


 
 
 
 

สรุปมติส ำคัญของคณะกรรมกำรผังเมือง 
เล่มที่ 21 
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ค ำน ำ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน ของรัฐ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 59 บัญญัติว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (7) ก็ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย
คณะรัฐมนตรีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับคณะกรรมการผังเมืองเป็นคณะกรรมการซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ดังนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
จึงได้รวบรวมมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมืองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ได้ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งเป็นคู่มือให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการวา ง 
และจัดท าผังเมืองรวมต่อไป 

ส าหรับเอกสารสรุปมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเป็นเล่มที่ 21  
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 โดยเป็นข้อมูล
ที่ต่อเนื่องจากเอกสารสรุปมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่  1 – 20 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ จึงด าเนินการ
จัดพิมพ์เอกสารนี้ขึ้น เพ่ือมุ่งหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการผังเมือง ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง และผู้สนใจทั่วไป  
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  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  181 
    พ.ศ. 2555 
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4. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน 
 ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม (ต่อ) 

4.10 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง  182
 ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 5 ผัง   

 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 183 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  พ.ศ. ๒๕๕6 183 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕8    184 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. 2558    184 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง-พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556 185 
4.11 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  186 
 ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 6 ฉบับ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่   186 
    พ.ศ. 2558 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก   187 
    พ.ศ. 2558 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558 188 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 188 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก าแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา  189 
    พ.ศ. 2558  
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558 190 
4.12 ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  191 
 ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 5 ฉบับ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555   191 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  192 
   พ.ศ. 2556 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558   192 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556   193 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555  194 

5. เรื่อง การพิจารณาการขอแก้ไขข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 196 - 237 
 ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา  ๒๖/1  
 5.1 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 196 
 5.2 ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ 203 
 5.3  ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 206 
 5.4  ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 213 
 5.5  ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 218 
 5.6 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 225 
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5. เรื่อง การพิจารณาการขอแก้ไขข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
 ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา  ๒๖/1 (ต่อ)  
 5.7  ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555 228 

6. เรื่อง การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  238 - 248 
 6.1 ขอยกเลิกผู้มีอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   238 
 6.2  การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย           243 
        การผังเมืองส าหรับการประกอบกิจการโรงแรมบางประการ 
 6.3 การหารือแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่ 246 
  ความมั่นคงทางทหาร 

7. เรื่องอ่ืน ๆ 
 7.1 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง  249 
  (15 ธันวาคม 2560 – 1๕ มกราคม 2561) 
 7.2 รายงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 30 วัน และ 90 วัน        249 
  แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 2 ผัง 
  - ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
  - ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี   
    (กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯ) 
 7.3 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ านวน 2 ฉบับ 250 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 7.4 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง  250 
  (15 มกราคม 2561 – 1๕ กุมภาพันธ์ 2561) 
 7.5 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการวางและจัดท าผังภาคกรุงเทพมหานคร 250 
  และปริมณฑล 
 7.6  รายงานผังเมืองรวมชุมชนทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปิดประกาศ 90 วัน 257 
  แล้วไม่มีค าร้อง 
 7.7 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 257 
  (14 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 มีนาคม 2561) 
 7.8 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน/จังหวัด  258 
  จ านวน 2 ฉบับ  
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    พ.ศ. 2560 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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7. เรื่องอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 7.9 รายงานผังเมืองรวมชุมชนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปิดประกาศ 90 วัน  259 
  แล้วไม่มีค าร้อง 
 7.10 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 259 
  (10 มีนาคม 2561 – 25 เมษายน 2561) 
 7.11 การรายงานผลการด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐             261 
         ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 7.12 การรายงานผลความก้าวหน้าการวางผังพัฒนาในพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 263 
 7.13 รายงานการแต่งตั้งกรรมการผังเมืองแทน พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน ซึ่งได้ขอลาออก 266 
 7.14 รายงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 90 วัน แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 2 ผัง  266 
  - ผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  - ผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 7.15 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 267 
  (วันที่ 24 เมษายน 2561 – 10 พฤษภาคม 2561) 
 7.16 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 268 
  (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2561) 
 7.17 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 270 
  (18 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2561) 
 7.18 รายงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 90 วัน แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 2 ผัง  270 
  - ผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
  - ผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 7.19 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ านวน 13 ฉบับ 271 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
   (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 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก าแพง 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. เรื่องอ่ืน ๆ (ต่อ) 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561         
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561         
 7.20 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 272 
  (วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2561) 
 7.21 รายงานผังเมืองรวมชุมชน ที่ปิดประกาศ 90 วัน แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 3 ผัง    274 
  - ผังเมืองรวมชุมชนไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  - ผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 7.22 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ านวน 4 ฉบับ 275 
  - 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 การด าเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 276 
 7.24 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 276 
  (15 สิงหาคม 2561 – 7 กันยายน 2561)  
 7.25 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน  278 
  จ านวน 2 ผัง 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 7.26 ขอให้รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง และการทบทวน 279 
  นโยบายเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
  (สีเขียว) 
 7.27 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน จ านวน 2 ผัง 279 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 
 7.28 รายงานผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 30 วัน และ 90 วัน          280 
  แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 2 ผัง 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนด าเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ –  
    ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี 
 7.29 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 280 
  (7 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561) 
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  หน้า 

7. เรื่องอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 7.30 รายงานผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ จังหวัดชุมพร ที่ปิดประกาศ    282     
         90 วัน แล้วไม่มีค าร้อง 
 7.31 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 282 
  (12 ตุลาคม 2561 – 14 พฤศจิกายน 2561) 
 7.32 รายงานผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน ที่ปิดประกาศ 30 วัน และ 90 วัน 283 
         แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 2 ผัง 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
 7.33 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 284 
  (15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561) 



 
 
 
 
 

กำรขออนุมัติให้ท้องถิ่นด ำเนินกำรวำงและจัดท ำ 
ผังเมืองรวม ตำมมำตรำ 18 

 
 
 
 
 
 



  ๑. เรื่อง การขออนุมัติให้ท้องถิ่นด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ตามมาตรา 18 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
   (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

