตบำงแค บริเวณ ก.2 - 12
(ร้อยละ 18.72) ในเขตบำงแค ตำมลำดับ
7. ชนบทและเกษตรกรรม แบ่ง เป็น 2 กลุ ่ม คือ ก.4 - ก.5
รวม 51 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่
บริเวณ ก.5 - 11 (ร้ อยละ 24.97) ในเขตบำงขุนเที ยน บริเวณ ก.5 - 6 (ร้อยละ
19.31) ในเขตทวีวัฒนำ และบริเวณ ก.4 - 31 (ร้อยละ 17.61) ในเขตบำงขุนเทียน
ตำมลำดับ
8. อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ ศ.1 และ ศ.2 รวม 7 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ ที่มีสั ดส่ วนพื้นที่อำคำรปกคลุ มดิน
มำกที่สุด ได้แก่ บริเวณ ศ.2 (ร้อยละ 77.17) ในเขตพระนคร บริเวณ ศ.1 - 3
(ร้ อ ยละ 45.36) ในเขตบำงกอกน้ อ ย บริ เวณ ศ.1 - 5 (ร้ อ ยละ 38.54)
ในเขตธนบุรี ตำมลำดับ
3) ควำมหนำแน่นของประชำกร ผลกำรประเมิน พบว่ำ จำนวนประชำกร
คำดกำรณ์ ต่ ำกว่ ำ จ ำนวนประชำกรที่ มี อ ยู่ จ ริ ง เนื่ อ งจำกกรุ ง เทพมหำนคร
เป็นแหล่งงำนที่สำคัญ เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรท่องเที่ยว จึงทำให้
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มีป ระชำกรเข้ำมำอยู่ อำศัยเพื่ อประกอบอำชีพในกรุงเทพมหำนครจำนวนมำก
โดยเฉพำะประชำกรแฝงที่มำอำศัยอยู่ซึ่งไม่ได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำ ประกอบกับ
ในระยะที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยประเภทอำคำรอยู่อำศัยรวมที่เกำะตัว
ไปตำมระบบขนส่งมวลชนทำงรำงเป็นจำนวนมำก ทำให้มีประชำกรกลับเข้ำมำ
อยู่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึ้นในย่ำนที่อยู่ อำศัยตำมสำยทำงรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชน
4) สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลกำรประเมิน พบว่ำ
- ด้ำนเศรษฐกิจ โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของกรุงเทพมหำนคร ร้อยละ
84.31 เป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่มำจำกภำคกำรผลิตขั้นตติยภูมิหรือภำคกำรค้ำ
และกำรบริ กำร กล่ ำวคือสำขำกำรผลิ ตหรือกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เป็นฐำน
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหำนคร เปรียบเทียบตั้งแต่ปีวำงผังถึงปีประเมิน ยังคง
เป็นสำขำที่อยู่ในภำคกำรค้ำและกำรบริกำร
- ด้ำนสังคม ประสิทธิภำพของกำรให้ บริกำรด้ำนกำรศึกษำภำคบังคับ
พบว่ำในเขตกรุ งเทพมหำนครมี จ ำนวนสถำนศึ ก ษำครอบคลุ ม ในทุ กเขตของ
กรุงเทพมหำนคร ส่วนรัศมีกำรให้บริกำรซึ่งไม่รวมถึงค่ำนิยมในกำรเลือกโรงเรียน
ให้กับบุตรหลำน อำจไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่อยู่อำศัยชำนเมืองและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันออก และเขตพื้นที่อยู่อำศัยชำนเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่ำง
เนื่องจำกยังมีกำรให้บริกำรเบำบำงกว่ำพื้นที่อื่น ๆ
กำรให้บริกำรของพื้นที่นันทนำกำร ได้แก่ ศูนย์กีฬำ 38 แห่ง ศูนย์เยำวชน
10 แห่ง ลำนกีฬำ 1,266 แห่ง กระจำยอยู่ตำมกลุ่มเขตต่ำง ๆ ทั่วกรุงเทพมหำนคร
แต่ยังไม่สำมำรถให้บริกำรกับประชำชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหำนคร
ส่ วนกำรให้ บริ กำรด้ ำนสำธำรณสุ ขในเขตกรุงเทพมหำนครแบ่งเป็น กำรบริกำร
ขั้น พื้ น ฐำนในลั ก ษณะกำรบริ ก ำรของภำครัฐ ได้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริก ำรสำธำรณสุ ข
สถำนี อนำมัย จำนวน 144 แห่ ง กระจำยตัวอยู่มำกในบริเวณพื้นที่ช ำนเมือง
และเกษตรกรรมทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก แต่มีจำนวนน้อยลงในกลุ่ม
เขตชั้ น ใน ในกลุ่ ม เขตอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในทำงกลั บ กั น กำรบริ ก ำร
ของภำคเอกชน ได้แก่ คลินิกประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งสิ้น 4,410 แห่ง กระจำยตัว
อยู่ ใ นพื้ น ที่ ต่ ำ ง ๆ โดยเฉพำะเขตเมื อ งชั้ น ในในกลุ่ ม เขตศู น ย์ กลำงธุ ร กิ จ
และพำณิชยกรรม และกลุ่มเขตที่อยู่อำศัย แต่จะกระจำยตัวอย่ำงเบำบำงในกลุ่ม
เขตที่อยู่อำศัยย่ำนชำนเมือง
- ด้ำนสิ่งแวดล้อม เรื่องกำจัดขยะมูลฝอยปัจจุบันสำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร
ซึ่งมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย 3 แห่ง คือ
1) ศูน ย์กำจัดมูล ฝอยอ่อ นนุช กำจัด มูล ฝอยโดยวิธีฝังกลบและ
ทำปุ๋ยหมักสำมำรถรองรับมูลฝอยได้ 3,100 ตัน/วัน
๒) ศูน ย์ก ำจัด มูล ฝอยหนองแขม กำจัด ขยะด้ว ยวิธ ีฝ ัง กลบ
สำมำรถรองรับมูลฝอยได้ 3,600 ตัน/วัน
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๓) ศูนย์กำจัดมูลฝอยสำยไหม (ท่ำแร้ง) กำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ
สำมำรถรองรับมูลฝอยได้ 2,000 ตัน/วัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกรุงเทพมหำนครกำลัง
ประสบปัญหำในกำรกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจำก มีควำมสำมำรถในกำรกำจัดขยะ
จำกศูน ย์ ฯ ทั้ ง 3 แห่ ง ประมำณ 9,700 ตัน/วัน ในขณะที่ป ริมำณขยะในปี
พ.ศ. 2557 เฉลี่ยประมำณ 9,934 ตัน/วัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมำกขึ้นอีก
ในอนำคต
ปั ญหำระบบบ ำบั ดน้ ำเสี ย กรุ งเทพมหำนครได้ วำงมำตรกำรและ
ดำเนิ นกำรด้ำนงำนก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสี ยในแต่ล ะพื้น ที่ตำมสภำพปั ญ หำ
ลักษณะพื้นที่ ควำมเร่งด่วน และงบประมำณโดยในปี พ.ศ. 2553 กรุงเทพมหำนคร
มีโรงบำบัดน้ำเสียและควบคุมคุณภำพน้ำขนำดใหญ่จำนวน 7 แห่ง ครอบคลุม
พื้นที่เขตกำรปกครองของกรุงเทพมหำนคร 17 เขต สำมำรถบำบัดน้ำเสียรวม
ได้ทั้งสิ้นประมำณ 992,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของน้ำเสีย
ทั้งหมดในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งลักษณะดังกล่ำวยังถือว่ำมีปัญหำระบบบำบัด
น้ำเสียไม่เพียงพอ
ขนำดพื้ น ที่ นั น ทนำกำรและพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เปรี ย บเที ย บกั บ
เกณฑ์ ม ำตรฐำนผั ง เมื อ งหรื อ เป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ ผลกำรประเมิ น พบว่ ำ
สวนสำธำรณะหลั ก ในปี พ.ศ. 2557 มี จำนวน 31 แห่ ง ขนำดพื้ น ที่
4,473,261 ตำรำงเมตร (2,795.79 ไร่) โดยปีประเมินผล (พ.ศ. 2557)
มีสัดส่วนพื้นที่สวนสำธำรณะหลักต่อประชำกร เท่ำกับ 0.79 ตำรำงเมตรต่อคน
ซึ่งถือว่ำต่ำกว่ำเป้ำหมำยในกำรวำงผังที่กำหนดสัดส่วนพื้นที่สวนสำธำรณะหลัก
ต่อประชำกรไว้เท่ำกับ 6 ตำรำงเมตรต่อคน
5) กำรคมนำคมและขนส่ ง ผลกำรประเมิ น พบว่ ำ จำกข้ อ มู ล ระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร ในปี พ.ศ. 2557
กรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนพื้นที่ถนน ร้อยละ 7.47 ของพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ซึ่งยั งต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของเมืองที่ต้องมีสั ดส่ วนพื้นที่ ถนนต่อพื้ นที่เมือง
ประมำณร้อยละ 15 - 20 เป็นผลให้เมื่อพิจำรณำสภำพกำรจรำจรบนถนนสำยหลัก
ของกรุงเทพมหำนคร โดยใช้เกณฑ์บ่งชี้สภำพกำรจรำจรอ้ำงอิงตำมค่ำ V/C Ratio
จะพบว่ำสภำพกำรจรำจรหนำแน่นถึงหนำแน่นมำกเป็นส่วนใหญ่ สภำพกำรรองรับ
ยำนพำหนะของถนนเต็ ม หรื อ เกื อ บเต็ ม ควำมจุ ข องถนน ซึ่ ง ถนนบำงสำย
เกิน ขี ด ควำมสำมำรถในกำรรองรั บ ของถนนไปแล้ ว โดยถนนสำยส ำคัญ ทำง
ฝั่งพระนคร ได้แก่ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภำวดีรังสิต ถนนรำมอินทรำ
ถนนศรี นคริ นทร์ ถนนงำมวงศ์ วำน และทำงฝั่ งธนบุ รี ได้ แก่ ถนนบรมรำชชนนี
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเจริญนคร ถนนเพชรเกษม ถนนเอกชัย ถนนรำชพฤกษ์
และถนนสุขสวัสดิ์ นอกจำกนี้ พื้นที่กรุงเทพมหำนครยังมีกำรคมนำคมขนส่งอื่น ๆ
ได้แก่ ระบบรถไฟ ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน กำรคมนำคมขนส่งทำงน้ำ คือ
กำรเดิน เรือ ในคลอง 4 เส้น ทำง กำรเดิน เรือ ในแม่น้ำเจ้ำพระยำที่มีท่ำเรือ
เชื่อมต่อกับ ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน กำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ โดยมี
ท่ำอำกำศยำน จำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้ ได้มีแผนกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
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เพื่อประสิทธิภำพในกำรรองรับผู้โดยสำรให้มำกขึ้น และทำงจักรยำนที่มีสัดส่วนน้อย
เนื่องจำกปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยและกำรขำดช่องทำงกำรขับขี่
กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนผังโครงกำรคมนำคมและขนส่ง จำกกำร
ประเมิ น ผลพบว่ำ ในปี พ.ศ. 2556 ถนนตำมผั งเมือ งรวมกรุงเทพมหำนคร
มีทั้งสิ้น 136 สำย ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 2 สำย อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 สำย
ศึกษำ สำรวจ และออกแบบแล้วเสร็จ 10 สำย อยู่ระหว่ำงกำรของบประมำณ
กำรศึกษำ 12 สำย ยังไม่ได้ดำเนินกำร 111 สำย
๖) กำรป้องกันภัยพิบัติ ผลกำรประเมินพบว่ำ ระดับควำมรุนแรงของ
ภั ย พิ บั ติ ในพื้ น ที่ ว ำงผั งผั ง เมื อ งรวมกรุง เทพมหำนคร อยู่ ในระดั บ ปำนกลำง
สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
- ในพื้ น ที่ก รุงเทพมหำนครมี กำรเกิด ภั ยพิ บัติ จำกน้ ำท่ ว ม ในพื้ น ที่
บริเวณปำกน้ำสมุทรปรำกำร ปำกน้ำท่ำจีน และชุมชนริมชำยฝั่งบริเวณริมแม่น้ำ
เจ้ำพระยำในบำงพื้นที่ พบว่ำพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัยในกรุงเทพมหำนคร
อยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน ได้แก่ เขตศูนย์กลำงธุรกิจและพำณิชยกรรม และเขต
ที่อยู่อำศัย โดยจำกข้อมูล ของกรมอุตุนิยมวิท ยำ พบว่ำ ปริมำณน้ำฝนในเขต
กรุงเทพมหำนครมีค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่จำนวนวันที่ฝนตกใน 1 ปีมีแนวโน้มลดลง
แสดงว่ำในเวลำ 1 ชั่วโมง ฝนตกหนักมำกขึ้น ทำให้ เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
น้ำท่วมฉับพลัน โดยกรุงเทพมหำนครมีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วม
แบ่งเป็นมำตรกำรที่ไม่ใช้โครงสร้ำง ได้แก่ กำรควบคุมผังเมืองและกำรใช้ที่ดิน
กำรตั้ งระบบพยำกรณ์ และแจ้งเตือนน้ำท่วม เป็ นต้น และมำตรกำรที่ใช้ โครงสร้ำง
เช่น โครงกำรก่อสร้ำงตำมแผนผังสำธำรณูปโภค และโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์
ระบำยน้ำเพิ่มเติม เป็นต้น
- ภัย พิบัติจ ำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ผลกำรประเมิน พบว่ำ บริเวณ
ชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียนได้รับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งในวงกว้ำง ทำให้
เกิดกำรสู ญเสี ยพื้ นที่ ชำยฝั่ ง ประมำณ 800 - 1,000 เมตร ภำยในระยะเวลำ
28 ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยกรมทรัพ ยำกรธรณี ได้ ส ำรวจและวิเครำะห์
พบว่ำ พื้นที่ชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียนและอ่ำวไทยตอนบน ถดถอยหำยไปด้วย
อัตรำ 1.4 – 4.5 เมตรต่อปี นอกจำกนี้ ได้มีกำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
พบว่ำ มีแนวโน้มกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียนมำกขึ้น โดยชำยฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบมี ร ะยะทำงตำมแนวชำยฝั่ งบำงขุ น เที ย นประมำณ 4.7 กิโลเมตร
และถูกกัดเซำะไปแล้วประมำณ 900 – 1,200 เมตร ป่ำชำยเลนเดิมมีพื้นที่
2,735 ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 300 ไร่ ปัจจุบันกรุงเทพมหำนครมีมำตรกำร
ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหำกำรกั ดเซำะชำยฝั่ งทะเลบำงขุ นเที ยน ได้ แก่ มำตรกำร
ชั่วครำว คื อ กำรก่ อสร้ ำงแนวคั นไม้ ไผ่ ป้ องกันกำรกัดเซำะ และมำตรกำรถำวร
คือ โครงกำรสร้ำงทีกรอยน์ (T - Groin) โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์สำรวจและเฝ้ำระวัง
ชำยฝั่ ง และโครงกำรปลู ก ป่ ำ ชำยเลน 943.06 ไร่ เป็ น ต้ น ภั ย พิ บั ติ อื่ น ๆ
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร มีภัยพิบัติอื่น ๆ ได้แก่ ภัยแล้งและกำรรุกล้ำของน้ำเค็ม
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กำรทรุ ดตั วของแผ่ น ดิน แผ่ น ดิน ไหว คลื่ น ควำมร้อน และอัค คีภั ย ซึ่งยังไม่ มี
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขที่เป็นรูปธรรม
7) ควำมมั่นคงของประเทศ ผลกำรประเมินพบว่ำ ทำงทหำรและพื้นที่
ชำยแดนในพื้น ที่ กรุงเทพมหำนคร มีพื้ นที่ทหำรที่ กำหนดให้ เป็ นพื้ นที่ กันออก
ไม่ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยมี ก ำรก ำหนดไว้ เป็ น พื้ น ที่ เว้ น ขำว
จำนวน 15,506.11 ไร่ นอกจำกนี้ยังมีพื้นที่ทหำรอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่
เว้นขำว เนื่องจำกเป็นพื้นที่ใช้ในรำชกำรทั่วไป เช่น โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหำร
โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร เป็นต้น ในส่วนนี้มีพื้นที่ประมำณ 628.20 ไร่ และอำจมี
กำรพิจำรณำเพิ่มเติมเป็นพื้นที่เว้นขำวเพื่อกำรทหำรเพื่อป้องกันกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นในอนำคต และในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังมีพื้นที่ทหำร
ที่สงวนไว้ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ
พ.ศ. 2552 เช่น สิ่งปลูกสร้ำงทุกชนิดสำหรับกำรป้องกันประเทศ เช่น ฐำนทัพบก
ฐำนทัพเรือ ฐำนทัพอำกำศ โรงงำนทำอำวุธหรือยุทธภัณฑ์ โรงช่ำงแสง อู่เรือรบ
เป็นต้น
ด้ ำนอำหำร พบว่ ำ ภำพรวมกรุงเทพมหำนครไม่ ป ระสบปั ญ หำ
ควำมไม่เพียงพอด้ำนอำหำร แต่ขำดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองด้ำนอำหำร
เนื่อ งจำกปริม ำณอำหำรที่ผ ลิต ได้เ ป็น จำนวนน้อ ย ต้อ งพึ่ง พำแหล่ง อำหำร
จำกพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ รวมถึงต่ำงประเทศอีกด้วย โดยกรุงเทพมหำนครมีควำมเสี่ยง
ต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร โดยจำกข้อมูลปี พ.ศ. 2522 เปรียบเทียบกับข้อมูล
ปี พ.ศ. 2557 กรุ งเทพมหำนครมีพื้ นที่เพำะปลู กลดลง 12,139 ไร่ และมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจำกกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง กำรนำพื้นที่เกษตรกรรม
ไปใช้เพื่ อกิจ กำรอื่น ที่ส ร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่สู งกว่ำ รวมถึงกำรลดลงของ
ครัวเรือนเกษตรกร นำไปสู่กำรถือครองที่ดิน ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดิน
ในกำรเพำะปลูก กำรใช้สำรเคมี และขำดแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร
ด้ำนพลังงำน พบว่ำ กรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนกำรใช้พลังงำนสูง
ถึงร้อยละ 24 ของกำรใช้พลังงำนของประเทศ และมีแนวโน้มในกำรใช้พลังงำน
ทุ ก ชนิ ด เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งนี้ ยั งต้ อ งพึ่ งพำกำรน ำเข้ ำ น้ ำมั น และก๊ ำ ซธรรมชำติ ที่ ใช้
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำที่มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกจำกต่ำงประเทศ
ทำให้ ในอนำคตประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหำนครต้องเผชิญกับควำมเสี่ ยง
ในกำรขำดแคลนก๊ำซธรรมชำติอย่ำงแน่นอน
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ พบว่ำ พื้นที่ขำดแคลนแหล่งน้ำผิวดินหรือ
ระบบโครงข่ำยประปำไม่ทั่วถึง ต้องอำศัยแหล่งน้ำบำดำลในกำรอุปโภคบริโภค
เช่น หมู่บ้ ำนจั ดสรร โรงงำนอุตสำหกรรม บริเวณชำนเมืองกรุงเทพมหำนคร
ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรทรุดตัวของแผ่นดินตำมมำ
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8) ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมือง พบว่ำ มีกำรยื่นขอแก้ไขผังเมืองรวม
ตำมมำตรำ ๒๖ /1 และมีโครงกำรในพื้นที่กรุงเทพมหำนครหลำยโครงกำร
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สำระส ำคั ญ ของผั งเมื อ งรวม ตั ว อย่ ำ งเช่ น โครงกำรศู น ย์
คมนำคมพหลโยธิน (บำงซื่อ) โครงกำรมักกะสั นคอมเพล็ กซ์ โครงกำรพัฒ นำ
พื้นที่รอบท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โครงกำรพัฒนำพื้นที่สถำนีแม่น้ำ เป็นต้น
9) กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กรุงเทพมหำนคร ได้ดำเนินกำรจัดประชุม
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ผู้มีส่วนได้เสียรำยสำขำ
นักวิชำกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรวิชำชีพ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น
11 ครั ้ง โดยน ำมำประมวลผลแล้ว พบว่ำ สภำพกำรณ์แ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในสำระสำคัญหลำยประกำร กำรพัฒ นำเมืองที่เชื่อมโยง
กั บ จั ง หวั ด ปริ ม ณฑล โดยกำรพั ฒ นำระบบคมนำคมขนส่ ง มวลชนทำงรำง
และควำมเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข้อเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหำนครให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ทั้งนี้ ได้ป ระชุมคณะที่ป รึกษำผั งเมืองรวมฯ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่
26 เมษำยน 2559 วันที่ 31 พฤษภำคม 2559 และวันที่ 15 มิถุนำยน 2559
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2559
และคณะอนุ ก รรมกำรผั ง เมื อ งเพื่ อ ติ ด ตำมเร่ ง รั ด และประเมิ น ผล กำรวำง
และจัดทำผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560 ผลกำรประชุมทั้ง ๓ คณะ
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรปรับปรุงผัง
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เรื่องรถไฟฟ้ ำขนส่ งมวลชน ส ำนั กงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ งและจรำจร
ได้แจ้งว่ำ ในอนำคตจะมีรถไฟฟ้ำประมำณ 13 สำย ทั้งในเมืองและชำนเมือง
แต่สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรและกรุงเทพมหำนครยังไม่มี
กำรประสำนกั น ในเรื่ อ งกำรวำงสำยทำงมำกนั ก กำรบู รณำกำรยั งคงมี น้ อ ย
ทำให้กำรใช้ประโยชน์ได้ไม่มำกเท่ำที่ควร เช่น รถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ ที่ไปชำนเมือง
มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชำชนที่อยู่ตำมชำนเมืองใช้รถไฟฟ้ำมำกขึ้น แต่บริเวณชำนเมือง
มีกำรตั้งหมู่บ้ ำนกระจำยตัวอยู่ ในพื้ นที่ทำให้ ไม่ สะดวกในกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ ำ
อีกทั้ง ยังไม่มีนโยบำยจำกกรุงเทพมหำนครที่จะส่งเสริมมำกนัก ดังนั้น ประชำชน
ทีอ่ ยู่ห่ำงไกลจำกสถำนีจะใช้รถยนต์เช่นเดิม เพรำะจะไม่คุ้มค่ำใช้จ่ำย จึงควร
มี ก ำรปรั บ ปรุ งผั งเมื อ งรวมกรุ งเทพมหำนครให้ มี น โยบำยด้ ำ นกำรผั งเมื อ ง
เพื่อส่งเสริมและเป็นแรงจูงใจให้ประชำชนในหมู่บ้ำนตำมชำนเมืองมำใช้รถไฟฟ้ำ
ให้มำกขึ้น
๒. ควรมีกำรออกแบบกำรวำงผังทุกสถำนี เพื่อให้ประชำชนได้ประโยชน์สูงสุด
ทุกระดับชั้น เช่น ทุกสถำนีควรจะต้องมีสวนสำธำรณะ มีที่จอดรถยนต์เพียงพอ
มี ที่ อ ยู่ อ ำศั ย ของคนทุ ก ระดั บ ถ้ ำไม่ มี ก ำรออกแบบวำงผั งให้ ดี ก็ จะมี แต่ เพี ยง
ประชำกรที่มีระดับรำยได้สูงที่สำมำรถมำอยู่ใกล้รถไฟฟ้ำได้ ส่วนเรื่องกำรออกแบบ
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สถำนี ในกรุงเทพมหำนครจะเป็ นหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ รับผิดชอบ
แต่ ถ้ ำ อยู่ ด้ ำ นนอกก็ จ ะเป็ น หน้ ำ ที่ ข องกรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง แต่ ห ำก
ในกรุงเทพมหำนครไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองก็จะดำเนินกำรแทน
เรื่องนี้คงจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเพรำะที่ดินถูกเอกชนซื้อไปมำกแล้ว
๓. เรื่องคลองในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีทั้ งหมดกว่ำ ๔,๐๐๐ คลอง
ปัจจุบันคลองได้ลดจำนวนลง เนื่องจำกมีกำรบุกรุก และกรุงเทพมหำนครไม่มีนโยบำย
ส่ ง เสริ ม กำรสั ญ จรทำงน้ ำ หำกส่ ง เสริ ม ก็ จ ะสำมำรถลดปั ญ หำกำรจรำจร
บนท้องถนนได้มำก รวมทั้งเรื่องน้ำในคลองเน่ำเสีย กรุงเทพมหำนครจะต้องประสำน
ข้ อ มู ล กั บ ส ำนั ก กำรระบำยน้ ำในกำรน ำเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม ำใช้ แ ละเสนอ
โครงกำรปรับ ปรุงประตูระบำยน้ำทั้งหมดให้ ส ำมำรถปิด - เปิด ได้ตลอดเวลำ
ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถระบำยน้ำ ทำให้น้ำเน่ำเสียลดน้อยลง
๔. เรื่ อ งถนน กำรปรั บ ปรุ ง ถนนสำยเก่ ำ โดยกำรถมที่ ดิ น ให้ สู ง ขึ้ น
ทำให้บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ริมถนนในระดับที่ต่ำกว่ำถนนกลำยเป็นชั้นใต้ดิน ท่อระบำยน้ำ
ก็ไม่สำมำรถระบำยน้ำได้ เพรำะถนนสูงกว่ำหน้ำที่ของผังเมืองจึงต้องแนะนำวิธี
ในกำรปรับปรุงถนน
๕. พื้นที่ของกรุงเทพมหำนครมีกำรทรุดตัว ๑ - ๒ เซนติเมตร/ปี แต่ยังไม่มี
ควำมชัด เจนในเรื ่อ งกำรศึก ษำเรื่อ งดัง กล่ำ ว แล ะมีก ำรคำดกำรณ์ใ นอี ก
๕๐ ปี ข้ ำงหน้ ำ กรุ งเทพมหำนครจะอยู่ ใต้ ท ะเล อย่ ำงเช่ น ในเขตรำมค ำแหง
จะอยู่ ต่ำกว่ำระดับ น้ ำทะเล ๑ เมตร เป็ นเรื่องที่ กรุงเทพมหำนครควรจะต้อ ง
ปรับปรุงต่อไป
6. ในส่ว นของกรุง เทพมหำนครและกรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
ควรจะต้องทำเป็นแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ว่ำจะดำเนินกำรออกแบบรอบ
สถำนี รถไฟฟ้ ำเมื่อใด ซึ่งสำมำรถท ำผสมผสำนทั้งกำรจัดรูปที่ดิน กำรเวนคื น
มำประกอบกัน แต่ควรต้องเร่งดำเนินกำรก่อนรถไฟฟ้ำสร้ำงเสร็จ เพรำะเอกชน
จะเข้ำมำซื้อที่ดินไว้
7. ประเด็นเรื่องกำรจรำจรและขนส่งของกรุงเทพมหำนครในปัจจุบัน
จะมีปั ญ หำมำก เพรำะถนนเกือบทุกสำยของกรุงเทพมหำนครมีกำรก่อสร้ำง
รถไฟฟ้ ำ ส่ ง ผลให้ มี ปั ญ หำในกำรใช้ ร ะบบขนส่ ง และกำรจรำจรอย่ ำ งมำก
ดั ง นั้ น มำตรกำรที่ อ อกมำจะต้ อ งช่ ว ยแก้ ปั ญ หำในอนำคตไม่ ให้ เกิ ด ขึ้ น อี ก
ผังเมืองจะต้องรองรับ สิ่ งเหล่ำนี้ และจะทำอย่ำงไรให้ ระบบกำรขนส่งมวลชน
ที่กำลั งด ำเนิ น กำรอยู่ ได้ป ระโยชน์ อย่ำงเต็ม ที่ ซึ่งกำรส่ งเสริมอำจจะต้องเป็ น
งำนด้ำนผั งเมืองส่ วนหนึ่ ง โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งมวลชน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร จะมีระบบ FAR
BONUS ในพื้น ที่ร อบบริเ วณสถำนีร ถไฟฟ้ำ รัศ มี 500 เมตร ทั้ง นี้ ในส่ว น
กำรประเมิ น ผลผั ง ฯ มำตรกำรเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั งกล่ ำ วเกิ ด ประโยชน์ เพี ย งใด
มีแนวโน้ มหรือมี ป ระชำชนมำใช้ป ระโยชน์ มำกน้อ ยเพี ยงใด ทิ ศทำงแนวโน้ ม
เป็นอย่ำงไร หรือจำเป็นจะต้องมีมำตรกำรอย่ำงอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรจัดรูปที่ดิน
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ที่ จ ะท ำให้ บ ริ เ วณรอบสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ สำมำรถให้ ป ระโยชน์ เต็ ม ศั ก ยภำพ
ถ้ำบ้ำนเรือนยังอยู่ไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำและไม่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง
ประชำชนก็ จ ะยั ง คงใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ส ำนั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหำนคร ดำเนินกำรวำงและจัดทำผังฉบับใหม่โดยใช้ผลของกำรประเมิน
ไปกำหนดมำตรกำรและสิทธิประโยชน์เงื่อนไขต่ำง ๆ ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น
8. กรุ ง เทพมหำนครมี ถ นนน้ อ ยกว่ ำ ควำมต้ อ งกำร จึ งไม่ พ อเพี ย ง
และมีสภำพปัญหำ ดังนั้น ถึงแม้ว่ำจะมีกำรดำเนินกำรระบบขนส่งมวลชนแล้วก็ตำม
กรุ งเทพมหำนครควรจะต้ อ งปรั บ ปรุ งให้ อ ยู่ ในเกณฑ์ ม ำตรฐำนควบคู่ ไปกั บ
ระบบขนส่งมวลชนด้วย
9. เรื่องของอัตรำส่ วนของพื้ นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ตำมที่เสนอ
ในเอกสำรประกอบกำรประชุมมีห ลำยส่วนที่สำคัญ เช่น กำรให้โบนัส ในพื้นที่
เพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือสวนสำธำรณะ อำคำรประหยัดพลังงำน และมีพื้นที่
บำงส่วนรอบสถำนี ในหลักกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม แต่วิธีกำรคิดหรือผล
ที่ได้รับกับผลประโยชน์ที่เกิดต่อส่วนรวมและสังคมในภำพรวม อะไรจะมำกกว่ำกัน
ตัวอย่ ำงเช่น กำรให้ FAR BONUS แก่อำคำรในรัศมี 500 เมตร รอบสถำนีรถไฟฟ้ ำ
เป็นกำรเพิ่มควำมสูงขึ้นมำจะทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น กำรใช้พลังงำนและจำนวนคน
ก็จะเพิ่มขึ้น แต่ว่ำคนที่อยู่ในอำคำรดังกล่ ำวไม่ส ำมำรถไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำได้
เพรำะว่ำไม่มีถนนหรืออะไรที่เชื่อมต่อกับสถำนีได้ ดังนั้น จะต้องมีหลักกำรหรือ
มำตรกำรของผู้ ที่ได้รับ FAR BONUS ในอำคำรนั้น ๆ จะต้องเชื่อมต่ออำคำร
กั บ สถำนี ร ถไฟฟ้ ำ เพื่ อ ให้ มี ค วำมสะดวกในกำรเดิ น ทำงไปสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ
รวมทั้ งในเรื่ องกำรให้ โบนั สกั บอำคำรประหยั ดพลั งงำน จะทรำบได้ อย่ ำงไรว่ ำ
ได้ขออนุ ญำตเป็น อำคำรประหยัดพลังงำน ซึ่งจะทรำบได้ก็ต่อเมื่อมีอำคำรแล้ ว
อี ก ทั้ ง หำกเมื่ อ ได้ รั บ โบนั ส แล้ ว จะท ำให้ ไ ด้ พื้ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ควำมสู ง เพิ่ ม ขึ้ น
กำรใช้พลังงำนเพิ่มขึ้น จึงไม่ทรำบว่ำจะประหยัดพลังงำนอย่ำงไร กำรดำเนินกำร
เมื่อดำเนินกำรแล้วต้องได้ประโยชน์กับส่วนรวม ดังนั้น จึงเห็นว่ำควรจะต้องทบทวน
เรื่องนี้และควรกำหนดในรูปแบบอื่นจะได้ประโยชน์มำกกว่ำ เช่น มำตรกำรลดภำษี
เป็นต้น
10. กรุงเทพมหำนครควรกระจำยควำมเจริ ญไปสู่ จังหวัดอื่ น ๆ เพื่อลด
ปั ญหำต่ ำง ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ น ไม่ ค วรเป็ น เมื อ งโตเดี่ย ว กำรบริก ำรสำธำรณู ป โภค
และสำธำรณู ป กำรต่ ำง ๆ งบประมำณอำจจะไม่ เพี ย งพอกำรดู แ ลไม่ ทั่ ว ถึ ง
และควรกำหนดนโยบำยให้กรุงเทพมหำนครเป็น .Compact.city.และ.Smart.city
แต่ ยั ง ไม่ เ ห็ น นโยบำยของกรุ ง เทพมหำนครในกำรปรั บ ปรุ ง ผั ง เกี่ ย วกั บ
เรื่องดังกล่ำวให้เป็นรูปธรรม
11. เรื่องกำรส่งเสริมให้มีพื้นที่สำธำรณประโยชน์หรือสวนสำธำรณะ
จะดำเนิ น กำรอย่ำงไรที่จ ะน ำพื้ น ที่ของแต่ล ะโครงกำรมำใช้ร่วมกันเหมือนกับ
ในต่ำงประเทศ ซึ่งประชำชนภำยนอกสำมำรถมำใช้ประโยชน์ได้ (Community park)
เช่นเดียวกับสวนเบญจสิริ ซึ่งเป็นสวนสำธำรณะระดับชุมชนขนำดเล็ก จะทำให้
กรุงเทพมหำนครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
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12. ในประเทศออสเตรียมีระบบให้รัฐบำลหรือท้องถิ่นเสียงบประมำณ
ในกำรพั ฒ นำระบบสำธำรณู ป โภค สำธำรณู ป กำรน้ อ ยลง โดยวิ ธีให้ เอกชน
ที่จะมำพัฒนำเป็นผู้ดำเนินกำรแทน แต่จะมีระบบที่ยุติธรรม คือ สำมำรถนำค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวมำหักลดออกจำกค่ำธรรมเนียมที่รัฐบำลหรือท้องถิ่นจัดเก็บโดยไม่ต้อง
รองบประมำณของรัฐบำล สำมำรถดำเนินกำรได้ตลอดเวลำ ระบบนี้จะทำให้เมือง
เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ
13. เรื่ อ ง FAR BONUS บริ เวณรอบสถำนี รถไฟฟ้ ำในรัศมี 500 เมตร
จำกจุ ด กึ่ งกลำงสถำนี ซึ่ งในข้ อก ำหนดที่ ก ำหนดให้ จะต้ องสร้ ำงให้ แล้ ว เสร็ จ
จึงจะได้สิทธิ์นั้น หำกสำมำรถเปลี่ยนข้อกำหนดเป็นเมื่อมีโครงกำรชัดเจนแล้วหรือ
ยืนยันว่ำโครงกำรได้รับอนุมัติแล้วก็น่ำจะสมบูรณ์ เพรำะหำกกำหนดให้สร้ำงเสร็จแล้ว
จึงจะสำมำรถดำเนิ น กำรได้ คนที่มีรำยได้ปำนกลำงจะไม่สำมำรถอยู่อำศัยได้
เพรำะรำคำจะแพง และหำกเปลี่ยนจำกบริเวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำในรัศมี 500 เมตร
เป็น 1 กิโลเมตร ก็จะทำให้โครงกำรที่อยู่อำศัยถูกลง เพรำะมีพื้นที่ทำโครงกำรมำกขึ้น
กำรจรำจรจะไม่ มี ปั ญ หำ ถ้ ำอยู่ ไกลมำกก็ จ ะต้ อ งเดิ น ทำงท ำให้ มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
รวมทั้งโครงกำรของผู้มีรำยได้น้อยที่กรมธนำรักษ์มีนโยบำยจัดทำบ้ำนประชำรักษ์
ไม่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ เพรำะกำรสร้ำงเป็น ลั กษณะกำรเช่ ำไม่ส ำมำรถขำยได้
ทำให้ไม่มีผู้มั่นใจที่จะซื้อ สิ่งเหล่ำนี้ควรนำมำพิจำรณำว่ำสำมำรถที่จะนำมำใช้ได้หรือไม่
หำกท ำผั งเมื องแล้ วมี ควำมเหลื่ อมล้ ำของกำรอยู่อ ำศั ย ก่ อให้ เกิ ด ชุ ม ชนแออั ด
กำรบุกรุกที่สำธำรณะ และสำธำรณูปโภคไม่เพียงพอ
14. ในเรื่องแนวคิดกำรพัฒนำพื้นที่รอบสถำนีขนส่งมวลชน (TransitOriented Development หรือ TOD) ที่ จะทำในพื้ นที่ เช่น บำงซื่ อ มักกะสั น
กรุ ง เทพมหำนครได้ ว ำงแผนรองรั บ ในเรื่ อ งของสำธำรณู ป โภคไว้ ห รื อ ไม่
หำกไม่รองรับไว้จะทำให้คนที่อยู่โดยรอบสถำนีเกิดปัญหำในเรื่องสำธำรณูปโภค
และกำรจรำจร
มติที่ประชุม

4.5

เห็ นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงดาเนินการ
ตามขั้ น ตอนที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2518
และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กาหนดต่อไป

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
ด้วยขณะนี้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
ได้มีกำรบังคับใช้มำแล้วเป็นระยะเวลำหนึ่ง
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๒๖ วรรคสอง
กำหนดว่ำให้กรมโยธำธิกำรและผั งเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
จั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ผลกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพกำรณ์ และสิ่ งแวดล้ อ ม

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วำระที่ 4.1
หน้ำ 9 - 12
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เรื่อง/มติ
กำรใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ผังเมืองกำหนด แต่ไม่เกินห้ ำปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้วเสนอ
คณะกรรมกำรผั งเมื องพิ จำรณำ.และมำตรำ ๒๖ วรรคสำม ก ำหนดว่ำ กำรจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินผลตำมวรรคสองให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรผังเมืองกำหนด
ซึ่งต้องมีกำรแสดงข้อเท็จจริงให้ปรำกฏทั้งในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ควำมหนำแน่ น ของประชำกร นโยบำยหรือโครงกำรของรัฐบำล สภำวกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กำรคมนำคมและขนส่ง กำรป้องกันกำรเกิดภัยพิบัติ
ควำมมั่นคงของประเทศ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมือง โดยคำนึงถึง
กำรมี ส่ วนร่ ว มของประชำชนประกอบด้ ว ย กรมโยธำธิก ำรและผั งเมื อ งจึงได้
ดำเนินกำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมกำรใช้บัง คับ
ผังเมืองรวมตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลที่คณะกรรมกำรผังเมืองได้กำหนด
ทั้งนี้ ได้น ำเสนอคณะที่ปรึกษำผั งเมืองรวมฯ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อติดตำมเร่งรัดและประเมินผลกำรวำงและจัดทำ
ผั งเมื องรวม เพื่ อพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบแล้ ว โดยผลพิ จำรณำมี ควำมเห็ น
สอดคล้องกันทั้ง 3 คณะ คือ เห็นควรให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตตำมที่เสนอ
เนื่องจำกสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญ
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในส่วนของกระทรวงอุตตสำหกรรมเอสเคิร์ฟแบ่งออกเป็น ๑๐ ประเภท
ผู้ ว ำงผั งอำจจะดู ไม่ ค รบถ้ ว น จึ งขอฝำกให้ ศึ ก ษำเรื่ อ งของศู น ย์ ก ลำงสุ ข ภำพ
ทำงกำรแพทย์นำนำชำติครบวงจร (Medical Hub) เนื่องจำกอุปกรณ์กำรแพทย์
มี ควำมก้ ำวหน้ ำอย่ ำงมำก ส่ วนเรื่ องกำรท่ องเที่ ยวจะสอดคล้ องกั บ ยุ ทธศำสตร์
ของจั งหวั ดภู เก็ ต เรื่ องปิ โตรเคมี นั้ น เป็ นอุ ตสำหกรรมที่ ต้ องใช้ น้ ำจ ำนวนมำก
หำกน้ำมีไม่เพียงพอก็คงเป็นไปไม่ได้ สำหรับเรื่องยำนยนต์ เนื่องจำกในพื้นที่ยังไม่มี
โรงงำนประกอบชิ้นส่วนยำนยนต์จึงเห็นว่ำจะไม่เหมำะสม และเรื่องอีเล็กทรอนิกส์
จะสำมำรถตอบโจทย์เรื่องของเมืองดิจิตอลได้ ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตควรส่งเสริม
เรื่องกำรท่องเที่ยวและเรื่องของศูนย์กลำงสุขภำพทำงกำรแพทย์นำนำชำติครบวงจร
(Medical Hub) มำกกว่ำ
2. มีข้อสังเกต 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 จังหวัดภูเก็ตไม่ใช่ซุปเปอร์คลัสเตอร์
แต่อำจจะทำหน้ำที่เป็นเครือข่ำย.Appreciative.Inquiry.(AI) หรือ Digital.platform
เท่ำนั้น ส่วนเรื่องที่ ๒ จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทำงเข้ำ - ออก อยู่เพียงเส้นทำงเดียว ซึ่งเป็น
ปั ญหำควรจะต้องมีกำรพิจำรณำให้ มีทำงเข้ำ - ออก มำยังจังหวัดภู เก็ตมำกกว่ำ
เส้นทำงเดียว เพื่อรองรับประชำกรและนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมำกขึ้น
3. ตัวเลขจำนวนประชำกรที่คำนวณโดยนำจำนวนอำคำรมำคูณ กับ
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว จะได้ตัวเลขที่ออกมำ อยำกทรำบว่ำได้นำมำรวมกับ
จ ำนวนประชำกรแฝงหรื อไม่ รวมทั้ งข้อ มูล ที่ ใช้ในกำรวำงและจัดท ำผั งเมื อ ง
นอกจำกข้อมูล ด้ำนกำยภำพ สั งคม และเศรษฐกิจแล้ ว ควรนำข้อมูล ในเรื่อง
private market ธุรกิจทำงภำคเอกชนมำเป็นข้อมูลด้วยเพรำะปัจจุบันกำรวำง
ผังเมืองต้องคำนึงถึงด้ำนเศรษฐกิจ
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4. กำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว ตำมที่นำเสนอ
จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมำกถึง ๒๐ ล้ำนคน ซึ่งด้ำนกำรท่องเที่ยวไม่ควรเน้น
เชิงปริมำณ เพรำะจะเกินศักยภำพที่จังหวัดภูเก็ตจะสำมำรถรองรับได้ ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรือสิ่งแวดล้อม จะทำให้ กำรวำงอนำคต
ของจังหวัดภูเก็ตผิดไป ควรมีกำรหำรือกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
5. เรื่องควำมสำมำรถในกำรรองรับของจังหวัดภูเก็ตเป็นสิ่งที่น่ำเป็นห่วง
กำรที่จะนำโครงกำรต่ำง ๆ ไปพัฒนำในจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง smart city
หรื อเมืองน่ ำอยู่ ห ำกปล่ อยให้ ก ำรพัฒ นำเกิด ขึ้นตำมธรรมชำติโดยไม่คำนึงถึ ง
ขี ด ควำมสำมำรถจั งหวัด ภู เก็ ต จะขำดควำมยั่ งยื น เช่ น ปั ญ หำขำดแคลนน้ ำ
ปัญหำขยะ เป็นต้น
6. ในอดีตจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อเสียงเพรำะมีห ำดทรำยขำว น้ำทะเลใส
จะมีนักท่องเที่ยวประเภทแบกเป้ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปนักท่องเที่ยวที่จะเดินทำง
มำท่องเที่ยวจะมีทุกระดับ ชั้น จึงควรพิจำรณำว่ำจะทำอย่ำงไรให้จังหวัดภูเก็ต
เป็นแหล่งท่องเที่ยว High.end ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวระดับรำยได้สูงมำท่องเที่ยว
มำกขึ้ น ควรน ำโครงกำรพั ฒ นำอ่ ำวภู เก็ ต (ชื่ อเดิ มอ่ ำวทุ่ งคำ) ซึ่ งเป็ นโครงกำร
ที่ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื องเคยท ำกำรศึ กษำออกแบบ conceptual design ไว้ แล้ ว
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 และรัฐ บำลยุคนั้น ตั้ งคณะกรรมกำรระดับชำติมำดำเนิ น
โครงกำรแล้ ว แต่ถูกยกเลิกเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ทำงกำรเมือง โดยโครงกำรดังกล่ ำว
เป็ น กำรพลิ กฟื้ น อ่ ำวภู เก็ต (ชื่ อเดิ มอ่ ำวทุ่ งคำ) ตั้ งอยู่ติ ด กั บ เทศบำลนครภู เก็ ต
ปัจจุบั นเป็ นอ่ำวเสื่อมโทรมจำกกำรทำเหมืองแร่ดีบุกมำนำนทำให้อ่ำวตื้นเขิน
น้ำเน่ำเสีย และน้ำจำกขยะไหลลงอ่ำวทุกวัน จะพลิกฟื้นเป็นโครงกำรจอดเรือยอร์ช
ระดับโลกให้เอกชนลงทุน รำยละเอียดโครงกำรดังกล่ำวยังคงจัดเก็บอยู่ที่กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยคุณสมชัย ศรีวิบูลย์ เป็น ผู้ทรำบรำยละเอียด เห็นควรให้ผู้จัดทำ
ผั งเมืองรวมจั งหวัดภู เก็ตน ำโครงกำรดังกล่ ำวมำเสนอคณะกรรมกำรผั งเมือ ง
ให้ควำมเห็นชอบเสนออธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ส ำหรั บปั ญหำขยะมู ลฝอยจั งหวั ดภู เก็ ตมี เตำเผำขยะที่ ผ ลิ ต ไฟฟ้ ำ เป็ น แห่ งแรก
ของประเทศ ออกแบบและก่อสร้ำงโดยบริษัทมิตซูบิชิแห่งประเทศไทย แต่มีข้อเสีย
คือ ได้รับงบประมำณเฉพำะสร้ำงโรงงำนเผำขยะ แต่ไม่มีระบบแยกขยะก่อนเผำ
ทำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูง สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เพียง ๒๐ เมกะวัต ซึ่งเทศบำลนครภูเก็ต
พยำยำมแก้ไขให้มีระบบแยกขยะ แต่รัฐบำลไม่ได้เข้ำไปสนับสนุน ผู้วำงผังจึงควร
จะต้ องศึ กษำร่ วมกั บ เทศบำลนครภู เก็ ตว่ ำจะแก้ ไขปั ญ หำดั งกล่ ำวได้ อย่ ำงไร
ส่วนปัญหำเรื่องน้ำเสียกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ดำเนินกำรให้จังหวัด ภูเก็ต
มำเป็ น ระยะเวลำประมำณ ๓๐ ปี แต่ ท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ำมำรถที่ จ ะดึ ง เอำน้ ำเสี ย
จำกบ้ ำนเรื อนมำลงระบบน้ ำเสี ยได้ โรงบ ำบั ดจึงไม่มี รำยได้ ควรจะต้ องศึ กษำ
เพื่อแก้ไขปัญ หำดังกล่ำ วด้ว ย ปัญ หำเรื่อ งสึน ำมิปัจจุบัน ไม่มีกำรวำงผังเมือ ง
เพื่อป้องกันสึนำมิ เนื่องจำกมีกำรก่อสร้ำงเพิ่มมำกขึ้นบริษัทที่ปรึกษำฯ จะต้องเสนอ
แนวทำงวิธีกำรปรับปรุงอย่ำงไรเพื่อรองรับภัยสินำมิ และเรื่องบรรษัทพัฒนำเมืองภูเก็ต
ของเอกชนร่วมกับท้องถิ่น รัฐบำลควรจะต้องให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนด้วย
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

7. จำกผลของกำรประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตมีควำมจำเป็น
และสมควรที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ผั ง โดยเร็ ว ส่ ว นวิ สั ย ทั ศ น์ ในกำรปรั บ ปรุ ง ผั ง
คณะกรรมกำรผั งเมื องได้ มี ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะไว้ เป็ นจ ำนวนมำกแล้ ว
แต่ มี ป ระเด็ น หนึ่ งที่ บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษำฯ ควรน ำกลั บ ไปพิ จ ำรณำเพิ่ ม เติ ม คื อ
เรื่องประชำกร ซึ่งได้คำดกำรณ์ ไว้ว่ำในปี พ.ศ. 2558 จะมีประชำกรจำนวน
๓๗๐,๐๐๐ คน แต่ป ระชำกรที่มีอยู่จริงปีที่ประเมินปี พ.ศ. 25๕๘ มีจำนวน
๗๒๐,๐๐๐๐ คน เป็นกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ขอให้ตรวจสอบอีกครั้งเพรำะสิ่งเหล่ำนี้
จะเป็นตัวกำหนดทิศทำงของผังฉบับใหม่
มติที่ประชุม

4.6

เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้น ตอน
ที่ พระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบั บแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด และให้นาข้อสังเกต
และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการผั งเมื อ งไปพิ จ ารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัด/เมือง ตามมาตรา 26 วรรคสอง และวรรคสาม จานวน 10 ฉบับ
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. 2556
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครรำชสีมำ พ.ศ. 2560
6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560
7. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560
8. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2560
9. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560
10. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธำนี พ.ศ. 2560
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกำศ
ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ด ำเนิ น กำรโดยกรมโยธำธิ กำร
และผั งเมือง โดยส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัดแพร่ เป็ นผู้ ดำเนิ นกำร
ครอบคลุมพื้นที่ ๒ อำเภอ คือ อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ แห่ง โดยประกอบด้วยเทศบำลเมือง ๑ แห่ง คือ
เทศบำลเมือ งแพร่ . และเทศบำลตำบล ๓ แห่ง ได้แ ก่ เทศบำลตำบลทุ่ ง โฮ้ ง
เทศบำลต ำบลทุ่ งกวำว และเทศบำลตำบลป่ำแมต อำเภอเมืองแพร่ และองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ๗ แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ยม องค์กำรบริหำร

ครั้งที่ 6/2561
วั นที่ 29 มิ .ย. 61
– 1 ก.ค. 61
วำระ 4.1
หน้ำ 16 - 39
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ส่ วนต ำบลร่ อ งฟอง องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเหมื อ งหม้ อ องค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลกำญจนำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำจักร อำเภอเมืองแพร่ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเวียงทอง และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลร่องกำศ อำเภอสูงเม่น
มีพื้นที่ประมำณ 70.24 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 43,900 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิน โดยกำรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน ให้ส อดคล้องกับ กำรขยำยตัว ของชุม ชนและนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้พื้นที่ประสบอุทกภัยและน้ำป่ำไหลหลำก ควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินและมำตรกำรป้องกันและบรรเทำทำงด้ำนผังเมือง
๒. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ ง ปรับปรุงแผนผั งโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่งให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป รวมถึ ง ให้ ส อดคล้ อ งตำมมำตรฐำนของ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
๓. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
ท้ำยข้อกำหนดโดยปรับปรุงข้อกำหนดและมำตรฐำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
บริ บ ทของสภำพพื้ น ที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบำยและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น
๔. ควรวำงผั งพั ฒ นำโครงสร้ ำงพื้ นฐำนเพื่ อรองรั บกำรเปลี่ ยนแปลง
ในอนำคต
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด จั น ทบุ รี พ.ศ. ๒๕๕5
ได้ ป ระกำศใช้ บั งคั บ เมื่ อ วัน ที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 25๕๖ ด ำเนิ น กำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
เป็ น ผู้ดำเนิ นกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ประมำณ 6,338 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวมครบถ้วน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้กำหนดไว้
3. วำงผังให้เหมำะสมกับสภำพทำงกำยภำพของพื้นที่ เพื่อบรรเทำ
ปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และรักษำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัด
ไว้อย่ำงยั่งยืน โดยพิจำรณำตำมข้อเสนอแนะของประชำชน
4. จัดระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ
5. จั ดให้ มีระบบสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำรที่มีประสิทธิภ ำพ
และได้มำตรฐำน
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3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน พ.ศ. 25๕๖ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดตรำดเป็นผู้ดำเนินกำร
มีข อบเขตวำงผัง ครอบคลุม พื้น ที่ทั้ง หมดของจัง หวัด ตรำด มีพื้นที่ประมำณ
๒,๘๑๙ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑,๗๖๑,๘๗๕ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรั บ ปรุ งแผนผั งกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ รองรั บ กำรขยำยตั ว
ทำงเศรษฐกิ จ และกำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วที่ มี อั ต รำกำรขยำยตั ว ของ
นักท่องเที่ยวร้อยละ ๙.๗๓ ต่อปี รวมไปถึงเสนอแนะพื้นที่กำจัดขยะและบำบัด
น้ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม
2. กำหนดแผนผังโครงสร้ำงพื้นฐำน และผังระบบคมนำคมและขนส่ง
เพื่อรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ รวมไปถึงกำรเชื่อมโยงกำรค้ำและกำรลงทุน
ในพื้นที่
3. เสนอแนะโครงกำรพั ฒนำกิ จกำรสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำร
เพื่อรองรับกับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
4. กำหนดมำตรกำรทำงผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติในพื้นที่
เสี่ยงภัยด้ำนอุทกภัย และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
5. ใช้มำตรกำรทำงผังเมืองเพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีและพื้นที่
ป่ำไม้ของจังหวัด รวมไปถึงรักษำพื้นที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ ป ระกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ธั น วำคม พ.ศ. 25๕๘ ด ำเนิ น กำรโดย
กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง โดยส ำนัก งำนโยธำธิก ำรและผั งเมื องจั งหวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ เป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำร มี ข อบเขตวำงผั งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งหมด
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ประมำณ 6,367.62 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
๓,979,762.๕ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวมครบถ้วน
ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรผังเมืองได้กำหนดไว้
3. วำงผังให้เหมำะสมกับสภำพทำงกำยภำพของพื้นที่ เพื่อบรรเทำปัญหำ
กำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และรักษำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดไว้อย่ำงยั่งยืน
โดยพิจำรณำตำมข้อเสนอแนะของประชำชน
4. จัดระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึง
ควำมเชื่อมโยงในทุกระดับชุมชน
5. จั ดให้มีระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มีประสิทธิภ ำพ
และได้มำตรฐำน
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5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครรำชสี มำ พ.ศ. 25๖๐
ได้ ป ระกำศใช้ บั งคั บ เมื่ อ วั น ที่ 1๙ มกรำคม พ.ศ. 2560 ด ำเนิ น กำรโดย
กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง โดยส ำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
นครรำชสี ม ำเป็ น ผู้ ดำเนิ น กำร มี ข อบเขตวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
ของจัง หวัด นครรำชสีม ำ มีพื้น ที่ป ระมำณ ๒๐,๔๙๓.๙๖ ตำรำงกิโ ลเมตร
หรือประมำณ ๑๒,๘๐๘,๗๒๘ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง รวมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดมำตรกำร
ให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่และกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม
๒. ปรับ ปรุง ผัง โดยกำหนดพื้น ที่กำจัด ขยะ และบำบัด น้ำเสีย รวม
ของชุม ชนเมือ งในบริเ วณที่เ หมำะสม และกำหนดมำตรกำรอนุรัก ษ์ฟื้น ฟู
สภำพแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำสำธำรณะ
๓. วำงผัง ระบบคมนำคมและขนส่ง ทำงถนนและทำงรำงให้มี
ควำมเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับกำรพัฒนำจังหวัดและปรับปรุงระดับกำรให้บริกำร
ของถนนให้มีควำมคล่องตัว
๔. วำงผั งระบบสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำร เพื่ อเตรี ยมรองรั บ
กำรพัฒนำจังหวัดในอนำคต
6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ ผั งเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ ป ระกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนิ น กำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดขอนแก่น
มีพื้นที่ประมำณ 10,886 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 6,803,750 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และมำตรกำรป้องกันและบรรเทำทำงด้ำนผังเมืองในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
2. ปรับปรุงข้อกำหนดให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์และนโยบำย
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงและให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบำย
และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น
3. ควรมีกำรกำหนดแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรคมนำคมของจังหวัด และรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และกำรลงทุนในพื้นที่
4. ควรมีกำรกำหนดมำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะ
กำรจัดกำรขยะ และกำรจัดกำรน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

อ้างอิง
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7. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ ป ระกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มกรำคม พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนิ น กำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดระยอง
เป็ น ผู้ ดำเนิ น กำร มีขอบเขตวำงผั งครอบคลุ มพื้ นที่ ทั้งหมดของจังหวัดระยอง
มีพื้นที่ประมำณ ๓,๕๕๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,๒๒๐,๐๐๐ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เนื่องจำกอำจมี
กำรขยำยตัวอย่ำงก้ำวกระโดดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและเสนอแนะพื้นที่กำจัดขยะ
และพื้นที่บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสมรวมถึงกำหนดพื้นที่
อนุรักษ์เพื่อปกป้องแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญของจังหวัด
2. กำหนดแผนผังโครงสร้ำงพื้นฐำนและผังระบบคมนำคมและขนส่ง
เพื่อรองรับบทบำทกำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมนวัตกรรมภำยใต้กำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกและเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่
3. ก ำหนดมำตรกำรทำงผั งเมื อ งเพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทำภั ย พิ บั ติ
ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้ำนอุทกภัย และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ใช้มำตรกำรทำงผังเมือง
เพื่ อ คุ้ ม ครองพื้ น ที่ เกษตรกรรมชั้ น ดี ข องจั งหวั ด เนื่ อ งจำกพื้ น ที่ เกษตรกรรม
เพื่ อกำรผลิตอำหำรลดลงมีผลต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร รวมไปถึงรักษำพื้นที่
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
8. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคับผั งเมื องรวมจั งหวัดก ำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 25๖๐ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง โดยส ำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ก ำแพงเพชร
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดกำแพงเพชร
มีพื้นที่ประมำณ 8,607.5 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 5,379,687 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด
2. ปรั บ ปรุ ง มำตรกำรในกำรก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ให้
กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชนให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทำงที่ เหมำะสมและสอดคล้ อ งกั บ
ทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่
3. ควรมี ก ำรก ำหนดสถำนที่ ทิ้ ง ขยะและก ำจั ด ขยะในบริ เ วณที่
เหมำะสมและชัดเจนในแผนผัง
4. ควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง
เพื่อบรรเทำปัญหำภัยพิบัติที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน
5. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
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9. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดแม่ ฮ่ องสอน พ.ศ. 2560
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2560 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง โดยส ำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีพื้นที่ประมำณ 12,681.259 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,925,787 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1..ปรับ ปรุงผังเมืองรวมจังหวัดให้ ส อดคล้ องกับนโยบำยของภำครัฐ
ที่เปลี่ยนแปลงไปและโครงกำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัด
2..กำรกำหนดที่ดินประเภทชุมชนให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของเมือง
และกำรป้องกันบรรเทำภัยพิบัติ
3. พิจำรณำข้อกำหนดที่ดินเอกชนหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้อย่ำงเหมำะสม
4..กำรพัฒนำพื้นที่เกษตรกรรมและโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตร
เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น
5..กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน
สำมำรถรองรับจำนวนประชำกร และนักท่องเที่ยวได้อย่ำงเพียงพอ
6. กำรวำงผังโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง ให้สอดคล้องกับผังกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด
7. กำรวำงผั ง พื้ น ที่ ชุ ม ชนชำยแดน พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม กำรค้ ำ ชำยแดน
และมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตป่ำสงวนและป่ำอนุรักษ์
8. พิจำรณำข้อกำหนดและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรมท้ำยกฎกระทรวงฯ
เพื่อรองรับกำรผลิต กำรแปรรูปกำรเกษตร และด้ำนพลังงำน
9. ก ำหนดมำตรกำรป้ อ งกั น บรรเทำผลกระทบจำกภั ย พิ บั ติ ต่ ำง ๆ
รวมทั้งมำตรกำรทำงผังเมือง วิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
10. พิจำรณำข้อกำหนดระยะถอยร่นจำกเขตทำงหลวง ให้สอดคล้อง
กับสภำพภูมิประเทศซึ่งมีที่รำบจำกัด
10. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธำนี พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง โดยสำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด อุ ด รธำนี
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดอุดรธำนี
มีพื้นที่ประมำณ 11,730.30 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 7,331,438.75 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. วำงผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ก ำหนดพื้ น ที่ ที่ เหมำะสมเพื่ อ รองรั บ ภำคทุ ติ ย ภู มิ จ ำกโครงสร้ ำง
ทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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3. จัดทำแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำหนดพื้นที่
ที่มีควำมเหมำะสมกับจำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับชุมชน
4. จัดกำรระบบกำจัดขยะ (กำรขนถ่ำย) และกำรระบำยน้ำเสียในพื้นที่
ให้ มี คุณ ภำพและมี ป ระสิ ท ธิภ ำพเพี ย งพอสำมำรถรองรับ ประชำกรที่ เพิ่ ม ขึ้ น
ในอนำคต
5. จัดทำแผนผังโครงกำรคมนำคมและขนส่งให้เป็นไปตำมองค์ประกอบ
ของผั ง เมื อ งรวม โดยค ำนึ งถึ งควำมเชื่ อมโยงในแต่ ล ะชุ ม ชนอย่ ำงเหมำะสม
สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่และโครงกำรต่ำง ๆ ในอนำคต
6. วำงผั งกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ เกษตรกรรมชั้ น ดี
ของจังหวัด และมีข้อกำหนดที่ควบคุมไม่ให้มีกำรบุกรุกพื้นที่
7. พิจำรณำปรับปรุงข้อกำหนดและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรมท้ำยกฎกระทรวงฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยทำงพลังงำนของประเทศ
8. จัดทำแผนผังแสดงที่โล่งเพื่อกำหนดพื้นที่รองรับพื้นที่แนวน้ำหลำก
พื้นที่รองรับน้ำ ฯลฯ ให้มีควำมสอดคล้องกับกำยภำพของเมืองและผังระดับภำค
9. ให้ปรับปรุงข้อกำหนดให้มีควำมยืดหยุ่น ให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้หลำกหลำยในแต่ละพื้นที่
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ภำยใต้หลักกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้มี
กำรประเมิน ผลผัง เมือ งรวมเมื อ ง/จัง หวัด หำกได้มีก ำรประกำศใช้บ ัง คับ
กฎกระทรวงเป็น ระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศใช้ เมื่อผังครบ
ระยะเวลำดัง กล่ำ วต้อ งท ำกำรประเมิน ผลผัง เพื ่อ วิเ ครำะห์ส ภำพกำรณ์
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นรำยงำนประเมินผลทั้ง 10 ผังข้ำงต้น
ได้ดำเนินกำรประเมินผลผั งแล้วตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
ซึ่ งจะมี ปั จจั ยที่ ต้ องประเมิ น ด้ วยกั น 8 ปั จจั ย รวมทั้ งกำรรั บฟั ง ควำมคิ ด เห็ น
จำกประชำชน.ซึ่งผลสรุปทั้ง 10 ผัง เห็นชอบกำรประเมินผลผัง โดยเห็นควร
ให้ปรับปรุงผังทั้ง 10 ผัง
2. เรื่องกำรใช้ตัวแปร ตัวชี้วัดต่ำง ๆ เช่น GPP ยังไม่ชัดเจนในเชิงของ
กำรวิเครำะห์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ส่วนด้ำนสังคม อัตรำส่วนครูกับแพทย์ไม่น่ำจะใช้
เป็นตัวแปรที่จะชี้วัดว่ำมีผลกระทบกับกำรต้องควรปรับปรุงผังหรือไม่ และอีกประกำร
ควรนำนโยบำยหรือโครงกำรของรัฐ แผนภำค แผนจังหวัด รวมทั้งเรื่องเมืองเก่ำ
ที่เพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรผังเมืองฉบับใหม่ระบุไว้ด้วย เนื่องจำก
จะมีผลกระทบแน่นอน
3. มีข้อพิจำรณำและข้อสังเกตให้คณะอนุกรรมกำรผังเมืองติดตำมเร่งรัด
และประเมินผลกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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น ำไปพิ จำรณำเพิ่มเติม คือ ในด้ำนสังคมในเชิงผั งเมืองควรพิจำรณำเชิงพื้น ที่
กำรให้บริกำรของสำธำรณสุขกับโรงเรียนอยู่ในขอบข่ำยกำรให้บริกำรที่เหมำะสม
และเพียงพอหรือไม่ ส่วนด้ำนสิ่งแวดล้ อมในกรณี ของผังเมืองรวมจังหวัดแพร่
จะเห็น ได้ว่ำ กำรจัด กำรขยะ น้ำเน่ำ เสีย ยัง ไม่ถูก ต้อ ง ท้อ งถิ่น หรือ จัง หวัด
ควรจัดทำแผนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและแผนบริกำร
เพื่ อ กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ของบประมำณ
จำกจังหวัด สำหรับ เรื่องพื้นที่สีเขียว พื้นที่นันทนำกำรที่ยังไม่เพียงพอในอนำคต
เนื่ องจำกกระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อมตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2550 มีมำตรกำรเชิงเสนอแนะในเรื่องพื้นที่สีเขียว
ควรจะต้องกำหนดไว้ในพื้น ที่ร ำชกำร วัด โรงเรียน เป็นต้น ดังนั้นในอนำคต
หำกจะต้องจัดทำผังพื้นที่โล่งปกติแล้วอำจจะต้องใช้พื้นที่ของรำชกำรมำเป็นพื้นที่สีเขียว
เพื่อให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำมผังเมือง หรือบำงพื้นที่ในท้องถิ่น อำจจะไปขอ
ใช้พื้น ที่ของเอกชนที่ยังปล่อยร้ำงมำทำเป็นพื้นที่สำธำรณะชั่วครำว จะทำให้ มี
พื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นในเมืองได้มำกขึ้น
4. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงผัง เนื่องจำกแผนพัฒนำไฟฟ้ำของประเทศ
จะดำเนิ น กำรพัฒ นำไปในด้ำนตะวันออก เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน
โดยสำธำรณรั ฐ แห่ ง สหภำพเมี ย นมำกั บ ประเทศไทยได้ มี ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น
ที่จะเชื่อมต่อไฟฟ้ำทำงภำคเหนื อ ภำคกลำง ไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรคำนึงถึงเรื่องกำรวำงแผนพัฒนำไฟฟ้ำของประเทศ
รวมถึงจังหวัดระยอง จังหวัดตรำด จังหวัดจันทบุรี ในภำคตะวันออกด้วย
5. มีข้อเสนอแนะในขั้นตอนกำรปรับปรุงผัง โดยขอให้ กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรพิจำรณำนำแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดทำ
ผั ง เมื อ งรวมในเขตพื้ น ที่ ค วำมมั่ น คงทำงทหำรตำม ตำมรำยละเอี ย ด
ที่กระทรวงกลำโหมได้แจ้งกับกระทรวงมหำดไทย ซึ่งจำกข้อมูลที่นำเสนอมำนั้น
ผังเมืองรวมทั้ง 10 ผัง จะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1. มีลักษณะกำรเว้นขำวไว้ในผัง
แต่ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นในกฎกระทรวงฯ 2. กำหนดข้อยกเว้นในกฎกระทรวงฯ
แต่ ไม่ ได้ เว้ น ขำวในแผนผั งกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น และ 3. จั งหวั ดที่ ไม่ เว้ นขำว
ในแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและไม่มีกำรกำหนดข้อยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง
จึงเห็นควรดำเนินกำรให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ตำมแนวทำงที่กระทรวงกลำโหม
ได้แจ้งมำ ทั้งนี้เพื่อควำมมั่นคงของประเทศ
6. กำรปรั บ ปรุ ง ผั ง ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ งที่ ได้ ก ำหนดไว้
ชัดเจนอยู่แล้วว่ำต่อไปผังเมืองรวมจะไม่มีอำยุกำรใช้บังคับ จึงต้องประเมินผลผัง
ในระยะเวลำ 5 ปี และถ้ำกำรประเมินผลมีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญก็ให้มี
กำรปรับ ปรุงผั ง ซึ่งคำว่ำสำระส ำคัญ นั้น หมำยถึงผังไม่ส ำมำรถรองรับได้แล้ ว
และหำกผั ง เมื อ งรวมยั ง บั ง คั บ ใช้ ต่ อ ไปจะเกิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ เศรษฐกิ จ
หรื อต่ อควำมมั่ น คง ดั งนั้ น ผู้ ป ระเมิ นจะต้ องก ำหนดว่ ำประเด็ น ใดบ้ ำงที่ เป็ น
สำระสำคัญ เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงผัง
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7. นอกจำกกำรพิจำรณำทั้ง 8 ปัจจัยแล้ว คณะอนุกรรมกำรผังเมือง
ติดตำมเร่งรัดและประเมิน ผลกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมได้มีกำรพิจำรณำ
ข้อ มูล อื่น ๆ ด้ว ย ซึ ่ง จะช่ว ยให้ม ีน้ ำหนัก ในกำรตัด สิน ใจว่ำ ควรปรับ ปรุง
หรือไม่ควรปรับปรุง จะเห็นได้ว่ำบำงผังประกำศใช้กฎกระทรวงเมื่อปี 2559
แต่ได้ดำเนิ นกำรจัดทำมำตั้งแต่ปี 2546 หรือ ปี 2548 เป็นระยะเวลำ 10 ปี
ทำให้ข้อมูล ไม่เป็น ปัจ จุบัน อีกทั้ง ผังเมืองรวมจังหวั ดไม่มีผังคมนำคมขนส่ง
ทำให้ ต้องมีกำรปรับปรุงผังใหม่และที่สำคัญ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อกรกฎำคม
2559.ก ำหนดให้ เมื่อ ผั งเมือ งรวมจั งหวัด ประกำศบั งคั บ ใช้ให้ รีบ ด ำเนิ น กำร
ปรับปรุงผังโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม

4.7

เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองแพร่ พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดตราด พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดอุ ดรธานี พ.ศ. 2560 โดยให้
ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด และ
ให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไป
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 4 ผัง
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. 2558
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลรำชธำนี พ.ศ. 2558
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. 2560
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกำญจนบุรี พ.ศ. 2560
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด เลย พ.ศ. 2558
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิ กำรและผั งเมื องจั งหวั ดเลยเป็ นผู้ ด ำเนิ น กำร
มี ข อบเขตวำงผั งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งหมดของจั ง หวั ด เลย มี พื้ น ที่ ป ระมำณ
11,๔24.๖1 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,140,381 ไร่

ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 24 ก.ค. 61
วำระที่ 4.1
หน้ำ 10 - 18
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สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ รองรั บ กำรขยำยตั ว พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ งปลู ก สร้ ำ ง
รวมทั้งปรับปรุงข้อกำหนด มำตรกำรให้สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่
2. ปรับปรุงผังโดยกำหนดพื้นที่กำจัดขยะและบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียรวม
ของชุ ม ชนเมื อ ง ในบริ เวณที่ เหมำะสมให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ แ ละก ำหนด
มำตรกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภำพแวดล้อมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง
3. วำงผั ง ระบบคมนำคมและขนส่ ง ผั ง ระบบสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณู ป กำรเพื่ อ รองรั บ กำรพั ฒ นำและกำรเปลี่ ย นแปลงด้ ำ นเศรษฐกิ จ
และกำรลงทุนในอนำคต
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕58
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒1 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง โดยสำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดอุบลรำชธำนี
มีพื้นที่ประมำณ 1๕,๗๗4 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๙,858,750 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. จำกกำรประเมิน พบว่ำ นโยบำยของภำครัฐ ที่ไ ด้เ ปลี่ย นแปลง
ไปตำมสภำพกำรณ์กำรพัฒนำของประเทศ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรพัฒ นำในระดับ ภำค กลุ ่ม จัง หวัด และจัง หวัด ในกำรปรับ ปรุง ผัง
จึ ง ต้ อ งพิ จ ำรณำนโยบำยต่ ำง ๆ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปให้ เหมำะสมและมี ค วำม
สอดคล้องกับนโยบำยในทุกระดับ
2. กำรปรับปรุงผังเมืองรวม ควรมีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวม
ให้ครบถ้วนตำมที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้กำหนดไว้ เช่น แผนผังแสดงที่โล่ง
แผนผั ง แสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ ง แผนผั ง แสดงโครงกำรกิ จ กำร
สำธำรณูปโภค เป็นต้น
3. กำรปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม
กับ สภำพทำงกำยภำพของพื้น ที่ เพื่อบรรเทำปัญ หำกำรเกิดภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น
ได้แก่ น้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยกำรจัดทำแผนผังแสดงที่โล่งกำหนดพื้นที่รองรับ
แนวน้ำหลำก (Floodway) พื้น ที่ห น่วงน้ำหรือแก้มลิ งให้ มีควำมสอดคล้องกับ
กำยภำพของเมืองและผังระดับภำค
4. กำรปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม
กับศักยภำพของพื้นที่ เพื่อรักษำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดไว้อย่ำงยั่งยืน
เนื่องจำกปัจจุบันแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรสำครเป็นผู้ดำเนินกำร
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสมุทรสำคร มีพื้นที่ประมำณ
๘๗๒.๓๔๗ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๕๔๕,๒๑๖ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรั บ ปรุ งผั งเมื อ งรวมให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยของภำครั ฐ และ
โครงกำรพั ฒ นำที่ เปลี่ ย นแปลงไปตำมสภำพกำรณ์ ก ำรพั ฒ นำของประเทศ
ซึ่งมีผ ลต่อ กำรเปลี่ย นแปลงนโยบำยกำรพัฒ นำในระดับ ภำค กลุ่ม จัง หวัด
และจังหวัด โดยกำรปรับปรุงผังฯ ต้องพิจำรณำให้เหมำะสมและมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยในทุกระดับ
2. ปรั บ ปรุ งผั งเมื องรวมให้ มี องค์ป ระกอบของกำรวำงผั งเมื องรวม
ให้ครบถ้วนตำมที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้กำหนดไว้ เช่น แผนผังแสดงที่โล่ง
แผนผั ง แสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ ง แผนผั ง แสดงโครงกำรกิ จ กำร
สำธำรณูปโภค เป็นต้น
3. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม
กับสภำพทำงกำยภำพของพื้นที่ เพื่อบรรเทำปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ได้แก่
อุทกภัยและกำรกัดเซำะชำยฝั่ง โดยกำรจัดทำแผนผังแสดงที่โล่ง กำหนดพื้นที่
รองรับแนวน้ำหลำก.(Floodway).พื้นที่หน่วงน้ำหรือแก้มลิงให้มีควำมสอดคล้อง
กับกำยภำพของเมืองและผังระดับภำคที่กำหนดไว้ และเป็นแนวทำงกำรจัดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่ให้กีดขวำงทำงน้ำหลำก รวมไปถึงกำหนดมำตรกำรทำงผังเมือง
เพื่อป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยด้ำนอุทกภัยและกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
4. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม
กับศักยภำพของพื้นที่ เพื่อรักษำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดไว้อย่ำงยั่งยืน
เนื่องจำกปัจจุบันมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
5. วำงผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งให้โครงข่ำยมีควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงเมืองในแต่ละระดับชุมชน ให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรในแต่ละเส้นทำง
ได้อย่ำงเพีย งพอและมีควำมคล่อ งตัว สอดคล้องกับผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ น
และนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ในอนำคต
6. จัดให้มีบริกำรสำธำรณะ ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
ที่มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำน สำมำรถรองรับจำนวนประชำกรที่เปลี่ยนแปลง
ในอนำคตได้อย่ำงเพียงพอ และครอบคลุมทั่วถึงในทุกระดับชุมชน โดยเฉพำะ
กำรก ำจั ด ขยะและกำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย ที่ ยั ง ประสบปั ญ หำและมี ผ ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 177 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
7. ให้พิจำรณำข้อเสนอแนะจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในประเด็น
ดังนี้
7.1 ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ควรให้สำมำรถพัฒนำ
เป็นแหล่งพักอำศัยหรือจัดสรรเพื่อกำรอยู่อำศัยได้
7.2 มีข้อกำหนดเพื่อรักษำพื้นที่ป่ำสงวนอย่ำงเข้มข้น และกรณี
ที่มแี ผ่น ดิน งอกในพื้นที่ของเอกชน จำกกำรที่รัฐบำลลงทุนปักไม้ไผ่ ที่ดินงอก
ควรเป็นของรัฐหรือควบคุมไม่ให้ใช้ประโยชน์ส่วนตน
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดกำญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖๐ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดกำญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินกำร
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้ นที่ทั้งหมดของจังหวัดกำญจนบุรี มีพื้นที่ประมำณ
๑๙,๔๘๓ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑๒,๑๗๖,๙๖๘ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวมครบถ้วน
ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรผังเมืองได้กำหนดไว้
3. วำงผังให้ เหมำะสมกับสภำพทำงกำยภำพของพื้นที่ เพื่อบรรเทำ
ปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และรักษำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัด
ไว้อย่ำงยั่งยืนโดยพิจำรณำตำมข้อเสนอแนะของประชำชน
4. จัดระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึง
ควำมเชื่อมโยงในทุกระดับชุมชน
5. จั ดให้มีระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มีประสิทธิภ ำพ
และได้มำตรฐำน
คณะกรรมกำรผั งเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- จำกกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลผังทั้ง 4 ผัง ได้มีกำรกล่ำวถึง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจำกมีกำรปลูกสร้ำงอำคำรและชุมชน
เป็ น จ ำนวนมำก จึ งมีข้ อเสนอแนะให้ น ำยุท ธศำสตร์ช ำติ 20 ปี มำพิ จำรณำ
ประกอบในกำรจัดกำรเรื่องกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพรำะในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
มีกำรกำหนดสัดส่วนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเลย พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จั งหวั ดอุ บลราชธานี .พ.ศ. 2558.กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร.พ.ศ. 2560.และกฎกระทรวง
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด กาญจนบุ รี .พ.ศ. 2560.
โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 178 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ก าห น ด และให้ น าข้ อสั งเกตและข้ อเสน อแน ะของ
คณะกรรมการผั ง เมื อ งไปพิ จ ารณ าด าเนิ น การในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.8

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัด/เมือง ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 2 ผัง
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
พ.ศ. 2555
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 ได้ประกำศ
ใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
โดยสำนั กงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเพชรบุ รีเป็น ผู้ ดำเนินกำร มีขอบเขต
วำงผั งครอบคลุ มพื้ นที่ ทั้งหมดของจั งหวัด เพชรบุ รี มีพื้ นที่ ประมำณ 6,๒๒๕.๑๔
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ปรับ ปรุงกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับนโยบำยส่งเสริม
กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร โดยกำหนดพื้นที่ส่งเสริมที่เหมำะสม
๒. กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
อย่ำงเหมำะสม
๓. ควรมีกำรทบทวนมำตรกำรที่เป็นเงื่อนไขของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ สอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว เนื่องจำกเป็นจังหวัด
ที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว
๔. จัดทำแผนผังโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมของกำรขยำยตัว
ด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 255๕
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
พ.ศ. 255๕ ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ดำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง โดยส ำนั ก งำนโยธำธิ กำรและผั งเมื องจั งหวั ด
นครศรีธรรมรำชเป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ตำบลปำกพนัง
บำงส่ ว นของต ำบลบำงพระ บำงส่ ว นของต ำบลหู ล่ อ ง และบำงส่ ว นของ
ตำบลบ้ ำนเพิ ง อ ำเภอปำกพนั ง จั งหวัดนครศรี ธรรมรำช ประกอบด้ วยองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองปำกพนัง เทศบำลตำบล
บำงพระ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกพนังฝั่งตะวันตก องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปำกพนังฝั่งตะวัน ออก องค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลหู ล่อง และองค์กำรบริห ำร
ส่วนตำบลบ้ำนเพิง มีพื้นที่ประมำณ ๕๙ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๓๖,๘๗๕ ไร่

ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 23 ส.ค. 61
วำระที่ 4.1
หน้ำ 8 - 12
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

4.9

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560.โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอน
ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ก าหนด และเห็ น ชอบ
การประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 255๕ โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวม
และให้ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไป

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 4 ผัง
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2558
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
พ.ศ. 2555
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๕8
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 25๕8 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง โดยสำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดหนองบัวลำภู
มีพื้นที่ประมำณ 3,859.086 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,411,937.50 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ปรั บ ปรุ งผั งเมื อ งรวมให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยของภำครั ฐ และ
โครงกำรพั ฒ นำที่ เปลี่ ย นแปลงไปตำมสภำพกำรณ์ ก ำรพั ฒ นำของประเทศ
ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงนโยบำยกำรพั ฒ นำในระดั บ ภำค กลุ่ ม จั ง หวั ด
และจังหวัด โดยกำรปรับปรุงผังฯ ต้องพิจำรณำให้เหมำะสมและมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยในทุกระดับ
2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวมให้ครบถ้วน
ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้กำหนดไว้ เช่น แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผัง
แสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค เป็นต้น
3. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสมกับ
สภำพทำงกำยภำพของพื้นที่ เพื่อบรรเทำปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ได้แก่
อุทกภัย และภัยแล้ง โดยกำรจัดทำแผนผังแสดงที่โล่งกำหนดพื้นที่รองรับแนวน้ำหลำก
(Floodway) พื้นที่หน่วงน้ำหรือแก้มลิงให้มีควำมสอดคล้องกับกำยภำพของเมือง
และผังระดับภำคที่กำหนดไว้ และเป็นแนวทำงกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไม่ให้กีดขวำงทำงน้ำหลำก รวมไปถึงกำหนดมำตรกำรทำงผังเมืองเพื่อป้องกันและ
บรรเทำภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย

ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 20 ก.ย. 61
วำระ 4.1
หน้ำ 9 - 17
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4. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม
กับศักยภำพของพื้นที่ เพื่อรักษำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดไว้อย่ำงยั่งยืน
เนื่องจำกปัจจุบันมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
5. วำงผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งให้โครงข่ำยมีควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงเมืองในแต่ละระดับชุมชน ให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรในแต่ละเส้นทำง
ได้อย่ำงเพีย งพอและมีควำมคล่อ งตัว สอดคล้องกับผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ น
และนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ในอนำคต
6. จัดให้มีบริกำรสำธำรณะ ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถรองรับจำนวนประชำกรที่เปลี่ยนแปลง
ในอนำคตได้อย่ำงเพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงในทุกระดับชุมชน โดยเฉพำะกำร
กำจัดขยะและกำรบำบัดน้ำเสียที่ยังประสบปัญหำและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 ได้ประกำศ
ใช้ บั งคั บ เมื่ อวัน ที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ด ำเนิ น กำรโดยกรมโยธำธิก ำร
และผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแพร่เป็นผู้ดำเนินกำร
มี ข อบเขตวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของจั ง หวั ด แพร่ มี พื้ น ที่ ป ระมำณ
6,483.10 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 4,051,935.68 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรพัฒนำ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ไทย - ญี่ปุ่น)
โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยเด่นชัย – เชียงรำย - เชียงของ โครงกำรรถไฟทำงคู่
และรถไฟควำมเร็วสูงช่วงเด่น ชัย - เชียงใหม่ โครงกำรเร่งรัดขยำยทำงหลวง
สำยประธำนให้เป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) โครงกำรพัฒ นำระบบคมนำคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ทำงหลวงสำยเอเชีย AH 13 โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำที่
อยู่อำศัย และแผนป้องกันแก้ไขปัญหำชุมชนแออัด ระดับพื้นที่จังหวั ดแพร่ พ.ศ.
2552
2. ในกำรปรับปรุงผัง ควรเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อควบคุมให้ชัดเจนในเรื่องขนำดของอำคำร เพื่อเป็นกำรควบคุมพื้นที่พัฒนำ
และสงวนรักษำพื้นที่เกษตรกรรม
3. ควรมีกำรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ในบริเวณที่เหมำะสม
4. พื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ค วรมี ก ำรก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
และมำตรกำรทำงผังเมืองเพื่อบรรเทำปัญหำที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน
5. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
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3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวมเมื องนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕54
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ ง โดยส ำนั กงำนโยธำธิ กำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด นครสวรรค์
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้ นที่ตำบลบ้ำนมะเกลือ ตำบลบำงม่วง
ตำบลบึงเสนำท ตำบลเกรียงไกร ตำบลวัดไทรย์ ตำบลบำงพระหลวง ตำบลหนองกรด
ตำบลแควใหญ่ ตำบลปำกน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ตก และตำบลตะเคียนเลื่อน
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมำณ ๑25.77 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ ๗8,604.81 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ขยำยเขตผัง เมือ งรวมเมือ งนครสวรรค์ ให้ค รอบคลุม ทั้ง เขต
เทศบำลนครสวรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของเมือง
2.. ปรับปรุงข้อกำหนดผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ให้มีควำมสอดคล้อง
กับกำรลงทุนในพื้นที่
3. ปรับ ปรุงผั งเมื อ งรวมให้ มีอ งค์ ป ระกอบของกำรวำงผั งเมื องรวม
ให้ ครบถ้วนตำมที่ พระรำชบั ญญั ติกำรผั งเมืองได้ กำหนดไว้ เช่น แผนผั งแสดงที่ โล่ ง
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณู ปโภค รวมถึงข้อกำหนดอัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แ ปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร ขนำดของแปลงที่ดิน
ที่จะอนุญำตให้สร้ำงอำคำร เป็นต้น
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
พ.ศ. 2555 ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ดำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิ กำรและผั งเมื องจั งหวั ด
นครศรี ธรรมรำชเป็ นผู้ ด ำเนิ นกำร มี ขอบเขตวำงผั งครอบคลุ มพื้ นที่ ต ำบลทุ่ งโพธิ์
(บำงส่ ว น) ตำบลสำมต ำบล และตำบลนำหมอบุ ญ อำเภอจุ ฬ ำภรณ์ จั งหวั ด
นครศรี ธ รรมรำช มี พื้ น ที่ ป ระมำณ 15.64 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ ประมำณ
9,775 ไร่
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แนวทำงกำรปรับปรุงผังของผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558
ข้ อ 3 ที่ ร ะบุ ว่ ำควรก ำหนดพื้ น ที่ ก ำจั ด ขยะและบ ำบั ด น้ ำเสี ย รวมของชุ ม ชน
ในบริเวณที่เหมำะสม ซึ่งเป็ นเรื่องที่ดีที่กำหนดไว้ในแนวทำงกำรปรับปรุงผังด้วย
เพรำะปัญหำเรื่องขยะและน้ำเสียเป็นเรื่องที่จะทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นในอนำคต
แต่กำรกำหนดไว้เช่นนี้ จะเป็นกำรรอนสิทธิของชุมชนในอนำคตหรือไม่ แต่ถ้ำ
ไม่เป็นกำรรอนสิทธิก็ควรกำหนดให้ปรำกฏไว้ในแนวทำงกำรปรับปรุงในผังอื่น ๆ
ต่อไปด้วย
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2. เรื่ อ งระบบก ำจั ด ขยะและระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย รวมจะก ำหนดไว้
ในแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค ส่วนเรื่องกำรบังคับจะมีกำรกำหนด
มำตรกำรไว้ แต่ไม่ได้เจำะจงว่ำต้องเป็นบริเวณใดโดยเฉพำะ โดยจะกำหนดไว้
เป็น กลุ่ม พื้น ที่ห รือ เป็น บริเวณในพื้น ที่ที่เหมำะสมและสำมำรถทำได้ ดังนั้น
เมื่อจะต้องมีกำรก่อสร้ำงและเวนคืนที่ดินจะสำมำรถดำเนินกำรตำมกระบวนกำร
ที่กฎหมำยนั้นกำหนดไว้ได้
3. เรื่องกำรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสียจะมีผลกระทบ
ต่ อ ประชำชนในพื้ น ที่ จึ ง ควรก ำหนดมำตรกำรเยี ย วยำหรื อ ชดเชยเพื่ อ ให้
ประชำชนบริ เวณนั้ น ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ำกขยะด้ ว ย ซึ่ งตำมหลั ก กำรสำกล
พื้นที่ที่เป็นแหล่งกำจัดขยะ ชุมชนจะต้องเห็นด้วยและได้รับประโยชน์จำกขยะ
จึงขอฝำกให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองนำไปพิจำรณำด้วย เพรำะปัจจุบันจะถูกต่อต้ำน
กำรสร้ำงแหล่งกำจัดขยะเกือบทุกแห่ง
4. เรื่องขยะมูลฝอยเป็นนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยที่ให้ควำมสำคัญ
เรื่องผลกระทบกับ ชุมชน โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นหน่วยงำนวำงผัง
ที่จะแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วย และจะมีท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักที่จะรับผิดชอบ
บริหำรจัดกำรให้มีเรื่องผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด
มติที่ประชุม