1.1 เรื่อง การขออนุมัติด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  
 กรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท 1704/289 ลงวันที่.1.กุมภาพันธ์ 2561.
ถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งความประสงค์ขออนุมัติด าเนินการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น รายละเอียดการขออนุมัติการวาง
และจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่วางผังประมาณ 1,568.77 ตารางกิโลเมตร         
หรือ 980,460 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 50 เขต และ 169 แขวง กรุงเทพมหานคร 
มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมาแล้วจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
ฉบับแรกกฎกระทรวงฯ ฉบับที่  116 พ.ศ. 2535 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่  
6 กรกฎาคม 2535 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 414 พ.ศ. 2542 
ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 กฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2549 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 และฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ประกอบไปด้วย แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  
 2. ขั้นตอนการด าเนินการเรื่องการประเมินผลผังตามมาตรา 26 ได้แก่ การประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (รายงานการประเมินผลผั งเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 3/2559.เมื่อวันที่  
15 มิถุนายน 2559 ประชุมให้ความเห็นด้านผังเมือง ครั้งพิเศษ/2559 เมื่อวันที่  
23 สิงหาคม 2559 ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4)  
ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่  1 กันยายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดท าผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 
ประชุมคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561  และขั้นตอนการ
ด าเนินการ เรื่องขออนุมัติการวางและจัดท าผัง ตามมาตรา 18 ได้แก่ การประชุม              
เพ่ือประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมือง (กรมฯ) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง เมื่อวันที่  
31.พฤษภาคม ๒๕61 
 3. ด้านความพร้อมของกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ 
และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินโครงการวาง
และจั ดท าผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมห านคร (ป รับ ป รุ งครั้ งที่  4 ) จ าน วน เงิน 
124,941,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (โครงการต่อเนื่องปี งบประมาณ 
2560 – 2562) ประกอบด้วยการด าเนินงาน ดังนี้  
 1).โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
ด้วยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR).และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
(PUD) ระยะเวลาด าเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 14,960,000 บาท 

ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 24 ก.ค. 61  
วาระ 4.2  
หน้า 18 - 24 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
   (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  2).โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการก าหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม
ในพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน 
งบประมาณ 20,500,000 บาท 
 3).โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมือง 
ที่ เหมาะสมส าหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา
ด าเนินการ 10 เดือน งบประมาณ 15,670,000 บาท 
 4).โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) ระยะเวลาด าเนินการ 24 เดือน งบประมาณ 47,570,000 บาท 
 5).การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์/มีส่วนร่วมกับประชาชน และจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ/
กฎกระทรวงต่าง ๆ) ระยะเวลาด าเนินการ 36 เดือน งบประมาณ 26,040,000 บาท 
 4. ด้านความพร้อมทางด้านบุคลากร บุคลากรของส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
มีจ านวน 240 คน ประกอบด้วยกองวางผั งพัฒนาเมือง กองส ารวจและแผนที่  
กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง กองควบคุมทางผังเมือง กองนโยบายและแผนงาน  
และส านักงานเลขานุการ คณะท างานโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวม จ านวน 80 คน 
แบ่งเป็น 14 ชุด ได้แก่ .ด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ การจ้างงานและการท่องเที่ยว          
ด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านสิ่ งแวดล้อมและภัยพิบัติ  ด้านสาธารณูปโภค  
ด้านสังคมและสาธารณูปการ ด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านการวางผังชุมชน 
และภูมิทัศน์เมือง ด้านกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์    
ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการวางและจัดท าร่าง 
ผังเมืองรวม บริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด ประกอบด้วย 
บุคลากรหลัก และบุคลากรสนับสนุน 
 5. หลักการและแนวคิดเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การวางและจัดท า
แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจะเป็นไปเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจตามกรอบก าหนดของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พ.ศ. 2580 โดยมุ่งเน้นการท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองกระชับ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน การสร้าง ความสมดุลระหว่าง
แหล่งงานและที่อยู่อาศัย และการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Transit.Oriented 
Development หรือ TOD) บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 2) การวาง
และจัดท าแผนผังแสดงที่โล่ง จะมีข้อก าหนดเพ่ือสงวนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในบริเวณที่ก าหนดให้เป็นที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และที่โล่งประเภทต่าง ๆ ทั้งเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ที่โล่ง
บริเวณริมถนนและริมแม่น้ าล าคลอง และเพ่ือการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
เช่น ที่โล่งเพ่ือการระบายน้ าตามธรรมชาติ ที่โล่งพักน้ าหรือแก้มลิง เป็นต้น 3) การวาง
และจัดท าแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง .จะมีข้อก าหนดเพ่ือสงวนสิทธิ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่ก าหนดให้เป็นถนนเดิมขยายและถนนโครงการ  
เพ่ือพัฒนาโครงข่ายถนนสายประธาน ถนนสายหลัก และถนนสายรองให้มีความสมบูรณ์ 
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 โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางและการเปลี่ยนถ่าย 
การสัญจรระหว่างการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ 
4) การวางและจัดท าแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคจะมีข้อก าหนด 
เพ่ือสงวนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่ก าหนดให้เป็นที่ตั้งของระบบและ
โครงข่ายสาธารณูปโภค เพ่ือบูรณาการการด าเนินการด้านสาธารณูปโภค โดยให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการน้ า ทั้งในด้านการประปา การรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย การระบายน้ า 
และการป้องกันน้ าท่วมในเขตชุมชนเมือง และการชลประทานในเขตชนบท และเกษตรกรรม 
5) การก าหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีด าเนินการ  เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวมตามมาตรา 17 (6) ประกอบด้วยการปรับปรุงมาตรการให้ FAR Bonus 
และการเพ่ิมเติมมาตรการทางผังเมืองอ่ืน  ๆ ได้แก่ มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา 
(Transfer of Development Right หรือ TDR) มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
(Planned Unit Development หรือ PUD) และมาตรการทางผังเมืองอ่ืน  ๆที่มีความเหมาะสม 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ส าคัญของประเทศ การพัฒนาผังเมืองฉบับใหม่
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง จึงมีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะหลายประการ ดังนี้ เรื่องที่ 1 
ปัจจุบันก าลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณชานเมืองประมาณ 10 สาย มีสถานีรถไฟฟ้า
ประมาณ 300 สถานี เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นการคมนาคมหลัก 
จึงขอทราบว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณพ้ืนที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าอย่างไร เพราะถ้าไม่มีนโยบายต่าง ๆ มาชี้น า 
จะส่งผลให้การตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจายตัวก็จะไม่เป็นไปตามหลักการ Compact City 
ตามที่กรุงเทพมหานครวางไว้ และท าให้ประชาชนมีค่าครองชีพในการเดินทางที่สูงมากขึ้น 
เรื่องที่ 2 การออกแบบแนวคิดการวางผังรอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร  
ได้มีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้าง ควรเร่งด าเนินการออกแบบวางผัง เพ่ือป้องกัน 
การกว้านซื้อที่ดิน โดยกลุ่มบุคคลเพ่ือน ามาสร้างอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมต่าง ๆ 
ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์มากนัก โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้ากลาง  
ที่บางซื่อที่จะด าเนินการแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีการวางผังพ้ืนที่ภายในสถานีแล้ว  
โดยส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย     
แต่บริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานีเนื้อที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่ กรุงเทพมหานครควรวางผัง
เพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นด้วย เรื่องที่ 3 เรื่องมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา 
(Transfer.of.Development.Right หรือ.TDR) ขณะนี้พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับแก้ไข 
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา กรุงเทพมหานคร 
จะมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงเรื่องการโอนสิทธิ 
การพัฒนาในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับแก้ไขต่อไป เพื่อให้สามารถด าเนินการ 
ให้เป็นรูปธรรม และเรื ่องที ่ 4 เรื ่องการแก้ปัญหาน้ าเน่าเสียในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากในอดีตกรุงเทพมหานครมีคลองเกือบ 4,000 คลอง ปัจจุบันคลองได้เสียหาย 
ลงไปเรื่อย.ๆ และทุกคลองมีปัญหาน้ าเน่าเสีย กรุงเทพมหานครจึงควรก าหนดมาตรการ
การระบายน้ า เพ่ือก าหนดแผนระยะยาวแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียและการป้องกันการถมคลอง 
ไม่ให้สูญหาย  
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  2. มีความเห็นว่าการพิจารณาให้ FAR Bonus ยังขาดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ตัวอย่างเช่น การให้ FAR อาคารบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า แต่ไม่มีการก าหนด
ทางเชื่อมต่อไปยังสถานีจะไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ จึงขอฝากให้ผู้วางผังก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรการในการให้ .FAR.Bonus.ส าหรับเรื่องอาคารประหยัดพลังงาน 
มีข้อสังเกตว่าในส่วนของอาคารที่ได้รับโบนัสเพ่ิมขึ้น ส่วนนั้นจะมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นมาก 
จึงไม่ทราบว่าจะประหยัดพลังงานได้อย่างไร จึงเห็นว่าไม่ควรก าหนดไว้ ส่วนเรื่องการให้ 
FAR Bonus ในกรณีท่ีมีการท าบ่อหน่วงน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์
ก าหนดขนาดของบ่อหน่วงน้ าว่าสามารถรองรับได้จ านวนเท่าใด แต่กรุงเทพมหานคร
ไม่ได้ก าหนดไว้ สร้างได้มากเท่าใดก็ให้ ได้รับโบนัสมากเท่านั้น ซึ่งผิดหลักเกณฑ์  
และเรื่องพ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเมื่อมีผู้บริจาคพ้ืนที่ว่างเพ่ือน ามาพัฒนา 
เป็นพ้ืนที่สีเขียวส าหรับสาธารณะ ควรจะต้องมีมาตรการในการดูแลรักษาพ้ืนที่ดังกล่าว
ให้ยั่งยืนต่อไป.ไม่เช่นนั้นเกรงว่าต่อไปเจ้าของที่ดินอาจจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  
ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ควรเป็นเพ่ือสาธารณะจริง ๆ 
 3. ผังสาธารณูปโภคจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเมืองกรุงเทพมหานคร  
เพราะปัจจุบันมีการขยายตัวของเมืองและการสร้างอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่มีระบบ
สาธารณูปโภครองรับอย่างเพียงพอ ดังนั้น การก าหนดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทต่าง ๆ จะต้องค านึงถึงระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อความต้องการ และเรื่อง
สายสื่อสารต่าง ๆ ที่ยังไม่เป็นระเบียบ เมื่อเมืองขยายตัวขึ้นจะต้องเพ่ิมสายสื่อสารมากขึ้น 
ควรมีการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงต้องการให้ผังที่ออกมามีความชัดเจน  
มีสิ่งรองรับครบถ้วน 
 4. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีหลายศูนย์กลาง มีลักษณะการกระจายตัวที่ไม่เป็น
แบบแผนและไม่มีความชัดเจนจึงไม่ใช่ลักษณะ Compact.City ดังนั้น การวางผังเมือง
ควรจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ เช่น บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า         
ซึ่งหากท าในลักษณะนี้ได้ กิจกรรมหลักหลาย ๆ อย่างก็จะไปตั้งอยู่ในศูนย์กลางรอง 
หรือศูนย์กลางย่อยแทน ลดการเข้าสู่ศูนย์กลางหลักเพียงแห่งเดียว อย่างไรก็ตามศูนย์กลางหลัก
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใช่ขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ  
 5. ในอดีตกรุงเทพมหานครส่งเสริมให้สร้างที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง แต่ปัจจุบัน
เริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองมากขึ้น เหตุผลคือเพ่ือลดต้นทุนในการเดินทางและท าให้
มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่จะรองรับผู้อยู่อาศัยในเมือง คือ การบริการ
สาธารณะที ่ดี เมื ่อวิถีช ีวิตเปลี ่ยนไปในอนาคตเชื ่อว่าจะมีพื ้นที ่ส ีเขียวลักษณะ  
เป ็น เกษตรในเม ืองเพิ ่มมากขึ ้นซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
และประการส าคัญในอนาคตกรุงเทพมหานครควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
บริหารจัดการงานบางอย่าง เช่น การจัดเก็บขยะและน ามาผลิตเป็นพลังงานในพ้ืนที่     
ขนาดเล็ก ใช้รถขนส่งขยะขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดบริการที่ดีและทั่วถึง 
 6. ปัญหาของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าเสีย 
ปัญหาการจราจร หรือปัญหาน้ าท่วมเกิดจากปริมาณจ านวนประชากร ในกรุงเทพมหานคร 
ไม่ว่าจะสร้างระบบสาธารณูปโภคมากแค่ไหน แต่ถ้าจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น              