1. เห็ น ชอบการประเมิ น ผลกฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 โดยให้
ปรั บ ปรุ ง ผั ง ตามขั้ น ตอนที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ก าห น ด โด ยให้ น าข้ อสั งเก ตแ ละข้ อ เสน อแน ะข อ ง
คณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงผังด้วย
2. เห็ น ชอบการประเมิ น ผลกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนจุ ฬ าภรณ์ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
พ.ศ. 2555 โดยไม่ปรับปรุงผังและให้ใช้บังคับกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไป

4.10 เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัด/เมือง ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 5 ผัง
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย พ.ศ. ๒๕๕๕
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
พ.ศ. ๒๕๕6
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕8
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. 2558
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลำ จังหวัดสงขลำ
พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ต.ค. 61
วำระ 4.1
หน้ำ 8 - 18

- 183 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวมชุ มชนเวี ยงชั ย จั งหวั ดเชี ยงรำย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมื องจังหวัดเชียงรำย
เป็ นผู้ ด ำเนิ นกำร มี ขอบเขตวำงผั งครอบคลุ มท้ องที่ ต ำบลเมื องชุ ม ต ำบลเวียงเหนื อ
และต ำบลเวี ยงชั ย อ ำเภอเวี ยงชั ย จั งหวั ดเชี ยงรำย ประกอบด้ วยองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่นจ ำนวน ๔ แห่ ง ได้ แก่ เทศบำลตำบลเวียงชัย เทศบำลตำบลสิ ริเวียงชั ย
เทศบำลตำบลเมืองชุม และเทศบำลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงรำย มีพื้นที่ประมำณ
๔๖.๙๘ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๒๙,๓๖๒.๕๑ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ควรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของชุมชนในบริเวณ
ที่เหมำะสม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหำขยะตกค้ำง
๒. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อกำหนด ควรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำในปัจจุบัน
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๕6
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๖ ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรสำคร
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอบ้ำนแพ้ว
จังหวัดสมุทรสำคร ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ ง
ได้แก่ เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว เทศบำลตำบลหลักห้ำ เทศบำลตำบลเกษตรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนแพ้ว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเจ็ดริ้ว องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลคลองตัน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสวนส้ม องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หลักสอง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำแพง และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหลักสำม
มีพื้นที่ประมำณ ๒๔๕.๐๓๑ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๑๕๓,๑๔๔.๓๗๕ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ด้ำนกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชน และนโยบำยกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ที่เปลี่ยนแปลงไปและควรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของชุมชน
ในบริเวณที่เหมำะสม
2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่ ง ให้ ส อดคล้ องกับ กำรขยำยตัว ของชุมชน นโยบำยกำรพัฒ นำพื้น ที่
ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
3. ด้ำนข้อ กำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ควรปรับ ปรุง ข้อ กำหนด
ให้สอดคล้องกับบริบทของสภำพพื้นที่ เพื่อสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์
ของกำรใช้ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 184 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
4. ควรใช้มำตรกำรทำงผังเมืองเพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอำหำรที่มีผลต่อควำมมั่นคงของประเทศ
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕8
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ประกำศใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผั งเมือง
โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดตรังเป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผัง
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้ำนโพธิ์ ตำบลบำงรัก ตำบลบ้ำนควน และตำบลควนปริง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จำนวน
3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครตรัง เทศบำลตำบลโคกหล่อ และเทศบำลตำบลนำตำล่วง
มีพื้นที่ประมำณ ๕๒.๘๐ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๓๓,๐๐๐ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ปรั บ ปรุ งแผนผั งกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตำมที่ ได้ จ ำแนกประเภท
ท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. 2558
๒. ปรับปรุงข้อกำหนดในแต่ละประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องของ
อำคำรพำณิชยกรรม
๓. มีผังพื้นที่โล่งเพื่อกำรระบำยน้ำและแก้ไขปัญหำอุทกภัย
๔. ปักหมุดแนวถนนโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยกฎกระทรวง
๕. ขยำยเขตผังให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยรอบ
๖. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕8
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ประกำศ
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
โดย ส ำนั ก งำน โยธำธิ ก ำรแล ะผั ง เมื อ งจั ง ห วั ด สตู ลเป็ น ผู้ ด ำเนิ น ก ำร
มีข อบเขตวำงผั งอยู่ ในท้ อ งที่ ต ำบลคลองขุ ด ต ำบลควนขัน และตำบลพิ ม ำน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองสตูล เทศบำลตำบลคลองขุด และองค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบลควนขัน มี พื้ น ที่ ป ระมำณ ๒๘.๘๐ ตำรำงกิ โลเมตร หรือประมำณ
๑๘,๐๐๐ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชน และนโยบำยกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และมำตรกำรป้ อ งกั น และบรรเทำทำงด้ ำ นผั ง เมื อ ง เพื่ อ บรรเทำปั ญ หำ
ที่จะกระทบต่อชุมชน และควรกำหนดออกแบบวำงผังกำรจัดกำรระบบระบำยน้ำ
และบำบัดน้ำเสียของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 185 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๒. ด้ำนคมนำคมและขนส่ง ควรวำงผังระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน นโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
และให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
๓. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อกำหนด ควรปรับปรุงข้อกำหนดและมำตรฐำนเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่เพื่อสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ที่ดิน
๔. ด้ำนขอบเขตผังเมืองรวม ควรกำหนดขอบเขตกำรวำงผังเมืองรวม
ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ มีศั กยภำพในกำรพั ฒ นำชุม ชน เพื่ อ รองรับ กำรขยำยตั ว
ของชุม ชนในอนำคตให้ มี กำรพั ฒ นำและขยำยตั ว อย่ ำงมีทิ ศ ทำง มี ควำมเป็ น
ระเบียบและปลอดภัย
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕6
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลำ จังหวัดสงขลำ
พ.ศ. ๒๕๕6 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. 2556 ดำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมือ งจังหวัด
สงขลำเป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังอยู่ในท้องที่ตำบลพะตง อำเภอหำดใหญ่
และตำบลพั งลำ อำเภอสะเดำ จั งหวัดสงขลำ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ ำนวน ๔ แห่ ง ได้ แก่ เทศบำลตำบลพะตง องค์ กำรบริห ำรส่ วนตำบลพะตง
เทศบำลต ำบลคลองแงะ และองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลคลองแงะ มี พื้ น ที่
ประมำณ 41.47 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 29,919 ไร่
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ฝำกข้อสังเกตสำหรับกำรจัดทำผังเมืองรวมเมือง ขอให้นำปัจจัยในด้ำน
กำรพัฒนำหรือรำคำที่ดินต่ำง ๆ มำประกอบกำรวำงและจัดทำผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนำคต ส่ วนผั งเมืองรวมชุมชนที่ยั งไม่มีกำรพัฒนำมำกนัก ควรพิจำรณำในด้ำน
ภูมิสังคมหรือภูมินิเวศน์ควบคู่กับกำรพัฒนำเมืองด้วย สำหรับปัจจัยกำรประเมินผล
ด้ำนสังคม ควรมุ่งเน้นกำรเข้ำถึงและกำรกระจำยตัวที่เหมำะสมกับที่ตั้งของเมือง
มำกกว่ำมำตรฐำนจำนวนครูหรือแพทย์ต่อประชำกร
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมเมื องตรั ง
พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล
พ.ศ. 2558 โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ
การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 และฉบั บแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 4)
พ.ศ. 2558 ก าหนด โดยให้ น าข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงผังด้วย

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

2. เห็ น ชอบการประเมิ น ผลกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผั งเมื องรวมชุ มชนพะตง – พั งลา จั งหวั ดสงขลา พ.ศ. 2556
โดยไม่ปรับปรุงผังและให้ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
4.11 เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 6 ฉบับ
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่
พ.ศ. 2558
2. กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2558
3. กฎกระทรวงให้ใช้ บั งคับผั งเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จั งหวัดพิษณุ โลก
พ.ศ. 2558
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2558
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร - นำสีทอง
จังหวัดสงขลำ พ.ศ. 2558
6. กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั งเมืองรวมเมื องสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2558
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแพร่
เป็ นผู้ด ำเนิ นกำร มี ขอบเขตกำรวำงผั งครอบคลุ มพื้ นที่ ต ำบลเด่ นชั ย ตำบลแม่ จั๊วะ
และตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลเด่นชัย เทศบำลตำบลแม่จั๊วะ
เทศบำลตำบลปงป่ำหวำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเด่นชัย และองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่จั๊วะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 46.42 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ 29,012 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ด้ ำนกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ควรให้ มี กำรปรั บ ปรุ งแผนผั งกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป กำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรป้องกัน
หรือลดผลกระทบจำกพื้น ที่เสี่ ยงภัยน้ำท่วม กำรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะ และ
บำบัดน้ำเสียของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมทั้งมำตรกำรในกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยในชุมชน

ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 23 พ.ย. 61
วำระ 3.1
หน้ำ 5 - 18

- 187 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
2. ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ควรให้มีกำรวำงผังระบบกำรคมนำคมขนส่ง
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของระบบชุมชน รวมทั้งสำมำรถรองรับนโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำกำรขนส่งระบบรำงเชื่อมต่อกับกำรเดินทำงระบบอื่น ๆ ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
3. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ ำยข้ อก ำหนด ควรให้ มี ก ำรพิ จำรณำทบทวนและปรับ ปรุงข้อ ก ำหนด
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรณ์และสภำพแวดล้อมในพื้นที่
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕8
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕8 ดำเนินกำร
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่วำงผัง (เป็นผังซึ่งท้องถิ่นดำเนินกำร
วำงและจัดทำผังตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518)
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินมะปรำง และตำบลบ้ำนน้อยซุ้มขี้เหล็ก
อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 3 แห่ ง ได้แก่ เทศบำลตำบลเนินมะปรำง องค์กำรบริห ำรส่วนตำบล
เนินมะปรำง และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนน้อยซุ้มขี้เหล็ก มีพื้นที่ประมำณ
34.90 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 21,813 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชน และนโยบำยกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรป้องกัน
และบรรเทำทำงด้ำนผังเมืองเพื่อบรรเทำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน
ได้ในอนำคตและควรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของชุมชนในบริเวณ
ที่เหมำะสม รวมทั้ง ควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหำขยะตกค้ำง
2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่ง ปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคมให้ สอดคล้ องกับกำรขยำยตัวของชุมชน
นโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
3. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อกำหนด ควรให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่และตรงกับควำมต้องกำร
ของชุมชน โดยปรับ ปรุงข้อกำหนดและมำตรฐำนเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับบริบ ท
ของสภำพพื้นที่ เพื่อสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น
4. ด้ำนแผนผังประกอบฯ ควรมีแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดง
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และกำรพัฒนำเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕8
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕8 ดำเนินกำร
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่วำงผัง (เป็นผังซึ่งท้องถิ่นดำเนินกำรวำง
และจัดทำผังตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญ ญัติกำรผังเมื อง พ.ศ. 2518)
มีขอบเขตวำงผั งครอบคลุ มพื้ นที่ต ำบลวงฆ้อง และต ำบลมะต้ อง อำเภอพรหมพิ รำม
จังหวัดพิษณุ โลก ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
เทศบำลตำบลวงฆ้อง องค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลวงฆ้อง และองค์กำรบริห ำร
ส่ ว นต ำบลมะต้ อ ง มี พื้ น ที่ ป ระมำณ 42.27 ตำรำงกิ โลเมตรหรื อ ประมำณ
26,415.50 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชน และนโยบำยกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรป้องกัน
และบรรเทำทำงด้ำนผังเมืองเพื่อบรรเทำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน
ได้ในอนำคต และควรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของชุมชนในบริเวณ
ที่เหมำะสม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหำขยะตกค้ำง
2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่ง ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่
ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
3. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อกำหนด ควรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่และตรงกับ
ควำมต้องกำรของชุมชน
4. ด้ำนแผนผังประกอบฯ ควรมีแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดง
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และกำรพัฒนำเมือง
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชนพุ ทธมณฑล จั งหวั ดนครปฐม
พ.ศ. 2558 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2558 ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองโยง ตำบลศำลำยำ ตำบลมหำสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
และต ำบลหอมเกร็ ด ต ำบลทรงคนอง ต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
เทศบำลตำบลศำลำยำ เทศบำลตำบลคลองโยง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศำลำยำ
องค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลมหำสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล และองค์กำรบริหำร
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ส่วนตำบลทรงคนอง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหอมเกร็ด และองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงเตย อำเภอสำมพรำน มีพื้นที่ทั้งหมด 91.66 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 57,287 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ด้ำนกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชนและนโยบำยกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ที่เ ปลี่ย นแปลงไป.ควรกำหนดพื้น ที่กำจัด ขยะและบำบัด น้ำเสีย ของชุม ชน
ในบริเวณที่เหมำะสม
2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่งให้ส อดคล้องกับ กำรขยำยตัว ของชุม ชน นโยบำยกำรพัฒ นำพื้น ที่
ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
3. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงข้อกำหนดให้ สอดคล้อง
กับบริบทของสภำพพื้นที่เพื่อสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ที่ดิน
ได้ดียิ่งขึ้น
4. ควรใช้มำตรกำรทำงผังเมืองเพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตอำหำรที่มีผลต่อควำมมั่นคงของประเทศ
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกาแพงเพชร – นาสีทอง
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ ผั งเมือ งรวมชุ มชนก ำแพงเพชร – นำสี ท อง
จังหวัดสงขลำ พ.ศ. 2558 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2558
ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดสงขลำเป็ น ผู้ ดำเนิ น กำร มีขอบเขตวำงผั งครอบคลุ มพื้ นที่ ตำบลควนรู
ตำบลคูหำใต้ ตำบลท่ำชะมวง ตำบลกำแพงเพชร และตำบลเขำพระ อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลำ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
เทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร เทศบำลต ำบลนำสี ท อง เทศบำลต ำบลคู ห ำใต้
เทศบำลเมืองกำแพงเพชร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำชะมวง องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลควนรู และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
และมีพื้นที่ประมำณ 157.26 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 98,293.41 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ด้ำนกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวชุมชน และกำรพัฒนำพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง
2. ด้ำนคมนำคมและขนส่ง ควรวำงผังระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน นโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
และให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
3. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อกำหนดให้เหมำะสม ควรปรับปรุงข้อกำหนดและมำตรฐำนเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสภำพของพื้นที่เพื่อรองรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้ดียิ่งขึ้น
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6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2558 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2558 ดำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิ กำรและผั งเมื องจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี
เป็นผู้ดำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ ตำบลศรีสำรำญ ตำบลหัวโพธิ์
ต ำบลบำงพลั บ ต ำบลต้ น ตำล ต ำบลบำงเลน และต ำบลเนิ น พระปรำงค์
จังหวัดสุพรรณบุ รี ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ ง
ได้แก่ เทศบำลเมืองสองพี่น้อง มีพื้นที่ 30.86 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ
19,287.50 ไร่ โดยถ่ำยโอนภำรกิจให้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2548
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชน และนโยบำยกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งควรมีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำร
ป้องกันและบรรเทำทำงผังเมือง เพื่อบรรเทำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนได้ในอนำคต และควรกำหนดพื้นที่กำจัดขยะและน้ำเสียในบริเวณที่เหมำะสม
2. ด้ำนคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน นโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
3. ด้ำนแผนผังประกอบฯ ควรมีกำรปรับปรุงแผนผังและข้อกำหนด
กำรใช้ประโยชน์ ที่ดิน แผนผังที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง
และแผนผั งแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคฯ ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
มติที่ประชุม

เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุ มชนเด่ นชั ย - แม่ จั๊ วะ จั งหวั ดแพร่ พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕8 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕8 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมชุ ม ชนพุ ทธมณ ฑล จั ง หวั ด นครปฐม พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองชุมชนกาแพงเพชร - นาสีทอง
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕58 และกฎกระทรวงให้ใ ช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕58
โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
กาหนดต่อไป
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4.12 เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จานวน 5 ฉบับ
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. 2556
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครำม พ.ศ. 2558
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนรำธิวำส พ.ศ. 2556
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน พ.ศ. 2555
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ได้ประกำศ
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕6 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็ นผู้ ดำเนินกำร
มีขอบเขตกำรวำงผังครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหำร ตำบลป่ำไผ่ ตำบลหนองจ๊อม
ตำบลสันทรำยหลวง ตำบลสันนำเม็ง ตำบลสันทรำยน้อย ตำบลสันพระเนตร
อำเภอสั น ทรำย ต ำบลเหมื อ งแก้ ว ต ำบลริ ม ใต้ ต ำบลแม่ ส ำ ต ำบลดอนแก้ ว
อำเภอแม่ริม ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลช้ำงเผือก ตำบลป่ำตัน ตำบลฟ้ำฮ่ำม ตำบลสุเทพ
ตำบลหนองป่ำครั่ง ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้ำงม่อย ตำบลวัดเกต ตำบลพระสิ งห์
ตำบลช้ำงคลำน ตำบลท่ำศำลำ ตำบลหำยยำ ตำบลหนองหอย ตำบลป่ำแดด
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลำง
ตำบลต้ นเปำ อำเภอสั นกำแพง ตำบลไชยสถำน ตำบลหนองผึ้ง ตำบลท่ำวังตำล
ตำบลป่ำบง ตำบลยำงเนิ้ง ตำบลชมพู ตำบลดอนแก้ว ตำบลหนองแฝก ตำบลสำรภี
ตำบลขัวมุง ตำบลท่ำกว้ำง อำเภอสำรภี ตำบลหนองควำย ตำบลสันผักหวำน
ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้ำนแหวน ตำบลหำงดง ตำบลสบแม่ข่ำ ตำบลหนองแก๋ว
ต ำบลขุ น คง อ ำเภอหำงดง จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ประกอบด้ ว ยองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 43 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนคร จำนวน 1 แห่ง เทศบำลเมือง
จำนวน 3 แห่ง เทศบำลตำบล จำนวน 34 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน 5 แห่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 429.53 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ 268,459.05 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ด้ำนกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชน และนโยบำยกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งกำรเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และพื้นที่โดยรอบ ได้แก่
พื้นที่พำณิชยกรรม พื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์
และโบรำณสถำน พื้นที่บริกำรและกำรท่องเที่ยว และพื้นที่เกษตรกรรม ให้มีกำรส่งเสริม
เกื้อกูลกันอย่ำงสมดุล กำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จึงต้องกำหนด
พื้น ที่ กำรพั ฒ นำในภำพรวม ทั้ งกำรพั ฒ นำและอนุ รัก ษ์ ก ำรใช้ ประโยชน์ที่ ดิ น
กำรเชื่ อ มโยงโครงสร้ ำ งพื้ นฐำน เพื่ อส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นกำรขยำยตั ว
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เรื่อง/มติ
ด้ำนกำรบริกำร กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว ตำมวิสั ยทัศน์และแนวทำง
กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่
2. ด้ำนแผนผังประกอบฯ ควรมีแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดง
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค
3. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อกำหนด ควรกำหนดให้เหมำะสม โดยปรับปรุงข้อกำหนดฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับ บริ บ ทของสภำพพื้น ที่เพื่อสนับ สนุน นโยบำยและวัตถุประสงค์
ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. 2556 ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำเนินกำร
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่วำงผัง ร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
โดยถ่ำยโอนภำรกิจให้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีขอบเขต
กำรวำงผั ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ต ำบลยำงสู ง ต ำบลป่ ำ พุ ท รำ และต ำบลแสนตอ
อำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ ำนวน 1 แห่ ง ได้ แก่ เทศบำลต ำบลขำณุ วรลั กษบุ รี มี พื้ น ที่ ทั้ งหมดประมำณ
๑๑.๖๔ ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๗,๒๗๕ ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ส อดคล้อ งกับ กำรขยำยตัว ของชุม ชนในด้ำ นกำรค้ำ และบริก ำร รวมถึง
ด้ำนอุตสำหกรรม โดยเฉพำะกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม
และที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) และประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
(สีส้ม) ที่ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกำรวำงผัง
2. ด้ำนข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อกำหนดควรปรับปรุงให้เหมำะสม โดยปรับปรุงข้อกำหนดฯ เพื่อให้
สอดคล้อ งกับ บริ บ ทของสภำพพื้น ที่ให้ส นับ สนุน นโยบำยและวัต ถุป ระสงค์
ของกำรใช้ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น
3. ด้ ำนสิ่ งแวดล้ อ ม พื้ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ควรมี ก ำรก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชน พร้อมทั้งควรกำหนดพื้นที่
กำจัดขยะของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะ
เพื่อลดปัญหำขยะตกค้ำง
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครำม พ.ศ. 2558
ได้ ป ระกำศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. ๒๕๕8 ด ำเนิ น กำรโดย
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่วำงผังร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
โดยถ่ำยโอนภำรกิจให้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2548 มีขอบเขตกำรวำงผัง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองสมุทรสงครำม ประกอบด้วยตำบลนำงตะเคียน
ตำบลลำดใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลบำงแก้ว ตำบลบ้ำนปรก ตำบลแม่กลอง
ตำบลท้ำยหำด ตำบลบำงขันแตก ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบำงจะเกร็ง ตำบลคลองโคน
และระยะ 1,000 เมตร ริมชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย ประกอบด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองสมุทรสงครำม เทศบำลตำบล
บำงจะเกร็ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำงตะเคียน องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คลองเขิน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนปรก องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงขันแตก
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลคลองโคน องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลลำดใหญ่ องค์กำรบริหำร
ส่ วนตำบลบำงแก้ ว องค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบลท้ ำยหำด และองค์ กำรบริห ำร
ส่วนตำบลแหลมใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 191 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ 119,375 ไร่
สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้
1. พิจำรณำมำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำย
ระดับต่ำง ๆ และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
2. ปรับปรุงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับควำมหนำแน่นของประชำกร
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น บริ เวณศู น ย์ ก ลำงชุ ม ชน โดยพิ จ ำรณำเพิ่ ม พื้ น ที่ พ ำณิ ช ยกรรมและ
ที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก รวมทั้ ง พิ จ ำรณำขยำยพื้ น ที่ ร องรั บ กำรอยู่ อ ำศั ย
รอบนอกศูนย์กลำงเมืองในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมบำงบริเวณ
3. ปรับปรุงข้อกำหนดและบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ เพื่อเป็นมำตรกำร
รองรับ กิจ กำรอื่น โดยเฉพำะในพื้นที่ศูนย์กลำงชุมชน เพื่อส่งเสริมกำรพัฒ นำ
ด้ำนเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม โดยเฉพำะกำรป้องกันปัญหำ
กำรถมลำรำง และกำรกำหนดที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั งเมื อ งรวมเมื อ งนรำธิ ว ำส พ.ศ. 2556
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ดำเนินกำรโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่วำงผังร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยถ่ำยโอนภำรกิจ
ให้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2548 มีขอบเขตวำงผังอยู่ในท้องที่
ตำบลโคกเคียน ตำบลบำงนำค ตำบลกะลุวอเหนือ และตำบลลำภู อำเภอเมืองนรำธิวำส
จังหวัดนรำธิวำส.ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
เทศบำลเมื อ งนรำธิ ว ำส เทศบำลต ำบลกะลุ ว อเหนื อ องค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลโคกเคียน และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนรำธิวำส
จังหวัดนรำธิวำส มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 51.166 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ 31,978.75 ไร่
สรุปเห็นควรไม่ปรับปรุงผัง เนื่องจำก ปัจจุบันกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
อยู่ระหว่ำงกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนรำธิวำส
ซึ่งผังดังกล่ำวครอบคลุมพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองนรำธิวำส พ.ศ. 2556
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เรื่อง/มติ
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน พ.ศ. 2555
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2555 ดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดน่ำนเป็นผู้ดำเนินกำร
มีขอบเขตวำงผั งครอบคลุมท้องที่ตำบลและ (บำงส่ วน) และตำบลทุ่งช้ำง (บำงส่ วน)
อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง
ได้แก่ เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ และองค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบลทุ่ ง ช้ ำ ง มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมดประมำณ 26.22 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ
16,387.50 ไร่
สรุ ป เห็ น ควรไม่ ป รั บ ปรุ ง ผั ง .เนื่ อ งจำกสภำพกำรณ์ และสิ่ งแวดล้ อม
ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุมชนทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน พ.ศ. 2555
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่ทหำรตั้งอยู่ในเขตวำงผังเมืองรวม
ที่ระบุ ไว้ไม่ ครบถ้วน ได้แก่ ศูนย์ พั ฒนำปิโตรเลี ยมภำคเหนื อ กรมพลั งงำนทหำร
สถำนีวิทยุศูนย์พัฒนำปิโตรเลียมภำคเหนือ เป็นต้น จึงขอให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
รวมทั้ง ควรเพิ่มหัวข้อพื้นที่ควำมมั่นคงทำงทหำรในเอกสำรประกอบกำรประชุม
อีกหนึ่ งหั ว ข้อ ในผั งเมื องรวมทุ กผั งตำมที่ ได้เคยเสนอไว้ เพื่ อให้ ในกรณี ที่ ต้อ ง
มีกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมใหม่หรือกำรปรับปรุงผังสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ได้อย่ำงถูกต้อง
2. ตำมแผนแม่บท ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ จะมีโครงกำรที่จะปรำกฏชัดเจน
ขึ้นมำหลำยโครงกำร ซึ่งจะมีบ ำงเรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งกับ กำรผัง เมือ ง จึง ขอฝำก
ให้นำข้อมูลดังกล่ำวมำพิจำรณำด้วย
มติที่ประชุม

1. เห็ น ชอบการประเมิ น ผลกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งเชี ย งใหม่ พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง
ให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชนขาณุ วรลั กษบุ รี จั งหวั ด
ก าแพงเพชร พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 โดยให้ปรับปรุงผัง
ตามขั้ น ตอนที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง พ.ศ. 2518
และฉบั บแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ก าหนด
โดยให้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง
ไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงผังด้วย
2. เห็ น ชอบการประเมิ น ผลกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555
โดยไม่ปรับปรุงผังและให้ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ดังกล่าวต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
3..ให้เพิ่มเติมพื้นที่ความมั่นคงทางทหารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการผั ง เมื อ ง ซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยให้เพิ่มเป็นอีก 1 หัวข้อในเอกสาร
ประกอบการวางและจั ดท าผั งเมื องรวมทุ กผั งก่ อนน าเสนอ
คณะกรรมการผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรพิจำรณำกำรขอแก้ไขข้อกำหนด
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน
ตำมมำตรำ 26/1

5. เรื่อง การพิจารณาการขอแก้ไขข้อกาหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน
ตามมาตรา ๒๖/1
ลาดับที่

เรื่อง/มติ

5.๑

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558
ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชั ย ภู มิ ป ระกาศเป็ น กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวม
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ 2๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด าเนิ น การโดย
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 12,778.287 ตารางกิ โ ลเมตร
หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 2.49 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และคิดเป็นร้อยละ
7 .5 6 ข อ งพื้ น ที่ ภ าค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย งเห นื อ ซึ่ งมี พื้ น ที่ ให ญ่ เป็ น อั น ดั บ 3
ของภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น 16 อ าเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลตาบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 106 แห่ ง ซึ่ งหลั งการประกาศบั งคั บใช้ ผั งเมื องรวมจั งหวั ดชั ยภู มิ พ.ศ. 2558
ปรากฏว่ า สภาพการณ์ และสิ่ ง แวดล้ อ มของจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ใ นปั จ จุ บั น ได้ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไป ท าให้ ก ารใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การพั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ โดยสภาพการณ์ ปั จ จุ บั น มี ก ารขยายตั ว ของพื้ น ที่
ชุมชนเมือง และชุมชนชนบทการขยายตัว ของเศรษฐกิจฐานรากที่ม าจากการเกษตร
อุ ต สาหกรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งจากการเกษตร ท าให้ ก ารประกอบกิ จ การบางประเภท
ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เพื่ อ เป็ น การบรรเทาปั ญ หาดั ง กล่ า ว จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จึ งได้
ด าเนิ น การขอแก้ ไขปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2558
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ แผนและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาในด้ า นการเกษตร
ของจังหวัดชัยภูมิต่อไป ในประเด็นด้านการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง จานวน 2 เรื่อง และ
ด้ า นการแก้ ไ ขข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน 1 เรื่ อ ง และได้ ด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกาหนด โดยได้นาเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จั งหวั ด ชั ย ภู มิ เมื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน ๒๕60 กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง เมื่ อ วั น ที่
14 กรกฎาคม 2560 และคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ประเด็นที่ 1 ขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ (จานวน 2 เรื่อง)
1. ขอแก้ไขบั ญ ชีท้ ายกฎกระทรวงฯ โดยแก้ไขให้ สามารถดาเนิ นกิจการโรงงาน
ล าดั บ ที่ 11 (3) การท าน้ าตาลทรายดิ บ หรื อน้ าตาลทรายขาว และ 11 (4) การท า
น้าตาลทรายดิบ หรือน้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะในเขตท้องที่ ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
2. ขอแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยขอเพิ่มเติมให้การดาเนินกิจการ
โรงงาน ล าดั บ ที่ 8 8 (2 ) ก ารผ ลิ ต พ ลั งงาน ไฟ ฟ้ าจ าก พ ลั งงาน ค ว าม ร้ อ น
และโรงงานลาดับที่ 102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจาหน่ายไอน้า
(Stream Generating) ได้ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เฉพาะในเขตท้องที่ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 15 มี.ค. 61
วาระที่ 4.2
หน้า 17 - 25
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข
1) เพื่ อ เป็ น การรองรั บ การขยายตั ว และการก่ อ สร้ า งโรงงานอุ ต สาหกรรม
ที่ ส ามารถรองรั บ สนั บ สนุ น การปลู ก พื ช ที่ ใ ช้ น้ าน้ อ ย และลดการปลู ก ข้ า วนาปรั ง
ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ตามนโยบายของรั ฐ บาลปั จ จุ บั น ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในพื้ น ที่ ที่ เหมาะสม เนื่ อ งจากมี วั ต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ จ านวนมาก
เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เกษตรที่ มี ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด อี ก ทั้ ง
ยั ง เป็ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการเกษตร การกระจายทรั พ ยากรการผลิ ต
ทางการเกษตรในระดั บ ชุ ม ชน และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่ อเป็ นการรองรั บการขยายและการก่อสร้างโรงงานอุ ต สาหกรรมต่ อเนื่ อ ง
การเกษตรให้ส ามารถดาเนิน การ หรือ ประกอบกิจ การได้แ ละเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สภาพความเป็นจริง ในกระบวนการผลิตน้าตาลทรายที่ต้องมีการหีบ ต้ม เคี่ยว ปั่น ฯลฯ
ในกลุ่มโรงงาน 3 ลาดับ ได้แก่ กลุ่มโรงงานลาดับที่ 11 (3) การทาน้าตาลทรายดิบ หรือ
น้าตาลทรายขาว และ (4) การทาน้าตาลทรายดิบ หรือน้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ และ
กลุ่มโรงงานลาดับที่ 88 (2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน และกลุ่ม
โรงงานลาดับที่ 102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจาหน่ายไอน้า
3) การประกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า และไอน้ าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในขั้ น ตอน
และกระบวนการผลิ ต น้ าตาลโดยน าชานอ้ อ ยมาผลิ ต ไฟฟ้ า เป็ น พลั ง งานทดแทน
ซึ่งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเถ้าส่วนเหลือจากการเผาสามารถนาไปใช้ปรับปรุงดินให้
เกษตรกรได้
ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ เห็นชอบ ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ในประเด็นการแก้ไขบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงฯ และการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่เสนอ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบ ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกฎกระทรวงให้
ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ พ.ศ. 2558 ในประเด็ น การแก้ ไ ขบั ญ ชี ท้ า ย
กฎกระทรวงฯ และการแก้ ไขข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามคณะที่ ป รึ ก ษา
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ โดยให้ปรับแก้ไขบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ตามข้อเสนอแนะของ
กองนิติการ ดังนี้ 1) ให้แก้ไขบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้ดาเนินกิจการโรงงาน ลาดับที่
1 1 (3 ) (4 ) ได้ ใน ก ารใช้ ป ระโย ช น์ ที่ ดิ น ป ระเภ ท ช น บ ท แ ล ะเก ษ ต รก รรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 2.32 โดยแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้เพิ่มการ
ดาเนินกิจการโรงงานลาดับที่ 88 (2) และโรงงานลาดับที่ 102 ให้ดาเนินการได้ในการใช้
ประโยชน์ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข 2.3 เนื่องจาก
เพื่ อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย ข อ งรั ฐ บ าล ที่ ส่ งเส ริ ม ใน เรื่ อ งอุ ต ส าห ก รรม
การผลิตน้าตาลทราย อีกทั้ง เป็นการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
การเกษตร ของจังหวัดชัย ภูมิ และตรงกับสภาพข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัจจุบันในบริเวณดังกล่าว
ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 1 เรื่อง)
ขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ นเกี่ ยวกับความสู งของอาคาร
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ข้ อ 9 (1) ดั ง นี้
ข้อ ก าหนดเดิ ม ข้ อ ๙ จากเดิ ม คื อ (1) ให้ ด าเนิ นการหรือประกอบกิ จการได้ ในอาคาร
ที่ มี ค วามสู ง ไม่ เกิ น ๑๒ เมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น
ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ นดิ น
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุ ด (2) ให้ มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้ าสิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต
แก้ ไขเป็ น (1) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ในอาคารที่ มี ค วามสู ง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร ยกเว้นโรงงานทาน้าตาลทรายดิบ หรือน้าตาลทรายขาว โรงงานน้าตาล
ทรายดิบ หรือน้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความ
ร้อน ซึ่งมิใช่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิ นและโรงงานผลิ ตพลังงานไฟฟ้าจาก
นิ ว เค ลี ย ร์ แ ล ะ โ ร ง ง า น ผ ลิ ต แ ล ะ ห รื อ จ า ห น่ า ย ไอ น้ า ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ว่ า ด้ ว ยโรงงานในท้ อ งที่ ต าบลบ้ า นเดื่ อ อ าเภ อเกษตรสมบู ร ณ์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้ นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรง
จั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ยอดผนั ง ของชั้ น สู ง สุ ด (2)
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
เหตุผลในการขอแก้ไข
1. เพื่อสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล ที่ได้ผลักดันนโยบายบริหาร
พื้ น ที่ เ กษ ตรกรรม ของพืช (Zoning) โดยเป ลี ่ย น พื ้น ที ่ป ลูก ข้า วที ่อ ยู ่ใ น พื ้น ที่
ที่ไม่เหมาะสมไปสู่ก ารปลูก อ้อ ยโรงงานและสอดรับกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่ อง การตั้ งโรงงานที่ ใช้ อ้ อยเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในทุ กท้ อ งที่ ทั่ วราชอาณาจั กร พ.ศ. 2559
ที่กาหนดให้มีระยะห่างจากเขตโรงงานน้าตาลที่ได้รับอนุญาต ไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร
2. เพื่ อ เป็ น การรองรั บ การขยายตั ว และการก่ อ สร้ า งโรงงานอุ ต สาหกรรม
แปรรู ป สิ น ค้ า เก ษ ต รที ่ส าม าร ถ รอ งรับ ส นับ ส นุน ก าร ป ลูก พืช ที ่ใ ช้น้ า น้อ ย
และลดการปลูกข้าวนาปรังในช่ว งฤดูแล้งตามนโยบายของรัฐ บาล ทั้งนี้ เพื่อเป็น การ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจากมีวัตถุดิบในพื้นที่ เป็น
จานวนมากเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด อีกทั้งยัง
เป็ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการเกษตร การกระจายทรั พ ยากรการผลิ ต ทาง
การเกษตรในระดั บ ชุ ม ชน และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
อย่างต่อเนื่อง
3. เนื่ อ งจากการประกอบกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต น้ าตาลทรายและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นโรงงานที่มีกาลังการผลิตสูงและมีหลายขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่
การหีบ ต้ม เคี่ยว และปั่น เป็นต้น กระบวนการผลิตจึงมีขนาดแรงม้ามาก จัดเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 3 และจาเป็นต้องติดตั้งในอาคารสูงเกิน 12 เมตร หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมื องรวมจั งหวัดชัยภูมิ เห็ นชอบ ในการพิ จารณาหาแนวทางแก้ไข
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ในประเด็นการแก้ไขบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงฯ และการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่เสนอ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่นเกี่ยวกับความสูงของอาคารในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) ข้อ 9 (1) ตามความเห็ นของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยภูมิ โดยขอให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อเสนอแนะ ของกองนิติ
การ ดั ง นี้ ข้ อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
ราชการการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สาหรั บการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการ
อื่นให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้ (1) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการ ได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่โรงงานลาดับที่ 11 (3) (4) โรงงานลาดับที่ 88 (2)
และโรงงานล าดับที่ 102 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามบัญชีแนบท้าย ข้อกาหนด ใน
บริเวณหมายเลข 2.3 การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้น
ดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้ นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด (2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดิน ที่ยื่นขออนุญาต
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิเป็นการแก้ไขเพื่อ
ประโยชน์ ส าธารณะหรื อ ตามนโยบายแห่ งรั ฐ ประเด็ น นี้ เป็ น การแก้ ไขเพื่ อเกษตรกร
ผู้ปลู กอ้อยในพื้ นที่ที่มี อยู่ จ านวนมาก และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ส่ งเสริมโรงงานน้ าตาล แต่ประเด็นปัญหา คือ ต้ นทุนการผลิ ตสู ง เนื่องจากชาวไร่อ้อย
จะต้ อ งส่ งอ้ อยไปยั งโรงงานน้ าตาล ซึ่ งเป็ น ระยะทางไกลและกระทรวงอุ ต สาหกรรม
มี ห ลั ก เกณ ฑ์ ว่ า โรงงานน้ าตาลควรจะต้ อ งห่ า งกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 กิ โ ลเมตร
จากข้อเท็ จจริ งระยะห่ างของโรงงานน้ าตาลในปั จจุบั นมีระยะทางเกิ นกว่า 50 กิโลเมตร
ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องแก้ไข เพื่อให้สามารถดาเนินกิจการได้ สาหรับโรงงานอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ โรงงานน้ าตาล เช่ น การผลิ ต พลั ง งานต่ า ง ๆ ซึ่ ง ใช้ วั ต ถุ ดิ บ จาก
โรงงานอ้อยเป็ นหลั ก ฉะนั้ น เพื่ อให้ เกิ ดความเหมาะสมจึ งเห็ นควรให้ เพิ่ มโรงงานน้ าตาล
และโรงงานที่ เกี่ย วเนื่ องในพื้ น ที่ดั งกล่ าว และเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในบริเวณ
ใกล้ เ คี ย ง จึ ง เห็ น ควรอนุ ญ าตในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
บริเวณหมายเลข 2.3 ตามผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิที่ประกาศใช้บังคับในปัจจุบัน ส่วน
ประเด็นเรื่องความสูงของอาคารกาหนดไว้ 12 เมตร ถ้ า เป็น โรงงานทาน้าตาลขนาด
ให ญ ่จ ะ ไม ่ส า ม า ร ถ ท า ได้ จึง มีก า ร ย ก เว้น ใน พื ้น ที ่บ ริเ ว ณ ดัง ก ล่า ว ตาม ที่
กรมโยธาธิการและผั งเมือ งพิ จ ารณาแล้ ว และมี ข้อสั งเกตว่าการผลิ ต พลั งงานอาจจะ
มีก ารผลิ ต พลั งงานในรู ป แบบอื่ น เกิด ขึ้ น ได้ เช่ น พลั งงานถ่ านหิ น พลั งงานนิ ว เคลี ย ร์
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เรื่อง/มติ
ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จึงควรกาหนด
ข้อ ห้ ามไว้ในข้อกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินด้ว ย และได้กาหนดเพิ่ มเติม เรื่องพื้ น ที่
เว้น ว่างไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของแปลงที่ดิ นที่ ขออนุ ญ าต เพื่ อป้ องกั นผลกระทบ
ต่อชุ มชนหรื อบริเวณข้ างเคีย ง จึ งให้ กองนิ ติก ารพิ จารณาในส่ ว นของคานิ ยามพื้ น ที่
เว้นว่างว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร
2. มี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ มาตรการหรื อ ข้ อ ก าหนดบางประการที่ เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีของโรงงานในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีก รอบ
และเส้นทแยงเขียว) ควรมีความทันสมัยและปล่อยมลภาวะน้อยลง เนื่องจากโรงงาน
ควรจะมี ก ารพั ฒ นาอยู่ ต ลอดเวลา และไม่ ค วรอนุ ญ าตให้ ใช้ ถ่ า นหิ น และนิ ว เคลี ย ร์
แต่สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้หรือไม่ และเรื่องมลพิษทางน้า เนื่องจากบริเวณพื้นที่ 2.3
มีพื้นที่ที่สาคัญคือ ภูเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบหรือไม่ว่า ถ้าตั้งโรงงาน
แล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อลาธารบริเวณนี้ดังกล่าว
3. การดาเนินการโรงงานน้าตาลต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) อีกทั้ง ปัจจุบันเทคโนโลยีของโรงงานผลิตน้าตาลพัฒ นาไปอย่างมาก ในอดีตไม่มี
เทคโนโลยี waste to energy จึ งท าให้ ช านอ้ อยที่ เทกองถู ก ลมพั ด ปลิ ว เกิ ด มลภาวะ
ทางอากาศก่อให้เกิดปัญหาน้าเสีย แต่ปัจจุบันมีการไหลเวียนน้าได้นามาใช้ภายในโรงงาน
แล ะกระท รวงอุ ตสาห กรรมมี เค รื่ อ ง monitoring online เพื่ อใช้ ต รวจสอ บ
ค่ามลภาวะของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย อีกทั้ง กระทรวงอุตสาหกรรมยังประกาศว่า
การด าเนิ น กิ จ การโรงงานต้ องมี ร ะยะห่ างไม่ น้ อยกว่า 50 กิโลเมตร เพื่ อ ลดปั ญ หา
การขนส่งมลภาวะ
4 . โรงไฟ ฟ้า ที ่ผ ลิต ไอ น้ าใน ปัจ จุบ ัน เรีย ก ว่า ระ บ บ พ ลัง งาน ร่ว ม
(Cogeneration Plant) คาดว่าเป็นแบบเดียวกับที่ภูเขียว ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากกากอ้อย
เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ามาใช้งานในระบบของโรงงานน้าตาล ในส่วนของ Emission
EIA จะก าหนดให้ ม ลพิ ษ ที่ อ อกจากปล่ อ งต้ อ งต่ ากว่ า มาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้
ในระบบ Cogeneration Plant จะมีระบบ Scrubber และ Precipitation ที่ดักจับ
ฝุ่ น ละอองก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยออกมา ตามลั ก ษณะที่ ค าดว่ า จะเป็ น โรงไฟฟ้ า ขนาด
40 - 50 เมกะวัตต์เช่นเดียวกับที่โรงงานภูเขียวที่มีขนาด 40 เมกะวัตต์ Emission
ก็ต่ากว่า ที่กาหนดไว้ม าก ในปัจ จุบัน นี้ค วามก้า วหน้า ของเทคโนโลยีที่เพิ่ม ขึ้น ก็จ ะ
สามารถที่จะทาให้มลพิษต่าลง
5. ประเด็ น เรื่ อ งที่ ให้ ส ามารถด าเนิ นกิ จการโรงงานน้ าตาลได้ ในที่ ดิ นบริเวณ
หมายเลข 2.3 ทั้งบริเวณ หลักการพิจารณา คือ การอนุญาตจะต้องไม่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งความเหมาะสมในเชิงพื้ นที่อาจจะไม่อยู่ในเขตตาบลหรืออาเภอเท่านั้น แต่หลักการ
ทางผังเมืองจะพิจารณาในเชิงบริเวณ บริเวณที่ขอแก้ไขทั้งหมดอยู่ในบริเวณหมายเลข
2.3 เนื่ อ งจากมี ช าวไร่ อ้ อ ยจ านวนมากในพื้ น ที่ ดั ง นั้ น จึ ง พิ จ ารณาในลั ก ษณะ
ทั้งบริเวณ และการคานึ งถึงการกระจายตัวของโรงงานนั้น ในความเป็นจริงโรงงานอ้อย
อยู่ บ ริ เวณใดวั ต ถุ ดิ บ ก็ จ ะอยู่ บ ริ เวณนั้ น หรื อ บริ เวณใกล้ เคี ยง จึ งยากที่ จ ะก าหนด
กฎเกณฑ์ว่าโรงงานจะต้องอยู่บริเวณใด อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการกาหนดพื้นที่เว้นว่าง
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบตามกรมโยธาธิการและผังเมือง
โดยมอบให้ กองนิ ติการพิจารณากาหนดหลั กเกณฑ์การกาหนดพื้นที่บริเวณดังกล่ าว
ว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร
6. โรงงานอ้อยอาจจะผลิตเป็นฤดูกาล แต่อาจจะมีการเก็บวัตถุดิบเอาไว้ก็ได้
ซึ่ ง ในข้ อ เท็ จ จริ ง การผลิ ต ชี ว มวลอาจจะใช้ พื ช พั น ธุ์ อื่ น ได้ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ อ้ อ ย
เพี ย งอย่ างเดี ย ว เพราะฉะนั้ น ถ้ าจะระบุ ชั ด ว่ าให้ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ม ากจากอ้ อ ยเท่ านั้ น
อาจจะเป็ นประเด็ นปั ญหาได้ อีก ทั้ง โรงงานไฟฟ้ าล าดับ ที่ 88 ได้ รับ การยกเว้นจาก
คาสั่ง คสช. ฉบับที่ 4 อยู่แล้ว จึงสามารถทาได้อยู่แล้ว
7. กรณี ให้ เพิ่ มพื้ น ที่ ตั้งโรงงานจากตาบลมะเดื่อ เป็ นบริเวณหมายเลข 2.3
ทั้งบริเวณ ก็ยังสามารถสร้างโรงงานน้าตาลได้เพียง 1 โรงงานเท่านั้น เนื่องจากกระทรวง
อุ ตสาหกรรมระบุ ว่ าโรงงานน้ าตาลจะต้ องห่ างกั นในระยะไม่ น้ อยกว่ า 50 กิ โลเมตร
และบริ เวณหมายเลข 2.3 มี เนื้ อ ที่ ไม่ ม ากนั ก แต่ ถ้ าเปิ ด ทั้ งจั งหวั ด อาจจะมี โอกาส
สร้างได้เพียงโรงงานเดียวเท่านั้น
8. ประเด็น พื้นที่เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม จะเห็ นว่ามีข้อถกเถียงกันอยู่
ตลอดเวลาว่าอุตสาหกรรมประเภทใดที่ส ามารถดาเนิน กิจการได้ และอุตสาหกรรม
ประเภทใดไม่ควรมี แต่โดยพื้นฐานแล้วเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมจาเป็น
ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร ดังนั้น กฎเกณฑ์ กติกาที่ตั้งขึ้นมา เช่น ความสูงไม่ควรจะ
เกิน 12 เมตร อาจจะต้องปรับปรุง เนื่องจาก ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงงานน้าตาลค่อนข้างที่จะน้อยลง เพราะมีการตรวจสอบและมีมาตรการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
อี ก ทั้ ง การน าชานอ้ อ ยมาผลิ ต เป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า เป็ น สิ่ ง ที่ ดี เพราะท าให้ ต้ น ทุ น
การผลิตถูกลง ซึ่งเมื่อต้นทุนการผลิตถูกลงแล้ว หวังว่าจะทาให้ ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้ นที่
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่วนเรื่ องที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีเครื่อง monitoring online
อยากทราบว่าจะนาไปใช้กับโรงงานประเภทใด ขนาดใด เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
สิ่ ง ที่ ป ระชาชนเคลื อ บแคลงอยู่ ต ลอดเวลาว่ า ก่ อ ให้ เกิ ด มลภาวะ ซึ่ ง ถ้ า หากเครื่ อ ง
monitoring online สามารถที่จะแสดงผลให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันตรวจสอบด้วย
ก็จ ะเป็ น สิ่ งที่ ดี ก็จ ะสามารถลดข้อเคลื อบแคลงลงไปได้ และประชาชนในพื้ นที่จะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น
9. เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนของโรงงานความร้อน
จากขยะไม่ต้องทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังนั้น ในกรณีนี้ไม่แน่ใจว่า
ผลผลิตที่เหลือจากโรงงานน้าตาลต้องให้ทา EIA หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบด้วย
10. เรื่องพื้นที่เว้นว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขอให้กองนิติการตรวจสอบและ
ก าหนดหลั ก เกณ ฑ์ ว่ า พื้ น ที่ ดั งกล่ า วจะต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งไรตามรู ป แบบ
ที่เคยมีตัวอย่างมาแล้ว
มติที่ประชุม ประเด็ นที่ 1 เห็ นชอบให้ แก้ ไขบั ญ ชี แนบท้ ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๒ เรื่อง ตาม
มติ ค ณ ะอนุ กรรม การผั งเมื องเพื่ อพิ จารณ าด้ า น ผั งเมื อ ง
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้
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๑. ให้ แ ก้ ไ ขบั ญ ชี แ นบท้ า ยกฎกระทรวงฯ ให้ ด าเนิ น กิ จ การ
โรงงานล าดั บ ที่ ๑๑ (๓) การท าน้ าตาลทรายดิ บ หรื อ น้ าตาล
ทรายขาว และ ๑๑ (๔) การท าน้ าตาลทรายดิ บ หรื อ น้ าตาล
ทรายขาวให้ บริสุทธิ์ ได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะในบริเวณหมายเลข ๒.๓
๒. ให้แก้ไขเพิ่ มเติมบั ญ ชี แนบท้ ายกฎกระทรวงฯ โดยให้ เพิ่ ม
การดาเนินกิจการโรงงาน ลาดับที่ ๘๘ (๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพ ลั งงาน ค ว าม ร้ อ น ซึ่ งไม่ ใช้ ถ่ าน หิ น ห รื อ นิ ว เค ลี ย ร์
ในการผลิตพลังงาน และโรงงานลาดับที่ ๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต และหรื อ จ าหน่ ายไอน้ า ให้ ด าเนิ นการได้
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เฉพาะบริเวณหมายเลข ๒.๓
ประเด็ น ที่ 2 เห็ น ชอบให้ แก้ ไขข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั งเมื องรวมจั งหวั ดชั ยภู มิ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามมติ ค ณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อพิ จารณ าด้ า นผั ง เมื อ ง
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้
๑. ให้ ด าเนิ นการหรื อประกอบกิ จการได้ ในอาคารที่ มี ค วามสู ง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร ยกเว้นโรงงานลาดับ ๑๑ (๓) การทาน้าตาลทรายดิบ
หรื อ น้ าตาลทรายขาว ๑๑ (๔) การท าน้ าตาลทรายดิ บ หรื อ
น้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ โรงงานลาดับ ๘๘ (๒) การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ซึ่งไม่ใช้ถ่านหิน หรือนิวเคลียร์ในการ
ผลิ ตพลั งงาน และโรงงานล าดั บที่ ๑๐๒ โรงงานประกอบกิ จการ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ห รื อ จ า ห น่ า ย ไ อ น้ า
ตามกฎหมายว่ า ด้ วยโรงงาน เฉพาะบริ เ วณ หมายเลข ๒.๓
การวั ด ความสู ง ของอาคาร ให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ก่ อ สร้ า งถึ ง
พื้นดาดฟ้า สาหรับอาคาร ทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
๒. ให้มีที่ว่า งไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า สิบของแปลงที่ดิน ที่ยื่น ขอ
อนุญาต
๓. มอบให้กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดาเนินการ ดังนี้
๑) พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ในการก าหนดให้ มี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต ว่ า ที่ ว่ า งดั งกล่ า ว
สามารถที่ จ ะด าเนิ น การอะไรได้ บ้ า ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจน
และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๒) ให้ ต รวจสอบแก้ ไขการแก้ ไขบั ญ ชี แนบท้ ายกฎกระทรวง
และข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมืองให้ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้
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เนื่องจากให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมในเรื่อง
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต น้ าตาลทราย อี ก ทั้ ง เป็ น การรองรั บ
ก ารข ย าย ตั ว ท างด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ ข อ งจั งห วั ด ชั ย ภู มิ แ ล ะ
ตรงกั บ สภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ปั จ จุ บั น
ในบริเวณดังกล่าว
5.2