 

  



- 5 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
   (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 ก็จะไม่สามารถรองรับได้ ดังนั้น จึงขอเสนอว่าการวางผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
ควรหารือร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพ่ือขยายพ้ืนที่อยู่อาศัยออกไปบริเวณชานเมืองแทน 
เพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีระบบรถไฟฟ้า เชื่อมโยงไปยังปริมณฑลแล้ว  
จึงท าให้การเดินทางสะดวกมากขึน้ และท าให้ปัญหาต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครลดลง 
 7. กรุงเทพมหานครควรมีการฟ้ืนฟูเมือง เพราะผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ที่ผ่านมามีการด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ท าให้มีพ้ืนที่บางส่วนเสื่อมโทรมลง 
บางพ้ืนที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง โดยกรุงเทพมหานครควรมีนโยบายที่จะก าหนดพื้นที่เป้าหมาย         
เพ่ือจัดท าผั งเมืองเฉพาะหรือการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่  (Planned Unit 
Development หรือ PUD) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาน่าอยู่อาศัยอีกครั้ง 
และน าไปสู่การจัดท าผังพัฒนาพื้นที่ต่อไป 
 8. กรุงเทพมหานครมีแนวคิด และข้อเสนอแนะอย่างไรในเรื่องบรรษัทพัฒนาเมือง 
(Urban Development Corporation) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงในร่าง
พระราชบัญญั ติการผังเมืองที่ ก าลั งแก้ ไข และเพ่ือเป็นการส่งเสริม การจัดตั้ ง            
บรรษัทพัฒนาเมืองให้เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับเดิม
ไม่ได้เปิดช่องไว้มากนัก อีกทั้ง ขณะนี้หลาย ๆ หน่วยงานก าลังด าเนินการ ตัวอย่างเช่น  
การเคหะแห่งชาติก าลังวางแผนสร้างชุมชน ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าลังจัดตั้ง 
กองยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผังเมืองโดยตรง จึงอยากทราบว่าได้มีการ
หารือเรื่องดังกล่าวร่วมกันหรือไม่ และส าหรับเรื่องพ้ืนที่สีเขียวในเมืองได้มีการวางแผน 
ที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ไว้อย่างไรบ้าง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้กรุงเทพมหานครด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยให้กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าพนักงานการผัง ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ทั้งนี้ ในการด าเนินการปรับปรุงผังให้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด โดยให้น าข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณาด าเนินการ
การปรับปรุงผังต่อไป ดังนี้ 

  1. ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
พื้นที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ
รถไฟฟ้าเป็นการคมนาคมหลัก ทั้งในเมืองและชานเมือง  

  2. ควรเร่งด าเนินการออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่รอบสถานี
 รถไฟฟ้า โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้ากลางบางซื่อที่จะด าเนินการแล้วเสร็จ
 ในเร็ว.ๆ นี้ เพื่อป้องกันการกว้านซื้อที่ดินโดยกลุ่มบุคคลเพื่อน ามา
 สร้างอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ประชาชน 
 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์มากนัก  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
   (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

   3..กรุงเทพมหานครควรก าหนดมาตรการการระบายน้ า เพื่อก าหนด
 แผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียและการป้องกัน
 การถมคลองไม่ให้สูญหายไป 
  4..การให้ FAR BONUS กับอาคารบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า 
 ควรจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน ต้องมีส่วนส าคัญท่ีสามารถ
 เชื่อมต่อกับทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าด้วย 
  5. ไม่ควรก าหนดการให้ FAR BONUS ส าหรับอาคารประหยัดพลังงาน 
 เพราะยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน เนื่องจากในส่วนของอาคารที่ได้รับ 
 FAR.BONUS จะมีการใช้ พ ลั งงาน เพิ่ ม ม าก ขึ้ น  แ ล ะก า ร ให้ 
 FAR.BONUS.ส าหรับการท าบ่อหน่วงน้ า เพื่อป้องกันน้ าท่วมควรจะต้อง
 มีหลักเกณฑ์ก าหนดขนาดของบ่อหน่วงน้ าว่าสามารถรองรับได้
 จ านวนเท่าใดเพื่อจะก าหนด FAR BONUS ได้เหมาะสม   
  6..การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่มีอาคารและมี
 ความหนาแน่นมากควรจะต้องมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 รองรับอย่างเพียงพอด้วย 
  7. กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายส่งเสริมสิทธิประโยชน์บริเวณ
 ศูนย์กลางรอง ศูนย์กลางย่อย เพื่อไม่ให้กิจกรรมหลายอย่างจะต้อง
 เข้าสู่ศูนย์กลางหลักเพียงแห่งเดียว 
  8. กรณีมีผู้บริจาคพื้นที่ว่างเพื่อน ามาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
 ส าหรับสาธารณะควรจะต้องมีมาตรการในการดูแลรักษาพื้นที่
 ดังกล่าวให้ย่ังยืนต่อไป  
  9. กรุงเทพมหานครควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหาร
 จัดการงานบางอย่าง เช่น การจัดเก็บขยะและน ามาผลิตเป็นพลังงาน
 ในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้รถขนส่งขยะขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ 
 เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีและท่ัวถึง 
  10..ควรมีนโยบายที่จะก าหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดท าผังเมืองเฉพาะ
 หรือการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development 
 หรือ PUD) เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่ีเสื่อมโทรมให้กลับมาน่าอยู่อาศัยอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

ตำมมำตรำ 22 
 
  



 2. เรื่อง การพิจารณาให้เห็นชอบผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๒ 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
   (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

2.๑ เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนด าเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ - ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุร ี
 ผังเมืองรวมชุมชนด ำเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ - ประสำทสิทธิ์ จังหวัดรำชบุรี 
เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผั งเมืองจังหวัดรำชบุรี  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตวำงผั ง 
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 56.39 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่                 
ต ำบลด ำเนินสะดวก ต ำบลศรีดอนไผ่ ต ำบลประสำทสิทธิ์ ต ำบลตำหลวง ต ำบลขุนพิทักษ์ 
และต ำบลดอนไผ่ อ ำเภอด ำเนินสะดวก ประกอบด้วยเทศบำลต ำบลด ำเนินสะดวก 
เทศบำลต ำบลศรีดอนไผ่ เทศบำลต ำบลประสำทสิทธิ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำหลวง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนพิทักษ์ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนไผ่ ไม่มีพื้นที่
เกี่ยวกับควำมม่ันคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 
๑๗ (๕ ) เพื ่อให ้เป ็น ไปตำมว ัตถ ุประสงค ์ของผ ัง เม ืองรวม (ก ) - (ซ ) ตำมม ติ
คณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุม
ประชำชน หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 
9 กันยำยน 2558 โดยขอยกเว้นกำรด ำเนินกำร (ง) อัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดิน
ต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร และ (ซ) ข้อก ำหนดอ่ืนที่จ ำเป็น โดยรัฐมนตรี
ประกำศก ำหนดตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรผังเมือง ซึ่งส ำนักงำนโยธำธิกำร 
และผั งเมื องจั งหวัดรำชบุ รี ได้ ด ำ เนิ นกำรวำงและจัดท ำผั งตำมขั้ นตอนของ
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ก ำหนดแล้ว 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ในเรื่องข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องของ FAR OSR และ BCR นั้น 
ควรจะต้องพิจำรณำว่ำผั งเมืองนั้ นอยู่ ในระดับ ใด หำกเป็นผั งขนำดใหญ่ ที่ มี 
ควำมหนำแน่นมำกควรก ำหนด FAR กับ OSR แต่ถ้ำหำกเป็นผังขนำดกลำงหรือขนำดเล็ก
ควรก ำหนด FAR กับ BCR ก็เพียงพอแล้ว ท้องถิ่นจะสำมำรถควบคุมและปฏิบัติได้ง่ำยขึ้น 
ไม่จ ำเป็นต้องไปก ำหนดแบบกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกเป็นผังเมืองรวมขนำดใหญ่ 
และมีควำมหนำแน่นสูง 
 ๒. ผังเมืองรวมชุมชนด ำเนินสะดวก – ศรีดอนไผ่ – ประสำทสิทธิ์ เป็นผังเมืองรวม
เปิดใหม่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม เพรำะมีตลำดน้ ำด ำเนินสะดวก 
อยู่ในพ้ืนที่ ดังนั้น แนวคิดในกำรวำงผังจึงเป็นกำรอนุรักษ์เป็นหลัก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
เป็นพ้ืนที่อยู่อำศัยริมฝั่งคลองด ำเนินสะดวกและพ้ืนที่ โดยรอบเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์
เกษตรกรรม ซึ่งคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองได้พิจำรณำ
รำยละเอียดเรื่องดังกล่ำวมำโดยตลอด โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้วำงผังไปด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้วำงผังได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นควร 
ให้ ควำมเห็ นชอบได้  มี เพียงบำงประเด็นที่ จะต้องไปปรับปรุงแก้ ไขข้ อก ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตำมหลักกำรและมำตรฐำนทำงผังเมือง
โดยเห็นควรมอบให้ส ำนักผังเมืองรวมและกองนิติกำรตรวจสอบแก้ไขก่อนน ำไปปิดประกำศ 
90 วัน เช่น ข้อห้ำมเรื่องกำรจัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อำศัย กำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พำณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เรื่องกำรลดหลั่นของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละประเภท 

ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 19 ม.ค. 61 
วำระท่ี 4.3 
หน้ำ 36 - 40 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 เนื่องจำกเป็นผังเชิงอนุรักษ์ รวมถึงเรื่องบริเวณด้ำนบนของผังที่มีชุมชนประชิดอยู่ติดกับเขตผัง 
ควรจะมีกำรขยำยเขตผังเมืองหรือก ำหนดให้มีกำรวำงและจัดท ำผังเมืองต่อเนื่องต่อไป 
 3. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จ ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1. เรื่องกำรก ำหนด 
OSR เนื่องจำกผังเมืองรวมชุมชนด ำเนินสะดวก – ศรีดอนไผ่ – ประสำทสิทธิ์ เป็นชุมชนเก่ำ
เป็นห้องแถวไม้ติดริมน้ ำ กำรที่ใช้ OSR ในกำรก ำหนดย่ำน ซึ่งเป็นย่ำนเก่ำจะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมหลักวิชำกำรผังเมืองและกฎหมำยควบคุมอำคำร เรื่องที่ 2. มำตรกำร
เรื่องป้ำย จำกข้อก ำหนดได้มีกำรยกเว้นเฉพำะป้ำยที่แสดงชื่ออำคำรและสถำน
ประกอบกำร ส ำหรับป้ำยทำงหลวงหรือป้ำยแสดงสถำบันรำชกำรต่ำง ๆ จะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ใช่หรือไม่เรื่องที่ 3. เรื่องล ำคลอง ล ำกระโดง ซึ่งปรำกฏในพื้นที่จ ำนวนมำก 
หำกกฎหมำยผังเมืองยังไม่สำมำรถก ำหนดให้ครอบคลุมได้ ท้องถิ่นควรออกเป็น 
เทศบัญญั ติท้ องถิ่น  เพ่ือดูแลรักษำล ำคลอง ล ำกระโดงที่ เป็นสำธำรณะและ 
ไม่เป็นสำธำรณะในพ้ืนที่  รวมถึงย่ำนอำคำรเก่ำให้คงเอกลักษณ์รูปแบบอำคำร 
ทรงอำคำรไม้ริมน้ ำ โดยควรประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดเทศบัญญัติท้องถิ่น 
ที่ออกตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร มำตรำ 10 (1) และ (2) และเรื่องที่ 4 . เรื่องระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียยังไม่มีปรำกฏในตัวเมือง ในอนำคตท้องถิ่นควรประสำนกับส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรำชบุรีในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
เพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรำชบุรี โดยน ำข้อมูลแนวโน้ม
ของประชำกร นักท่องเที่ยวมำประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือน ำมำจัดท ำแผนหำพ้ืนที่
รองรับระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ได้อย่ำงเพียงพอและบรรจุอยู่ในแผนผังแสดงกิจกำร
สำธำรณูปโภคในอนำคต 
 4. เรื่องระยะถอยร่นริมแหล่งน้ ำสำธำรณะที่ก ำหนดไว้ 6 เมตร ซึ่งข้อเท็จจริง
ในพ้ืนที่จะมีคลองด ำเนินสะดวกที่เป็นคลองขนำดใหญ่และคลองย่อย.ๆ อีกประมำณ 
200 คลอง ดังนั้น กำรก ำหนดระยะถอยร่น 6 เมตร ควรต้องแยกระบุว่ำเฉพำะ 
คลองขนำดใหญ่หรือไม่เพรำะอำจจะมีปัญหำในทำงปฏิบัติ  
 5. เนื่องจำกคลองด ำเนินสะดวกมีชื่อเสียงเพรำะมีกำรค้ำขำยและมีอำคำรบ้ำนเรือน
ไม้เก่ำริมคลองด ำเนินสะดวก ดังนั้น กำรถอยร่นจึงก ำหนดว่ำให้อำคำรบ้ำนเรือนเก่ำ
ยังคงอยู่เช่นเดิม แต่พ้ืนที่ที่ยังไม่ได้สร้ำงบ้ำนหำกประสงค์จะสร้ำงจะต้องถอยร่นออกไป 
6 เมตร จึงเห็นควรก ำหนดระยะถอยร่น 6 เมตร ริมคลองด ำเนินสะดวกและคลอง 
ที่มีควำมส ำคัญเป็นหลัก ส่วนคลองย่อยอื่น ๆ ให้ควบคุมด้วยกฎหมำยควบคุมอำคำร  
 6. หลักกำรส ำคัญของกำรถอยร่นจำกแหล่งน้ ำสำธำรณะเพ่ือป้องกัน 
กำรรุกล้ ำแหล่งน้ ำและกำรน ำเครื่องมือกำรขุดลอกคลองเข้ำไปในบริเวณริมน้ ำ               
ซึ่งกำรก ำหนด 3 เมตร จะแคบเกินไปเครื่องมือต่ำง ๆ จะเข้ำสู่พื้นที่ไม่ได้ ส ำหรับกำรก ำหนด
ระยะ 6 เมตร ควรเป็นกำรถอยร่นของตัวอำคำรจำกโฉนดที่ดิน เพรำะกำรก ำหนด 
จำกแนวขนำนริมฝั่งตำมแนวธรรมชำติจะปฏิบัติได้ยำก ซึ่งในกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ก็ใช้วิธีถอยร่นจำกโฉนดที่ดินเช่นกัน ส่วนพ้ืนที่ที่ถอยร่นเจ้ำของพ้ืนที่
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้   
  7. เรื่องข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 10 ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม
และท่ีอยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) มีกำรก ำหนดระยะถอยร่นจำกริมคลองไม่น้อยกว่ำ 
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 (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

6 เมตรนั้น เป็นกำรก ำหนดมำกเกินไปหรือไม่ เพรำะในข้อเท็จจริงในที่ดินบริเวณ
ดังกล่ำวจะมีควำมหนำแน่นและมีรำคำที่ดินสูง กำรก ำหนดระยะถอยร่น 3 เมตร ตำมกฎหมำย
ควบคุมอำคำรน่ำจะเพียงพอแล้ว และกำรก ำหนดระยะถอยร่นจำกริมคลองสำธำรณะ 
ในระยะ 6 เมตร ทุกเส้นนั้น เนื่องจำกคลองในชนบทชำวบ้ำนจะมีอู่เรือที่มีหลังคำ 
ดังนั้น ควรจะต้องก ำหนดข้อยกเว้นไว้ให้สำมำรถสร้ำงได้ด้วย 
 8. จำกสภำพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่จะมีคลองและล ำกระโดงจ ำนวนมำก ซึ่งล ำกระโดง
จะมีทั้งที่เป็นสำธำรณะและไม่เป็นสำธำรณะ มีขนำดที่แตกต่ำงกันไป มีตั้งแต่ขนำด  
2 เมตร ขึ้นไป ดังนั้น ถ้ำคลองมีขนำดกว้ำง 2 เมตร แต่ก ำหนดระยะถอยร่นไว้ 6 เมตร 
จะไม่สอดคล้องกันจะมีปัญหำทำงปฏิบัติ จึงเห็นว่ำควรระบุชื่อคลองที่ต้องกำรจะก ำหนด
ระยะถอยร่นไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร ลงไว้ในข้อก ำหนด 
 9. ในข้อก ำหนดได้ระบุว่ำคลองทั่วไปให้มีระยะถอยร่นไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร 
เว้นแต่บริเวณตลำดน้ ำถ้ำมีกำรก่อสร้ำงอำคำรทดแทนในพ้ืนที่เดิมจะต้องสร้ำงขนำด 
และควำมสูงเท่ำอำคำรเดิม เพ่ือต้องกำรรักษำเอกลักษณ์ของตลำดน้ ำทั้งหมดไว้ให้ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดไปซึ่งในชั้นกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ
ด้ำนผังเมืองก็ได้พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
 10. เนื่องจำกแม่น้ ำ ล ำคลองแต่ละเส้นมีขนำดไม่เท่ำกัน จึงเห็นด้วยกับกองนิติกำร
ที่ให้ระบุชื่อล ำคลองที่มีควำมส ำคัญและต้องกำรให้มีกำรควบคุม โดยให้ท้องถิ่นและ
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดรำชบุรีพิจำรณำว่ำในพ้ืนที่มีคลองที่ส ำคัญ            
และมีผลกระทบกับวิถีชีวิตจ ำนวนเท่ำใด โดยให้ระบุชื่อล ำคลองในข้อก ำหนด  
ส่วนบริเวณริมคลองด ำเนินสะดวกมีควำมชัดเจนอยู่แล้วว่ำต้องกำรอนุรักษ์สภำพเดิมไว้ 
จึงให้ก่อสร้ำงทดแทนอำคำรเดิมโดยไม่ต้องถอยร่นแต่ถ้ำสร้ำงใหม่จะต้องถอยร่นออกไป 