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ 21 ธัน วาคม ๒๕๕๘ ด าเนิ น การโดย
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง มี พื้ น ที่ ป ระมาณ ๑๕,๗๔๔.๘๔๐ ตารางกิ โ ลเมตร
หรือ ๙,๘๔๐,๕๒๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และคิดเป็นร้อยละ
9.3 2 ของพื้ นที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยมี พื้ นที่ ใ หญ่ เป็ น ล าดั บ ที่ 2
ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ รองจากจั งหวัด นครราชสี ม า แบ่ งเขตการปกครอง
ออกเป็น 25 อาเภอ 216 ตาบล 2,704 หมู่บ้าน
หลั ง การประกาศใช้ บั ง คั บ กฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
พ.ศ. 2558 ปรากฏว่ า สภาพการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท
เศรษฐกิ จที่ มี ฐานรากจากการเกษตร รวมถึ งอุ ตสาหกรรมที่ ต่ อเนื่ องจากการเกษตร
ท าให้ การใช้ บั งคั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่
จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี โดยการประกอบกิ จการบางประเภทไม่ สามารถด าเนิ นการได้
เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ดาเนินการขอแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติการผั งเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานีมีความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ แผนและยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาต่ อไป โดยขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลง
ในประเด็ น ด้ า นการปรั บ ปรุ งบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวง และด้ า นการแก้ ไขข้ อ ก าหนด
การใช้ประโยชน์ ที่ ดิน ซึ่งได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ พระราชบั ญญั ติการผั งเมืองกาหนด
มาโดยลาดับ โดยได้นาเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม ๒๕60 กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
ประเด็นที่ 1 ด้านขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ (จานวน 1 เรื่อง)
ขอแก้ไขบั ญ ชีท้ ายกฎกระทรวงฯ โดยให้ ยกเลิ กช่องหมายเหตุ * เครื่ องจักร
ไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ในประเภทหรือกิจการโรงงานลาดับที่ 3 (2)
การขุด หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ข การก าหนดขนาดเครื่ อ งจั ก รไม่ เกิ น 50 แรงม้ า
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการดาเนินกิจการ การขุด หรือลอกกรวด ทราย
หรือดินซึ่งเป็นโรงงานจาพวกที่ 3 โดยปัจจุบันเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการดังกล่าวมีขนาด
เกินกว่า 100 แรงม้า

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย.61
วาระที่ 4.3
หน้า 28 - 32
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ประเด็นที่ 2 ด้านขอแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 1 เรื่อง)
ขอแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น เกี่ยวกับขนาดและความสูง
ของอาคาร และการเว้นที่ว่างของแปลงที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ข้อ 8 (1) และ (2) ดังนี้
จากเดิม
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่ อาศัย พาณิ ชยกรรม สถาบั นการศึกษา สถาบั นศาสนา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรือ
อาคารสูง แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณ
โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
แก้ไขเป็น
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม สถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการ สาหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรือ
อาคารสูง ยกเว้นในท้องที่ตาบลหัวนา อาเภอเขมราฐ ตาบลนาดี อาเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี และพื้นที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดพื้นที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 และฉบับที่ ๒๔ แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ใน
การรับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(2) ให้ มี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต
ยกเว้นในท้องที่ตาบลหัวนา อาเภอเขมราฐ ตาบลนาดี อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และ
พื้นที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่
3 และฉบับที่ ๒๔ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
เหตุผลในการขอแก้ไข
1) กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ได้ดาเนินการวาง
และจั ด ท ามาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2547 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ย าวนาน ท าให้ ส ภาพการณ์
มีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด
2) รัฐ บาลมีการผลั กดัน นโยบายบริห ารพื้นที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning)
โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย เช่น
อ้อยและมันสาปะหลัง ซึ่งเมื่อมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชแล้ว จาเป็นต้องมีโรงงานแปรรูป
ผลผลิตเพื่อรองรับ ซึ่งโรงงานแปรรูปดังกล่าวเป็นโรงงานจาพวกที่ 3 ซึ่งเป็นโรงงาน
ทีม่ ีขนาดสูงและใหญ่พิเศษ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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3) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งหินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมได้
อย่างคุ้มค่า
4) เพื่ อ เป็ น การรองรั บ การขยายตั ว และการก่ อ สร้ างโรงงานอุ ต สาหกรรม
ที่ ส ามารถรองรั บ สนั บ สนุ น การปลู ก พื ช ที่ ใช้ น้ าน้ อ ย และลดการปลู ก ข้ า วนาปรั ง
ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ตามนโยบายของรั ฐ บาลปั จ จุ บั น ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในพื้ น ที่ ที่ เหมาะสม เนื่ อ งจากมี วั ต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ จ านวนมาก
เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นาอุต สาหกรรมการผลิ ต เกษตรที่ มี ศั กยภาพของจั ง หวัด อีก ทั้ ง
ยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ในระดับชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ผลการพิจารณา (มีมติต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ข้อ 8
(1) และ (2) ตามที่เสนอ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็น ชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ
กิจการอื่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะข้อ
8 (1) ส่วนข้อ 8 (2) ให้คงข้อกาหนดไว้ตามเดิม ดังนี้
(1) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรือ
อาคารสูง ยกเว้นในท้องที่ตาบลหัวนา อาเภอเขมราฐ ตาบลนาดี อาเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานีและพื้นที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดพื้นที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 และฉบับที่ ๒๔ แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ใน
การรับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
เนื่องจาก เป็นการสนับสนุนรัฐบาลที่มีการผลักดันนโยบายบริหารพื้นที่เกษตรกรรม
ของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกพืชที่
ใช้ น้ าน้ อย ให้ พื้ นที่ สามารถตั้ งโรงงานที่ ประกอบกิ จการแปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตร
เพื่ อรองรั บ วัต ถุดิบ ภายในจั งหวัดอุ บ ลราชธานี ทั้ งนี้ ยังคงให้ มีพื้ น ที่ว่างไม่น้ อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกัน
ปั ญ หามลพิ ษ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อพื้ น ที่ ข้ างเคีย ง รวมถึ งควรพิ จารณาให้ มี ระบบวิธีก าร
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน และให้ คานึ งถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนราคาญ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนข้างเคียงด้วยโดยให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ประเด็ น การขอยกเลิ ก ข้ อ ก าหนด เรื่ อ ง เครื่ อ งจั ก รไม่ เกิ น 50 แรงม้ า
และคนงานไม่ เกิ น 50 คน ในประเภท หรือ กิ จ การโรงงานล าดั บ ที่ 3 (2) การขุ ด
หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น รถแบคโฮ 1 คั น เครื่ อ งจั ก รมี ก าลั งเกิ น 50 แรงม้ าแล้ ว จึ งเป็ น
ประเด็นปัญหาที่เห็นควรอนุญาตตามที่ขอแก้ไข ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่อง การขอแก้ไขข้อ
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น เกี่ยวกับขนาดและความสูงของอาคาร และ
ก า ร เว้ น ที่ ว่ า งข อ งแ ป ล งที่ ดิ น ใน ก าร ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ที่ ดิ น ป ร ะ เภ ท ช น บ ท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ข้อ 8 (1) และ (2) นั้น ในข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ส่งเสริมให้
ปลูกอ้อยหรือมันสาปะหลัง ถ้ามีข้อจากัด เรื่องความสูงจะส่งผลให้ไม่ส ามารถประกอบ
กิจกรรมแปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตร เพื่ อรองรับวัตถุ ดิ บภายในจังหวัดอุ บลราชธานี ตามที่
ส่ งเสริ มได้ คณะอนุ กรรมการฯ จึ งเห็ นควรให้ สามารถด าเนิ นกิ จกรรมได้ เฉพาะพื้ น ที่
ที่ ข อแก้ ไ ขเท่ า นั้ น ส่ ว นการให้ มี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของแปลงที่ ดิ น
ที่ยื่นขออนุญาตยกเว้นในท้องที่ตาบลหัวนา อาเภอเขมราฐ ตาบลนาดี อาเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาเห็ นว่าเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อพื้นที่โดยเฉพาะ
บริ เวณที่ ห่ างจากชุม ชนไม่ ม าก ดั งนั้ น การมี พื้ น ที่ เว้น ว่ างไม่ น้ อ ยกว่าร้อ ยละห้ าสิ บ
ของพื้ น ที่ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและพื้ น ที่ ข้ างเคี ย งได้ ในระดั บ หนึ่ ง
จึงไม่ควรยกเว้น
2. ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กฎกระทรวงฉบับที่ 2 เรื่องการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมจาพวกที่ 3 ได้กาหนดระยะห่างจากชุมชนและสถานที่ราชการในระยะ
100 เมตร ไว้ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม

5.3

เห็ น ชอบให้ แ ก้ไขบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมือ งรวม
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พ.ศ. 2558 ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) โดยให้ ย กเลิ ก ช่ อ ง
หมายเหตุ * เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน
ในประเภทหรื อ กิ จ การโรงงานล าดั บ ที่ 3 (2) การขุ ด หรื อ ลอก
กรวด ทราย หรื อ ดิ น และเห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขข้ อ กาหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ นในที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขี ยว) เฉพาะข้ อ 8 (1) ส าหรั บ (2) ให้ คงข้อกาหนดไว้ตามเดิ ม
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่ อ พิ จ ารณ าด้ าน ผั งเมื อ ง โด ย ให้ ห ารื อ กั บ ก อ งนิ ติ ก าร
และสานักที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ
ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ เจต น ารม ณ์ ข องค ณ ะกรรม ก ารผั งเมื อ ง
แล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวมจั งหวั ดชลบุ รี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดาเนินการ
โดยกรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งหมดของจั งหวัด ชลบุ รี มี เนื้ อ ที่
ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๗๓๖,๘๗๕ ไร่

ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 29 มิ.ย. –
1 ก.ค. 61
วาระ 4.2.1
หน้า 39 - 46
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เรื่อง/มติ
เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีได้เริ่มดาเนินการวางผังมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547
ทาให้ ปั จ จุ บั น สภาพการณ์ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลงไปไม่ ส อดคล้ อ งและรองรับ
กั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะเรื่ อ งของขยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ มี ป ริ ม าณ
เพิ่ ม มากขึ้น อย่ างต่ อเนื่ อง แต่พื้ น ที่ กาจัดขยะมีจากัดและวิธีการกาจัดขยะส่ ว นใหญ่
ใช้ วิ ธี ก ารฝั ง กลบ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ พื้ นที่ ค่ อ นข้ า งมากและยั ง ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระท บ
ต่อ สิ่ งแวดล้ อ มของจั งหวัด โดยรวม โดยเฉพาะพื้ น ที่ เกาะล้ านมี ป ริม าณขยะตกค้ าง
เป็ น จ านวนมาก และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น โดยมาจากขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
และนักท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชลบุรีจึงเร่งรัดให้ ดาเนินการกาจัดขยะ
มู ล ฝอยตกค้ า งให้ หมดไป โดยใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมและส่ ง เสริ ม ให้ เอกชน
เข้ ามาร่ วมลงทุ น ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้ องจั ดหาพื้ นที่ รองรั บการจั ดการขยะให้ เพี ยงพอ
และใช้พื้นที่ที่เป็นสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุ้มค่า รวมถึงวิธีการกาจัด
ขยะมู ล ฝอยที่ เ หมาะสม เพื่ อให้ การบ ริ ก ารจั ด การขยะของพื้ นที่ เกาะล้ า น
และจั งหวั ด ชลบุ รี เป็ น ไปอย่ างยั่ งยื น ในอนาคต ดั งนั้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
โดยส านั กงานโยธาธิการและผั งเมื อ งจั งหวัด ชลบุ รี จึ งมี ความประสงค์ที่ จะขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 จานวน 1 เรื่อง คือ
ขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เวณหมายเลข 1.16
(สี ช มพู ) เฉพาะบริ เวณที่ ดิ น ตามหนั ง สื อ ส าคั ญ ส าหรั บ ที่ ห ลวง เลขที่ ชบ ๐๓๓๔
ที่ดินเลขที่ ๑๑๙ ระวาง ๕๑๓๔ หมู่ที่ ๗ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เนื้ อที่ ๑๒ ไร่ ๙๕ ตารางวา เพื่ อ อนุ ญ าตโรงงานล าดั บ ที่ ๘๙ โรงงานล าดั บที่ ๑๐๑
โรงงานลาดับที่ ๑๐๕ โรงงานลาดับที่ 106 ให้สามารถดาเนินการได้ในบริเวณหมายเลข
๑.๑๖ (เกาะล้าน) โดยได้นาเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม ๒๕60 กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕60 และเสนอ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จ ารณาด้ านผั งเมื อง เมื่ อวั นที่ 26 มกราคม ๒๕61
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็น ขอแก้ไขข้อกาหนดบริเวณหมายเลข ๑.๑๖ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เฉพาะบริเวณที่ดินตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เลขที่ ชบ ๐๓๓๔ ที่ดินเลขที่ ๑๑๙
ระวาง ๕๑๓๔ หมู่ที่ ๗ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๙๕
ตารางวา
จากเดิ ม ข้ อ 6 ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชนให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
พาณิ ช ยกรรม เกษตรกรรม สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา สถาบั น ราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ส าหรับ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อกิ จการอื่ น
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ...
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1).โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้าย
กฎกระทรวงนี้...
- โรงงานลาดับที่ 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติและโรงงานส่งหรือ
จาหน่ายก๊าซแต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซที่เป็น น้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง จาพวกที่ 3

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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- โรงงานล าดั บที่ 101 โรงงานปรั บคุ ณ ภาพของเสี ยรวม (Central Waste
Treatment Plant) ยกเว้ น จ าพวกที่ 3 เฉพาะโรงงานบ าบั ด น้ าเสี ย รวมของชุ ม ชน
ให้ประกอบกิจการได้
- โรงงานล าดั บ ที่ 105 โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การคั ด แยก
หรือฝั งกลบสิ่ งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ วที่มีลั กษณะและคุณ สมบัติตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ จาพวกที่ 3
- โรงงานล าดั บที่ 106 โรงงานประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บการน าผลิ ตภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม จาพวกที่ 3
....
ข้อ 6 (12) กาจัดมูลฝอย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.10
แก้ไขเป็ น ข้ อ 6 ที่ ดิน ประเภทชุ มชนให้ ใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ นเพื่ อการอยู่อ าศั ย
พาณิ ช ยกรรม เกษตรกรรม สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา สถาบั น ราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ส าหรับ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อกิ จการอื่ น
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ...
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1).โรงงานตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวก
ท้ายกฎกระทรวงนี้...
โรงงานต้องห้ามท้ายกฎกระทรวงฯ ในลาดับที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ ให้ ได้รับยกเว้น
ให้ประกอบกิจการได้
- โรงงานล าดั บ ที่ 89 โรงงานผลิ ตก๊ าซ ซึ่ งมิ ใช่ ก๊ าซธรรมชาติ และโรงงานส่ ง
หรือจาหน่ายก๊าซแต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซที่เป็นน้ามันเชื้อเพลิง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง จาพวกที่ 3
- โรงงานล าดั บที่ 101 โรงงานปรั บ คุ ณ ภาพของเสี ย รวม (Central Waste
Treatment Plant) จาพวกที่ 3 ยกเว้นจาพวกที่ 3 เฉพาะโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชน ให้ประกอบกิจการได้
- โรงงานลาดับที่ 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติโ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
จาพวกที่ 3
- โรงงานล าดั บ ที่ 106 โรงงานประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บ การน าผลิ ตภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม จาพวกที่ 3
....
และแก้ไขข้อกาหนดในข้อห้าม
ข้อ 6 (12) กาจัดขยะมูลฝอย ให้สามารถดาเนินการได้
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เหตุผลในการขอแก้ไข
๑. เพื่ อ ให้ ร องรั บ การด าเนิ น การศู น ย์ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนด้ ว ยวิ ธี ก าร
เผาทาลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร
๒. เป็นนโยบายของจังหวัดชลบุรีในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย คุ้มค่า และยั่งยืนภายในจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เกาะล้ านเป็ น พื้ น ที่ ป ระเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ทั้ งเกาะ แต่ พื้ น ที่ เกาะล้ า น
ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารวางผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนและไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นผั ง เมื อ งรวมเมื อ งพั ท ยา
จึงได้กาหนดเป็นพื้นที่ชุมชน (สีชมพู) ตามผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี สามารถประกอบ
กิจกรรมได้บางประเภทและจะถูกห้ามประกอบกิจกรรมบางประเภทโดยเฉพาะเรื่อง
การกาจัดขยะหรืออุตสาหกรรมบางประเภท แต่เนื่องจากปัจจุบันเกาะล้านใช้วิธีการขน
ข ย ะ จ า ก เก าะ ม าขึ้ น ฝั่ งแ ล ะ น า ม า ก า จั ด พ ร้ อ ม กั บ ข ย ะ ข อ งเมื อ งพั ท ย า
แต่ ก ระบวนการขนส่ ง ขยะจากเกาะล้ านมายั งเมื อ งพั ท ยานั้ น เกิ ด ปั ญ หาบ่ อ ยครั้ ง
โดยเฉพาะปั ญ หาเรือเสี ย ปั ญ หาน้ าขึ้น ปัญ หาน้ าลง อี กทั้ งเกาะล้ านยังมีขยะสะสม
อยู่จานวนมาก เมื่อพิจารณาถึงความจาเป็นเกาะล้านเป็นที่หลวงที่ท้องถิ่นและจังหวัด
สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ และได้มีการศึกษาปัญหาขยะมาโดยตลอดจึงเห็นว่าการที่
ขนขยะจากเกาะล้านมานามากาจัดที่ฝั่งนั้น จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรที่
จะให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในพื้นที่ชุมชน (สีชมพู) โดยปรับให้สามารถประกอบ
กิ จ กรรมอุ ต สาหกรรมบางประเภท จ าพวกที่ ส ามารถก าจั ด ขยะได้ โดยที่ ป ระชุ ม
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ งมี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ เ สนอ
แต่ มี ข้ อ สั ง เกตที่ จ ะขอให้ เมื อ งพั ท ยาหรื อ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรจะต้ อ ง
มีการวางผั งเมืองรวมเกาะล้ านเป็ น การเฉพาะ เพราะเกาะล้ านเป็ นแหล่ งท่องเที่ย ว
ที่สาคัญและปัจจุบันมีชุมชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
2. เกาะล้ านจาเป็ นจะต้องมีที่กาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสี ย แต่มีความกังวลว่า
ท้องถิ่น หรือกรมควบคุมมลพิ ษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลได้มากเพียงใด
เนื่องจากท้องถิ่นยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้มีการว่าจ้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ทาการศึกษาแล้ว พบว่าเกาะล้านเหมาะสมที่
จะทาโรงก าจั ด ขยะมูล ฝอยแบบเผา ดั งนั้ น ผั งเมืองควรจะต้ องพิ จารณาข้อก าหนด
ที่ จ ะควบคุ ม การด าเนิ น การดั ง กล่ า ว เพราะถ้ า โรงเผาขยะมู ล ฝอยใช้ เทคโนโลยี
ที่ ไม่ เหมาะสมอาจก่ อ ให้ เกิ ด สารไดออกซิ น ซึ่ ง เป็ น สารก่ อ มะเร็ ง อี ก ทั้ ง เกาะล้ า น
มีขนาดเล็กเมื่อมีลมพัดมาจะทาให้สารไดออกซินกระจายตัวไปทั่วทั้งเกาะ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่ อ ชุ ม ชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ดั ง นั้ น ผั ง เมื อ งควรจะหารื อ กั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการกาหนดข้อกาหนดด้วย
3. เนื่ องจากบริ เวณเกาะล้ าน เกาะครก และเกาะสากมีป ระกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเมือง
พั ท ยา ซึ่ ง ประกาศใช้ ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2535 และปั จ จุ บั น ยั งมี ข้ อ ก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในเกาะล้านอยู่ ประกอบกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกาหนดให้
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โรงงานที่ทาเรื่องเตาเผาขยะถ้าไม่เกิน 50 ตัน ต้องทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้ อ งต้ น ถ้ า เกิ น 50 ตั น ต้ อ งรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA)
โดยจังหวัดชลบุรีจะมีคณะกรรมการผู้ชานาญการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
ส่วนเรื่องเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเสนอมานั้นว่า
เหมาะสมหรือไม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13 ซึ่ ง ประจ าอยู่ ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี ส านั ก งาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมจังหวัดชลบุ รี ติดตามดูแล ซึ่งพระราชบัญ ญั ติส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กาหนดให้มีการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่อง
การบ าบั ดน้ าเสี ยคงต้ องใช้ กฎหมายควบคุ มอาคารเพื่ อควบคุ มเมื องพั ทยา
รวมถึงกับผู้ประกอบการประเภทที่พักรีสอร์ท
4. เรื่ องน้ าเสี ยนั้ น โรงแรมทุ กแห่ งควรจะต้ องมี ระบบบ าบั ดน้ าเสี ยแบบพื้ นฐาน
เป็ น ของตนเอง ส่ ว นเรื่ อ งโรงเผาขยะในขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง หรื อ ก่ อ สร้ า งกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจะเข้ า ไปดู แ ลตรวจสอบได้ แ ค่ ไ หน อี ก ทั้ ง
กระทรวงมหาดไทยควรจะมี มาตรการการดู แลคุ ณ ภาพของระบบเผาขยะเพราะมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเผาขยะอยู่ เพื่อให้ได้โรงเผาขยะที่มีคุณภาพ
5. ประเทศไทยมีขยะหลายประเภท ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ในพื้นที่เกาะล้าน
มีขยะโดยรวมประมาณ 20 ตัน เมื่อแยกขยะที่เผาไม่ได้ออกมาจะเหลือขยะที่สามารถเผา
ได้ เพี ย ง 1 - 2 ตั น เท่ า นั้ น และวิ ธี ก ารเผาจะต้ อ งใช้ เตาเผาที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง ดั ง นั้ น
ถ้ า ขยะที่ เผาท าลายได้ เหลื อ เพี ย ง 1 - 2 ตั น ควรใช้ วิ ธี ก ารน าขยะมู ล ฝอยที่ ผ่ า น
การคั ด แยกแล้ ว มาผ่ า นกระบวนการแปรรู ป ให้ ก ลายเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ขยะ (Refuse
Derived Fuel, RDF) แล้วขนส่งนามาเผาในที่เดียวกัน ส่วนการฝังขยะควรจะต้องทา
บ่อ ฝัง ให้ถ ูก สุข ลัก ษณะ สุด ท้า ยแล้ว ผัง เมือ งควรก าหนดให้แ น่ช ัด ว่า แต่ล ะท้อ งที่
ที่มีการวางและจัดทาผังเมืองรวมจะต้องมีจุดกาจัดขยะเป็นของตนเอง
6. ในข้อเท็จจริงขยะของเมืองเกาะล้านเป็นปัญหามาโดยตลอด เพราะปัจจุบัน
เมืองพัทยาใช้วิธีกาจัดขยะโดยไปกองรวมไว้แล้วขนขึ้นเรือ แล้วนามาพักไว้ที่เก็บขยะ
ของเมื อ งพั ท ยา ซึ่ งขยะของเมื อ งพั ท ยาก็ มี จ านวนมากแล้ ว ดั งนั้ น จึ งไม่ ส ามารถ
ที่ จะจั ดการได้ ในระบบปั จ จุ บั น เมื อ งพั ท ยาจึ ง ใช้ วิ ธี ข นส่ ง ต่ อ ไปที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด ระยองอี ก ครั้ ง หนึ่ ง จึ ง ท าให้ เ กาะล้ า นมี ต้ น ทุ น ในการก าจั ด ขยะสู ง
ส่ ว นเรื่ อ งการสร้ า งโรงก าจั ด ขยะตามกฎ หมายก าหนดให้ ใ ช้ ง บประมาณที่ ตั้ ง
โดยส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มที่ เดีย วเท่ านั้ น
ซึ่งท้องถิ่นได้พยายามขอแก้ไขกฎหมายนี้ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณได้เอง
ปั จจุ บั น อยู่ ในระหว่างขั้น ตอนที่ขอแก้ไขกฎหมาย สาหรับ ข้อเสนอแนะที่ว่าขยะเกิด
ที่ไหนให้กาจัดที่นั่น ในทางปฏิบัติจะเกิดความไม่คุ้มทุน เพราะท้องถิ่นเล็ก ๆ ไม่มีงบประมาณ
พอที่ จ ะสร้ างแหล่ งกาจั ด ขยะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถึ งแม้ ปั จ จุ บั น จะมี ก ารคั ด แยกขยะ
ก่อนทิ้งแต่รถขนขยะไม่ได้มีการแบ่ งช่องแยกขยะทาให้ ขยะที่แยกทิ้งไว้ถูกเทรวมกัน
เหมื อ นเดิ ม ส่ ง ผลให้ เกิ ด ปั ญ หาในการแยกขยะ ดั งนั้ น ท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใกล้ เคี ยงกั น
ควรร่ วมกั นสร้ างแหล่ งก าจั ดขยะร่ วมกั นเพื่ อให้ เ กิ ดความคุ้ มทุ น โดยด้ า นเทคโนโลยี
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ที่ใช้ในการกาจัดคงต้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป
7. บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยโรงงานลาดับที่ 89 โรงงานผลิต
ก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจาหน่ายก๊าซ โรงงานลาดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของ
เสี ย รวม (น้ าเสี ย /เตาเผา) โรงงานล าดั บ ที่ 105 โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
การคั ด แยกหรื อ ฝงกลบสิ่ งปฏิ กู ล หรือ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ตามนโยบายของกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ถ้ าขยะมี ปริ มาณที่ เพี ยงพอให้ น าไปผลิ ตไฟฟ้ า
ก็จะต้องเพิ่มโรงงานลาดับที่ 88 โรงงานผลิต ส่ง หรือจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าด้วย ส่วนเรื่อง
ก า ร น า ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ที่ ผ่ าน ก า ร คั ด แ ย ก แ ล้ ว ม าผ่ าน กระบ วน การแป รรู ป
ให้ กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) นั้น ต้องมีโรงงานลาดับที่ 106
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนาผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไมใช้แลว หรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิ ตเป็ น วั ตถุ ดิ บ หรื อผลิ ตภั ณ ฑใหมโดยผานกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ทาง
อุ ต สาหกรรมด้ ว ย เพื่ อ ที่ จ ะน าพลาสติ ก มาแยกแล้ ว อั ด เป็ น ก้ อ นเพื่ อ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง
คงจะต้องอยู่ ที่ เจตนาของผู้ ว างผั งต้องการที่จะกาหนดหรือไม่ ถ้าต้องการก็ควรเพิ่ ม
ประเภทโรงงานดังกล่าวด้วย
8. เพื่ อป้ องกัน การน าขยะไปทาประโยชน์ อื่น ดังนั้ น โรงงานล าดับ ที่ 105
ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การคั ด แยกหรื อ ฝั ง กลบสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไมใช้ แ ลว
ควรจะต้องใส่ในช่องหมายเหตุว่าเป็นของเสียไม่อันตราย สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ลาดับที่ 89, 101 และ 105 จึงครอบคลุมแล้ว
9. ตามที่กรรมการผังเมืองกล่าวถึงเรื่อง การนาขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยก
แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้ กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)
และการผลิตไฟฟ้าจากขยะ หรือกระบวนการอื่น ๆ เช่น การแยก การเผา การทาปุ๋ย
การพิจารณาในครั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเภทโรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จะได้ไม่ต้องนากลับมาพิจารณาอีกครั้ง
10. เรื่องการกาจัดขยะมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะฉะนั้น
การที่ จ ะก าหนดว่ามาตรการและวิธีการใดที่ จะเหมาะสมกับ เกาะล้ านนั้ น ต้อ งผ่ าน
กระบวนการศึก ษาและต้ องใช้เวลา ดังนั้ น จึงเห็ น ว่าควรเปิ ด ให้ ส ามารถก าจั ด ขยะ
ได้เท่านั้น ส่วนจะใช้ระบบใดก็เปิดช่องให้ใช้วิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป
11. เกาะล้านควรจะมีการวางผังเมืองเฉพาะเพื่อที่จะสามารถกาหนดเทคโนโลยี
ในการบาบัดขยะที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น และขอฝากให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาถึงมาตรการที่จะให้สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือกรมควบคุมมลพิษเข้ามาช่วยดูแลเกาะล้าน
12. เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไขข้ อ ก าหนดในครั้ งนี้ เพราะเมื อ งพั ท ยามี ปั ญ หา
เรื่ อ งขยะ เมื อ งพั ท ยาจึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การสร้ า งศู น ย์ ก าจั ด ขยะ
โด ย จ ะ ด าเนิ น ก า รคั ด เลื อ ก เอ ก ช น เข้ าม าเป็ น ผู้ ด าเนิ น ก าร แ ต่ ต าม ม ติ
ของคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองกาหนดว่า “ทั้งนี้จะต้องเป็น
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การดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ” จึงเห็นว่าดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐนั้น
อาจจะแคบเกินไป เห็นควรใช้คาว่า “ดาเนินการโดยภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ ”
เพื่อให้ความหมายกว้างขึ้นซึ่งจะหมายความรวมถึงเอกชนที่ได้รับการประมูลสัมปทาน
หรือที่ได้รับการคัดเลือกจากเมืองพัทยาเท่านั้น หรืออาจจะหมายถึงเอกชนรายอื่น
ที่ขออนุญาตโดยถูกต้อง
13. ขอเสนอให้ ท้ อ งถิ่ น ตั้ ง คณะท างานติ ด ตามตรวจสอบ โดยร่ ว มกั บ
ส านั กงานสิ่ งแวดล้ อ มภาค ส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม
ตรวจสอบโครงการดังกล่าวส่วนเรื่องการจัดทาแผนการดาเนินการท้องถิ่นสามารถ
ขอความร่วมมือกับชุมชน หรือผู้ประกอบการรีสอร์ทโรงแรมต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อลด
ที่ จ ะน าขยะพลาสติ ก หรื อ ขยะเปี ย กมาด าเนิ น การบนเกาะ ส าหรั บ เรื่ อ งการท า
พลังงานไฟฟ้าจากขยะนั้น จะต้องใช้ขยะจานวนมาก เช่น ไฟฟ้า 10 เมกกะวัต ต้องใช้ขยะ
อย่างน้อย 500 ตัน/วัน จึงไม่คุ้มค่าเกาะล้านต้องการเพียงแต่จะลดขยะในเกาะอย่างไร
เพื่ อ ให้ เป็ น เกาะสี เขี ย วเป็ น เกาะที่ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ไ ด้ และขอฝากท้ อ งถิ่ น
เรื่ อ งการจั ด การภู มิ ทั ศ น์ เกาะ เนื่ อ งจากมี สิ่ งก่ อ สร้า งท าให้ ศั ก ยภาพของภู มิ ทั ศ น์
บางหาดเสียไป อีกทั้ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีคณะอนุกรรมการในเรื่อง
ของการจัดการภูมิทัศน์ที่ให้ความสาคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จั ง หวั ด ชลบุ รี พ.ศ. 2560 ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
โดยอนุ ญ าตให้ โรงงานลาดับ ที่ ๘๙, ๑๐๑ และ ๑๐๕ สามารถ
ประกอบกิจการได้ในบริเวณหมายเลข ๑.๑๖ (เฉพาะเกาะล้าน)
โดยมี เ งื่ อ นไขให้ ก าหนดแนวระยะป้ อ งกั น (Protection Strip)
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของแปลงที่ ดิ น และแก้ ไขข้ อ ก าหนด
ในข้อห้าม (๑๒) กาจัดขยะมูลฝอยให้สามารถดาเนินการได้ ภายใต้
การควบคุมดูแลของรัฐ
2. ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักผังประเทศและผังภาค
ประสานกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ เมืองพัทยา กาหนด
นโยบายและมาตรการ และตั้งคณะทางานในการติดตาม ควบคุม
ดู แ ลการจั ด การขยะ และการบ าบั ด น้ าเสี ย ไม่ มี ผ ลกระทบ
กับ สิ่งแวดล้อ มต่ อชุ มชน รวมทั้ งจั ดภู มิ ทัศ น์ ของเกาะล้า นให้ มี
ความสวยงามเป็นระเบียบสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อให้เกาะล้านซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมีความยั่งยืน
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5.4

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 ประกาศใช้บังคับ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓0 ตอนที่ 47 ก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 ด าเนิ น การโดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง มี พื้ น ที่ เ ขตวางผั ง
11,472.08 ตารางกิ โลเมตร หรื อ ประมาณ 7,170,045 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ทั้งหมดของจังหวัดน่าน
เนื่ อ งจากหลั งการประกาศใช้ บั งคั บ กฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจัง หวัด น่ าน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดน่านปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปทาให้ การใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดน่านไม่สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนมีผลกระทบ
ต่อการอยู่อาศัย การประกอบอาชี พของประชาชน รวมถึงความไม่สอดคล้องกับแผน
หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันและรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อรองรับการส่งเสริมการค้าชายแดน และ
เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด น่ า นมี ทิ ศ ทางการเติ บ โตอย่ า งเหมาะสมกั บ การพั ฒ นาในทุ ก ด้ า น
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง โดยส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั งหวั ด น่ า น
จึ งมี ความประสงค์ ที่ จ ะขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวม
จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 ในประเด็นด้านการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง จานวน 1 เรื่อง
และด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน 3 เรื่อง โดยได้นาเสนอ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดน่ าน จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ๒๕60 กรมโยธาธิการและผังเมือง จานวน 4 ครั้ง
ครั้ งที่ 1 เมื่ อวัน ที่ 24 ธัน วาคม 2558 ครั้งที่ 2 เมื่ อวัน ที่ 19 เมษายน 2560
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมือง จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การขอแก้ไขด้านการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ (จานวน 1 เรื่อง)
เรื่ องการขอยกเลิ กบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงผั งเมื องรวม โดยขอปรั บบั ญชี ท้ าย
กฎกระทรวงฯ ออก และกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข
1. เพื่อส่งเสริมการค้าการลุงทุนรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคต
เชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บแผนงานและแนวทางในการพั ฒนาของอุ ตสาหกรรม
จังหวัดน่าน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับการขยายตั วทางการค้า
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 29 มิ.ย. –
1 ก.ค. 61
วาระ 4.2.2
หน้า 46 - 54
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เรื่อง/มติ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาการผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพสูงให้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. เพื่ อสนั บสนุ นการลงทุ นของภาคอุ ตสาหกรรมในจังหวัด รวมถึ งเพื่ อให้ เกิ ด
การจ้างงานในจังหวัด
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงผั งเมื องรวมฯ ออก และ
กาหนดเป็นข้อห้ ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท
คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมฯ

ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 3 เรื่อง)
เรื่องที่ 1 การขอแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น เกี่ยวกับความสูง
ของอาคารและการเว้นที่ว่างของแปลงที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากเดิม
(1) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร
การวัดของความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับ
อาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
แก้ไขเป็น
“ข้อ 9 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อเกี่ย วข้อ งกับ เกษตรกรรม สถาบั นการศึ กษา สถาบัน ศาสนา สถาบั น ราชการ
และการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้เป็นไปตามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
(1) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร
เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการโรงงานให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึง
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้ น ดาดฟ้ า ส าหรับ อาคารทรงจั่ ว หรือปั้ น หยาให้ วัดจากระดับ พื้ น ดิ น ที่ ก่อ สร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต สาหรับ
การประกอบกิจ การโรงงานต้องมีที่ว่างโดยรอบและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ว่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ การใช้กฎกระทรวงผั งเมืองรวมจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้ อ งกั บ การประกอบกิ จ การโรงงานบางประเภทที่ มี ค วามสู ง
มากกว่าที่กฎกระทรวงกาหนด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด น่ า น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น เกี่ยวกับความสูงของอาคาร
และการเว้นที่ว่างของแปลงที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) ตามที่ เสนอ ส าหรั บ การประกอบกิ จ การโรงงานต้ อ งมี ที่ ว่ า งโดยรอบ
และปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ว่าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) จากข้ อ ก าหนดเดิ ม
ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั งเมื อ ง
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เ กิน ๑๐ เมตร เว้น แต่เ ป็น การประกอบกิจ การโรงงานให้มี
ความสูงไม่เกิ น ๒๓ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงปล่องโรงงาน
อุตสาหกรรม การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นที่ดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัด
จากระดับพื้นที่ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ ที่ มี ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๓๐ ของแปลงที่ ดิ น
ที่ยื่นขออนุญ าตสาหรับการประกอบกิจการโรงงานต้องมีที่ว่าง
โดยรอบและปลู ก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น เพื่ อเป็ น แนวกั น ชนไม่ น้ อยกว่ า
ร้อยละ ๓๐ ของที่ว่าง ทั้งนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา
การกาหนดระยะที่ว่างสาหรับปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติได้ต่อไป

เรื่องที่ 2 ขอแก้ไขข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยขอแก้ไข
ข้อห้ามตาม (1) ดังนี้
จากเดิม
(1) โรงงานทุ กจาพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
แก้ไขเป็น
(1) โรงงานล าดับที่ 7 (1) เฉพาะที่ใช้สารตัวทาละลาย โรงงานล าดับที่ 7 (4)
โรงงานลาดับที่ 11 (6) โรงงานลาดับที่ 16 โรงงานลาดับที่ 17 โรงงานลาดับที่ 27 (2)
โรงงานลาดับที่ 29 โรงงานลาดับที่ 30 โรงงานลาดับที่ 31 โรงงานลาดับที่ 32 (2)
โรงงานลาดับที่ 38 (1) โรงงานลาดับที่ 38 (2) เฉพาะที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
โรงงานล าดั บ ที่ 42 (1) (2) โรงงานล าดั บที่ 43 (1) ยกเว้ น การผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
และการผลิ ตปุ๋ ย เคมี ที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรด (Ammonium Nitrate) หรือ
โปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) โรงงานลาดับที่ 43 (2) ยกเว้นการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรด (Ammonium Nitrate) หรือ
โปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) โรงงานลาดับที่ 44 โรงงานลาดับที่
45 (1) (2) (3) โรงงานลาดับ ที่ 48 (4) (6) โรงงานลาดับที่ 49 โรงงานลาดับที่
50 (1) (2) (3) (4) (5) โรงงานล าดั บ ที่ 53 (6) โรงงานล าดั บที่ 57 (1) (2) (3)
โรงงานล าดับที่ 59 โรงงานลาดับ ที่ 60 โรงงานลาดับที่ 88 (1) (2) เว้นแต่การผลิ ต
พลั งงานไฟฟ้ าจากชี วมวลและก๊ าซธรรมชาติ โรงงานล าดั บที่ 88 (3) โรงงานล าดับ ที่ 89
โรงงานลาดับที่ 91 (2) โรงงานลาดับที่ 92 โรงงานลาดับที่ 98 โรงงานลาดับที่ 99
โรงงานล าดับ ที่ 101 เว้น แต่ โรงงานบ าบัดน้าเสี ยรวมของชุมชน โรงงานล าดับ ที่
103 (1) (2) (4) โรงงานลาดับที่ 105 โรงงานลาดับที่ 106
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วย
โรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม โดยจะกาหนด
ห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด น่ าน กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง และ
คณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มีความเห็ น สอดคล้ องกัน คือ
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
และเห็นชอบให้ยกเลิกการยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลและก๊าซธรรมชาติ
ในข้อห้ามโรงงานลาดับที่ 88 (2) ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในที่ดินประเภทชุมชน
(สี ช มพู ) ตามที่ เ สนอ ยกเว้ นโรงงานล าดั บที่ ๘๘ (๒) ให้ ยกเลิ ก
การยกเว้ นการผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าจากชี วมวล และก๊ าซธรรมชาติ
ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ

เรื่องที่ 3 ขอแก้ไขข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยขอแก้ไขข้อห้าม (1) ดังนี้
จากเดิม
(1) โรงงานทุ กจาพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
แก้ไขเป็น
(1) โรงงานลาดับที่ 29 โรงงานลาดับที่ 30 โรงงานลาดับที่ 31 เฉพาะที่มี
การหมัก ฟอก ฟอกย้อมสีหนังสัตว์หรือขนสัตว์ โรงงานลาดับที่ 38 (1) โรงงานลาดับ
ที่ 38 (2) เฉพาะที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า โรงงานลาดับที่ 42 (1) (2) โรงงาน
ลาดับที่ 45 (1) ยกเว้น การผลิตสีน้า โรงงานลาดับที่ 45 (2) (3) โรงงานลาดับที่ 48
(4) (6) โรงงานลาดับที่ 49 โรงงานลาดับที่ 50 (1) (2) (3) โรงงานลาดับที่ 50 (4)
ยกเว้น การท าแอสฟั ล ท์ติ กคอนกรีต โรงงานล าดับ ที่ 50 (5) โรงงานล าดับ ที่ 59
โรงงานลาดับ 60 โรงงานลาดับที่ 99 โรงงานลาดับที่ 103 (1) (2) (4)
เหตุผลในการขอแก้ไข
1) บั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดน่ าน พ.ศ. 2556
บางประเภท ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาแนวทางของอุตสาหกรรม จึงทาให้ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าประชาคมอาเซียนได้
อย่างเหมาะสม
2) เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมดูแลการป้ องกัน เหตุเดือดร้อนราคาญ และอันตรายตามระดับ ความ
รุ น แรงของผลกระทบต่ อ ประชาชน หรือ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยจะก าหนดห้ า มเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวัด น่ า น กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และ
คณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ น สอดคล้ องกัน คือ
เห็น ชอบให้แ ก้ไ ขข้อ กาหนดที่เกี่ย วกับ การประกอบกิจ การโรงงานอุต สาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผังเมืองรวมจังหวัดน่ าน เป็นผังเมืองรวมจังหวัด เดิม มีการกาหนดบัญชี
แนบท้ า ยกฎกระทรวง ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดมาก ดั ง นั้ น จึ ง ยกเลิ ก บั ญ ชี แ นบท้ า ย
กฎกระทรวง ตามนโยบายที่กาหนดไว้ โดยให้ ระบุไว้ในข้อกาหนดแทน การเขียน
ข้อกาหนดนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่ ส่วนเรื่องความสูงของอาคาร
ในหลาย ๆ จั งหวัดได้มีการแก้ไขโดยเฉพาะพื้นที่ ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมหลายแห่ งตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ช นบท ที่ ส าคั ญ ความสู ง โรงงาน
อุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ต้องไม่เกิน 10 เมตร ทาให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ ได้
จังหวัดน่ านจึ งขอแก้ไขให้ ด าเนิ น การหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี ความสู ง
ไม่เกิน 10 เมตร เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการโรงงานให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงปล่องโรงงานอุตสาหกรรมให้ตามความเหมาะสมตามกิจกรรม
ที่ได้กาหนดไว้และต้องมีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของที่ว่าง และปลูกไม้ยืนต้น
เพื่อเป็นแนวกันชนและการกลั่นกรองมลพิษ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กาหนดชนิดของต้นไม้
ไว้ในประกาศกระทรวงว่าให้ใช้ไม้ยืนต้นพื้นถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก เพราะจะทาให้เข้า
กับระบบนิเวศบริเวณนั้น ๆ อีกทั้งยังง่ายต่อการบารุงรักษา โดยสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลรับรองการศึกษาพันธุ์ไม้ที่ลดมลพิษ
เฉพาะภาคตะวันออก
3. เรื่องความสูงของอาคารควรพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากในข้อกาหนด
กาหนดว่า สาหรับการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่นให้สามารถดาเนินการ หรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีค วามสู งไม่เกิน 10 เมตร เว้นแต่เป็น การประกอบกิจการโรงงาน
ให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ความหมายของอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร คือ อาคารขนาด
ใหญ่ตามกฎหมายควบคุมอาคารจะต้องถูกควบคุมตามกฎหมายควบคุมอาคาร จึงขอให้
กองนิ ติการได้ตรวจสอบวิธีการเขียนข้อกาหนดความสู งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการกาหนดความสูงด้วย
มติที่ประชุม

5.5

เห็ นชอบให้ แก้ ไขข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
อุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานในที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อ พิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง และ
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมฯ

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓0 ตอนที่ 43 ก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 ด าเนิ น การโดยกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง มี พื้ น ที่ เขตวางผั ง 429
ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ 268,125 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ นที่ อ าเภอดอยสะเก็ ด
อ าเภอสารภี อ าเภอสั นทราย อ าเภอแม่ ริ ม อ าเภอเมื องเชี ยงใหม่ อ าเภอสั นก าแพง
และอาเภอหางดง รวมทั้งสิ้น 49 ตาบล
จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่กาลังมีการขยายตัวในการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็ น พื้น ที่ศูน ย์กลางการค้าและบริการของภาคเหนือ ที่เชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ด้านระบบโครงสร้ างพื้ น ฐาน และด้ านการค้าและบริการ ส่ งผลให้ เกิ ด การลงทุ น
ด้านอสั งหาริ มทรั พ ย์ และด้ านอุ ตสาหกรรมเป็ นจ านวนมาก ประกอบกั บ ในพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่กาลังเกิดโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกหลายโครงการ เช่น โครงการ
รถไฟความเร็ วสู งกรุ งเทพฯ - เชี ยงใหม่ โครงการท่ าอากาศยานนานาชาติ เชี ยงใหม่
แห่งที่ 2 โครงการถนนวงแหวนรอบ 4 เป็นต้น ซึ่งทิศทางในการพัฒนาพื้นที่จึงต้องเป็น
การเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่บริการและการท่องเที่ยว ให้มีการส่งเสริม
เกื้อกูลกัน อย่างสมดุล และสนับสนุนการขยายตัวด้านการบริการ การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒ นาของจังหวัด เชียงใหม่ ดังนั้น

ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 29 มิ.ย. – 1
ก.ค. 61
วาระ 4.2.3
หน้า 54 - 62
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เรื่อง/มติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดเชียงใหม่
จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
จานวนทั้งสิ้ น 3 ประเด็น โดยได้น าเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
และเสนอคณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อพิ จ ารณ าด้ า นผั ง เมื อ ง เมื่ อ วั น ที่
30 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็น ที่ 1 ขอแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ อยู่อาศัย
หนาแน่ น น้ อย (สี เหลื อ ง) บริ เวณหมายเลข 2.14, 2.15 และ 2.17 ในบริเวณ
เส้ น ขนานระยะ 500 เมตร จากศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1001
ฟากตะวันตก และทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 ฟากเหนือ โดยขอยกเลิกข้อห้าม
ดังนี้
- โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
- การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
- ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
- การประกอบกิจการใด ๆ ดาเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
โดยกาหนดความสูงเป็น 18 เมตร
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และสาระส าคัญ ที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ข้อ 4 ที่กาหนดให้
เมืองเชียงใหม่เป็น เมืองศูนย์ กลางการท่องเที่ยวและบริก ารระดับ สากล (Tourism
Hub/World’s Tourist Destination, MICE city, Medical/Health Hub) เมื อ งศู น ย์ ก ลาง
การค้ าการลงทุ น และการคมนาคมขนส่ ง (Northern Land Port) เมื องแห่ งเกษตร
ปลอดภัย (Northern Food Valley) เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคเหนื อ
ส่งเสริมงานหัตถอุตสาหกรรม และอุ ตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
ภาคเหนือ
ผลการพิจารณา (มีมติตา่ งกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เห็นควรให้แก้ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) โดยให้นาความเห็นแนวทางแก้ไขฯ
เสนอเป็นข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการด้านผังเมือง ดังนี้
๑. กระบวนการจัดทาและปรับปรุงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518
2. แก้ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26/1 แห่ งพระราชบั ญญั ติการผั งเมือง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 บริเวณหมายเลข 2.14, 2.15 และ 2.17 ในเส้นขนาน
ระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 และเส้นขนาน
ระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ชม.3029 (บริเวณแยกรวมโชค – มีชัย
และพื้นที่ต่อเนื่อง) ตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 2.14, 2.15 และ 2.17
และให้ น าข้ อ คิ ด เห็ น เสนอต่ อ คณะกรรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง
และคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เห็นควร ดังนี้
1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 และทางหลวงชนบท
ชม. 3029 ในบางส่ ว นของบริ เวณหมายเลข 2.14, 2.15 และ 2.17 ตามที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอโดย
(ก) ให้ยกเว้นการใช้บังคับข้อความในวรรคสอง (6) โรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ (7) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ และ (8) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(ข) ให้ประกอบกิจการใดๆ ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร
2. ขอให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สานักผังเมืองรวม
และกองนิติการร่วมกันพิจารณาเขียนคาบรรยายขอบเขตให้มีความถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์
ตามที่เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางหลัก ของภาคเหนือ มีพื้นที่เขตผังเมืองรวม
เมืองเชี ยงใหม่ ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร พื้ นที่ ส่ วนกลางของผั งเมืองรวมเมือง
เชียงใหม่ เป็ นพื้ นที่ เชิ งอนุ รั กษ์ โดยเฉพาะศิ ลปวัฒนธรรมไทย เนื่ องจากเป็ นเมื องเก่ า
มาก่ อนการพั ฒนาจึ งขยายตั ว ออกไปรอบนอก ไม่ ส่ งเสริม ให้ เกิดการพั ฒ นาในพื้ น
ส่วนกลาง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่า ในประเด็นการขอแก้ไขจานวน 3 เรื่อง คือ
การขอแก้ไขการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การขอแก้ไขข้อ กาหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ในที่ดิน ประเภทที่อยู่ อาศัยหนาแน่ น น้ อย (สี เหลื อง) เพื่ อรองรับการขนส่ งมวลชน
ให้ ส ามารถใช้พื้น ที่ได้มากขึ้น เพราะเป็นพื้ นที่ต่อเนื่ องกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่ น ปานกลาง (สี ส้ ม ) เดิม สภาพปั จจุ บั นมี การขยายตั ว ของกิจกรรมต่าง ๆ
ทางด้านธุรกิจเกิดขึ้น และยั งมีพื้น ที่ที่จะพัฒ นาได้อีกส่วนหนึ่ง จึงขอเปลี่ยนแปลง
ให้ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ได้มากยิ่งขึ้น โดยขอยกเว้นข้อกาหนดในที่ดินประเภท
ที่อยู่ อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) แต่การแก้ไขนั้นอาจจะมี ข้อเสี ย คือ จะต้องท า
ความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ ว่าบริเวณดั งกล่าวกาหนดเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เหมือนกัน แต่ข้อกาหนดไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามพื้นที่
ที่เสนอมานั้น มีความคลาดเคลื่อนกับตอนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากในการ
พิจ ารณาของคณะอนุ กรรมการฯ พื้นที่บริเวณดังกล่ าวได้ลากเส้นขนานตรงขึ้น มา
โดยมี ร ะยะขนานกั บ ศู น ย์ ก ลางถนนเป็ น ระยะ 500 เมตร การพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นว่าการบรรจบกันเป็นมุมแหลมไม่เหมาะสมควรจะใช้รัศมี
500 เมตร จากศูนย์กลางสี่ แยกมาบรรจบกับระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนน
เป็ น แนวที่ จ ะให้ ข้ อ ก าหนดเป็ น กรณี พิ เศษ ส่ ว นประเด็ น เรื่อ งการยกเลิ ก ข้ อ ห้ า ม
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เรื่อง/มติ
บางอย่างหรือกิจกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถทาได้ คือ เรื่องความสูงโดยเฉพาะ
ในที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัย หนาแน่ น น้อย (สี เหลือง) ในผั งเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
กาหนดให้สูงได้ไม่เกิน 12 เมตร เป็นหลัก แต่ในบริเวณดังกล่าวกาหนดเพื่อเป็นพื้นที่
รองรับการพัฒนาในอนาคต การกาหนดความสูงไม่เกิน 18 เมตร จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรกาหนดความสูงไว้ไม่เกิน 23 เมตร
2. เรื่องสถานีรถไฟฟ้าทราบว่าจะมีรายงานการศึกษาความเหมาะสมบริเวณ
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา จึงขอฝากผู้ วางผั งช่วยน าเรื่องดังกล่ าว
ไปพิจารณาในการวางผังด้วย ส่วนเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารที่ใช้บังคับควบคุมอาคาร
ที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ควรมีการผ่อนผันให้โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไรสามารถดาเนินการได้
3. เรื่ องเส้ นขนานระยะ 500 เมตรนั้ น ระหว่างแบบรัศ มี และแบบเหลี่ ย ม
คิดว่าแบบเหลี่ยมได้พื้น ที่มากกว่า ผู้ที่ถือครองที่ดินจะรู้สึกเป็นธรรมเพราะได้สิทธิ
เสมอภาคกัน ส่วนทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 1001 ไม่มีทางคู่ขนาน ในอนาคต
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการเชื่อ มทาง โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ควรต้ องมี การวางแผนการเชื่อ มทางด้ว ยและในอนาคตจั งหวัดเชี ยงใหม่จะมี การ
พัฒนาที่รวดเร็ว การปรับปรุงแก้ไขจะต้องเร่งพิจารณาดาเนินการเพราะราคาที่ดินจะสูง
มากขึ้น เพราะในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูง จะมีการพัฒนาเมืองบริเวณดังกล่าว
ค่อนข้างมาก
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 เป็นเส้นทางที่สาคัญ เพราะเชื่อมต่อ
เมืองกับเมือง อาเภอกับอาเภอ จากการดูสภาพพื้นที่จริงนั้น ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งอยู่
ในความดูแลของกรมทางหลวง ยังไม่มีทางเท้า ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ควรแก้ปัญหา
โดยกาหนดมาตรการร่วมมือระหว่างกรมทางหลวงและเทศบาล เพื่อพัฒนาสองฟากฝั่ง
ของถนนให้คงสภาพเป็นทางหลวงแผ่นดินให้ได้
5. ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถกาหนดเงื่อนไขในการพัฒนาได้
หรือไม่ เนื่องจากภาคเอกชนจะได้รับ ประโยชน์ในการเพิ่มความสูง ตัว อย่างเช่น
หากกาหนดให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ไม่ ว่าจะเป็นการเพิ่มความสู งของโครงการ
หรืออาคารชุดต่าง ๆ ควรกาหนดเงื่อนไขว่าจะต้องจัดทาถนนเพื่อเป็นทางสาธารณะ
หรือทางระบายน้า เป็นต้น เพื่อให้โครงการในพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นภาระกับทางราชการ
6. ทางหลวงชนบท 3029 มีบทบาทเป็นวงแหวนรอบที่ 2 จึงต้องพิจารณา
ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระทบกับบทบาทของถนน
7. ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองแล้ว
จะเข้าสู่กระบวนการการปิ ดประกาศ 30 วัน ซึ่งจะมีคาร้องของผู้มีส่วนได้เสี ยจึงขอให้
ส านั กงานโยธาธิก ารและผั งเมื องจั งหวัด เชี ยงใหม่ถื อโอกาสนี้ น าคาร้ องเหล่ านั้ น
มาเป็นข้อมูลเพื่อไปประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๗
ในบริ เวณเส้ นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากศู นย์ กลางทางหลวง
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เรื่อง/มติ
แผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๐๑ ฟากตะวั น ตก และทางหลวงชนบท
หมายเลข ๓๐๒๙ ฟากเหนือ โดยยกเลิกข้อห้ามโรงแรมตามกฎหมาย
โรงแรม การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ่ ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า สาหรับการ
ประกอบกิจการใด ๆ ดาเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงเป็น ๑๘ เมตร
ให้ แก้ ไขเป็ น ด าเนิ นการได้ ในอาคารที่ มี ความสู งไม่ เกิ น ๒๓ เมตร
ตามที่นาเสนอในครั้งนี้ ทั้งนี้ โดยให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการ
พั ฒนา และระบบการจราจรบริ เวณทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข
๑๐๐๑ และทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๙ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรรมผังเมืองต่อไป
ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโรงงาน จากเดิม “ไม่มี” เป็นข้อกาหนดใหม่ “ข้อ...ให้โรงงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการ
อยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลง
ที่ ดิ นที่ เป็ นที่ ตั้ งของโรงงานเดิ ม ซึ่ งเจ้ าของโรงงานเดิ มเป็ นผู้ ถื อกรรมสิ ทธิ์ หรื อมี สิ ทธิ
ครอบครองอยู่ ก่ อนวั น ที่ กฎกระทรวงนี้ มี ผลใช้ บั งคั บ หรื อเป็ น พื้ นที่ ในที่ ดิ นที่ เป็ น
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้
บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม”
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เพื่ อให้ สอดรับกั บภาคเศรษฐกิ จของจั งหวั ดเชี ยงใหม่
ที่มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสขยายตัวด้านการค้าการลงทุนให้กับ
ผู้ประกอบการรายเดิมและช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ผลการพิจารณา (มีมติตา่ งกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เห็ นควรเพิ่ มข้อกาหนดการประกอบ
กิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตผั งเมื อ งรวมเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยน าความเห็ น
แนวทางการแก้ไขฯ เสนอเป็นข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการด้านผังเมือง ดังนี้
1. กระบวนการจัดทาและปรับปรุงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518
2. แก้ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26/1 แห่ง พระราชบัญ ญติ การผังเมือง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควร ให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน โดย
1. ให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการผังเมืองให้ครบถ้วน ดังนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการ เช่น จานวนผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ปัจจุบันในเขตผังเมืองรวม จานวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ จานวนเงินลงทุน
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เรื่อง/มติ
ในปัจจุบันของผู้ประกอบกิจการและที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มหากมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ
จานวนแรงงานปัจจุบันของผู้ประกอบกิจการที่มีการจ้างงานและที่คาดว่าจะจ้างงานเพิ่ม
หากมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ เป็นต้น
- ข้อมู ลเกี่ยวกับโรงงานอุ ตสาหกรรม เช่น จานวนและประเภทของโรงงาน
ที่ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวง ที่ตั้งและการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ได้รับ ผลกระทบจากกฎกระทรวงและที่คาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มหากมีก ารแก้ไข
กฎกระทรวงฯ ที่ตั้งและการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อชุมชนหากมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ รวมถึงวิธีการบรรเทาปัญหาที่คาดว่า
จะเกิดผลกระทบ
- ข้ อ มู ล อื่ น ๆ เช่ น บริ เวณและจ านวนประชาชนที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ผลกระทบหากมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ
2. การขอแก้ไขกฎกระทรวงกรณี ดังกล่ าวจะส่ งผลให้ โรงงานทุกประเภท
และทุกจาพวกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดในเขต
ผั งเมื องรวมเมือ งเชี ย งใหม่ สามารถขยายพื้ นที่ โรงงานได้ ไม่ เกิ นหนึ่ งเท่ าของพื้ น ที่
โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม จึงขอให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พิจารณาเงื่อนไขการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้รอบคอบ เพราะอาจเกิดมลภาวะจาก
โรงงานอุตสาหกรรมกระจายในเขตผังเมืองรวมและส่ งผลกระทบต่อการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่สาคัญของเมืองเชียงใหม่
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เห็นควร ดังนี้
1. เห็นควรให้แก้ไขในหลักการให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การโรงงาน โดยเพิ่ ม ข้ อ ความดั ง ต่ อ ไปนี้ “ข้ อ ......
ให้ โรงงานที่ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ กฎกระทรวงให้ ใช้บังคั บ
ผังเมืองรวมเมืองเชีย งใหม่ พ.ศ. 2555 นี้มีผ ลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่
ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดิน แปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดิน ที่เป็น ที่ตั้ง ของโรงงานเดิม ซึ่ง เจ้า ของโรงงานเดิม เป็น ผู้ถือ กรรมสิท ธิ์
หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่า
ของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม”
2. ขอให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานผังเมืองรวม
และกองนิติการร่วมกันพิ จารณาเขียนข้อความให้มีความถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์
ตามที่เสนอ โดยให้ใช้แนวทางตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยปฏิบัติอยู่
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
เรื่องการขยายพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนนั้น คือ
ให้ ส ามารถขยายโรงงานได้ อีกหนึ่ งเท่ า โดยมี เงื่อ นไขว่า 1. ต้ องเป็ น อุตสาหกรรม
ที่มีมาก่อนกฎกระทรวงฯ จะประกาศใช้บังคับ 2. เป็นที่ดินแปลงเดิมหรือเป็นที่ดิน
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเจ้าของเดิมและเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับที่ดินแปลงเดิม เพื่อเป็นการ
ผ่อนคลายความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 224 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินเกี่ยวกั บการ
ประกอบกิจการโรงงานจากเดิม “ไม่ได้กาหนด” เป็นข้อกาหนดใหม่
“ให้ โรงงานที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จการอยู่ ก่ อนวั น ที่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะ
ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดิน
ที่ เป็ น ที่ เป็ น ที่ ตั้ งของโรงงานเดิ ม ซึ่ งเจ้ าของโรงงานเดิ มเป็ น
ผู้ ถื อกรรมสิ ทธิ์ หรื อมี สิ ทธิ ครอบครองอยู่ ก่ อนวั นที่ กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ
หรือเป็นพื้นที่ ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ของเจ้ าของโรงงานเดิ มอยู่ ก่ อนวั นที่ กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ
ผังเมื องรวมเมื องเชี ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ มีผลใช้ บั งคั บ ทั้ งนี้
ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม ” ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง โดยมอบหมาย
ให้ กองนิ ติ การตรวจสอบการเขี ยนข้ อก าหนดให้ ถูกต้ องตรงตาม
เจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมือง ก่อนนาไปปิดประกาศ ๓๐ วัน

ประเด็นที่ 3 ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และขอใช้บัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ใหม่
เหตุผลในการขอแก้ไข
1. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แบบบู รณาการ และสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555
2. ให้ เป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2558
เรื่องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และมาตรฐานกลาง
และบัญชีท้ายข้อกาหนดผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2560)
ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผั งเมือง และ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นควรให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
และใช้ (ร่า ง) บัญ ชีท้า ยกฎกระทรวงฯ ตามที่สานัก งานโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
จังหวัดเชียงใหม่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญ ชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ และให้ ใช้ บั ญ ชี ท้ าย
กฎกระทรวงฯ ใหม่ ตามที่ เสนอ โดยให้ เพิ่ มเติ มโรงงานล าดั บที่ ๖
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างให้สามารถดาเนินการได้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 225 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

5.6

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 ประกาศบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เมื่อครบกาหนด 5 ปี ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ครั้งละ 1 ปี จานวนสองครั้ง ซึ่ งเดิมจะสิ้นสุ ดการบังคั บใช้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศใช้บังคับ
ทาให้ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 ไม่สิ้นสุดการบังคับใช้ โดยมีพื้นที่เขตวางผัง
167 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 104,812.5 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหมูม่น
ตาบลบ้านเลื่อม ตาบลสามพร้าว ตาบลหมากแข้ง ตาบลหนองนาคา ตาบลหนองบัว
ตาบลเชียงพิณ ตาบลนาดี ตาบลหนองขอนกว้าง ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมืองอุดรธานี
จั งหวัด อุดรธานี ประกอบด้ วยองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น จ านวน 9 แห่ ง ได้แ ก่
เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสาโรง เทศบาลตาบลหนองบัว เทศบาล
ตาบลบ้ านจั่น และพื้น ที่บ างส่ ว นของเทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามพร้าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองนาค า ปั จ จุ บั น ได้ ถ่ า ยโอนภารกิ จ การวาง
และจัดทาผังเมืองรวมให้ท้องถิ่นดาเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
เนื่องจากภายหลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553
เมื่ อวั นที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่ าสภาพการณ์ ของเมื องอุ ดรธานี ในปั จจุ บั น
มีการเปลี่ยนแปลงไปทาให้การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีไม่สอดคล้องกับสภาพ
การใช้ประโยชน์ ที่ดินในปั จจุบั น ไม่สามารรถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สั งคม
และการอยู่ อ าศั ย ของจั งหวัด อุ ด รธานี องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตวางผั ง
จึงมีความประสงค์ ที่จ ะขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั งเมืองรวม
เมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 ในประเด็นด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน 1 เรื่อง ในประเด็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดกฎกระทรวงฯ ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยได้นาเสนอคณะที่ ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองอุดรธานี เมื่อวัน ที่ 14 มีน าคม 2559 กรมโยธาธิการและผั งเมือง เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2559 และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
มาโดยลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็น ขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลง/เพิ่มเติม ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
อุดรธานี พ.ศ. 2553
จาก ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เพื่อเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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เรื่อง/มติ
เป็ น ข้ อ ๑๔ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณู ปการเป็ นส่ วนใหญ่ ส าหรับการใช้ ประโยชน์ที่ ดิ น เพื่ อกิจการอื่ นให้ ใช้ ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑,
๗.๒, ๗.๓, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙, ๗.๑๐ และหมายเลข ๗.๑๓ ให้ ใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การเป็นส่ ว นใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลเมืองหนองสาโรงเป็นพื้นที่
ที่มีความต่อเนื่องกับเทศบาลนครอุดรธานี ส่งผลให้มีเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง
มีการขยายตัวของอาคารหลายประเภทเพิ่มขึ้น เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย
ทั้ งประเภทบ้ านเดี่ ย วและหมู่ บ้ านจั ด สรร ทั้ งนี้ ข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมกาหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นไม่เกินร้อยละ ๕
ของที่ ดิ น ประเภทนี้ ในแต่ ล ะบริ เวณ พบว่ า พื้ น ที่ อ นุ ญ าตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อกิจ การอื่น ตามที่ กาหนดไว้ในกฎกระทรวงผั งเมืองรวมเมืองอุดรธานี มีแนวโน้ ม
ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของเมือง
ผลการพิจารณา (มีมติต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี เห็นชอบการแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมื อ งอุ ดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๖/๑ ในข้ อ ๑๔ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขีย ว) ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกั บ
เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณู ปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่ เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙,
๗.๑๐ และหมายเลข ๗.๑๓ ให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็ นส่วนใหญ่ ส าหรับ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิ บ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ตามที่เสนอ
กรมโยธาธิการและผังเมือง การประชุมประกอบการให้ความเห็นด้ านผังเมือง
ไม่เห็นชอบการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา
๒๖/๑ เนื่ องจากบทบาทและแนวโน้ มของการพั ฒ นาในเมื อ งอุ ด รธานี มี ก ารเติ บ โต
อย่างรวดเร็ว การแก้ไขบางบริเวณในครั้งนี้ยังไม่สามารถกาหนดทิศทางการพัฒ นา
ได้อย่างครบถ้วนและสมบู รณ์ ประกอบกับปัจจุบันท้องถิ่น กาลังดาเนินการปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ครั้งที่ ๓ อีกทั้งระยะเวลาในการดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมฯ
ทั้งฉบับกับการแก้ไขบางบริเวณใช้ระยะเวลาไม่แตกต่างกันมากนัก และเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีที่บังคับใช้อยู่ จึงไม่เห็นชอบในการแก้ไข
กฎกระทรวงฯ.ในครั้งนี้และเสนอแนะให้ท้องถิ่นเร่งดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองอุดรธานี ครั้งที่ ๓ โดยเร่งด่วน

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกาหนดกฎกระทรวงฯ ข้อกาหนด ๑๔ ดังนี้ “ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็นส่ ว นใหญ่ ส าหรับ การใช้ประโยชน์ที่ดิ น
เพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ล ะบริเวณ ยกเว้น
บริเวณหมายเลข ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙, ๗.๑๐ และ ๗.๑๓
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรับการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. โดยหลั ก การทั่ ว ไป การก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
โดยเฉพาะในพื้นที่ ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) จะกาหนดไม่เกินร้ อยละห้ า ถ้าหาก
ต้องการจะส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่ควรที่จะมีกิจกรรมอื่น
มากเกินไปจนทาให้เจตนารมณ์ของพื้นที่สีเขียวเปลี่ยนแปลงไป แต่โดยหลักการทั่วไป
หากเป็นเมืองใหญ่ ๆ พื้นที่โดยรอบชุมชนเมืองจะมีกิจกรรมกระจายเข้าไปอยู่ในพื้นที่มากขึ้น
ดังนั้น การอยู่อาศัยซึ่งเป็นกิจกรรมรองจะมีปัญหาในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้ชุมชนใหญ่
จึงทาให้เกิดความกังวลว่ามีที่ดินแล้วจะสร้างบ้านไม่ได้ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นที่ให้ไว้ไม่เกินร้อยละห้านั้น ควรที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นชอบให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในบางบริเวณ
ส่วนเรื่องที่จะให้ที่อยู่อาศัยเป็นกิจกรรมหลักเห็นว่าไม่สมควร ถ้าให้สามารถจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ได้ ต่ อ ไปก็ ค งเป็ น ชุ ม ชนเมื อ ง จะท าให้ ผิ ด เจตนารมณ์ ข องการ
กาหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
2. พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในแนวคิดของการวางผัง เพื่อเป็นพื้นที่
รองรับการพัฒนาในอนาคต แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่ยังเป็นเขตชนบทและเกษตรกรรม
ตามหลักการไม่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒ นาในส่วนของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขีย ว) เพื่อไม่ให้เมืองกระจายตัวแบบไร้ทิศทาง ควรให้เกิดเมืองในที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) แต่เพื่อไม่ให้เกิด
การรอนสิ ทธิจนเกิน ไป จึ งอนุ โ ลมให้ กิจการอื่นบางส่ว นที่ไม่ใช่กิจกรรมหลั กเข้าไป
ใช้ป ระโยชน์ ในพื้น ที่ได้ไม่เกิน ร้อยละห้ าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ดังนั้น
จึงขอถามว่าที่ดินประเภทที่อยู่ อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สี แ ดง) ที่ ก าหนดไว้ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ เต็ ม พื้ น ที่ แ ล้ ว หรือ ยั ง รวมทั้ งในการพิ จ ารณา
ให้ กิจ กรรมอื่น ในที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ควรจะต้องคานึ ง
ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะมารองรับด้วย

อ้างอิง
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

3. จากข้อมูลที่เสนอมานั้ น น้าประปาสามารถจ่ายในรัศมี 100 เมตร จากถนน
สายหลัก ดังนั้น การที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรจะต้องคานึงเรื่องของน้า ไฟฟ้า
และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ กิ จ กรรมอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ขอให้ ต รวจสอบและปรั บ แก้ ไขจากข้ อ มู ล ที่ เสนอมานั้ น
น้าประปาสามารถจ่ายในรัศมี 100 เมตร จากถนนสายหลัก ดังนั้น การที่จะเข้าไปอยู่
ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วควรจะต้ อ งค านึ ง เรื่ อ งของน้ า ไฟฟ้ า และระบบสาธารณู ป โภค
ให้ เพียงพอต่อความต้ องการ ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่นเพิ่มขึ้น
ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ไข
4. โดยสภาพของเมื อ งอุ ดรธานี เป็ น เมื องที่ มี การเจริญ เติบ โตค่อ นข้างเร็ว
โดยจะเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง)
คิดเป็นร้อยละห้าสิบของพื้นที่วางผัง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว พื้นที่ดังกล่าวจะมีประมาณร้อยละ
15 - 20 ของพื้นที่วางผังเท่านั้น คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ได้ก็มีความเห็นเช่นเดียวกับ
กรมโยธาธิการและผั งเมืองควรต้องวางผั งใหม่ทั้งหมด แม้แต่เขตผั งก็อาจจะต้องมี
การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสม เพราะฉะนั้ น การปรับ ปรุงผั งในที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่อยู่ติด กับเมืองบางส่วนก็จะเป็นพื้นที่รองรับ
การกระจายตัวในอนาคตบางส่วนก็คงต้องรักษาไว้ รวมทั้งในปัจจุบันมีพื้นที่ชุมชนย่อย
ของแต่ละเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรจะมีการกาหนดศูนย์กลาง
รองเพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในตัวเมืองอุดรธานีและพื้นที่ข้างเคียง สาหรับการประชุม
คณะอนุ กรรมการผั งเมืองฯ ที่มีมติเห็ นชอบนั้น เพื่อแก้ปัญ หาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่มีที่ดินและไม่สามารถสร้างบ้านได้ ดังนั้น จึงเห็นควรจะผ่อนคลายความเดือดร้อน
ในระดับหนึ่ง
มติที่ประชุม

5.7

เห็น ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ยกเว้นประเด็นการอนุญาต
ให้การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งไม่ใช่การจัดสรรที่ดินอยู่ใน
กิจกรรมหลัก ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
โดยให้ท้องถิ่นจัดทามาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อกิ จ การอื่น ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด และควรพิ จ ารณาเร่ งรั ด
ดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีทั้งฉบับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

เรื่ อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดาเนินการโดย
กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง มี พื้ น ที่ เขตวางผั ง 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
36,875 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก

ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 23 พ.ย. 61
วาระ 3.2
หน้า 18 - 28
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เรื่อง/มติ
ตาบลปากพนั ง ต าบลบางพระ ต าบลหู ล่ อ ง และต าบลบ้ านเพิ ง อ าเภอปากพนั ง
จั งหวัด นครศรี ธ รรมราช ประกอบด้ วยองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น 6 แห่ ง ได้แ ก่
เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลตาบลบางพระ องค์การบริห ารส่วนตาบลปากพนัง
ฝั่ ง ตะวั น ตก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากพนั ง ฝั่ ง ตะวั น ออก องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลหูล่อง และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพิง.
ภายหลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ปรากฏว่า มีปัญหา
ประชาชนได้รับผลกระทบจากการกาหนดระยะถอยร่นริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013
ในเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง และโรงงานอุตสาหกรรมในบัญชีท้ายกฎกระทรวง
ไม่รองรับนโยบายการพัฒนาของพื้นที่เมืองปากพนัง ดังนั้น เพื่อประโยชน์สาธารณะ
และเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชน
ในผังเมืองรวมเมืองปากพนั ง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการและผั งเมือง
โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคั บผั งเมืองรวมเมื องปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2555.ในประเด็น การขอแก้ไขด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน
1 เรื่อง และการขอแก้ไขบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ จานวน 3 เรื่อง
โดยได้น าเสนอคณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมเมื องปากพนั ง จังหวัด นครศรีธ รรมราช
จ านวน 2 ครั้ ง ครั้ งที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และครั้งที่ 2 เมื่ อ วั น ที่
12 มิถุนายน ๒๕61 กรมโยธาธิการและผังเมือง จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
20 กุมภาพั นธ์ 2561 และครั้ งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕61 และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕61 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ขอแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ระยะถอยร่นริมทางหลวง
หมายเลข 4013 ดังนี้
- บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (นครศรีฯ - ปากพนัง) ในเขตผังเมืองรวม
เมื องปากพนั ง ในเขตองค์ การบริ หารส่ วนต าบลปากพนั งฝั่ งตะวั นตก ก าหนดที่ ว่ าง
ตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ ระยะ ๖ เมตร
- บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) ซึ่งอยู่ในเขตทาง
เทศบาลตาบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก และองค์การ
บริหารส่วนตาบลหูล่อง กาหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๐๑๓ ระยะ ๖ เมตร
- บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ปากพนัง - หัวไทร) ในเขตผังเมืองรวม
เมืองปากพนัง อยู่ในเขตเทศบาลตาบลบางพระ และองค์การบริหารส่วนตาบลปากพนัง
ฝั่งตะวันออก ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อกาหนดเดิม
ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ไม่มีวรรคสี่
ข้อ 13 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) วรรคห้า

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
“การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นริ มทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ ยงเมื อง)
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร”
(ร่าง) ข้อกาหนดใหม่
ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เพิ่มเติมวรรคสี่
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (นครศรีฯ ปากพนัง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร”
ข้อ 13 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) วรรคห้า
“การใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นริมทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ ยงเมือง)
และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (นครศรีฯ - ปากพนัง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข
1).เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของเจ้าของแปลงที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4013 จึงปรับแก้ไขข้อกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
6 เมตร เนื่องจาก
- ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๔๐๑๓ (ตอนเลี่ ยงเมือง) ไม่ ได้ท าหน้าที่
เป็นถนนเลี่ยงเมือง แต่ทาหน้าที่เป็นถนนสายหลักที่จะเดินทางเข้าเมืองปากพนัง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓.(ตอนเลี่ยงเมือง) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๑๓ (ปากพนั ง - หั วไทร) เกิด จากการบริจาคที่ดิน ของเจ้าของที่ดิ น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่
- แปลงที่ดินที่ได้รับผลกระทบ จานวน ๖๔๐ แปลง
๒) เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงเพิ่มข้อกาหนดในที่ดินประเภทที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อยและที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๐๑๓ (นครศรีฯ – ปากพนัง) ในเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ปากพนัง – หัวไทร) ในเขตผังเมืองรวม
เมื อ งปากพนั งไม่ ก าหนดที่ ว่ างขนานริ มเขตทาง เนื่ องจากเกิ ด การกั ดเซาะชายฝั่ ง
อย่างรุนแรงและไม่มีโครงการที่จะขยายเขตทาง
ผลการพิจารณา (มติสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมเมื อ งปากพนั ง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผัง เมือ งเพื ่อ พิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง มี มติ สอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้แก้ไขระยะถอยร่นริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (นครศรีฯ - ปากพนัง)
และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ มทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ ยงเมื อง)
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่าระยะ ๖ เมตร เนื่องจาก
- ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักที่ใช้ในการเดินทางระหว่างอาเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช อาเภอปากพนัง อาเภอหัวไทร และจังหวัดสงขลา ไม่ได้สัญจร
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ยงเมือง) ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณจราจร

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ยงเมือง) มีความกว้าง 40 เมตร ซึ่งยังรองรับ
ปริมาณจราจรได้อยู่ ดังนั้น การกาหนดระยะถอยร่นไว้เพื่อขยายเขตทางข้างละ 15 เมตร
จึงมากเกินกว่าที่จาเป็น
- ผั งเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อไม่ให้เกิดการพัฒนาเกาะตัวตามแนวถนนไว้แล้ว โดยกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓
(ตอนเลี่ยงเมือง) ตลอดแนวสายทาง
๒. ทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข ๔๐๑๓ (ปากพนัง - หั วไทร) ไม่ได้กาหนด
ระยะถอยร่นโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากขนาดเขตทางปัจจุบัน
มีความกว้าง ๔๐ เมตร มีผิวจราจรกว้าง 14 เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินส่ว นใหญ่
เป็นเกษตรกรรมยังรองรับปริมาณการจราจรได้อยู่ รวมทั้งกรมทางหลวงยังไม่มีโครงการ
ที่จะขยายผิวจราจร อีกทั้งพื้นที่ตามแนวชายฝั่งมีการกัดเซาะอย่างรุนแรง
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การขอลดระยะถอยร่นในบริเวณถนนเลี่ยงเมืองจากเดิม 15 เมตร เหลือ 6 เมตร
นั้น ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านการจราจรหรือไม่ เพราะหากทางเลี่ยงเมืองจะพัฒนา
ให้ มีการจราจรเพิ่มมากขึ้น อาจทาให้ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเป็นทางเลี่ยงเมือง
ส่วนทางออกควรมีการหารือกับกรมทางหลวงเพื่อกาหนดจุดทางออกที่เหมาะสม
2. การลดระยะถอยร่นจาก 15 เมตร เหลือ 6 เมตร อาจก่อให้เกิดอันตราย
มากยิ่งขึ้น เพราะจะมีบ้านเรือนเกาะตามแนวถนนใกล้ยิ่งขึ้น
3. เรื่องถนนเลียบชายฝั่งทะเลที่ถูกน้าทะเลกัดเซาะนั้น กรมทางหลวงอาจจะ
มีโครงการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเกิดขึ้นแน่นอน จึงควรตรวจสอบโครงการต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเหมาะสมกับระยะถอยร่น 6 เมตร หรือไม่ และเรื่องทางแยกที่เชื่อมกับ
ถนนเลี่ ย งเมื องมี ก ารควบคุ ม หรื อ มาตรการทางผั ง เมื อ งเพื่ อ รั ก ษาบทบาทของ
ถนนเลี่ยงเมืองไว้หรือไม่
4. ถนนเลี่ ยงเมื องไม่ใช่ ถนนที่ รองรับการเจริญเติ บ โตของเมื อง แต่ มีบ ทบาท
เพื่อการคมนาคมและขนส่งระหว่างเมือง หากกาหนดระยะถอยร่น 6 เมตร อาจทาให้มี
ชุมชนเกาะตัวบริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองจนกลายเป็นถนนกลางเมืองได้
5. จากเดิ มเมืองปากพนั งมีความส าคัญ เป็นอันดับ 2 รองจากอาเภอเมือง
นครศรี ธ รรมราช แต่ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมของเมื อ งปากพนั ง ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป
โดยปัจจุบันกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ลดน้อยลง ซึ่งพื้นส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นที่ลุ่มบางส่วน การใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อการอยู่อาศัย
จึงไม่หนาแน่น สาหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ทางเลี่ยงเมือง) เป็นเพียง
ถนนที่เชื่อมชุมชนฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวัน ออก เป็น เส้นทางที่ประชาชนในท้องถิ่น
ใช้เท่านั้น อีกทั้ง จากสภาพปัจจุบัน ถนนดังกล่าวถูกน้ากัดเซาะเสียหายไปมากแล้ว
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองจึงมีมติที่ประชุมเห็นควรกาหนด
ระยะถอยร่นจาก 15 เมตร เป็น 6 เมตร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเหมาะสม
กับพื้นที่
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6. ชุมชนปากพนังไม่มีความเชื่อมโยงกัน ระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
ควรหาแนวทางที่ จ ะเชื่ อมชุ ม ชนทั้ งสองฝั่ งเข้ าด้ ว ยกั น โดยอาจให้ ตอนเลี่ ย งเมื อ ง
เป็ น ส่ วนหนึ่ งของเมืองและการพั ฒ นาของเมืองทั้งสองฝั่ง แต่ในส่ วนของตัว ชุมชน
ควรสร้างสะพานเพื่อเชื่อมชุมชนเข้าด้วยกัน
7. เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะแปลงที่ดินที่มีขนาดเล็ ก
เมื่อได้บริจาคให้สร้างถนนถึง 40 เมตรแล้ว และมีการกาหนดระยะถอยร่นไว้ข้างละ
15 เมตรอีกนั้น ที่ดินของประชาชนบางรายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขระยะถอยร่ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข
๔๐๑๓ ตามมติ ข องคณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมเมื อ งปากพนั ง
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓
(นครศรี ฯ – ปากพนั ง) ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓
(ตอนเลี่ยงเมือง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑3 (ปากพนัง – หัวไทร)
ไม่กาหนดระยะถอยร่น โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ขอยกเลิกกิจการโรงงาน ๒ ลาดับ ได้แก่ โรงงานลาดับที่ ๑๒ (๖)
(๘) (๑๐) และโรงงานลาดับที่ ๑๐๐ (๒)
เหตุ ผลในการขอแก้ไข เพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการท ามะขามอัดเม็ด
มะนาวอั ดเม็ ดหรือผลไม้อัดเม็ด การอบ หรื อคั่ วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ หรื อการเคลือบถั่ ว
หรือ เมล็ด ผลไม้ ด้ว ยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือ ช็อ กโกแลต และการทาลูก กวาด
หรือ ทอฟฟี่ ไม่มีผ ลผลิต ในพื้น ที่ผังเมือ งรวมเมือ งปากพนัง และไม่มีความต้องการ
ให้ มี โรงงานการทา พ่ น หรื อ เคลื อ บเชลแล็ ก แล็ ก เกอร์ หรื อ น้ ามั น เคลื อ บเงาอื่ น
เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน
ผลการพิจารณา (มติสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมเมือ งปากพนัง กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกโรงงาน 2 ลาดับ ได้แก่ โรงงานลาดับ 12 (6) (8) (10) และโรงงาน
ลาดับที่ 100 (2)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกกิจการโรงงาน 2 ลาดับ ได้แก่ โรงงานลาดับ
ที่ 12 (6) การท ามะขามอัด เม็ ด มะนาวอัด เม็ ด หรื อผลไม้
อัด เม็ด (๘) การอบ หรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือ
การเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้
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หรือช็อกโกแลต (๑๐) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่ และโรงงาน
ลาดั บที่ ๑๐๐ (๒) การทา พ่ น หรื อเคลือบเชลแล็ก แล็ กเกอร์
หรือน้ามันเคลือบเงาอื่น ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองปากพนัง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
กลุ่ มที่ 2 ขอแก้ ไขเพิ่ มประเภท ชนิ ด ขนาด จากเดิ มที่ สามารถด าเนิ นกิ จการ
ได้อยู่แล้ว จานวน ๒๙ ลาดับ ได้แก่ โรงงานลาดับที่ ๒ ลาดับที่ ๔ ลาดับที่ ๙ ลาดับที่ ๑๐
ลาดับที่ ๑๑ ลาดับที่ ๑๒ ลาดับที่ ๑๓ ลาดับที่ ๑๔ ลาดับที่ ๒๐ ลาดับที่ ๒๖ ลาดับที่ ๒๘
ลาดับที่ ๓๔ ลาดับที่ ๓๖ ลาดับที่ ๕๕ ลาดับที่ ๕๘ ลาดับที่ ๖๑ ลาดับที่ ๖๒ ลาดับที่
๖๓ ลาดับ ที่ ๖๔ ลาดับ ที่ ๖๕ ลาดับ ที่ ๖๖ ลาดับที่ ๗๐ ลาดับที่ ๗๑ ลาดับที่ ๗๕
ลาดับที่ ๙๑ ลาดับที่ ๙๒ ลาดับที่ ๙๔ ลาดับที่ ๙๘ และลาดับที่ ๑๐๐
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อประโยชน์สาธารณะและให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเมืองปากพนัง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ลาดับที่ ๒ ของจังหวัด
นครศรีธ รรมราช มีบ ทบาทเป็ น ศูน ย์กลางอาเภอ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการประมงที่สาคัญ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิตและการให้บริการสินค้า
และบริการต่าง ๆ แหล่งผลิตอาหารและสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
กับเกษตรกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลการพิจารณา (มีมติตา่ งกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมเมื องปากพนั ง เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม จากเดิ ม
ที่ดาเนินการได้แต่มีการปรับเพิ่มประเภท ชนิด ขนาด ๒๙ ลาดับ ตามร่างแก้ไขบัญชีท้าย
กฎกระทรวง
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบร่างแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ
แต่ให้มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. โรงงานลาดับที่ 4 (1) การฆ่าสัตว์ ให้คงบัญชีท้ายกฎกระทรวงไว้ตามเดิม
เนื่องจากไม่เหมาะสมที่จะมีการฆ่าสัตว์ ตามลาดับที่ 4 (1) ในพื้นที่ชุมชนอยู่อาศัย
ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง) และที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และเพื่อสุขอนามัยในชุมชน
2..โรงงานลาดับที่ ๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด
ซอย บด หรือย่อยน้าแข็ง โรงงานจาพวกที่ ๒ และ ๓ ดาเนินการได้ในที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และโรงงานจ าพวกที่ ๒ ด าเนิ น การได้ ใ นที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ
(สีม่วงอ่อน) สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ให้สามารถดาเนินการ ได้เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๑๔ หมายเลข ๑.๑๗ หมายเลข
๑.๑๘ และหมายเลข ๑.๑๙ และห้ามใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็น
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มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มประเภท ชนิ ด ขนาดของโรงงาน 29
ลาดั บ โดยไม่ให้เพิ่ มลาดับที่ ๔ (๑) การฆ่าสัตว์ ในที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่ น ปานกลาง (สี ส้ ม ) และให้ เพิ่ ม ล าดั บ ที่ ๑๔ โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือ ตัด ซอย บดหรือย่อย
น้าแข็ง โรงงานจาพวกที่ ๒ และ ๓ ให้ดาเนินการได้ในที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๑๔
หมายเลข ๑.๑๗ หมายเลข ๑.๑๘ และหมายเลข ๑.๑๙ โดยห้ามใช้
แอมโมเนี ย เป็ น สารท าความเย็ น และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

กลุ่ ม ที่ 3 ขอเพิ่ ม ให้ ด าเนิ น กิ จ การโรงงานได้ จ านวน ๑๙ ล าดั บ ได้ แ ก่
โรงงานลาดับที่ ๕ ลาดับที่ ๖ ลาดับที่ ๗ ลาดับที่ ๘ ลาดับที่ ๑๕ ลาดับที่ ๔๓ ลาดับที่
๔๖ ลาดับ ที่ ๔๗ ลาดับที่ ๕๓ ล าดับที่ ๖๗ ล าดับที่ ๗๗ ลาดับที่ ๗๘ ล าดับที่ ๘๖
ลาดับที่ ๘๘ ลาดับที่ ๘๙ ลาดับที่ ๙๐ ลาดับที่ ๑๐๑ ลาดับที่ ๑๐๕ และลาดับที่ ๑๐๖
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อประโยชน์สาธารณะและให้สอดคล้ องกับนโยบาย
การพั ฒ นาเมื อ งปากพนั ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที่ สาคั ญ ลาดั บ ที่ ๒
ของจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช มี บ ทบาทเป็ น ศู น ย์ ก ลางอ าเภอ และเป็ น ศู น ย์ กลาง
อุตสาหกรรมต่อเนื่ องจากการประมงที่ส าคัญ อีกทั้ งเพิ่ม ศักยภาพในภาคการผลิ ต
และการให้บริการสินค้าและบริการต่าง ๆ แหล่งผลิตอาหารและสินค้าด้านการเกษตร
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลการพิจารณา (มีมติตา่ งกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมเมือ งปากพนั ง .เห็ น ชอบการขอแก้ ไขบั ญ ชีท้ าย
กฎกระทรวงฯ ตามที่เสนอ โดยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment Plant) โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนิ น การได้ ในที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่ นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่หนาแน่นน้อยให้ดาเนินการได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ
2. โรงงานลาดับ ที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
โรงงานจาพวกที่ ๓ ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
และที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) โดยห้ ามการคั ดแยกประเภท
ที่เป็นอันตราย การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยให้ดาเนินการ
ได้เฉพาะคัดแยกเท่านั้น

อ้างอิง
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กรมโยธาธิการและผั งเมื อง เห็ นชอบการขอแก้ไขบั ญ ชีท้ ายกฎกระทรวงฯ
ตามที่เสนอโดยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. โรงงานลาดับที่ 88 (1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนให้ดาเนินการ
ได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ดาเนินการได้ในที่ดิน
ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง) เนื่ อ งจากกิ จการดั งกล่ าวอาจส่ งผล
กระทบต่อพื้นที่ชุมชน
2. โรงงานลาดับที่ 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่ง
หรือจาหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซที่เป็นน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการควบคุมน้ ามัน เชื้อเพลิงให้ ดาเนินการได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) เนื่องจากกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน
3. โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment Plant) โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนิ น การได้ ในที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่ นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ ห นาแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง) ให้ ด าเนิ น การได้ เฉพาะ
หน่วยงานของรัฐ
4. โรงงานล าดั บ ที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การคั ด แยก
หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงานจาพวกที่.๓ ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลื อง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) โดยห้ามการคัดแยก
ประเภทที่เป็นอันตราย การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ให้ดาเนินการได้เฉพาะคัดแยกเท่านั้น
5..โรงงานล าดั บที่ ๑๐๖ โรงงานประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บการน าผลิ ตภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมโรงงานจาพวกที่ ๓ ดาเนินการได้ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) โดยห้ า มขยะอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กากพิ ษ
ห้ามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานที่เป็นอันตราย
คณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง.เห็ นชอบการขอแก้ไข
บัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ตามที่เสนอ โดยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. โรงงานลาดับที่ 88 (1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนให้ดาเนินการ

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
ได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ดาเนินการได้ในที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ชุมชน
2. โรงงานลาดับที่ 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่ง
หรือจาหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซที่เป็นน้ามันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงให้ดาเนินการได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) เนื่องจากกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน
3. โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment Plant) โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนิ น การได้ ในที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง) และที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว )
โดยดาเนินการได้เฉพาะเตาเผาขยะที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น โดยการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ดาเนินการได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ
4. โรงงานลาดับที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ
ฝั งกลบสิ่ งปฏิ กู ล หรื อ วัส ดุ ที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว ที่ มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงานจาพวกที่ ๓ ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลื อง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) โดยห้ามการคั ดแยก
ประเภทที่ เป็ น อั น ตราย การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย
ให้ดาเนินการได้เฉพาะคัดแยกเท่านั้น
5. โรงงานล าดั บที่ ๑๐๖ โรงงานประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บการน าผลิ ตภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมโรงงานจาพวกที่ ๓ ดาเนินการได้ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามขยะอิเล็กทรอนิกส์ กากพิษ ห้ามผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานที่เป็นอันตราย
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2548 ได้กาหนดการแยกขยะ
อัน ตรายกับ ขยะไม่อัน ตรายไว้ ชัดเจน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเตาเผาขยะ
เนื่องจากเตาเผาขยะที่เป็นอันตรายและเตาเผาที่ไม่เป็นอันตรายนั้นมลพิษที่เกิดขึ้น
และระบบกาจัดมลพิษทีแ่ ตกต่างกัน
2. ก่อนนาขยะออกจากโรงงานจะมีการขออนุญาตก่อน โดยของเสียที่เป็นอันตราย
ไม่สามารถนาออกจากโรงงานได้
3. ในกรณีที่จาเป็นต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมลาดับที่ 105 ลาดับที่ 106
ควรกาหนดให้สามารถดาเนินกิจการได้เฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เพราะมลพิษ
ที่เกิดขึ้นจากโรงงานจะได้ไม่กระจายออกสู่พื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจะควบคุม
ได้ยาก การตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมการจัดการจะง่ายกว่า
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มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ แก้ ไขบั ญ ชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ ตามที่ เสนอ ตามมติ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง โดย
1. ล าดั บที่ ๘๘ (๑) การผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าจากพลั งงาน
แสงอาทิ ตย์ ยกเว้ น ที่ ติ ดตั้ งบนหลั งคา ดาดฟ้ า หรื อส่ วนหนึ่ ง
ส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้ าอยู่ หรื อใช้ สอยได้ โดยมีขนาด
กาลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ไม่เกิน
1,000 กิ โลวั ต ต์ (๒).การผลิ ต พลั งงานไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
ความร้อนและล าดั บที่ ๘๙ โรงงานผลิ ตก๊าซซึ่ งมิใช่ ก๊าซธรรมชาติ
และโรงงานส่ งหรื อ จ าหน่ ายก๊ า ซ แต่ ไม่ รวมถึ งโรงงานส่ งหรื อ
จาหน่ายก๊าซที่เป็นน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามั นเชื้ อเพลิ งให้ ด าเนิ นการได้ เฉพาะที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน
2. ล าดั บที่ ๑๐๑ โรงงานปรั บคุ ณภาพของเสียรวม (Central
Waste Treatment Plant).โรงงานจ าพวกที่ ๓ ให้ ด าเนิ นการได้
ในที่ ดิ น ประเภทที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ น น้ อย (สี เหลื อง) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขี ยว) ให้ด าเนินการได้เฉพาะ
เตาเผาขยะที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น โดยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ดาเนินการได้เฉพาะ
หน่วยงานของรัฐ
3. ลาดั บที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคั ดแยก
หรื อ ฝั ง กลบสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ที่ มี ลั ก ษณะและ
คุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญั ติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ดาเนินการได้
ในที่ ดิ น ประเภทที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ น น้ อย (สี เหลื อง) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) โดยห้ ามการคั ดแยก
ประเภทที่ เป็ น อั น ตราย และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
ที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง) ให้ ด าเนิ น การได้ เฉพาะ
คัดแยกเท่านั้น
4. ล าดั บ ที่ ๑๐๖ โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิต
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ โดยผ่ า นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต
ทางอุตสาหกรรม โรงงานจาพวกที่ ๓ ดาเนินการได้ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามขยะอิเล็กทรอนิ กส์ กากพิ ษ
ห้ามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานที่เป็นอันตราย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรพิจำรณำเรือ่ งอื่น ๆ

6. เรื่อง การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ลาดับที่

เรื่อง/มติ

6.๑

เรื่อง ขอยกเลิกผู้มีอานาจในการวางและจัดทาผังเมืองรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 7 ผัง
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวมตามนโยบายการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา จานวน 153 ผัง จากการติดตามตรวจสอบปรากฏว่ามีผั ง
ที่ถ่ายโอนภารกิจที่สิ้นสุดการบังคับใช้ จานวน 71 ผัง โดยการปรับปรุงผังของผังที่ถ่ายโอน
และสิ้ น สุ ดการใช้ บั งคั บ เป็ น ผั งที่ ได้ ด าเนิ นการในขั้ นตอนที่ 1 - 4 จ านวน 19 ผั ง
ขั้นตอนที่ 5 - 8 จานวน 27 ผัง และขั้นตอนที่ 9 - 18 จานวน 25 ผัง เนื่องจาก
การปรับปรุงมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกรมโยธาธิการและผังเมือง
จึ งได้ ติ ดตามประสานสอบถามองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ปรากฏว่ าองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งเมื่อดาเนินการปรับปรุงผังไปแล้วมีปัญหาและไม่มีความก้าวหน้า
บางแห่งยังไม่ได้เริ่มดาเนินการปรับปรุงผัง ประกอบกับปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้ ผังเมืองรวมมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
ซึ่งมี องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นหลายแห่ งได้มี หนั งสื อถึ งกรมโยธาธิการและผั งเมื อง
เพื่อขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยดาเนินการวางและปรับปรุงผัง
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งผั ง เมื อ งรวมสิ้ น สุ ด การใช้ บั ง คั บ
และการปรั บ ปรุ งผั งไม่ มี ความก้ าวหน้ า กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื องพิ จารณาแล้ ว
เห็นควรขอยกเลิกผู้มีอานาจในการวางและจัดทาผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการถ่ายโอน เพื่อที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ดาเนินการวาง หรือปรับปรุง
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ และจะได้ คื น ภารกิ จ ให้ ท้ อ งถิ่น เช่ น เดิ ม ต่ อ ไป โดยก าหนดหลั ก เกณฑ์
การพิจารณาขอยกเลิกผู้มีอานาจในการวางและจัดทาผังเมืองรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. เป็นผังหมดอายุการใช้บังคับ
2. เป็นผังที่ยังไม่เริ่มดาเนินการวางและปรับปรุงผัง
3. เป็นผังที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ประสบปัญหาภัยพิบัติ มีการขยายตัวของเมือง/
ชุมชน อย่างรวดเร็ว
4. มีความสาคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
สาคัญของประเทศ รองรับการพัฒนาของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ควรมีการขยายพื้นที่วางและจัดทาผังมากกว่าเขตผังเดิม
6. กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความพร้อมในการดาเนินงานวางและจัดทาผั ง
ทัง้ ในเรื่องงบประมาณและบุคลากร
7. เหตุผลอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่
จากหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวในเบื้องต้น กรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงขอเสนอผังเมืองรวมที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จานวน 7 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวม
เมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผังเมืองรวม
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ และผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 20 ก.พ. 61
วาระที่ 4.2
หน้า 30 - 36

- 239 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เพื่ อขอยกเลิ กผู้ มี อ านาจในการวางและจั ดท าผั งเมื องขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
เพื่อที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ดาเนินงานวางหรือปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไป
และเมื่ อได้ ดาเนิ น การวางหรือ ปรับ ปรุง เสร็จแล้ วจะได้คื นภารกิจให้ ท้ องถิ่ นเช่นเดิ ม
กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจึ งได้ น าเรื่ อ งดั งกล่ าวเสนอคณะอนุ กรรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อ พิจ ารณากฎหมายด้านการผั งเมื อง ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่
1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็น ชอบเกณฑ์การพิจารณาในการยกเลิกการเป็นผู้มีอานาจในการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงาน
วางและจัดทาผังเมืองรวม และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้มีอานาจในการวาง
และจั ด ท าผั ง เมื อ งรวม กรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ความประสงค์
เป็ น หนั ง สื อ ขอให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งเป็ น ผู้ ว างและจั ด ท าผั ง เมื อ งรวม
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1.1 เป็นผังที่ปัจจุบันได้หมดอายุบังคับใช้และไม่สามารถดาเนินการได้
โดยหากไม่ มี ก ฎหมายผั งเมื อ งบั งคั บ ใช้ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ การจั ด การด้ านการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก
1.2 พื้นที่วางผังมีบทบาทและมีความสาคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น
เป็นพื้น ที่ยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ พื้นที่พิเศษรองรับการพัฒนาของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ
หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
1.4 เหตุ ผ ลอื่ น ๆ ตามความเหมาะสมของข้ อ เท็ จ จริ งในแต่ ล ะพื้ น ที่
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจากัด
ไม่สามารถดาเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองให้เกิดประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร
2. เห็นชอบการขอยกเลิกการเป็นผู้มีอานาจในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานวางและจัดทาผังเมืองรวม
ทั้ง 7 แห่ง ตามที่เสนอ แล้วให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการวางและปรับปรุง
ผังเมืองรวมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ แล้วจึงคืนภารกิจให้ท้องถิ่นเช่นเดิมต่อไป ดังนี้
2.1 ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
2.2 ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2.3 ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.4 ผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.5 ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
2.6 ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ
2.7 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. โดยหลักการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการวางและจัดทาผังเมือง
ด้ว ยตนเองได้ ต้อ งได้ร ับ อนุม ัต ิจ ากคณะกรรมการผัง เมือ ง ตามมาตรา ๑๘

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)

- 240 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองกาหนด แต่เนื่องจากปัจจุบันขณะนี้ได้มีผังเมืองรวม
จานวนหนึ่งไม่มีความก้าวหน้า กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้หารือกับองค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ แก้ไขปัญ หาดัง กล่า ว และได้ข้อ สรุป คือ จะให้ก รมโยธาธิก าร
และผังเมืองช่วยดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมแทน และเมื่อได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ให้คืนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม ซึ่งตามกระบวนการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขออนุมัติวางและจัดทาผังเมืองรวมด้วยตนเองแล้ว
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้ง ๗ ผัง รวมทั้งได้หารือ
ข้ อ กฎหมายกั บ กองนิ ติ ก ารแล้ ว ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า เมื่ อ คณ ะกรรมการผั ง เมื อ ง
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวม
หากจะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกลั บมาเป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวมแทน
ควรจะต้องให้คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้อนุมัติเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง แต่ไม่ได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้ น ตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ เหตุ ผ ลที่ ต้ อ งด าเนิ น การเช่ น นี้
เนื่ อ งจากถ้ าไม่ ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งเป็ น เจ้ าพนั ก งานการผั ง จะท าให้
กระบวนการจัดทาในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การดาเนินการประชุม การลงนามในแผนที่
การประกาศกฎกระทรวง จะมี ป ระเด็ น ปั ญ หาบางประการ ขาดความคล่ อ งตั ว
ในการดาเนินการ ฉะนั้นการปฏิบัติในเรื่องนี้จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองกาหนด
2. กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามมาตรา ๑๘ ที่กาหนดว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ประสงค์จะวางและจัดทาผังเมืองรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผั งเมื อ งก่ อ น และพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งได้มีการถ่ายโอนให้ แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ งตามหลั ก การจะต้ อ งด าเนิ น การ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๐ ปี เพราะเป็ น งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งเทคนิ ค ที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อาจไม่ส ามารถดาเนิน การได้อ ย่า งรวดเร็ว การถ่า ยโอน
ผั งเมื อ งรวมตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจฯ
ในขณะนั้ น ไม่ ไ ด้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผั ง เมื อ ง แต่ ภ ายหลั ง
ได้ มีการน ามาเสนอให้ คณะกรรมการผั งเมือ งอนุ มั ติทั้ งหมด ตามมาตรา ๑๘ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่ เนื่ อ งจากผั งเมื อ งรวมที่ ถ่ า ยโอน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางผังยังไม่มีความก้าวหน้า กรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงจะน าผั งเมืองรวมที่ได้ถ่ายโอนให้ ท้องถิ่นแล้ วกลั บมาดาเนินการใน ๒ รูปแบบ
รูปแบบแรก เป็นการช่วยเหลือในด้านงบประมาณ บุคลากร และการฝึกอบรมต่าง ๆ
แต่อานาจยังคงเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบที่สอง กรมโยธาธิการ
และผังเมืองนาผังเมืองรวมกลับมาดาเนินการเอง โดยมีอานาจในการวางและจัดทาผัง
ทุกขั้นตอน และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วจะส่งคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ซึ่งในรูปแบบที่ ๒ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
จะต้อ งเสนอต่อ คณะกรรมการผัง เมือ งอนุมัติก่อน ซึ่งเห็น ด้ว ยที่ก รมโยธาธิก าร
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และผัง เมือ ง จะนาผัง เมือ งรวมกลับ มาดาเนิน การ ทั้งนี้ กระบวนการดัง กล่า ว
ควรต้องตรวจสอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ
ว่ามีความขัดแย้งหรือไม่ จึงเห็นควรให้ไปศึกษารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อน
3. จากเดิมการวางและจัดทาผังเมืองเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการวางและจัดทาผังเมือง
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจึงถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ใดมีความพร้อมทั้งด้านบุ คลากรและงบประมาณก็ส ามารถ
น าไปด าเนิ น การได้ ต่ อ มาเมื่ อ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ต อน
การกระจายอ านาจฯ ประกาศใช้ บั งคั บ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งถ่ ายโอนอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น
ซึ่ ง ในข้ อ เท็ จ จริ ง ยั ง มี บ างองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ ม
และความสามารถในการวางและจัดทาผังเมือง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาเหล่านี้ตามมา
ดังนั้น การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกลับมาดาเนินการต่อ
โดยบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ เพื่ อ ให้ ก ารวางและจั ด ท าผั งเมื อ งรวมเป็ น ไป
อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่งองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพี ยงแต่ท าการประเมิน ผล
และปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลง โดยนักวิเคราะห์ผังเมืองหรือนักประเมินผลเท่านั้น
4. กรณีของผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีความชัดเจนในการ
คื น อ านาจในการวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งรวมให้ แ ก่ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
ส่วนอีก ๖ ผัง ยังไม่มีความชัดเจนในหลักการ จึงให้ตรวจสอบความแน่ชัดเสียก่อน
5. การขอคื น อานาจและการส่ งคื น อ านาจอาจจะไม่ ส ามารถกระท าได้
ทั้ ง ๒ กรณี แต่ จ ะสามารถท าได้เพี ยงการเข้ าไปช่ ว ยเหลื อ ในการวางและจัด ท า
ผังเมืองรวม ซึ่งจะไม่กระทบกับในเรื่องของการกระจายอานาจ
6. กรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดาเนินการ สิ่งสาคัญที่จะต้อง
พิ จ ารณา คื อ เรื่ อ งงบประมาณว่ า จะมี เพี ย งพอในการด าเนิ น การหรื อ จะต้ อ ง
ขออนุมัติเพิ่มเติมหรือไม่
7. การพิ จารณาดั งกล่ าวต้ องพิ จารณาว่ า เป็ น การถ่ า ยโอนอ านาจให้ แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจฯ หรือตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ หากเป็นการ
ถ่ายโอนอานาจตามพระราชบั ญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอานาจ
8. การถ่ายโอนอานาจการวางและจัดทาผังเมืองรวมให้แก่ท้องถิ่นใช้อานาจ
ของทั้งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ และพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการดาเนินการตามขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจฯ
ในอดีต ได้มีก ารของบประมาณสนับ สนุน จากคณะกรรมการกระจายอานาจฯ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางบประมาณไปใช้ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ซึ่งแต่ล ะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จะได้งบประมาณไม่เท่ากัน ตามขนาดพื้น ที่
และขั้นตอนการวางและจัดทาผังเมืองรวมในขณะนั้น แต่ปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุน
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งบประมาณดังกล่าวแล้วสาหรับรายละเอียดของผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการอนุมัติวางผังด้วยตนเอง ตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนจะมีพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจฯ ดังนั้น ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จึงไม่ได้ถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ
แต่อีกจ านวน ๖ ผัง ยั งไม่แน่ ชัดว่ าถ่ายโอนตามพระราชบัญ ญั ติฉบับใด จึงขอให้
ตรวจสอบด้วย
9. ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ให้แน่ชัดในการพิจารณาว่าผังเมืองรวมใด
ที่จ ะเข้าหลักเกณฑ์การขอยกเลิ กอานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องคืน
อานาจการวางและจัดทาผังเมืองรวมให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งเรื่ อง
งบประมาณในการวางและจัดทาผังเมืองรวม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป
10. หลั กเกณฑ์ ที่กรมโยธาธิการและผั งเมืองจะพิ จารณารับผั งเมืองรวม
กลับมาดาเนิ นการเอง คือ จะต้องเป็นผั งเมืองรวมที่หมดอายุการบังคับใช้จึงต้องเร่ง
ดาเนินการปรับปรุงผัง เพื่อลดปัญหาผังหมดอายุ
11. หลักเกณฑ์การพิจารณาในการขอยกเลิกการเป็นผู้มีอานาจในการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม ทั้ง ๗ ข้อมานั้น จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง ๗ ข้อ หรือเพียงข้อใด
ข้ อ หนึ่ ง เท่ า นั้ น ส าหรั บ เกณฑ์ ข้ อ ที่ ๑ ซึ่ ง ระบุ ว่ า เป็ น ผั ง ที่ ปั จ จุ บั น ได้ ห มดอายุ
การบังคับใช้และไม่สามารถดาเนินการได้ ดังนั้น หากไม่มีกฎหมายผังเมืองบังคับใช้
จะส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก จึงเห็นควร
ให้ใช้กฎหมายควบคุมอาคารหรือเทศบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับในพื้นที่ไปพลางก่อน
เพื่ อ ควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ซึ่งร่างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมือ งฉบั บ แก้ ไข
ในขณะนี้จะมีคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถวางผังเมืองรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดพิจารณาได้
โดยตรง
12. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และร่างพระราชบัญญัติ
การผั งเมืองที่ กาลั งดาเนิ น การแก้ไขนั้น ตามมาตรา ๑๗ จะมีงานด้านวิศวกรรม
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก จ านวนมาก ได้ แ ก่ แผนที่ แ สดงชั้ น ความสู ง แผนที่ แ สดงระบบ
สาธารณูปโภค แผนที่แสดงระบบระบายน้า เป็นต้น จึงเห็นว่าบางท้องถิ่นยังไม่มี
ความพร้อมที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวมได้ เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข
13. ตามมาตรา ๑๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
กาหนดว่าในกรณี เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่นขอคาแนะน าจากกรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความร่วมมือแก่
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามที่ ได้ ข อมา จึ ง เห็ น ควรให้ ท้ อ งถิ่ น ระบุ ค วามต้ อ งการ
ตามข้อความในมาตรา ๑๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มาด้วย
14. ตามรายละเอียดของพระราชบัญญั ติ กระจายอานาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒
ได้ระบุห รือไม่ว่าทุกภารกิจจะต้องกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่น เพราะในการวาง

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)

และจั ดท าผังเมืองรวมจะมีห ลายภารกิจที่ต้องดาเนินการ จึงเห็ นว่าควรกระจาย
อานาจให้แก่ท้องถิ่น เพียงบางภารกิจที่ท้องถิ่นมีความสามารถดาเนินการได้เท่านั้น
15. ในการถ่ ายโอนภารกิ จตามพระราชบั ญญั ติ ก าหนดแผนและขั้ นตอน
การกระจายอานาจฯ เพียงแต่มีบัญชีแนบท้ายระบุว่าถ่ายโอนเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ - ๘
(ขั้ นตอนการวางผั ง - ขั้ นตอนการยกร่ างกฎกระทรวงฯ) ตั้ งแต่ ขั้ นตอนที่ ๙ – ๑8
เป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
16. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ งที่ ก าลั ง ด าเนิ น การแก้ ไขระบุ ว่ า
ในการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวมในอนาคต จึงต้องมีผังเมืองรวม
เพื่อชี้นาการพัฒนา โดยจะเป็นผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ที่มีทั้งแผนที่แสดงชั้นความสูง
ผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังลุ่มน้า ผังคมนาคม เป็นต้น จึงควรมีการวางแผน
เพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว
17. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๖ แห่งที่กล่าวมาได้ให้การยืนยัน
ตามหนังสือก็ขอให้นาคายืนยันทาเป็นหนังสือตามข้อความในตัวบทกฎหมายด้วย
มติที่ประชุม

6.2

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรอบคอบและเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
เห็ น ควรให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งน าเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
กลั บ ไปพิ จ ารณาทบทวนในประเด็ น ข้ อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หลั ก เกณฑ์ การพิ จารณา และข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา
ให้ครบถ้วน ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผั ง เมื อ งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แล้ ว จึ ง ให้ น ามาเสนอคณะกรรมการ
ผังเมือง ในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองสาหรับการประกอบกิจการโรงแรมบางประการ
สืบเนื่ องจากเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
นายกรัฐ มนตรีได้มีข้อ สั่งการ เรื่อ ง การพิจ ารณาความเหมาะสมของกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือเกสท์เฮ้าท์
ให้ เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยให้ ก ระทรวงมหาดไทยเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์
ทีเ่ กี่ยวข้องที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และระเบี ยบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใดให้ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการต่อไป
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการประชุมเพื่อหารือในเรื่ องดังกล่าวร่วมกับ
กรมการปกครองและกรมการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมาย
ว่ าด้ วยการควบคุ ม อาคารและการอนุ ญ าตประกอบธุ รกิ จโรงแรมแล้ ว เมื่ อวั น ที่
19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ครัง้ ที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วาระ 4.4
หน้า 42 – 45
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เรื่อง/มติ
ให้ ก ารประกอบกิ จ การโรงแรมสามารถด าเนิ น การได้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการออกกฎกระทรวงฯ
ซึ่งได้ มี การประกาศให้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ แ ล้ ว และมี ข้ อก าหนดบางประการเกี่ ย วกั บ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในผั งเมือ งรวมต่าง ๆ ที่ ท าให้ การประกอบกิจการโรงแรม
ไม่สามารถดาเนินการได้ในหลายพื้นที่
กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ งพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เนื่ อ งจากเป็ น นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลที่จาเป็นจะต้องแก้ปัญหาการประกอบกิจการโรงแรมในภาพรวม
ของประเทศ ซึ่งการดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ตามมาตรา 26/1 แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2558
ต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทันต่อสภาพการณ์
การพัฒนาประเทศให้สามารถดาเนินการได้โดยเร็ว จึงเห็นควรใช้อานาจ ตามมาตรา 44
ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ชั่ว คราว) พุท ธศัก ราช 2557
เพื่อยกเว้นการใช้บังคับ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผั ง เมื อ ง ส าหรั บ การประกอบกิ จ การโรงแรมบางประการจึ ง ได้ น าเสนอ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดพิจารณานาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
กระทรวงมหาดไทย โดยส านักกฎหมาย ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ มาตรา 6 กาหนดให้
มีคณะกรรมการผั งเมือง และมาตรา 7 กาหนดให้ คณะกรรมการผั งเมืองมี อานาจ
หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การผั ง เมื อ งตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง ฯ
และให้มีหน้าที่แนะนาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การผั งเมื อ ง เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ าในส่ วนของพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง ฯ
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี ก็ เห็ น ควรให้ น าเสนอ
คณะกรรมการผั งเมื อง โดยน าความเห็ น ของคณะกรรมการผั งเมื อ งมาน าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจึ งได้ จั ดท าข้ อมู ลประกอบการพิ จารณา เรื่อง
การยกเว้นการใช้บังคับ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองสาหรับการประกอบกิจการโรงแรมบางประการ เพื่อเสนอคณะกรรมการผังเมือง
ให้ความเห็นก่อนนาเรียนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยมีหลักการ
ดังนี้
1. ต้องเป็ นการยกเว้น กรณีที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
รวมถึงที่จะมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564
2. ใช้ ส าหรั บ อาคารที่ มี อ ยู่ ก่ อ นวั น แก้ ไขกฎกระทรวงฯ และจะเปลี่ ย น
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการประกอบกิจการโรงแรม
3. ต้องเป็นกรณีโรงแรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เท่านั้น

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สื บเนื่ องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้มอบให้
กระทรวงมหาดไทยเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการออก
กฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะอาคารประเภทอื่ น ที่ ใ ช้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
พ.ศ. 2559 แล้ว แต่เนื่องจากมีข้อกาหนดบางประการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของผังเมืองรวมต่าง ๆ ที่ทาให้การประกอบกิจการโรงแรมไม่สามารถดาเนินการได้
ในหลายพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็น 2 แนวทาง คือ 1. การแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม
ทุกผังตามมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
โดยจะต้ อ งแก้ ไขที ล ะผั ง ซึ่ งบางผั งอาจจะไม่ มี ค าร้อ ง แต่ บ างผั งอาจจะมี ค าร้อง
ทาให้ต้องใช้ระยะอย่างน้อย 1 ปี และ 2. ใช้อานาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อยกเว้นการใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผั งเมื อง ส าหรับการ
ประกอบกิจ การโรงแรมบางประการ โดยมี ห ลั กเกณฑ์ 3 ข้ อ ได้แ ก่ 1. ต้องเป็ น
อาคารที่มีอยู่ก่อน 2. มีระยะเวลาเท่ากับกฎกระทรวง คือ ภายในปี พ.ศ. 2564
และ 3. ให้สามารถดาเนินการ ได้เฉพาะโรงแรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เท่านั้น
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจึ งได้ น าเรื่ อ งดั งกล่ าวเสนอคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
2. การปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงจะสามารถทาได้กรณีที่เป็นอาคารเดิมที่มี
อยู่ก่อนแล้ว และต้องดาเนินการตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงกาหนดลักษณะอาคาร
ประเภทอื่น ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะประกาศครอบคลุมทั้งประเทศ
3. ในเรื่องความมั่งคง แข็งแรงของอาคารตามพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร
และพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาวิ ศ วกรเป็ น เรื่ อ งที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาอยู่ แ ล้ ว รวมทั้ ง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
4. ในกฎกระทรวงกาหนดลั กษณะอาคารประเภทอื่ นที่ ใช้ ประกอบธุรกิ จ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดเรื่องความมั่งคง แข็งแรง และความปลอดภัยไว้ค่อนข้าง
ชัดเจนแล้ว เช่น การติดตั้งระบบดับเพลิง การป้องกันไฟไหม้ ความกว้างของบันได
ระยะวิ่งจากบันไดถึงประตูทางออก เป็นต้น
5. เรื่ อ งการเชิญ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้องร่วมหารือตามมติคณะรัฐมนตรีนั้ น
ในขั้นตอนต่อไปหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอไปยัง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งในขั้นตอนดังกล่ าวจะมีการเชิญหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องมาให้ความเห็นมากกว่าที่กาหนดไว้

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

6.3

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)

เพื่ อให้ การประกอบธุ รกิ จโรงแรมและเกสต์ เฮ้ าส์ เป็ น ไปอย่ าง
ถูกต้องและเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศตามข้อสั่งการ
ของนายกรั ฐมนตรี ในคราวการประชุ มคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่
4 ธั น วาคม 2560 ควรมี ก ารแก้ ไขกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ
ผั งเมื อ งรวมให้ สอดคล้ อ งและเพื่ อเป็ น การสนั บสนุ น นโยบาย
ดังกล่าว แต่เนื่องจากการแก้ไขกฎกระทรวงตามพระราชบัญญั ติ
การผั งเมื องต้ องด าเนิ น การเป็ น รายฉบั บ ซึ่ งอาจใช้ ระยะเวลา
ยาวนาน ดังนั้น หากมีความจาเป็นเร่งด่วนก็สามารถใช้การแก้ไข
ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ได้
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามมาตรการดั ง กล่ า วเป็ นเพี ยงการแก้ ไขปั ญหา
อาคารที่สร้างมาก่อนชั่วคราวเท่านั้น สาหรับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่
ควรเป็ น ไปตามกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เรื่ อ ง การหารื อ แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น การวางและจั ด ท าผั งเมื อ งรวม
ในเขตพื้นที่ความมั่นคงทางทหาร
ตามมติ ค ณะกรรมการผั งเมื อ ง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อ ง
ขอความเห็น ชอบผังเมืองรวมชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
และวาระที่ ๔.๓.๒ เรื่ อง ขอความเห็ นชอบผั งเมื องรวมเขตเศรษฐกิจพิ เศษกาญจนบุ รี
จังหวัดกาญจนบุรี ตามมาตรา ๒๒ ที่ประชุมมีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
นากลับไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในเรื่องของพื้นที่ความมั่งคงทางทหาร พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตร ฯลฯ เพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และ
เป็ น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ (กนพ .)
กระทรวงมหาดไทยจึ งได้ มีห นั งสื อ ด่ว นมาก ที่ มท ๐๗๒๑.๒/๑๑๑๒๙
ลงวันที่ ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๖๐ ถึงกระทรวงกลาโหมเพื่อขอหารือแนวทางปฏิบัติ
ในการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมในเขตพื้นที่ความมั่นคงทางทหาร โดยได้เสนอ
แนวทางเลือกต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณา ดังนี้
ทางเลือกที่ ๑ ที่ดินของทางราชการทหารหรือที่ดินที่หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์
ของราชการทหาร ได้แก่
๑.๑ ที่เป็นค่ายทหาร : ให้เว้นขาว (ไม่ลงสี) และไม่มีข้อกาหนดใช้บังคับ
๑.๒ ที่มิได้เป็นค่ายทหาร
1) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการทหารเต็มพื้นที่
2).ที่ ดิ น ที่ ส่ วนใหญ่ ใช้ เพื่ อประโยชน์ ในราชการทหารและมี บางส่ วน
เป็นที่ดินของเอกชน
: กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (สี) โดยไม่มีข้อกาหนดให้ใช้บังคับในที่ดิน
ของราชการทหาร แต่มีข้อกาหนดให้ ใช้บังคับแก่ที่ ดิน ซึ่งเอกชนเป็ นเจ้ าของหรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 29 มิ.ย. –
1 ก.ค. 61
วาระที่ 3.2
หน้า 13 - 16

- 247 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ทางเลือกที่ ๒.ที่ดินของทางราชการทหารหรือที่ดินที่หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์
ของราชการทหาร ได้แก่
๒.๑ ที่เป็นค่ายทหาร : ให้เว้นขาว (ไม่ลงสี) และไม่มีข้อกาหนดใช้บังคับ
๒.๒ ที่มิได้เป็นค่ายทหาร
๑) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการทหารเต็มพื้นที่ : เว้นขาว (ไม่ลงสี)
และไม่มีข้อกาหนดใช้บังคับ
2) ที่ดิน ที่ส่ วนใหญ่ ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการทหารและมีบางส่ วน
เป็น ที่ดิน ของเอกชน : จะเว้น ขาว (ไม่ล งสี) โดยไม่มีข้อกาหนดใช้บัง คับ ในที่ดิน
ของราชการทหาร แต่จะมีข้อกาหนดใช้บังคับแก่ที่ดิน ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทางเลือกที่ ๓ หากไม่เห็นด้ว ยกับแนวทางเลือกที่ ๑ และทางเลือกที่ ๒
จะขอรั บ ทราบข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของกระทรวงกลาโหมเพื่ อ น าไป
ประกอบการวางและจัดทาผังเมืองรวมต่อไป
กระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือ ที่ กห ๐๒๐๗/๑๐๘๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ถึ งกระทรวงมหาดไทย แจ้ ง ว่า แนวทางปฏิ บั ติ ในการด าเนิ น การวางและจั ด ท า
ผั งเมื อ งรวมในเขตพื้ น ที่ ค วามมั่ งคงทางทหาร ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ
ให้พิจารณา อาจมีผลกระทบในการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงทางทหาร
จึ งขอให้ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งพิ จ ารณาก าหนด
บทยกเว้นไว้ในกฎกระทรวงฯ ไม่ให้ใช้บังคับกับที่ดินของทางราชการทหารหรือที่ดิน
ที่หวงห้ามไว้ เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร โดยเว้นขาว (ไม่ลงสี) ในผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ความเป็นมาของพื้นที่เว้นขาว คือ พื้นที่ที่ไม่มีการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้ แก่ พื้ น ที่ เขตป่ าไม้ และพื้ น ที่ ต้ั งหน่ วยทหาร ต่ อมาในเขตป่ าไม้ มี ผู้ ครอบครอง
กรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ จึงถูกยกเว้น
โดยกฎ หมายว่ า ด้ วยป่ าไม้ ให้ สามารถใช้ ประโยชน์ ในที่ ดิ นของตนเองได้
กรมป่าไม้จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า
โดยก าหนดเป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เขี ย วอ่ อ นมี เส้ น ทแยงสี ข าว)
และมีข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะระบุกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ในพื้นที่
เอกชนดั งกล่ า วที่ มี สิ ท ธิ ค รอบครองหรื อ มี กรรมสิ ท ธิ์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
ส าหรั บ พื้ น ที่ ท หารโดยหลั ก การเป็ น เขต ความปลอดภั ย ไม่ ค วรพิ จ ารณ า
ในรายละเอีย ดของการใช้ พื้ น ที่ ของทางราชการทหาร แต่ จะมี พื้ น ที่ บางประเภท
ที่ อ ยู่ ในความดู แ ลของทางราชการทหารโดยจะมี พื้ น ที่ เอกชนเป็ น ส่ ว นใหญ่
กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจึ ง เห็ น ว่ า พื้ น ที่ เอกชนเหล่ า นั้ น ควรจะต้ อ งก าหนด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เช่ น เดี ยวกั บ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ซึ่ งอาจจะมี ก ารก าหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น พิ เ ศษ โดยการกาหนดที่ ดิ น ของเอกชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เขตความมั่ น คงของทางราชการทหารที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม จึ ง เป็ น การร่ ว มมื อ กั น ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม
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2. แนวทางในการดาเนินการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของผังเมืองรวม
จั ง ห วั ด ในพื้ นที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ราชการท หาร ที่ เจ้ า ห น้ า ที่ น าเสนอมานั้ น
กระทรวงกลาโหมได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ ด้ ว ยดี จ ากกรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
เนื่องจากพื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ เกี่ยวกับความมั่นคง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วย พื้นที่ฝึก
และพื้นที่กิจการทางทหารเป็นหลัก โดยเฉพาะพื้นที่ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตหวงห้ามที่ดินทั้ง 12 ฉบับ เดิมที่เป็นการหวงห้ามตามพระราชบัญญัติ
ว่า ด้ว ยการหวงห้า มที ่ดิน รกร้า งว่า งเปล่า อัน เป็น สาธารณสมบัต ิ ข องแผ่น ดิน
พ.ศ. 2478 และมีก ารกาหนดกฎหมายต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กองทัพ บกอีก
จ านวน 12 ฉบับ ต่อ มามีก ารประกาศประมวลกฎหมายที ่ดิน พ.ศ. 2497
ทาให้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2478 ถู ก ยกเลิ ก ไปแต่ ยั งคงก าหนดให้ พื้ นที่ หวงห้ ามยั งคงให้
หวงห้า มต่อ ไปในพื ้น ที ่ที ่ป ระกาศแล้ว ในมาตรา 10 ต่อ มาปี พ.ศ. 2506
กระทรวงมหาดไทยได้มีการส่งมอบที่ดินจานวน 12 แปลง ให้แก่กองทัพบกดูแล
และใช้ป ระโยชน์ เพื่ อความมั่ น คง และกองทั พ บกได้ น าที่ ดิ น บางส่ ว นแปรสภาพ
จากที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ออกเป็นหนังสือสาคัญ
ส าหรับ ที่ห ลวง และในปั จ จุ บั นพื้ น ที่ท หารส่ วนใหญ่ ได้มี การใช้ประโยชน์ เพื่ อเป็ น
ที่ ตั้ งหน่ ว ยและที่ ฝึ ก โดยเฉพาะพื้ น ที่ ข องจั งหวั ด กาญจนบุ รี เดิ ม ที่ ป ระกาศเป็ น
เขตทหารทั้งจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2481
ต่อมาภายหลังได้กันพื้นที่บางส่วนเพื่อให้หน่วยงานราชการอื่นได้ใช้ประโยชน์ ทาให้
ปัจจุบันเหลือพื้นที่ทหารที่ใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 1 ล้านไร่ จากประมาณ 3 ล้านไร่
และมีพื้น ที่เขตหวงห้ ามบางส่ วนที่มีป ระชาชนเข้ามาบุ กรุกและให้ ประชาชนเช่า
บางส่วน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ. 2545 ส่วนบริเวณชายแดนในระยะ 3 กิโลเมตร ต้องกาหนดเว้นขาว
เนื่องจากเป็นเรื่องความมั่น คงระหว่างประเทศสาหรับผังเมืองรวมในจังหวัดอื่น ๆ
ที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว ให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ ๑ (๒) พืน้ ที่
ที่มิได้เป็นค่ายทหารให้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
คือ 1. ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการทหารเต็มพื้นที่จะไม่มีการกาหนดข้อกาหนด
ในที่ดิน ของราชการทหาร และ 2. ที่ดิน ที่ส ่ว นใหญ่ใช้เพื ่อประโยชน์ในราชการ
ทหารและมีบ างส่ว นเป็น ที ่ด ิน ของเอกชน ในส่ว นพื ้น ที ่ตั ้ง หน่ว ยและพื ้น ที่
สาธารณูป โภคให้ คงเป็ นพื้นที่หวงห้ามไว้ และสาหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์
จากการพิสูจน์สิทธิ์แล้วนั้น จะกันออกเพื่อนาเข้าสู่ระบบตามเอกสารสิทธิ์ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ.โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการตามแนวทาง
ที่ ได้ ป ระสานกั บ กระทรวงกลาโหม และจะแจ้ ง หน่ ว ยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อทราบและปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั งกล่ าว ทั้ งนี้
ในกรณี พื้ นที่ ที่ ไม่ สามารถด าเนิ นการให้ ท าหนั งสื อขอท าความ
ตกลงกับกระทรวงกลาโหมเป็นกรณีไป