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนด าเนินสะดวก -  ศรีดอนไผ่ - 
ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มข้อห้ามการจัดสรร
ที่ ดิ น เพื่ ออยู่ อาศั ย และตั ดข้ อยกเว้ น ของการจั ดสรรที่ ดิ น 
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม “เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย” ออก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และให้แก้ไขเรื่องการก าหนดให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า ล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยให้ระบุชื่อเฉพาะแม่น้ าหรือล าคลองที่
ต้ องการควบคุ ม รวมทั้ ง ให้ น าข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการผังเมืองอ่ืน ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 
เรื่องการก าหนดข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องของ FAR 
OSR และ BCR เรื่องบริเวณด้านบนของผังท่ีมีชุมชนประชิดอยู่กับ 
เขตผัง ควรมีการขยายเขตผังเมืองหรือก าหนดให้มีการวางและ
จัดท าผังเมืองต่อเนื่องต่อไป เรื่องข้อห้ามการติดตั้งหรือก่อสร้างป้าย 
ควรยกเว้นป้ายซึ่งเป็นของทางราชการด้วย เรื่องระบบบ าบัดน้ าเสีย
ให้ท้องถิ่นประสานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.2 

  จังหวัด เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดของจังหวัดราชบุรี เรื่องการก าหนดมาตรการรักษา
ล าคลอง และล ากระโดงสาธารณะและที่ไม่ใช่สาธารณะ เพื่อวิถีชุมชน 