อ้างอิง
(ครัง้ ที่/วันที่ประชุม)

เรื่องอื่น ๆ

7. เรื่องอื่น ๆ
ลำดับที่

เรื่อง/มติ

7.1

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ขอรายงาน ผลการด าเนิ น การของ
คณะอนุก รรมการผังเมือ งคณะต่า ง.ๆ จานวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อ มูล ตั้ง แต่ วัน ที่
15 ธันวาคม 2560 – 1๕ มกราคม 2561)
1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 12/๒๕60 วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕60 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทาผังเมือง มีการประชุ ม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 4 มกราคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 8 มกราคม ๒๕61 มีการพิจารณาจานวน 1 เรื่อง
มติที่ประชุม

7.2

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ ๑/2561
วันที่ 19 ม.ค. 61
วาระที่ 3
หน้า 7

รับทรำบ

เรื่ อ ง รำยงำนผั งเมื อ งรวมเมื อ ง/ชุ ม ชน ที่ ปิ ด ประกำศ 30 วั น และ 90 วั น
แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 2 ผัง
1. ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามที่
คณะกรรมการผั งเมื องได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบผั งเมื อ งรวมเมื อ งหลั งสวน
จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามมาตรา 22 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นั้น
กรมโยธาธิการและผั งเมืองได้นาร่างผั งเมืองรวมดังกล่ าวไปปิดประกาศ
90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นคาร้องตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญ ญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ พระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น คาร้อง รายละเอียดตามหนังสือ จังหวัดชุมพร
ที่ ชพ 0022/86 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
2. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุม ชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
(กรณี แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงฯ) ตามที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งได้ พิ จ ารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบผั ง เมื อ งรวมบริ เ วณ อุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนแหลมฉบั ง
จังหวัดชลบุรี กรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ข้อกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
หรื อ ผั งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั นราชการ การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการ (สีน้าเงิน) ตามมาตรา 26/1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น
กรมโยธาธิการและผั งเมืองได้นาร่างผั งเมืองรวมดังกล่ าวไปปิดประกาศ
30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นคาร้องตามมาตรา 23
แห่ง พระราชบัญ ญัติการผังเมือ ง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญ ญัติการผังเมือ ง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดชลบุรี
ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0022/1272 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
มติที่ประชุม

อ้ำงอิง

รับทรำบ

ครั้งที่ ๑/2561
วันที่ 19 ม.ค. 61
วาระที่ 5.1
หน้า 40 – 41

- 250 ลำดับที่

เรื่อง/มติ

7.3

เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 2 ฉบับ
ตามที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ ง ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแก้ ไข
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง
ให้ ใช้บั งคั บ ผั งเมืองรวมชุม ชนขาณุ วรลั กษณบุรี จังหวัดกาแพงเพชร (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2560 แล้วนั้น
ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมดังกล่าว ทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด เชี ย งราย (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 1 ก มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561
2. กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนขาณุ ว รลั ก ษณบุ รี
จัง หวัด กาแพงเพชร (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 1 ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุมชน ที่ได้ประกาศเป็ นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ วในปัจจุบัน มีจานวนรวมทั้งสิ้ น
231 ผั ง เป็ น ผั งเมืองรวมจั งหวัด จานวน 73 ผั ง และผั งเมืองรวมเมือง/ชุมชน
จานวน 158 ผัง
มติที่ประชุม

7.4

7.5

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ ๑/2561
วันที่ 19 ม.ค. 61
วาระที่ 5.2
หน้า 41

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ขอรายงาน ผลการด าเนิ น การของ
คณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งคณะต่ าง ๆ จ านวน 3 คณะ ดั งนี้ (ข้ อ มู ล ตั้ งแต่ วั น ที่
15 มกราคม 2561 – 1๕ กุมภาพันธ์ 2561)
1..คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 26 มกราคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
- ครั้งที่ 2/๒๕61 วันที่ 31 มกราคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผัง
2..คณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ ติ ด ตามเร่ งรั ดและประเมิ น ผลการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 29 มกราคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 เรื่อง
มติที่ประชุม

อ้ำงอิง

ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 20 ก.พ. 61
วาระที่ 3.1
หน้า 7

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรวำงและจัดทำผังภำคกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล
ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 20 ก.พ. 61
วาระที่ 3.2
หน้า 7 - 21

- 251 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
แจ้งต่อที่ประชุม ได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักผังประเทศและผังภาค
นาผลความก้า วหน้า ในการดาเนิน การวางและจัด ทาผัง ภาคกรุง เทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมีกรอบการดาเนินงานการวางผังภาค การวิเคราะห์บทบาท ศักยภาพ
และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ การกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแนวคิดการวางผัง
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงประเด็นการวางผังพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา มารายงานให้คณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบ นั้น
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได้ จั ด ท าสรุ ป รายงานความก้ า วหน้ า ในการ
ด าเนิ น การจั ด ท าผั ง ภาคกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และประเด็ น ดั ง กล่ า ว
เพื่อนาเสนอที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
โครงการวางและจัดทาผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการจัดทา
ผังนโยบายเพื่อวางกรอบการพัฒนาพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดโดยรอบ
เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นั้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาของภูมิภาค
และประเทศในปัจจุบัน ตามแนวทางและนโยบายการพัฒนาที่รัฐบาลได้กาหนดเอาไว้
สาหรับขอบเขตของการวางผังจะครอบคลุมเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม
จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ดสมุ ทรปราการ และจั งหวั ดสมุ ทรสาคร
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ปี พ.ศ. 2580 เนื้อหาหลักของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประกอบด้ว ย วิสัย ทัศน์ วัตถุป ระสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒ นาพื้นที่
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ในผัง ประเทศ จากยุท ธศาสตร์แ ละเป้า หมาย
น ามาสู ่ก ารด าเนิน การในเชิง พื ้น ที ่โ ดยจัด ท าเป็น แผนแ นวคิด ผัง โครงสร้า ง
ซึ่ง จะแสดงให้เ ห็น ถึง แนวทางการพัฒ นาภาพรวมของภาคกรุง เทพมหานคร
และปริมณฑล รวมถึงการจั ดทาเป็ นผังนโยบาย ซึ่งจะระบุถึงนโยบายการพัฒนาพื้ นที่
บทบาทและตัวชี้วัดในด้านต่าง.ๆ เช่น ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การรักษาพื้นที่โล่ง
และพื้ น ที่ สี เขี ย ว ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้ า นการป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง มี ก ารก าหนดถึ ง โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ สาหรับการดาเนินการที่ผ่านมาปัจจุบัน
ได้ดาเนิน มาถึงการจั ดทารายงานผลการศึกษาฉบับกลาง ได้ดาเนินการเปิดโครงการ
เมื่ อ วั น ที่ 24 มกราคม 2560 ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าการประชุ ม ย่ อ ยเพื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดในเขตการวางผัง
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และได้มีการเสนอวิสัยทัศน์ ผังแนวคิด และร่างผังโครงสร้าง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เมื่อเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันการดาเนินการ
โครงการอยู่ ระหว่างจั ดท าผั งโครงสร้างซึ่ งเป็ นตัวตั้งต้ น ในการจัด ท าผั งนโยบายภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงโครงการต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการศึกษาการดาเนินโครงการรวมถึงเนื้อหาของร่างผังกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จากการศึก ษาข้อ มูล พื้น ฐานทั้ง หมด 14 สาขา ทาให้ส ามารถสรุป เป็น ประเด็น
เพื่อการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สาคัญทั้งหมด 9 ประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 ด้ า นประชากรภาคมหานคร
ประเด็นที่ ๒ การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
ประเด็นที่ ๓ การปฏิวัติระบบคมนาคมขนส่ง
ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นที่ 5 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ประเด็นที่ 6 การพัฒนาเมืองกระชับ
ประเด็นที่ ๗ ด้านสาธารณูปโภคเพื่ออนาคต
ประเด็นที่ ๘ การสร้างสมดุลของคุณภาพชีวิตในทุกพื้นที่
ประเด็นที่ 9 การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ผลการวิเคราะห์ และประเด็นสาคัญ ในการจัดทาผั งภาคกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลดังกล่าว นามาสู่การจัดทาวิสัยทัศน์ รวมถึงแนวทางการพัฒนา และแผนผัง
โครงสร้างที่จะเป็นตัวตั้งต้นในการจัดทาผังนโยบายด้านต่าง ๆ ต่อไป ดังนี้
วิสั ย ทั ศน์ คือ ภาคมหานครที่ มีศั กยภาพในการแข่งขัน เป็ นเมือ งที่ น่ าอยู่
และมีการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น ซึ่งสอดคล้ องตามยุท ธศาสตร์ช าติในปั จจุบั น รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้ าหมายของการพัฒ นาของภาคมหานคร คือ จะต้องพัฒ นาให้เป็นเมือง
มหานครระดับนานาชาติ โดยจะต้องเป็นศูนย์กลางทั้งการค้า การบริการ การคมนาคมขนส่ง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นฐานการผลิตนวัตกรรมและการผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง
แห่ งเอเชี ย รวมถึงเป็ นศูนย์ กลางในด้านการศึ กษาและการรักษาพยาบาลที่ ให้ บริการ
ในระดั บนานาชาติ ทั้ งในระดั บเอเชี ยและระดั บเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวระดับโลก เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และสะดวกสบายต่อประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุและวัยเด็กเป็นประเด็นสาคัญ
ที่จะทาให้ภาคมหานครของเรามีบุ คลากรหรือมีประชาชนที่เป็นกาลั งส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของเราต่อไป และนอกเหนือจากนั้น การรักษาให้เมืองมีความมั่นคง
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้ อม การผลิตอาหาร และการป้องกันภัยพิบัติเป็นประเด็น สาคัญ
ในการที่จะตอบรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจุกตัวของประชากรต่อไปในอนาคต
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การใช้ผังเมืองชี้นาในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งในผังภาคกรุงเทพมหานคร
และปริม ณฑลอย่างชัดเจนเป็น เรื่องใหม่ของคนไทย ซึ่งยังไม่เคยมี การดาเนินการ
อย่างจริงจัง จากที่บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นาเสนอผลการศึกษาประเด็นการส่งเสริมการใช้
การขนส่ งทางรางเป็ น หลั ก โดยจะมี เ มืองศูน ย์กลางและเมือ งบริวารต่าง ๆ แต่ จะ
ดาเนินการโดยใช้ระบบผังเมืองอย่างไรให้ เป็นรูปธรรม ควรต้องมีการศึกษาให้ชัดเจน
ว่าจะต้ อ งมี ม าตรการทางผั งเมื อ งหรือ ให้ สิ ท ธิป ระโยชน์ อ ย่างไรต่ อ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายผังเมือง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองควรรับข้อเสนอของคณะกรรมการผังเมือง

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ไปปรับ ปรุงแก้ไข อย่างไรก็ตามกรมโยธิการและผั งเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสานักผังเมืองกรุงเทพมหานครต้องดาเนินการ
ร่ ว มกั น ตั ว อย่ า งเช่ น การส่ ง เสริ ม การใช้ ร ะบบทางรางขนส่ ง มวลชนรถไฟฟ้ า
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นจริง ซึ่งปัจจุบันนี้มีทั้งสิ้น 13 สาย จะมีสถานี
รถไฟฟ้าในอนาคตอีกประมาณ 300 สถานี โดยจะมีนโยบายรวมกลุ่มประชาชนอย่างไร
ให้มีการพัฒนาชุมชนบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องเร่งวางผังเมือง
ให้ เป็ น ผั ง เมื อ งเฉพาะโดยเร็ ว มิ ฉ ะนั้ น บริ ษั ท ขนาดใหญ่ จ ะซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ สร้ า ง
คอนโดมิเนียมประชิดกับสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งประชาชนทั่วไปจะได้ประโยชน์น้อย ดังนั้น
ผู้ศึกษาควรเร่งเสนอแนวทางดังกล่าวต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกภาคส่วนควรต้อง
หารื อร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ างเป็ น รูป ธรรม ซึ่ งมาตรการทางผั งเมื อ ง
มีหลายประเภท อาจจะใช้มาตรการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือจะให้สิทธิพิเศษ
กับผู้ที่ปฏิบัติตามผังเมืองด้วยหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเริ่มดาเนินการ
ทาให้สาธารณชนและประเทศชาติได้ประโยชน์น้อย และขอสอบถามสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เกี่ยวกับ
การวางผังในสถานีรถไฟได้มีการประสานงานเกี่ยวกับการผังเมืองมากน้อยเพียงใด
หรือ จะมีการดาเนิ น การเร่งด่ว นเพื่อด าเนิ นการวางผั งหรือไม่ ซึ่งประเด็น ดังกล่ าว
เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ในอนาคตอี ก 20 ปี ข้ างหน้ า ปี พ.ศ. 2580 จากการน าเสนอเห็ นว่ า
จะต้องใช้รถไฟฟ้าจากจังหวัดนครปฐมหรือปริมณฑลเพื่อเข้ามาทางานในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งยังไม่เป็นการกระจายตัวออกไปยังเมืองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เนื่องจาก
การลดการเดินทางเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น จึงขอให้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวด้วยและเรื่องสถานีรถไฟหัวลาโพงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะอยู่ใจกลางเมือง
ซึ่งอาจจะมีโอกาสพัฒนาต่อได้ด้วยหรือไม่
3. เห็นชอบกับแนวทางที่บริษัทที่ปรึกษาฯ นาเสนอมาและควรให้การสนับสนุน
แต่ เ มื่ อ มองย้ อ นกลั บ ไปเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสาธารณู ป โภคที่ จ าเป็ น ในเรื่ อ งไฟฟ้ า
ซึ่งแผนพัฒ นาไฟฟ้าของประเทศไทยไม่มีการดาเนินการอย่างจริงจัง จึงได้สั่งยกเลิก
หรือชะลอโครงการไปหลายโครงการ แต่ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ศึกษาได้เขียนข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตในเรื่องของไฟฟ้าด้วย
4. กรมโยธาธิการและผั งเมื องได้ มี การวางผั งภาค จนถึ งปั จ จุ บั น ยั งไม่ เป็ น
กฎหมายผังภาคเพื่อใช้บังคับ ดังนั้น การนามาใช้ประโยชน์จึงยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่เกือบทั้งหมดได้มีการวาง
และจั ดทาผังเมืองรวมอยู่ แล้ว ซึ่งการวางผั งอาจจะอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการหรือ
สิ้ นสุ ดการใช้บั งคั บไป และอยู่ ในขั้ นตอนการด าเนิ นการใหม่ และหลายผั งเมื องรวม
ได้มีการประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว จึงอยากทราบว่าผังเมืองรวม
ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ทั้ ง ผั ง ที่ ใ ช้ บั ง คั บ แล้ ว หรื อ ผั ง ที่ กาลั ง ดาเนิ น การอยู่ ไม่ ท ราบว่ า
มีประเด็นซึ่งมีความขัดแย้งกับผังภาคฯ ที่กาลังดาเนินการจัดทาอยู่หรือไม่อย่างไร
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และจ าเป็ น ต้ องมี การแก้ ไขปรั บ ปรุ งโดยด่ วนหรื อไม่ เนื่ องจากการวางผั ง ที่ ผ่ านมา
อาจจะต่างฝ่ายต่างทา ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยตรงทั้งหมด เพราะฉะนั้นควรจะต้องเสนอแนวคิดหลักการว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร และจะดาเนินการปรับปรุงผังใดเป็นการเร่งด่วน และอีกประเด็นหนึ่งผังภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นผัง Greater Bangkok เป็นผังฉบับเดียว ขณะที่
ผังเมืองรวมไม่ได้เป็นผั งฉบับเดียวต่างดาเนินการ เพราะฉะนั้นจะเป็นการสมควรหรือไม่
ที่จะต้องวางผั งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในลักษณะของภาคและนครหลวง
ให้เป็นผังฉบับเดียว เพื่อให้ มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจจะเป็นการวางผัง
ครั้งเดียวและใช้บังคับหรือมีอานาจหน้าที่ตามส่วนของพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งที่ได้นาเสนอมา
มี แ น วโน้ ม ทิ ศ ท างการขย าย ตั ว ไป ท างด้ าน ทิ ศ เห นื อล้ าเข้ า ไป ใน จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุ ธยา นอกจากนี้ ยั งได้ มี การเสนอเรื่ องถนนวงแหวนเข้ าไปในจั งหวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ งจ าเป็ นหรื อ ไม่ ที่ จะรวมพื้ น ที่ บ างส่ ว น ของจั ง ห วั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของผั งภาคกรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล
เนื่องจากมีพื้นที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงการกาหนด
เขตภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ต้องครอบคลุมพื้นที่
ที่มีค วามเหมาะสมที่ จ ะทาให้เกิด การพัฒ นาเชื่อ มโยงต่อ เนื่อ งกัน อีก ส่ว นหนึ่ง ที่มี
การนาเสนอเกี่ยวกับชุมชนที่จะเกิดขึ้นในเขตภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคาดว่า
น่าจะเป็นชุมชนที่มีอยู่เดิมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามีพื้นที่อื่นใดที่จะเสนอให้เป็นพื้นที่
รองรับการกระจายตัวทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งในการทางานในเขตระยะที่มีความเหมาะสม
ซึ่งในเขตดังกล่าวจะมีหรือมีความจาเป็นหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ใหม่คาดว่าเป็นพื้นที่
ที่อาจจะมีการพัฒนาอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นลักษณะของเมืองใหม่หรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่
มีชุ มชนอาศั ยอยู่ แล้ วและท าการพั ฒนาเพื่ อให้ เป็ นศู นย์ ที่ อยู่ อาศั ยหรือเศรษฐกิจใหม่
หรือแหล่ งงานแห่ งใหม่ ได้มีการเตรียมการเรื่องดังกล่าวไว้หรือไม่อย่างไร เพราะเป็น
เรื่องสาคัญที่ควรมี Action area plan ในพื้นที่ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อให้ เห็ น ภาพพื้น ที่ ในบางส่ว นหรืออาจจะเป็นการกาหนดขอบเขต (Boundary)
ให้มีความชัดเจนมากกว่าการนาเสนอเป็นภาพ (Graphic) เพียงอย่างเดียว
5. มีข้อสังเกตจานวน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การรักษาพื้นที่โล่งหรือ
พื้ นที่ สี เขี ยวรอบกรุ งเทพมหานครจ าเป็ นต้ องมี มาตรการที่ ชั ดเจนในการรัก ษาพื ้น ที่
green belt ไว้ ปัจ จุบ ัน ผัง เมือ งรวมของกรุ ง เทพมหานครมีก ารกาหนดพื ้น ที่
green belt ไว้เช่นกัน แต่มาตรการที่ใช้บังคับนั้นไม่สามารถที่จะรักษาพื้นที่บริเวณนั้น ๆ ไว้ได้
ซึ่ ง green belt ของกรุ งเทพมหานครจะอยู่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ ป ริม ณฑล ประเด็ น ที่ 2
ในพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความสมดุลของผู้อยู่อาศัยในชุมชนต่ าง ๆ พื้นที่สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่หากสามารถจัดหาได้ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่พื้นที่ที่เป็น Public space ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ควรต้องมีการจัดสรรไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น
พื้ น ที่ บ ริ เ วณวั ด หรื อ โรงเรี ย นสามารถนามาใช้ ร่ ว มกั บ พื้ น ที่ ส วนสาธารณะได้
โดยการแบ่ ง พื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 30 - 50 ของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ประเด็นที่ 3 การพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้าควรพิจารณา
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สถานีที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่จะกาหนดให้พื้นที่บริเวณนั้นมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเข้มข้น
ส่ ว นสถานี ที่ ไ ม่ ใ ช่ จุ ด เปลี่ ย นผ่ า นอาจจะต้ อ งมี ก ารออกแบบอี ก ประเภทหนึ่ ง
ที่ ไ ม่ มี การใช้พื้นที่เข้มข้นมากนัก และประเด็นที่ 4 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ของผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ที่กาลังจะมีการปรับปรุงใหม่ อาจจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ
ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ฝากให้ บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ น ามาเสนอคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ได้รับทราบและให้ความเห็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการบังคับใช้ที่สอดคล้องกัน อาทิเช่น
มาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับรถไฟฟ้าหรือย่านนวัตกรรมต่าง ๆ
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ มีก ารกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ เป็นต้น ซึ่งผั งดังกล่ าว
มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้ายังไม่แล้วเสร็จจะส่งกระทบผลต่อผังปริมณฑลอื่น ๆ
ก็จะไม่สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกันได้ จึงควรต้องเร่งดาเนินการการจัดทา
ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6. การนาเสนอของบริษัทที่ปรึกษาฯ ทาให้เห็นว่ามีจุดประสงค์เพื่อการออกแบบ
กรุงเทพมหานครและปริม ณฑลให้ใ หญ่ขึ้น เพื่อ อานวยความสะดวกประชาชน
ให้สามารถเข้าออกพื้นที่ส่วนกลางหรือเมื่อมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น
การออกแบบผังเมืองควรให้มีการสัญจรน้ อยลง โดยกาหนดจุดสาคัญ ๆ แต่ล ะจุด
ให้ ป ระชาชนมี ที่ อยู่ อาศั ยและสามารถท างานภายในพื้ นที่ นั้ น ๆ ได้ ซึ่ งประชาชน
เหล่านั้น จะเข้า ไปในพื้น ที่ศูน ย์กลางก็ต่อ เมื่อ จาเป็น ต้อ งไปเท่า นั้น ตัว อย่างเช่น
การเดินทางเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ศูนย์ราชการ แหล่งบันเทิง สถานที่รองรับ
ผู้สูงอายุ หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งไม่มีในพื้นที่ของตนเอง การออกแบบเมือง
ควรมีการกระจายและลดการแออัดบริเวณศูนย์กลางเมือง
7. การวางผั งพั ฒ นาในพื้ น ที่ รอบสถานี ร ถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนทั้ ง 13 สาย
300 กว่ า สถานี นอกจากจะอยู่ ใ นพื้ น ที่ ข องการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยแล้ ว
ยังมีพื้นที่อยู่ในที่ดินทุกประเภทด้วย ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ถือกฎหมาย
การวางผั งเมื องซึ่ งจะมี อ านาจหน้ าที่ ที่ จะด าเนิ น การ การรถไฟแห่ งประเทศไทย
และส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจรต้ อ งประสานงานกั บ
กรมโยธาธิการและผังเมืองในการกาหนดการพัฒ นาในพื้นที่ต่าง ๆ ถึงแม้จะสร้าง
ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ตาม
8. ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนก่อสร้างระบบราง 4 โครงการหลัก
ได้แก่ 1. สายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต และบางซื่อ - ตลิ่งชัน และมีการก่อสร้างเพิ่มเติม
ตลิ่งชัน - ศาลายา และตลิ่งชัน - ศิริราช และด้านเหนือ สายรังสิต - ธรรมศาสตร์)
2. การเชื่อมต่อระหว่าง บางซื่อ – พญาไท - หัวหมาก 3. การสร้างสถานีรถไฟฟ้า
ความเร็ว สูง กรุง เทพฯ - โคราช ระยะที่ 1 และโครงการรถไฟความเร็ว สูง
3 สนามบิน ของ EEC ซึ่งอยู่ในระหว่างการเร่งดาเนินการ สาหรับแผนการก่อสร้าง
ระบบรางจะเชื่ อ มโยงกั บ แผนการใช้ ที่ ดิ น ของการรถไฟ ซึ่ ง ได้ มี ก ารวางแผน
การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางรถไฟ ตัว อย่า งเช่น รถไฟสายสีแ ดง (เดิม )
ได้ ศึกษาการวางแผนแนวความคิดและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศาลายา หลักสี่
หลักหก และรังสิตเก่า สาหรับสายสีแดง (ใหม่) บริเวณรังสิต ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการ
ร่าง TOR เพื่อจัดทาสายธนบุรี และสายโครงการ EEC ได้แก่ สายมักกะสัน - ศรีราชา
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และสถานีกลาง (พหลโยธิน) พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งมี 3 โครงการใหญ่ ได้แก่
1. นิคม กม. 11 (ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมเรียบร้อย) 2. โครงการบางซื่อ
ประกอบด้วย แปลง A B และ C และ 3. โครงการมักกะสัน ซึ่งที่ดินของการรถไฟ
ทุก แปลงได้ต ระหนัก ถึง การใช้ป ระโยชน์แ ละการเชื่อ มโยงของกรุงเทพมหานคร
และประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งได้ให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ศึกษาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
และโครงการที่มีความเชื่อมโยงด้วย
9. เห็ น ด้ ว ยกั บ กรอบการวางผั ง ภาคกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ทั้ ง เรื่ อ งของผั ง เมื อ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และโครงข่ า ยคมนาคมและขนส่ ง
รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังฉบับใหม่
โดยได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัท ที่ปรึกษาฯ กล่าวได้ว่าภารกิจงานของ
กรุ ง เทพมหานครเป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ ซึ่ งภายในเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2561
คาดว่าจะจัดทาแผนผังตามมาตรา 17 ครบทุกแผนผัง แต่ผังภาคอาจจะมีความล่าช้า
โดยยังมีความกังวลถึงแนวทางในการประสานให้เป็นไปตามแผนในทิศทางเดียวกัน
และเห็นด้วยกับผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเกี่ยวกับศูนย์มีนบุรี
ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดเป็น Sub - center เนื่องจากทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
มีแนววงแหวนที่สามารถเข้าถึงได้ ขณะที่ทิศตะวันออกเป็นลักษณะวงแหวนที่เข้าถึงไม่ได้
ฉะนั้น จึงไม่มี Sub - center ในทิศตะวันออก และชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการให้ TOD
ในพื้นที่รอบสถานีไฟฟ้า ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ พ.ศ. 2556 ได้ให้สิทธิพิเศษ
ระยะ 500 เมตร แต่ไม่ได้เป็นในลักษณะการให้ FAR โบนัส จะเป็นลักษณะการให้
สร้างอาคารใหญ่ พิ เศษในพื้ น ที่ ได้ เช่น การให้ ส ร้างอาคารที่ มี ขนาดเกิน 10,000
ตารางเมตร ได้ในบริเวณรอบสถานีระยะ 500 เมตร แต่ในกรณี FAR โบนัสร้อยละ 20
นั้ น ต้อ งเป็น การที ่เ อ กช น สร้า งสิ ่ง ก่อ สร้า งที ่อ าน วยค วาม สะดว กให้ก ับ
สาธารณประโยชน์ใน 5 กรณี ได้แ ก่ 1. ที่จ อดรถสาธารณะในสถานีป ลายทาง
2. การก่อ สร้า งบ่อ หน่ว งน้าในพื้น ที่ข องเอกชน 3. การก่อ สร้า งที่อ ยู่อ าศัย ของ
ผู้มีร ายได้ น้อยในพื้นที่อยู่อาศัยเดิม 4. การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน 5. การสร้าง
สวนสาธารณะซึ่งกรุงเทพมหานครเล็ งเห็ นว่าหลังจากการก่อสร้างสถานีแล้ ว ก็ย่อม
จะต้องมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีในระบบ TOD จึงให้สิทธิประโยชน์ในอาคารต่าง ๆ
เพื่อ ให้ส ามารถที่จ ะเพิ่ม ความหนาแน่น ได้ แต่ใ นทางปฏิบัติ ระยะ 500 เมตร
สามารถทาได้เฉพาะบริเวณที่อยู่ริมถนนเท่านั้น เมื่อถัดไปจากนั้น ซอยจะมีลักษณะแคบ
จะถูกควบคุมโดยพระราชบั ญญั ติควบคุมอาคาร ซึ่งควรต้ องมีห น่วยงานหลั กในการ
พัฒ นาระบบ TOD.รอบสถานี อย่างจริงจัง หรือจัดทาในรูปแบบของผังเฉพาะหรือ
บรรษัทพัฒนาเมืองที่เข้ามาดูแลและขับเคลื่อนแนวทางต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
10. การใช้ FAR โบนั ส สาหรับอาคารประหยัดพลั งงาน หน่วยงานใดจะเข้ามา
ตรวจสอบ และเห็นว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผังเมือง เนื่องจากเมื่ออนุญาต
ให้สร้างอาคารที่สูงขึ้น จะเพิ่มความหนาแน่นการอยู่อาศัยและการใช้พลังงานที่สูงมากขึ้น
จึ งควรตรวจสอบเกี่ ยวกั บข้ อก าหนดการให้ FAR โบนั ส ให้ รอบคอบและครอบคลุ ม
พร้อมทั้งมาตรการที่ชัดเจนด้วย

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

11. สืบเนื่องจากการพัฒนารถไฟฟ้าศูนย์มีนบุรี แบบ TDR ซึ่งใกล้กับพื้นที่
ก 1 โดยใช้ลักษณะการถ่ายโอนกับพื้นที่ ค 1 หรือในพื้นที่ของเขตกรุงรัตนโกสินทร์
ดั งนั้ น การพั ฒ นาศู น ย์ มี น บุ รี ควรมี ก ารศึ ก ษาว่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลไปถึ งยั งพื้ น ที่ ก 1
ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครด้วยหรือไม่ และการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน
ซึ่งเป็น แบบ TUD ซึ่งพื้น ที่บ ริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองมีราคาที่ดินที่สูง
แต่ขณะเดียวกันประชาชนต้องการพื้นที่โล่งกว้างมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาสถานีควร
ให้มีความสอดคล้องกับอาคารและพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมด้วย
12. ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันถือเป็นครั้งแรกและคาดว่าจะมีการหารือ
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ อี ก ในครั้ ง ต่ อ ไป นอกจากนี้ ควรมี ก ารจั ด ท าในลั ก ษณะ
Workshop เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวคิดการออกแบบเมือง
แนวคิด Green Belt หรือ Green Area ฯลฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรมโยธาธิการและผั งเมือง กรุงเทพมหานคร สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ ง
และจราจร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่ งประเทศไทย
ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ควรจะนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม

7.6

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ที่ปิดประกำศ 90 วัน
แล้วไม่มีคำร้อง
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชน
ทองผาภู มิ จั งหวัด กาญจนบุ รี ตามมาตรา 22 เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2560
กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ งได้ น าร่ างผั งเมื อ งรวมดั งกล่ าวไปปิ ด ประกาศ 90 วั น
เพื่อ ให้ผู้มีส่ว นได้เสีย ในเขตผังเมือ งรวมไปตรวจดูแ ละยื่น คาร้อ งตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เมื่อครบ
กาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น คาร้อ ง รายละเอีย ดตามหนัง สือ จัง หวัด กาญจนบุรี ที่
กจ 0022/2664 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม

7.7

รับทรำบ โดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ผั ง เมื อ ง ไป พิ จำรณ ำประกอบในกำรวำงและจั ด ท ำผั งภำค
กรุ งเทพมหำนครและปริ ม ณฑลต่ อ ไป และให้ กรมโยธำธิ ก ำร
และผั ง เมื อ ง รำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ ของกำรด ำเนิ น กำรให้
คณะกรรมกำรผังเมืองทรำบเป็นระยะต่อไป
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 20 ก.พ. 61
วาระที่ 5
หน้า 36

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
ก รม โย ธาธิ ก ารแล ะผั งเมื อ ง ข อ รายงาน ผ ล ก ารด าเนิ น ก ารขอ ง
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งคณะต่า ง ๆ จานวน 4 คณะ ดัง นี้ (ข้อ มูล ตั้ง แต่วัน ที่
14 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 มีนาคม 2561)

ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 15 มี.ค. 61
วาระที่ 3
หน้า 7 - 8
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เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

1..คณะอนุก รรมการผัง เมือ งเพื่อ ติด ตามเร่ง รัด และประเมิน ผลการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง ได้แก่
1) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๐
2) การประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงสภาพการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
3) การประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงสภาพการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทาผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผัง
ได้แก่
1) ผังเมืองรวมภูเก ็ต
2) ผัง เมือ งรวมชุม ชนชายแดนด่า นสิง ขร จัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์
(ผังพื้นที่เปิดใหม่)
3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 3/๒๕61 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผัง
ได้แก่
1).ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1
2) ขอความเห็น ชอบผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ตามมาตรา 22)
4. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 2/๒๕61 วันที่ 7 มีนาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 เรื่อง
ได้แก่
1) เรื่อง ธรรมนูญการผังเมือง
2) เรื่อง บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางผังและการบริหาร
จัดการด้านผังเมือง
มติที่ประชุม
7.8

รับทรำบ

เรื่อ ง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคั บ ผังเมือ งรวมชุม ชน/จังหวั ด
จำนวน 2 ฉบับ
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
ชุม ชนบางสะพานน้อ ย จัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ และให้ค วามเห็น ชอบการแก้ไ ข

ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 15 มี.ค. 61
วาระที่ 5
หน้า 42
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เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 แล้วนั้น ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมดังกล่าว
ทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎี กา เล่ ม 135 ตอนที่ 13 ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561
2. กฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎี กา เล่ ม 135 ตอนที่ 13 ก มี ผ ลใช้บั งคั บ
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม
7.9

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ปิดประกำศ 90 วัน
แล้วไม่มีคำร้อง
ตามที่ค ณะกรรมการผัง เมือ งได้พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบผัง เมือ งรวม
ชุมชนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามมาตรา 22 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน
เพื่อ ให้ผู้มีส่ว นได้เสีย ในเขตผังเมือ งรวมไปตรวจดูแ ละยื่น คาร้อ งตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เมื่อครบ
กาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น คาร้อ ง รายละเอีย ดตามหนัง สือ จั ง หวัด กาญจนบุรี ที่
กจ 0022/5282 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย. 61
วาระที่ 3.1
หน้า 6 – 7

รับทรำบ และให้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7.10 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 5 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 25 เมษายน 2561)
1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และข้อกาหนดผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้ งที่ 1/2561 วั นที่ 12 มี นาคม ๒๕61 มี เรื่ องเพื่ อทราบ 1 เรื่ อง คื อ
เรื่องรายงานผลการดาเนินการจัดทาข้อมูลแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (การจัดทาตัวอย่างแผนที่
ในรูปแบบ 3 มิติ) ที่ประชุมมีมติรับทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 1 เรื่อง คือ
เรื่องการปรับปรุงรูปแบบผังเมืองรวมจังหวัด กรณี ตัวอย่างผั งเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
(ปรับ ปรุง ครั้ง ที่ 1).ที่ป ระชุม มีม ติใ ห้สานัก ผัง ประเทศและผัง ภาคนาข้อ สัง เกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการและให้นามาเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย. 61
วาระที่ 3.2
หน้า 7 - 8
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เรื่อง/มติ
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดทา
ผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้ งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม ๒๕61 มี การพิ จารณา จานวน 3 ผั ง
ได้แก่
1) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง
2) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง
3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง
3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทาผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 มีนาคม ๒๕61 มีเรื่องเพื่อทราบ 1 เรื่อง คือ
รายงานผลการประสานจั ดส่ งข้อมูลของหน่วยงานเพิ่มเติมในการประชุมคณะอนุ กรรมการ
ผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทาผังเมือง ครั้งที่ 2/25๖1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25๖1
จานวน 15 หน่วยงาน ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 3 ผัง
ได้แก่
1) ผัง เมือ งรวมชุม ชนกุด สิม จัง หวัด กาฬสิน ธุ ์ (ผัง พื ้น ที ่เ ปิด ใหม่)
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 15 หน่วยงาน
2) ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ (ผังพื้นที่เปิดใหม่ )
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 13 หน่วยงาน
3) ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผังพื้นที่เปิดใหม่)
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 13 หน่วยงาน
4. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 3/๒๕61 วันที่ 29 มีนาคม ๒๕61 มีการพิจารณาจานวน 1 เรื่อง
คือ บทที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นาและกากับ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ
1) บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการบริหาร
จัดการด้านผังเมือง
2) บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิบัติการสารสนเทศ (Information Operation)
และมวลสัมพันธ์
3) บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผังเมือง
ที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวางผังและระบบฐานข้อมูล
ด้านการผังเมืองที่ถูกต้องและทันสมัย

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 และให้ น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
ส่วนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เหลือให้นามาเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ในครั้งต่อไป
5. คณะอนุก รรมการผัง เมือ งเพื่อ พิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง มีก ารประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 4/๒๕61 วันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 1 เรื่อง
คือ เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ผังพื้นที่เปิดใหม่)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.11 เรื่อง กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดทำข้อมูลแผนที่มำตรำส่วน ๑ : ๔,๐๐๐
ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นาเรื่อง การรายงานผลการดาเนินการ
จัดทาข้อมูล แผนที่ มาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ (GIS)
การจัด ทาตัว อย่า งแผนที่ใ นรูป แบบ 3 มิติ มานาเสนอในการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสานักวิศวกรรมการผังเมือง รายละเอียด ดังนี้
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักวิศวกรรมการผังเมืองได้ดาเนินการ
จัดทาแผนที่ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานวางผังเมืองทุกระดับ
รวมถึงภารกิจอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ของกรมโยธาธิการ
และผั งเมื อง โดยในปั จ จุ บั น ได้ จั ด ท าเป็ น แผนที่ (Base.Map) ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
๒. ข้อมูลแผนที่มาตราส่วน ๑.:.๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ของกรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง มี ๓ ประเภทหลัก ประกอบด้ว ย ข้อ มูล ระบบ
สารสนเทศภูม ิศ าสตร์ (GIS) หรือ แผนที ่ GIS ข้อ มูล ภาพถ่า ยออร์โ ธสีเ ชิง เลข
(Digital Orthophoto).และข้อ มูล แบบจาลองระดับ ความสูง เชิง เลข (Digital
Elevation Model : DEM) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หรือแผนที่ GIS มาตราส่วน
๑ : ๔,๐๐๐ แบ่งออกเป็น ๒ ส่ว น คือ ข้อมูล ลายเส้น (Vector Data) และข้อมูล
เชิงบรรยาย (Attribute Data) โดยข้อมูลเชิงบรรยายตามมาตรฐานการออกแบบข้อมูล
(Database Design) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีจานวน ๒๘ ชั้นข้อมูล ดังนี้
๑) เขตการปกครอง ๒) สนามบิน ๓) อาคาร ๔) การใช้ที่ดิน ปัจ จุบัน โดยรวม
๕) เขตผั งเมื องรวม ๖) พื้ น ที่ อนุ รัก ษ์ ๗) จุด ควบคุม ค่าพิ กั ด ๘) สถานที่ ก าจัด ขยะ
๙) ตารางกริด ๑๐) แหล่งน้า ๑๑) การจาแนกการใช้ที่ดินโดยประมาณ ๑๒) กรรมสิทธิ์ที่ดิน
๑๓) การจ าแนกการใช้ที ่ด ิน รวมแต่ล ะประเภท 14) เขตการปกครองท้อ งถิ ่น

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย.61
วาระที่ 3.3
หน้า 8 - 11
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เรื่อง/มติ
๑๕) IMAGE CATALOG ของภาพถ่ายทางอากาศ ๑๖) ท่าเรือ ๑๗) การใช้ประโยชน์
ที่ดินอนาคต ๑๘) ถนนอนาคต (เส้นกลางถนน) ๑๙) ถนนอนาคต (เส้นขอบถนน)
๒๐) ทางรถไฟ ๒๑) เส้ น ขอบทางรถไฟ ๒๒) แนวกลางถนน ๒๓) เส้ น ขอบถนน
๒๔) จุดความสูง ๒๕) สิ่งก่อสร้างทั่วไป ๒๖) เส้นชั้นความสูง ๒๗) เขตพื้นที่จัดจ้าง
และ ๒๘) บ่อบาบัดน้าเสีย
ปัจจุบั นข้อมูลแผนที่มาตราส่ วน ๑.:.๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ
1. มีข้อมูล เชิงบรรยาย เป็น ข้อมูล แผนที่ในระดับ ชุมชน เทศบาลและ
ผังเมืองรวม (ไม่ครบทุกผัง) ซึ่งจะสามารถดูได้ว่าเป็นอาคารประเภทใด
2. ไม่มีข้อมูลเชิงบรรยาย เป็นข้อมูลแผนที่ระดับจังหวัด ปัจจุบันมี ๔๖ จังหวัด
การจัดทาในลักษณะนี้จะใช้งบประมาณน้อยกว่า และสามารถจัดทาได้รวดเร็ว ซึ่งจะมีปัญหา
คือ การนามาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสานักวิศวกรรมการผังเมือง มีแผนปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ มาตราส่วน ๑.:.๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.(GIS).ให้มีข้อมูลเชิงบรรยาย
ครบทุกจังหวัดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒.๒ ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Digital.Orthophoto).คือ ข้อมูลภาพถ่าย
ทางอากาศสี ที่ ผ่ า นกระบวนการปรั บ แก้ ค วามผิ ด เพี้ ย น โดยมี ร ะบบพิ กั ด อ้ า งอิ ง
สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาดและรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่
ลายเส้นหรือแผนที่ภูมิประเทศ
๒.๓ ข้อมูลแบบจาลองระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation. Model.
:.DEM) คือ ข้อมูลจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนของภูมิประเทศ มีค่าจุดห่างกัน 5 เมตร
สามารถนาไปสร้างเส้นชั้นความสูง (Contour Line) ได้
๓. ข้อมูลแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการผังเมืองได้ทั้งระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
ดังนี้
๓.๑ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวางแผน วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้งาน
เพื่อการวางผังเมืองในระดับต่าง ๆ
๓.๒ ใช้ในการสร้างแบบจาลองอาคารจากข้อมูลพื้นฐาน เช่น ความสูงอาคาร
การใช้ประโยชน์อาคาร ประเภทอาคาร เป็นต้น
๓.๓ ใช้ในการสร้างแบบจาลอง ๓ มิติ ด้วยข้อมูลแบบจาลองระดับความสูง
เชิงเลข (DEM) และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Digital Orthophoto)
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดทาข้อมูลแบบจาลองระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model :
DEM) มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมากน้อยเพียงใดเพราะถ้ามีความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลมาก จะทาให้ความผิดพลาดมาก ขอฝากให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
คงจะต้องดาเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป และควรบรรจุไว้ในแผนงาน เนื่องจาก
ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบดาเนินการโดยเฉพาะท้องถิ่น

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

2. ขณะนี้ควรจัดทาแผนที่มาตราส่วน 1.:.4,000 ให้ครอบคลุมทุกลุ่มน้าก่อน
เพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติจัดทารายละเอียดและนามาให้กรมโยธาธิการ
และผั งเมื อ งก าหนดไว้ในแผนที่ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ในการวางและจั ด ท าผั งเมื อ ง
และทาให้ประชาชนเข้าใจแผนที่มากยิ่งขึ้น แผนที่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
สาหรับขั้นตอนที่จะจัดทารายละเอียดก็ควรเป็นขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ โดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ผังเมืองไปดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7.12 เรื่อง กำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ ำกำรวำงผังพั ฒนำในพื้ นที่ รอบสถำนีรถไฟฟ้ ำ
ขนส่งมวลชน
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2561 ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผัง เมือ ง ครั้ง ที่ 2/2561.วัน ที่ 20 กุม ภาพัน ธ์ 2561 ให้กาหนดวาระสืบ เนื่อ ง
เพื่อ นาเรื่อ งการรายงานผลความก้า วหน้า ในประเด็น การวางผัง พัฒ นาในพื้น ที่
รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมานาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป กรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง โดยกองผั ง เมื อ งเฉพาะจึ ง ขอน าเรื่ อ งดั ง กล่ า วเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการผังเมือง รายละเอียดดังนี้
การศึ ก ษาการวางผั ง พั ฒ นาในพื้ น ที่ ร อบสถานี ร ถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน
จากเดิม การศึก ษาการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง โดยกรมโยธาธิก ารและผังเมือ ง
ร่ว มกับ ส านั กงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร ส านั กงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ศึก ษา
ความเหมาะสม และตาแหน่งที่ตั้งเพื่อวางผังพัฒนาในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ใน 4 เส้นทางแรก ได้แก่ สายเหนือ (กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก) สายใต้ (กรุงเทพฯ อาเภอหัวหิน) สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - จังหวัดนครราชสีมา) สายตะวันออก
(กรุงเทพฯ - จังหวัดระยอง) ซึ่งจะมีก ารพิจารณาขนาดของเมืองที่เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟ
ความเร็ วสู ง โดยมี หลั กการพิ จารณาจากขนาดของประชากรเมื อง ขนาดของสถานี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบทบาทความสาคัญของเมือง เช่น เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น การขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม การศึกษา การสาธารณสุข และศูนย์ประชุมนานาชาติ
ปัจจัยการพิจารณาความเหมาะสมของสถานีที่ตั้ง
1. ด้านกายภาพของที่ตั้งสถานี คานึงถึงการเข้าถึงที่สะดวก ในระยะ 1.5 กิโลเมตร
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
2. ด้านการพัฒนาสถานีและระบบราง ให้คานึงถึงความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
ด้านการก่อสร้างที่มคี ่าชดเชยและค่าสิ่งปลูกสร้างต่า
3. ด้านการพัฒนาเมืองและขนาดเมือง ให้คานึงถึงพื้นที่ว่างโล่งสามารถรองรับ
การพัฒนาสูงและมีผลกระทบต่อประชาชนน้อย

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย.61
วาระที่ 3.4
หน้า 11 - 14
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เรื่อง/มติ
สาหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟความเร็วสูง
1. เมืองขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดนครราชสี มา และเมืองพัทยา
มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การค้า การบริการ การประชุมและแสดงสินค้า
การแข่งขันกีฬานานาชาติ และจังหวัดที่อยู่ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีแนวคิด
เป็นเมืองอุตสาหกรรม และการขนส่งโลจิสติกส์
2. เมืองขนาดกลาง ได้แก่ จังหวัด พระนครศรีอยุธ ยา จังหวัด นครสวรรค์
จังหวัดนครปฐม อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
3. เมืองขนาดเล็ก ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นถึงความสาคัญของการขนส่งระบบราง จึงมีการเชื่อมต่อ
รถไฟความเร็วสูงในสนามบิน 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่ าอากาศยานอู่ ต ะเภา โดยทั้ ง 3 เส้ น ทาง จะมี เมื อ งพั ท ยาอยู่ ใ นเส้ น ทาง
การพัฒนาหลักของโครงการ จึงขอยกตัวอย่างเมืองพัทยา ในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
สถานีรถไฟความเร็วสูง
จากการศึ ก ษาพื้ น ที่ เมื องพั ท ยา พบว่ า เมื องพั ท ยาเป็ น ศู น ย์ กลางการค้ า
การท่องเที่ยว มีชุมชนหนาแน่นมากบริเวณใจกลางเมืองและตามแนวถนนหมายเลข 3
(ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) และมี ศั ก ยภาพที่ ส าคั ญ คื อ มี รถไฟความเร็ว สู งผ่ านใจกลางเมื อ ง
ขนานกับถนนสุขุมวิท การวิเคราะห์ ความเหมาะสมที่ตั้งสถานี รถไฟความเร็วสูงและ
พื้นที่โดยรอบ
- ทางเลือกที่ 1 พัทยาเหนือ ที่ตั้งสถานีรถไฟพัทยา (สถานีเดิม ) ห่างจาก
ศูนย์กลางเมือง 2 กิโลเมตร
- ทางเลือกที่ 2 พัทยากลาง ที่ตั้งทางตอนเหนื อของสถานีรถไฟพัทยาห่างจาก
ศูนย์กลางเมืองมาทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร
- ทางเลือกที่ 3 พัทยาใต้ ที่ตั้งทางตอนเหนือของสถานีรถไฟห้วยขวางห่างจาก
ศูนย์กลางเมืองมาทางทิศใต้ 8 กิโลเมตร
การวิ เคราะห์ ความเหมาะสม จะวิ เคราะห์ จากข้ อดี และศั กยภาพของพื้ นที่
ไม่ ว่าจะเป็ นสถานี เดิม ความหนาแน่นของชุ มชน การเข้ าถึงพื้ นที่ ระบบการเชื่อมต่ อ
โมโนเรล และพื้นที่โล่งว่างที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเพื่อลดต้นทุน จาก 3 พื้นที่ข้างต้น
เมื ่อ พิจ ารณาตามเกณฑ์ค วามเหมาะสมแล้ว จะท าให้ไ ด้ต ัว เลข ของผั ง พื้ น ที่
ตัวอย่างเช่น พื้นที่ที่ 3 ที่มีต้นทุนค่าที่ดิน ค่าทดแทน ค่าปลูกสร้างที่ต่ากว่าพื้นที่อื่น ๆ
เมื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมแล้ว จึงมากาหนดแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบ
สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยาให้เป็นพื้นที่ ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เมืองสีเขียว
เน้นการใช้นวัตกรรมสีเขียวและพลังงานสะอาด เมืองสุขภาพมีแหล่งพยาบาลพักฟื้น
ร่ า งกายและจิ ต ใจ เมื อ งนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ สามารถเชื่ อ มต่ อ
ใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่ในเมืองและแหล่งแสดงสินค้าและเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ .ๆ
แล้วจึงมาสู่ขั้นตอนการวางแผนและผังการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานี ดังนี้

อ้ำงอิง
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1. ศึกษาการเจริญเติบโตทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ
2. กาหนดขอบเขตและขนาดพื้นที่การพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี
3. กาหนดแนวคิดการพัฒนาระดับเมืองและระดับพื้นที่
4. ออกมาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมพื้นที่พัฒนาในเบื้องต้น
5. วางและจัดทาหรือปรับปรุงผังเมืองรวมในพื้นที่ที่จะพัฒนา
6. วางแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินฯ
7. ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณรอบสถานี
โดยทั้ง 7 ขั้นตอน จะดาเนินการควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการจัดรูปที่ดิน
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรน าแนวคิดนี้ ไปกาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญั ติการผังเมืองฉบับใหม่
เพื่ อให้ หน่ วยงานในโครงการที่ ก าลั งจะเกิดขึ้นทราบว่าหน่ วยงานใดเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ส าหรั บ เรื่ อ งการวางผั ง พั ฒ นาพื้ น ที่ ร อบสถานี ร ถไฟฟ้ า ขนส่ งมวลชนในพื้ น ที่
คงต้อ งน าแนวคิด นี ้ไ ปกาหนดไว้ใ นร่า งพระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ งฉบับ ใหม่
เพื่อ ให้ หน่ วยงานในโครงการที่ กาลั งจะเกิดขึ้นทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ รับผิ ดชอบ
สาหรับเรื่องการวางผังพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริม ณฑลมีก ว่า 300 สถานี ได้มีแ นวคิด อย่า งไรบ้า ง ซึ่ง เป็น เรื่อ งเร่ง ด่ว น
และเรื่องพื้นที่ชานเมืองรอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง จากการหารือกับ สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจรยั ง มี ค วามกั ง วลเรื่ อ งการสร้ า งแรงจู ง ใจ
ให้ประชาชนมาสร้างบ้านเรือนในบริเวณพื้นที่สถานี เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า
และการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องการวางผังเมืองโดยตรง จึงขอให้การวางผังเมืองพิจารณา
ถึงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วย
2. สาหรับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีศักยภาพและงบประมาณที่จะสามารถพัฒนา
พื้นที่ดังกล่าวได้ แต่ถ้ามีข้อปัญหาใด ๆ จะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปช่วยเหลือ
ก็สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ สานักผังเมืองกรุงเทพมหานครควรจะต้องรายงานความก้าวหน้า
ในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าต่อคณะกรรมการผังเมืองเป็นระยะ ๆ ด้วย
3. พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าจะมีบางพื้นที่เป็นที่ดินของเอกชนแล้ว
จึงต้องกาหนดวิธีการพัฒ นาเพื่อลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ในเบื้องต้น
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้นโยบายว่าให้ใช้การจัดรูปที่ดิน ด้ว ยระบบ
การเวนคืนที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้า เพื่อนามาสร้างระบบสาธารณูปโภคและจัด พื้น ที่
โดยรอบให้ มี ค วามเหมาะสมแก่ ก ารพั ฒ นา ดั ง นั้ น ปั ญ หาที่ เ กรงว่ า จะมี เ อกชน
มาซื้อ ที่ดิน บริเวณโดยรอบสถานี จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป อีกทั้ง ในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะ
อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดหรือผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนที่ถูก กาหนดข้อห้ามไว้แล้ว
ไม่ส ามารถดาเนิน การอย่างอื่น ได้คงต้องรอโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสู งแล้วเสร็จ
เสียก่อน

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

4. เส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพมหานคร - จังหวัดนครราชสีมา
จะมีสถานีที่ประเทศจีนเป็นผู้ออกแบบจานวน 4 สถานี ขณะนี้ได้ออกแบบร่างครั้งที่ 1
เพื่อนามาเสนอสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยมีสภาสถาปนิก
เป็นผู้ร่วมให้ความเห็นด้วย จึงเห็นควรเร่งดาเนินการในการวางและจัดทาผังบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกว้านซื้อที่ดินของเอกชน
5. การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ จะสามารถใช้มาตรการ
การจัด รูป โดยวิธ ีก ารเวนคืน ที ่ด ิน ได้ แต่ใ นพื ้น ที ่ก รุง เทพมหานครจะล าบาก
เพราะการเวนคื น เพื่ อ นามาพั ฒ นาจะต้ อ งเป็ น ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานเท่ า นั้ น
ไม่สามารถสร้างห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมได้
6. สถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น สถานีจตุจักร สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ยังไม่เคยนามารายงานผลให้คณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับบริเวณ
โดยรอบพื้น ที่ ถนนสายต่าง.ๆ ที่เชื่อ มต่อ สถานีห ลัก ทั้ง ถนนสายย่อ ยมีห น่ว ยใด
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบ โดยอาจจะต้ อ งเชิ ญ ส านั กผั งเมื อ งกรุ งเทพมหานครมาน าเสนอ
ให้คณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบต่อไปด้วย
7. ทั้งหมดเป็นเรื่องของการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉะนั้นการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวก็จะเลือกวิธีการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนที่ดิน
หรือการใช้ที่ดินของรัฐมาเปิดประมูลและดาเนินการ หรือการใช้พื้นที่ด้านนอกที่ยังไม่มี
การตั้งถิ่นฐานมากนักมาใช้วิธีการจัดรูปที่ดินหรือเวนคืนที่ดิน เพื่อให้พื้นที่นั้นมีระเบียบยิ่งขึ้น
เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทรำบ โดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ผัง เมือ งไปดำเนิน กำรในส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งต่อ ไป.และให้นำผล
กำรดำเนินกำรในเรื่องนี้มำรำยงำนให้คณะกรรมกำรผังเมืองทรำบ
เป็นระยะ ๆ ต่อไป

7.13 เรื่อง รำยงำนกำรแต่งตั้งกรรมกำรผังเมืองแทน พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน ซึ่งได้ขอลำออก
บั ด นี้ คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อวั น ที่ 10 เมษายน 2561 อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง
พลเอก เกษม ยุกตวีระ เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองแทน พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
ที่ได้ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ
ตามสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร 0508/10549 ลงวันที่
10 เมษายน 2561 และหนังสือ ที่ นร 0508/11216 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เม.ย.61
วาระที่ 3.5
หน้า 14

มติที่ประชุม รับทรำบ
7.14 เรื่อ ง รำยงำนผังเมื องรวมเมื อง/ชุม ชน ที่ปิ ด ประกำศ 90 วัน แล้วไม่ มีค ำร้อ ง
จำนวน 2 ผัง
1. ผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตามที่คณะกรรมการผังเมือง
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน
เพื่อให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ในเขตผั งเมื องรวมไปตรวจดูและยื่น คาร้ องตามมาตรา 23

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วาระที่ 3.1
หน้า 8
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แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง พ.ศ..2518 และพระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ..2558 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561
เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ สห 0022.4/3163 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
2. ผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่คณะกรรมการผังเมือง
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน
เพื่อ ให้ผู้มีส่ว นได้เสีย ในเขตผังเมือ งรวมไปตรวจดูแ ละยื่น คาร้อ งตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 เมื่อครบกาหนด
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0022/10684
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ และให้ดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป

7.15 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561)
1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดทา
ผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 เมษายน ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
ได้แก่
1) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง
2) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง
3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 5/๒๕61 วันที่ 26 เมษายน ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผัง คือ
1) ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556
ตามมาตรา 26/1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
2) ขอแก้ไ ขกฎกระทรวงให้ใ ช้บ ัง คับ ผัง เมือ งรวมเมือ งปากพนัง
จังหวัดนครศรีธ รรมราช พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 26/1 ที่ประชุมมีมติ เห็น ควร
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาและให้นากลับมาเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองอีกครั้งหนึ่ง

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 23 พ.ค. 61
วาระที่ 3.2
หน้า 8 - 9
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3. คณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่ อประสานงานวางและจัดทาผั งเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 4/๒๕61 วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง คือ
1) ผัง เมือ งรวมชุม ชนชายแดนบ้า นปากแซง จังหวัด อุบ ลราชธานี
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 15 หน่วยงาน
2) ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูล
ของหน่วยงาน จานวน 10 หน่วยงาน
3) ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูล
ของหน่วยงาน จานวน 13 หน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.16 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 5 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11.พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561)
1. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม
- ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผั ง
ได้แก่
1).เรื่ อง ค าร้ องผั งเมื อ งรวมเมื องบึ งกาฬ โดยเป็ น ค าร้ องด้ านการใช้
ประโยชน์ที่ดินทั้งสิ้น จานวน 4 เรื่อง ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ยกคาร้อง
2) เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
โดยเป็น คาร้องด้านการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน จานวน 3 เรื่อง ที่ประชุมมีมติเห็นควร
ให้ยกคาร้อง และคาร้องด้านอื่น ๆ จานวน 1 เรื่อง ที่ประชุมมีมติไม่ถือเป็นคาร้อง
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทาผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 5 ผัง
ได้แก่
1) ผั งเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 23 หน่วยงาน
2) ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ประชุม
มีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 20 หน่วยงาน
3) ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประชุมมีมติ
รับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 14 หน่วยงาน
4) ผังเมืองรวมชุมชนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ที่ประชุมมีมติ
รับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 12 หน่วยงาน
5) ผังเมืองรวมชุมชนหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมมีมติ
รับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 11 หน่วยงาน

ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 29 มิ.ย. –
1 ก.ค. 61
วาระที่ 3.1
หน้า 12 - 13
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เรื่อง/มติ
3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุมจานวน
1 ครั้ง
- ครั้งที่ 6/๒๕61 วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง คือ
1) ขอแก้ไ ขกฎกระทรวงให้ใ ช้บ ัง คับ ผัง เมือ งรวมจัง หวัด ปทุม ธานี
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
2) เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
(ผังพื้นที่เปิดใหม่) ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
3) เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 26/1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณาจานวน 2 เรื่อง
คือ
1) เรื่ อ ง กรุ ง เทพมหานครในฐานะหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ขออนุ มั ติ
ดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ
2) เรื่อง ขอยกเลิก “ผู้มีอานาจในการวางและจัดทาผัง ” ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
5. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดทา
ผังเมืองรวม มีการประชุมจานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 6/๒๕61 วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน
4 เรื่อง คือ
1) การประเมิน ผลการเปลี ่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
การใช้บั งคับ ผังเมืองรวมจั งหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้ปรับปรุงผัง
2) การประเมิน ผลการเปลี ่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง
3) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
การใช้บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมจั งหวัด กาญจนบุ รี พ.ศ. 2560.ที่ ประชุ มมี มติ เห็ น ชอบ
ให้ปรับปรุงผัง
4) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้ปรับปรุงผัง
มติที่ประชุม

รับทรำบ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

7.17 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองคณะต่าง ๆ จานวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2561)
1. คณะอนุ กรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสี ยฯ มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕61 มีการพิจารณาจานวน 1 ผัง
คือ คาร้องผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3) มีคาร้องทั้งสิ้น จานวน 163 ฉบับ 596 ราย 63 เรื่อง
1) คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน 23 เรื่อง ที่ประชุมมีมติเห็นควร
ให้ตามคาร้อง จานวน 3 เรื่อง และเห็นควรยกคาร้อง จานวน 20 เรื่อง
2) คาร้องด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน 39 เรื่อง
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ตามคาร้องบางส่วน จานวน 2 เรื่อง และเห็นควรยกคาร้อง
จานวน 37 เรื่อง
3) คาร้องด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง จานวน 1 เรื่อง ที่ประชุมมีมติ
เห็นควรยกคาร้อง
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทาผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 6/๒๕61 วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 1 ผัง
คื อ ผั งเมื อ งรวมเมื อ งหาดใหญ่ จั งหวัด สงขลา (ปรับ ปรุ งครั้ งที่ 3) ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
รับทราบข้อมูลของหน่วยงานทั้ง ๒1 หน่วยงาน
มติที่ประชุม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 24 ก.ค. 61
วาระที่ 3.1
หน้า 8

รับทรำบ

7.18 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกำศ 90 วัน แล้วไม่มีค ำร้อง
จำนวน 2 ผัง ได้แก่
1. ผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ตามที่
คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ
90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นคาร้องตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23 มี น าคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2561
เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์
ที่ นว 0022/5702 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
2. ผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามที่คณะกรรมการผังเมือง
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน
เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในเขตผั ง เมื อ งรวมไปตรวจดู แ ละยื่ น รายละเอี ย ดคาร้ อ ง
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 24 ก.ค. 61
วาระที่ 3.2
หน้า 8 - 9
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เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

การผัง เมือ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้ งแต่ วั น ที่ 2 กุ มภาพั นธ์ 2561 ถึ งวั น ที่
2 พฤษภาคม 2561 เมื่อ ครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ ยื่นคาร้อง รายละเอียดตาม
หนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย 0022.2/5225 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.19 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 13 ฉบับ
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชน
ขาณุว รลั กษบุ รี จังหวัดกาแพงเพชร ผั งเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ผังเมืองรวมชุมชน
บ้ านค่ าย - มาบข่ า จั งหวั ด ระยอง ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนบางสะพานน้ อ ย จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขัน ธ์ ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ผังเมืองรวมชุมชนกาแพง จังหวัดสตูล
ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร ผังเมืองรวม
เมืองสุพรรณบุรี ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผังเมืองรวมสมุทรปราการ
ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหนองขาหย่ าง จั งหวั ด อุ ทั ย ธานี และผั งเมื อ งรวมเมื อ งแกลง
จังหวัดระยอง แล้วนั้น
ขณะนี้ ร่ างผั งเมื องรวมทั้ ง 13 ฉบั บ ได้ ประกาศเป็ นกฎกระทรวงให้ใช้ บั งคั บ
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135
ตอนที่ 1 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 1 ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135
ตอนที่ 8 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
4 . กฎ กระท รวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวม ชุ มช น บ างสะพ าน น้ อ ย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 135 ตอนที่ 13 ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561
5. กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎี กา เล่ ม 135 ตอนที่ 13 ก มีผลใช้ บั งคั บ
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561
6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกาแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 28 ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 20 เมษายน 2561
7. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135
ตอนที่ 31 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 24 ก.ค. 61
วาระที่ 3.3
หน้า 9 - 10

- 272 ลำดับที่

เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

8. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 31 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
9. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 35 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
10. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมเมื องหล่ มสั ก จั งหวั ดเพชรบู รณ์
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 37 ก มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
11. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 40 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
12. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎี กา เล่ ม 135 ตอนที่ 43 ก
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561
13. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎี กา เล่ ม 135 ตอนที่ 48 ก มี ผลบั งคั บใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.20 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561)
1..คณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ ติ ด ตามเร่ งรั ด และประเมิ น ผลการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 4 ผัง
ได้แก่
1) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับ ผังเมืองรวมชุม ชนขาณุว รลักษบุรี จังหวั ดกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖
2) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕

ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 23 ส.ค. 61
วาระที่ 3.1
หน้า 5 - 7
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เรื่อง/มติ
3) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บัง คับ ผังเมือ งรวมชุม ชนจุฬ าภรณ์ จัง หวัด นครศรีธ รรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕
4) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖
- ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 2 สิ งหาคม ๒๕61 มีการพิ จารณา จานวน 4 ผั ง
ได้แก่
1) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ
เห็น ชอบรายงานการประเมิน ผลผัง โดยให้ป รับ ปรุง ผัง เมือ งรวมชุม ชนบ้า นแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๖
2) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับ ผัง เมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ป ระชุม มีมติ เห็น ชอบรายงาน
การประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘
3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง
โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔
4) การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงาน
การประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผัง
ได้แก่
1) ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผังพื้นที่
เปิดใหม่) ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
2) ผั งเมื องรวมชุ มชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุ รี (ผั งพื้ นที่ เปิ ดใหม่ )
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี
3..คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผัง
ได้แก่
1) คาร้องผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีคาร้อง
ทั้งสิ้น จานวน 1 ฉบับ 1 ราย 1 เรื่อง โดยเป็นคาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ประชุม
มีมติ เห็นควรยกคาร้อง

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

2) คาร้องผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) มีคาร้องทั้งสิ้น
จานวน 111 ฉบับ 103 ราย 31 เรื่อง โดยแยกเป็นคาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน 18 เรื่อง คาร้องด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง จานวน 5 เรื่อง คาร้องด้าน
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน 6 เรื่อง และคาร้องด้านอื่น ๆ จานวน 2 เรื่อง
ผลการพิจารณามีดังนี้
2.1.คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 18 เรื่อง) ที่ประชุม
มีมติ เห็นควรยกคาร้องทั้งหมด
2.2 คาร้องด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง (จานวน 5 เรื่อง) ที่ประชุม
มีมติ เห็นควรยกคาร้องทั้งหมด
2.3 คาร้องด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 6 เรื่อง)
ที่ประชุมมีมติ เห็นควรยกคาร้องทั้งหมด
2.4 คาร้องอื่น (จานวน 2 เรื่อง) ที่ประชุมมีมติ เห็นควรยกคาร้อง
ทั้งหมด
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.21 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชน ที่ปิดประกำศ 90 วัน แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 3 ผัง
1. ผังเมืองรวมชุมชนไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ตามที่ค ณะกรรมการผัง เมือ งได้พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ เมื่อ วัน ที่
14 กันยายน 2560 นั้ น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าว
ไปปิ ดประกาศ 90 วั น เพื่ อให้ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยในเขตผั งเมื องรวมไปตรวจดู และยื่ น
คาร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ
การผั งเมื อ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้ งแต่ วั น ที่ 27 เมษายน 2561 ถึ งวั น ที่
25 กรกฎาคม 2561 เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือ
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0022/18287 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
2. ผังเมืองรวมชุมชนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามที่ ค ณะกรรมการผั งเมื อ งได้ พิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่
17 พฤศจิกายน 2560 นั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าว
ไปปิดประกาศ 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นคาร้อง
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติ
การผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2558 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 20 เมษายน 2561 ถึ ง วั น ที่
18 กรกฎาคม 2561 เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือ
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0022/15989 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
3. ผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ตามที่ค ณะกรรมการผัง เมือ งได้พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ เมื่อ วัน ที่
20 เมษายน 2560 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ
90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้องตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญ ญัติก ารผังเมือ ง พ.ศ.2518 และ พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง

ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 23 ส.ค. 61
วาระที่ 3.2
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว
ที่ สก 0022.3/6762 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.22 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 4 ฉบับ
ตามที่คณะกรรมการผั งเมืองได้พิจารณาให้ ความเห็นชอบร่างผั งเมืองรวม
ชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 การขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประเด็นเรื่องขอแก้ไขข้อกาหนด ข้อ 23 การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. 1 - 11
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประเด็นเรื่อง
ขอแก้ไขเพิ่ มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ข้อ 11 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว) และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561
ประเด็ น เรื่ อ งขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง/เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
หรือผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(สีน้าเงิน) บริเวณหมายเลข 10.24 ให้ สามารถพัฒ นาโครงการที่พักอาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) แล้วนั้น
ขณะนี้ ผั งเมื อ งรวม ทั้ ง 4 ฉบั บ ได้ ป ระกาศเป็ น กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้
1..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎี กา เล่ ม 135 ตอนที่ 58 ก มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561
2..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 58 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
3..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง.(ฉบับที่ 2).พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 60 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
4..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุ รี (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 135 ตอนที่ 60 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุม ชน ที่ได้ป ระกาศเป็น กฎกระทรวงใช้บังคับ แล้ว ในปัจ จุบัน มีจานวนรวม
ทั้งสิ้น 311 ผัง เป็นผังเมืองรวมจังหวัด จานวน 73 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
จานวน 238 ผัง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของกฎกระทรวงฯ ได้ทางเว็บไซต์ “www.ratchakitcha.soc.go.th”
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 23 ส.ค. 61
วาระ 3.3
หน้า 7 - 8
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7.23 เรื่อง กำรดำเนินโครงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมประชุม
คณะอนุ ก รรมการด้ า นการจั ด หาที่ ดิ น และบริ ห ารจั ดการ ตามโครงการพั ฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองคงจะได้ ดาเนินการรายงาน
ความก้ าวหน้ า โดยเฉพาะของจั งหวั ด ตราดด้ ว ย แต่ เนื่ อ งจากคณะอนุ ก รรมการ
สิทธิประโยชน์กาหนดพื้นทีแ่ ละศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนที่มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็น ประธาน มีค วามประสงค์ใ ห้ก รมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
ช่วยเร่งรัด การดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เหมือนเช่นเดียวกับโครงการพัฒนา
ระเบีย งเศรษฐกิจ พิเ ศษภาคตะวัน ออกจึง ขอฝากให้ก รมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะกรรมการผั งเมื องช่ วยเร่ งรั ดด าเนิ นการเรื่ องดั งกล่ าวให้ เป็ นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 23 ส.ค. 61
วาระ 5
หน้า 21

รับทรำบ และให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนดต่อไป

7.24 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1๕ สิงหาคม 2561 – 7 กันยายน 2561)
1..คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 1 ผัง
ได้แก่.คาร้องผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม) มีคาร้องที่ต้องพิจารณา
เพิ่ม เติม ทั้ง สิ ้น จานวน.335 ฉบั บ 316 ราย 13 เรื่อง โดยแยกเป็นคาร้องด้าน
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน จ านวน 5 เรื่อง และคาร้องด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน 8 เรื่อง ผลการพิจารณามีดังนี้
1.1 คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 5 เรื่อง) มีมติเห็นควร
ยกคาร้องทั้งหมด
1.2 คาร้องด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 8 เรื่อง) มีมติ
เรื่องที่ 1 เห็นควรให้ตามคาร้องบางส่วน เรื่องที่ 2 - 8 เห็นควรยกคาร้อง
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมมีการประชุม จานวน 1 ครัง้
- ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 28 สิ งหาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 4 ผั ง
ได้แก่
1. การประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงสภาพการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. การประเมิน ผลการเปลี่ย นแปลงสภาพการณ์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 20 ก.ย. 61
วาระ 3.1
หน้า 6 - 8
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3. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕๘.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง
โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕๘
4. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนเวีย งชั ย จั งหวัด เชี ยงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติเห็ น ชอบ
รายงานการประเมินผลผัง โดยให้ ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๕
3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง ได้แก่
1. เรื ่อ ง ขอความเห็น ชอบผัง เมือ งรวมเมือ งเดชอุด ม - โพนงาม
จัง หวัด อุบลราชธานี (ผั งพื้ น ที่ เปิ ดใหม่ ) ตามมาตรา 22 (สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ครั้งที่ 24/2558).ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมเมืองเดชอุดม - โพนงาม จังหวัดอุบลราชธานี
โดยให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นาข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบกับสานัก
ผังเมืองรวม กองนิติการ และสานัก/กองที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาต่อไป
2..เรื่ อ ง ขอแก้ ไขกฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั งเมื อ งรวมเมื อ งปากพนั ง
จั งหวั ด นครศรี ธรรมราช.พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 26/1 (สื บเนื่ องจากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2561) จานวน 2 ประเด็น
ประเด็ น ที่ 1 ขอแก้ ไขข้ อก าหนดระยะถอยร่ น ริมทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 4013 ที่ป ระชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (นครศรีฯ – ปากพนัง) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ยงเมือง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตามความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนหาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี
(ผังพื้นที่เปิดใหม่) ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวม
ชุมชนหาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
น าข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับ ปรุงแก้ไข
และตรวจสอบกั บ ส านั ก ผั ง เมื อ งรวม กองนิ ติ ก าร และส านั ก /กองที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป
- ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 7 กันยายน ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผั ง
ได้แก่

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

1. ผังเมืองรวมชุมชนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ (ผังพื้นที่เปิดใหม่)
ตามมาตรา 22 ที่ป ระชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนเสนางคนิคม
จั งหวัด อ านาจเจริ ญ โดยให้ส านัก งานโยธาธิก ารและผั งเมื องจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ
น าข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุก รรมการฯ ไปพิ จารณาปรับปรุง แก้ไ ข
และตรวจสอบกั บ สานั ก ผั ง เมื อ งรวม กองนิ ติ ก าร และสานั ก /กองที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป
2. ผัง เมือ งรวมชุม ชนทัพ ทัน จัง หวัด อุทัย ธานี (ผัง พื้น ที่เ ปิด ใหม่)
ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี โดยให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานีนาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบ
กั บ ส านั ก ผั ง เมื อ งรวม กองนิ ติ ก าร และส านั ก /กองที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป
3. ผัง เมือ งรวมชุม ชนกาแพงดิน จัง หวัด พิจิต ร (ผัง พื้น ที่เ ปิด ใหม่)
ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนกาแพงดิน
จั ง ห วั ด พิ จ ิ ต ร โด ยให้ ส านั ก ผั ง เมื อ งรว ม น าข้ อ สั ง เก ตแ ละข้ อ เส น อแน ะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ.ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบกับกองนิติการ
และส านั ก /กองที่ เกี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณาต่ อ ไป
ทั้งนี้ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักผังเมืองรวมและสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตรร่วมกันพิจารณาในประเด็นพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
อีกครั้ง หากมีการเปลี่ ยนแปลงการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินขอให้ นาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ เพื่อทราบก่อนนาเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.25 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน
จำนวน 2 ผัง
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ ความเห็ นชอบร่างผังเมืองรวม
ชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี และการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 แล้วนั้น
ขณะนี้ ร่ างผั งเมื อ งรวมทั้ ง 2 ฉบั บ ดั งกล่ าว ได้ ป ระกาศเป็ น กฎกระทรวง
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
มีรายละเอียดดังนี้
1..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎีกา เล่ ม 135 ตอนที่ 63 ก มีผ ลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561
2..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎีกา เล่ ม 135 ตอนที่ 66 ก มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 20 ก.ย. 61
วาระ 3.2
หน้า 8 - 9

- 279 ลำดับที่

เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/
ชุมชน ที่ ได้ประกาศเป็ นกฎกระทรวงใช้บั งคับแล้ วในปั จจุบั นมีจานวนรวมทั้ งสิ้ น 312 ผั ง
เป็นผังเมืองรวมจังหวัด จานวน 73 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จานวน 239 ผัง
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.26 เรื่อง ขอให้ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ ไขพระรำชบัญญั ติกำรผังเมือง และกำรทบทวน
นโยบำยเรื่ อ งกำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย ในที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- แนวความคิดหรือนโยบายต่าง ๆ ของผังเมืองที่มีความเห็นแตกต่างกัน เช่น
เรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บางท่ านคิดว่าไม่ใช่กิจกรรมหลั ก แต่บ างท่านคิดว่าควรเป็นกิจกรรมหลั ก ซึ่งจะมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ออกไป จึงขอเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
หารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ กาหนดแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง
เรื่องพระราชบัญญัติการผังเมืองที่กาลังปรับปรุงแก้ไขควรนามาเสนอให้คณะกรรมการผังเมือง
ได้ทราบถึงกรอบแนวความคิดพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ด้วย
มติที่ประชุม

รั บ ทรำบ.และให้ ก รมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งรั บ ข้ อ เสนอแนะ
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7.27 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน จำนวน 2 ผัง
ตามที่คณะกรรมการผั งเมืองได้พิจารณาให้ ความเห็ นชอบผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 และผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั้น
ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้
1. กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 79 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
2..กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับ ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 81 ก มีผ ล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุม ชน ที่ได้ป ระกาศเป็น กฎกระทรวงใช้บังคับ แล้ว ในปัจจุบัน มีจานวนรวม
ทั้งสิ้น 314 ผัง เป็นผังเมืองรวมจังหวัด จานวน 73 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
จานวน 241 ผัง
มติที่ประชุม

ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 20 ก.ย. 61
วาระ 5
หน้า 44

รับทรำบ

ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ต.ค. 61
วาระ 3.1
หน้า 5

- 280 ลำดับที่

เรื่อง/มติ

7.28 เรื่ อ ง รำยงำนผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด /ชุ ม ชน ที่ ปิ ด ประกำศ 30 วั น และ 90 วั น
แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 2 ผัง
1. คณะกรรมการผังเมืองได้เห็ นชอบให้ แก้ไขกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในประเด็นด้านการปรับปรุง
บัญชีท้ายกฎกระทรวง จานวน 2 เรื่อง และด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน 1 เรื่อง นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 30 วัน
เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตผั งเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นคาร้องตามมาตรา 26/1
แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารผังเมือ ง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญ ญัติ ก ารผังเมือ ง
(ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้ งแต่วั นที่ 16 สิ งหาคม 2561 ถึ งวันที่ 14 กันยายน 2561
เมื่อ ครบก าหนดปรากฏว่าไม่มี ผู้ ยื่ น คาร้อง รายละเอี ยดตามหนั งสื อจังหวัดชั ยภู มิ
ที่ ชย 0022.4/12650 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
2. คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้ผังเมืองรวมชุมชนดาเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่
- ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นรายละเอียดคาร้องตามมาตรา
23 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ ยื่ นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสื อจังหวัดราชบุ รี
ที่ รบ 0022/25565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ต.ค. 61
วาระ 3.2
หน้า 5 - 6

รับทรำบ

7.29 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561)
1. คณะอนุ กรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสี ยฯ มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 กันยายน ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผัง
ได้แก่
1) เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตราด มีคาร้อง
ทั้งสิ้น จานวน 111 ฉบับ 111 ราย 6 เรื่อง โดยแยกเป็นคาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน 3 เรื่อง และคาร้องด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน 3 เรื่อง
ผลการพิจารณามีดังนี้
1.1 คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 3 เรื่อง) มีมติเห็นควร
ยกคาร้องทั้งหมด
1.2 คาร้องด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 3 เรื่อง).
มีมติเห็นควรยกคาร้องทั้งหมด

ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ต.ค. 61
วาระ 3.3
หน้า 6 - 7

- 281 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
2) เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาร้อง
ทั้งสิ้ น จ านวน 9 ฉบั บ 9 ราย 6 เรื่อง โดยแยกเป็ นคาร้องด้านการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น
จานวน 2 เรื่อง และคาร้องด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน 4 เรื่อง
ผลการพิจารณามีดังนี้
2.1 คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 2 เรื่อง) มีมติเห็นควร
ยกคาร้องทั้งหมด
2.2 คาร้องด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จานวน 4 เรื่อง)
มีมติเห็นควรยกคาร้องทั้งหมด
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมมีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 กันยายน ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 10 ผัง
ได้แก่
1. การประเมิน ผลผัง เมือ งรวมชุม ชนพุท ธมณฑล จังหวัด นครปฐม
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558
2. การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลผั ง โดยให้ ป รั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวม
เมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558
3. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558
4. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลผั ง โดยให้ ป รั บ ปรุ ง ผั งเมื องรวม
ชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558
5. การประเมิน ผลผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย – แม่จั๊ว ะ จังหวัด แพร่
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนเด่นชัย – แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558
6. การประเมิ นผลผั งเมื องรวมชุ มชนก าแพงเพชร – นาสี ทอง จั งหวั ดสงขลา
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนกาแพงเพชร – นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558
7. การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556
8. การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
9. การประเมินผลผังเมืองรวมชุ มชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลผั ง โดยไม่ ป รั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวม
ชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 282 ลำดับที่

เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

10. การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2558
3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทาผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 2 ผัง
ได้แก่
1. เรื่ อ ง ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนสั น ป่ า ตอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ป ระชุ ม
มีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 12 หน่วยงาน
2. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านด่านเก่า จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จานวน 14 หน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.30 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนท่ำแซะ - เนินสันติ จังหวัดชุมพร ที่ปิดประกำศ
90 วัน แล้วไม่มีคำร้อง
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน
เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ในเขตผั งเมื อ งรวมไปตรวจดู แ ละยื่ น ค าร้ องตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เมื่อครบกาหนด
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0022/18038
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม

ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 23 พ.ย. 61
วาระ 4.1
หน้า 43

รับทรำบ

7.31 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561)
1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
ได้แก่
1. ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีมติ
เห็นชอบในหลักการ
2. ขอแก้ไ ขกฎกระทรวงให้ใ ช้บ ัง คับ ผัง เมือ งรวมชุม ชนบ้า นแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 26/1 จานวน 2 ประเด็น ได้แก่

ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 23 พ.ย. 61
วาระ 4.2
หน้า 44

- 283 ลำดับที่

เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

2.1 ขอแก้ไขร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) จากเดิ ม “ไม่ เกิ นร้อยละห้ า” ขอแก้ไขเป็ น
“ไม่เกินร้อยละสิบ” 2 บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข 4.23 และบริเวณหมายเลข 4.42
มีมติเห็นชอบตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
2.2.ขอแก้ ไขร้ อยละของการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิจการอื่นในที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากเดิม “ไม่เกินร้อยละสิบ”.ขอแก้ไขเป็น
“ไม่เกินร้อยละสิบห้า” 1 บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข 4.33 มีมติเห็นชอบตามความเห็น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558
ตามมาตรา 26/1 ในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดให้สามารถขยายพื้นที่หรือขยายขนาดของกิจการ
โรงงานที่ป ระกอบกิจ การมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ
มีมติเห็นชอบตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดทา
ผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน 1 ครัง้
- ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 4 ผัง
ได้แก่
1..การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองลาพูน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผัง
2. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2554
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผัง
3. การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556
ที่ ป ระชุม มี มติ ให้ กรมโยธาธิการและผั งเมื องน าเรื่องกลั บ ไปพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล
ให้ครบถ้วน แล้วนากลับมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการผังเมืองอีก ครั้ง
4. การประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผัง
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.32 เรื่ อ ง รำยงำนผั งเมือ งรวมจั งหวั ด /ชุ ม ชน ที่ ปิ ด ประกำศ 30 วั น และ 90 วั น
แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 2 ผัง
1. ผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ
จังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรา 22 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นั้น กรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ในเขตผั งเมื อ งรวมไปตรวจดู แ ละยื่ น ค าร้อ งตามมาตรา 23 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ตั้งแต่วัน ที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึง วัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เมื่อ ครบกาหนด

ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 24 ธ.ค. 61
วาระ 4.1
หน้า 74 - 75

- 284 ลำดับที่

เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0022/26704
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1 ในประเด็นด้านการปรับปรุงบัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ จานวน 1 เรื่อง และด้านการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน
1 เรื่ อ ง เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2561 นั้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งได้ น า
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นรายละเอียดคาร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ตั้งแต่วัน ที่ 11 กัน ยายน ถึงวัน ที่ 10 ตุล าคม 2561 เมื่อครบกาหนดปรากฏว่า
ไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียดตามหนังสืออุบลราชธานี อบ 0022.4/ 21456 ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

7.33 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่ าง ๆ จ านวน 1 คณะ ดั งนี้ (ข้ อมู ลตั้ งแต่ วั นที่ 15 พฤศจิ กายน – 15 ธันวาคม
2561)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทาผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง
- ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕61 มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
ได้แก่
1..ผังเมืองรวมชุมชนห้างฉัตร จังหวัดลาปาง.มีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน
จานวน 12 หน่วยงาน
2. ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนเกาะสาหร่ าย จั งหวั ด สตู ล .มี ม ติ รั บ ทราบข้ อ มู ล
ของหน่วยงาน จานวน 10 หน่วยงาน
3..ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สงขลา.(ปรับ ปรุ งครั้งที่ 1).มี ม ติ รั บ ทราบข้ อ มู ล
ของหน่วยงาน จานวน 19 หน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 24 ธ.ค. 61
วาระ 4.2
หน้า 75

รายนามคณะผู้จัดทา
1. นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ
นักผังเมืองชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ

ผูก้ ากับดูแล

2. นายปองพล ทองสมจิตร
นักวิเครำะห์ผังเมืองชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรผังเมือง

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

3. น.ส.กนกวรรณ วังจินา
นักวิเครำะห์ผังเมืองปฏิบัติกำร

ผู้จัดทาและสรุป
เรียบเรียงข้อมูล

4. น.ส.อาจรีย์ ภักดีสุข
พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป

ผู้จัดทาและสรุป
เรียบเรียงข้อมูล

5. น.ส.ขวัญวรา นพพันธ์
เจ้ำหน้ำที่นิติกร

ผู้จัดทาเอกสาร