  2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา 17 (5) ดังนี้ 
  (ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้
 เป็นที่ตั้งอาคาร  
   (ซ) ข้อก าหนดอ่ืนที่จ าเป็น โดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
  ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 
   3. ให้ส านักผังเมืองรวม ส านักวิศวกรรมการผังเมือง กองนิติการ
  และส านักที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
  ของคณะกรรมการผังเมืองและตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
  และผังเมือง แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ 
  การผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  ก าหนดต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ผังเมืองรวมชุมชนศำลเจ้ำไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผังพ้ืนที่ เปิดใหม่
ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบำลต ำบลศำลเจ้ำไก่ต่อ มี พ้ืนที่ วำงผังประมำณ  
11.76 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,350 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนทั้งหมดของเทศบำล
ต ำบลศำลเจ้ำไก่ต่อ มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี ๒๕๕6 จ ำนวน 3,568 คน 
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.00 ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ ในปี พ.ศ.๒๕76 
คำดว่ำจะมีจ ำนวนประชำกรประมำณ 4,400 คน โดยไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง
ทำงทหำร เขตควำมปลอดภัยทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 
๑๗ (๕) เรื่อง ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติ หรือไม่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่  
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ผ่ำนขั้นตอนกำรประชุมประชำชนแล้ว เมื่อวันที่ 
2 พฤษภำคม 2556 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ..๒๕๕๘ 
ประกำศใช้บังคับ  
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. มีประเด็นที่ส ำคัญในเรื่องของแผนที่ แผนผัง ที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
 1.1 ลักษณะของกำรก ำหนดผัง โดยเฉพำะในเรื่องของผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทีก่ ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ไว้ค่อนข้ำงมำก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับควำมหนำแน่นของประชำกรที่ก ำหนดไว้ค่อนข้ำงจะต่ ำมำก  
 1.2 ในเรื่องของระบบคมนำคม โดยเฉพำะบริเวณโดยรอบเป็นถนนตัดใหม่
ทั้งหมด ซึ่งเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองโดยก ำหนดให้ชุมชนอยู่ในเขตวงแหวนและมี
กำรก ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สี เหลือง) ประชิดแนวถนน 
ซึ่งก ำหนดขึ้นมำใหม่ อำจจะท ำให้เกิดปัญหำได้ในอนำคตควรจะต้องก ำหนดระยะถอยร่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 15 มี.ค. 61 
วำระท่ี 4.3.1 
หน้ำ 25 - 31 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
  (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 ขอให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมืองตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขด้วย  
  1.3 กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนในที่ดินทุกประเภท 
มีกำรก ำหนดจ ำนวนร้อยละไว้เท่ำกันทั้งหมด คือ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน 
ทุกประเภทในแต่ละบริเวณ โดยหลักแล้วไม่ควรจะก ำหนดเท่ำกันหมด 
 1.4 ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของกำรถอยร่นของริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง  
มีกำรก ำหนดไว้ในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) เท่ำนั้น แต่ถ้ำในพ้ืนที่ยังมีแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะอ่ืนๆ อีก 
ควรจะต้องก ำหนดระยะถอยร่นริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลองท่ีต้องกำรควบคุมด้วย 
 2. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสองฟำกถนน ฟำกหนึ่งก ำหนด
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย อีกฟำก
ก ำหนดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีลักษณะแตกต่ำงกันพอสมควร 
จำกภำพถ่ำยทำงอำกำศจะเห็นว่ำมีชุมชนค่อนข้ำงมำก กำรก ำหนดเป็นพ้ืนที่สีเขียว  
จะสอดคล้องกับสภำพที่เป็นอยู่จริงหรือไม่ และในถนนสำย ก และถนนสำย ข ที่ได้
ปรับแก้ไขแล้วนั้น มีกำรก ำหนดขนำดทำงเท้ำ 2.50 เมตร และปลูกต้นไม้ไว้กลำงทำงเท้ำ 
ควรค ำนึงถึงเรื่องระบบท่อระบำยน้ ำ สำยไฟฟ้ำลงดินเพรำะว่ำในอนำคตอำจจะต้อง 
น ำลงใต้ดิน ดังนั้น อำจจะต้องขยำยขนำดฟุตบำทให้ใหญ่ขึ้นด้วย 
 3..เมื่อก ำหนดให้ชุมชนเจริญเติบโตไปทำงทิศเหนือของผัง ดังนั้น เพื่อให้  
เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ควรจะต้องอธิบำยให้ท้องถิ่นหรือชำวบ้ำนได้เข้ำใจจุดมุ่งหมำย
ในกำรก ำหนดประเภทของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรตั้งถิ่นฐำน
ในบริเวณดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่น้ ำท่วม 
 4. ขอให้ตรวจสอบปรับแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องของข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินทุกประเภทอีกครั้ง เช่น ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก 
(สีแดง) ที่มีกำรห้ำมสถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ และรับเลี้ยงเด็ก และในข้อก ำหนด
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ห้ำมเกี่ยวกับกำรรับเลี้ยงสัตว์  
รวมทั้งข้อห้ำมขนำดอำคำรและกำรจัดสรรที่ดินประเภทต่ำง ๆ ซึ่งจะมีควำมลักลั่นกัน 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ตามที่เสนอโดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
 ผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  
     ๑) ขอให้พิจารณาทบทวนการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ซึ่งได้ก าหนดไว้จ านวนมาก
  ในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ควรจะต้องก าหนด 
  ให้สอดคล้องกับข้อมูลในเรื่องความหนาแน่นของประชากร 
  ในแต่ละบริเวณ เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอบางบริเวณยังมีจ านวน       
  ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ยังมีอัตราค่อนข้างต่ า  
   ๒) ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ทุก ประเภทให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
 และผังเมือง ดังนี้   
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    ๒.๑.ให้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
 เกษตรกรรม (สีเขียว)เป็น Protection Strip หรือก าหนดให้มีที่ ว่าง
 ตามแนวขนานริมเขตทางของถนนสาย ก และสาย ข (ถนนเลี่ยงเมือง)
 รวมทั้งแม่น้ า ล าคลอง ที่มีความส าคัญและต้องการที่จะควบคุมไว้ 
 เพื่อป้องกันการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นตามแนวสองฟากถนน และ
 แม่น้ าล าคลอง 
    ๒.๒  ให้ทบทวนแก้ไขการก าหนดร้อยละของการใช้ประโยชน์
  ที่ดินเพื่อกิจการอื่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท 
   ๒.๓ ให้ตัดข้อห้ามสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา  
 แ ล ะส ถ าน ส ง เค ร า ะห์ ห รื อ รั บ เลี้ ย ง เด็ ก ข อ งข้ อ ก า ห น ด 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิ ชยกรรมและที่อยู่อาศัย 
 หนาแน่นมาก (สีแดง) และข้อห้ามสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยง
 สัตว์ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
 เส้นทแยงสีเขียว)  
    ๒.๔ ให้ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องการอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน
 ประเภทต่างๆ การอนุญาตการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิยกรรม
 ประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ การอนุญาตอาคารชุด 
 หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม การอยู่อาศัยหรือประกอบ 
 พาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ในการใช้ประโยชน์
 ที่ดินประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ๓) ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดความกว้างของทางเดินเท้า
 ของถนนที่ก าหนดไว้ขนาด ๒ เมตร และ ๒.๕0 เมตร ว่าเพียงพอ
 หรือไม่ เนื่องจากใต้ทางเดินเท้าของถนนดังกล่าวในอนาคตอาจจะ
 ต้องรองรับสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบายน้ า 
   ๔) ให้ปรับปรุงแผนที่แสดงชั้นความสูงและทิศทางการไหล 
 ของน้ าให้มีความชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าบริเวณไหนสามารถ 
 ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาได้หรือบริเวณไหนไม่สามารถตั้งถิ่นฐาน 
 และพัฒนาได้ 
    2..เห็นชอบให้ยกเว้นการด าเนินการตามมาตรา 17 (5) 
 เรื่อง ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม
 วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ)  
  3..ให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ ตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไป
 ตามเจตนารมณ์และตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
 แล้วจึ งด าเนิ นการตามขั้ นตอนที่ พระราชบัญญั ติ การผั งเมื อง  
 พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
 ก าหนดต่อไป 
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2.3 เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
 ผั งเมืองรวมเมืองระยองประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บั งคับครั้ งแรก 
ตำมกฎกระทรวงฉบับที่  5 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  29 ธันวำคม 2526 ถึงวันที่  
28 ธันวำคม 2531 ด ำเนินกำรปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกำศเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 60 
(พ.ศ. 2531) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2531 ถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2536 
ได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้  1 ปี  จ ำนวน 2 ครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้วันที่  
28 ธันวำคม 2538 ด ำเนินกำรปรับปรุงครั้งท่ี 2 ประกำศเป็นกฎกระทวงฉบับที่ 278 
(พ.ศ. 2539) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2539 ถึงวันที่ 9 ตุลำคม 2544  
ได้ขยำยระยะเวลำบังคับใช้ 1 ปี จ ำนวน 2 ครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้วันที่ 9 ตุลำคม 2546
ด ำเนินกำรปรับปรุงครั้งที่ 3 ประกำศเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 123 ตอนที่ 69ก (พ.ศ. 2549)             
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2549 ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม 2554 และได้ขยำย
ระยะเวลำบังคับใช้ 1 ปี จ ำนวน 2 ครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้วันที่ 2 กรกฎำคม 2556  
 ผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ
89.12 ตำรำงกิ โลเมตร หรือ 55,700 ไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่ ในเขตต ำบลตำขัน  
ต ำบลหนองตะพำน อ ำเภอบ้ำนค่ำย และต ำบลน้ ำคอก ต ำบลทับมำ ต ำบลเชิงเนิน  
ต ำบลนำขวัญ ต ำบลบ้ำนแลง ต ำบลเนินพระ ต ำบลท่ำประดู่ ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ปัจจุบันได้ถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมเมืองระยอง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2542 มีพ้ืนที่เกี่ยวกับ
ควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ประภำคำรระยอง กองทัพเรือ และไม่ได้รับกำรยกเว้น 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เรื่อง ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ
เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (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..มีประเด็นส ำคัญที่ควรพิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เรื่องโครงกำรพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) เนื่องจำกขณะที่วำงผังเมืองระยองและปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองระยอง ครั้งที่ 4 ยังไม่มีโครงกำรของ EEC ดังนั้น จึงต้องพิจำรณำว่ำ
ขณะนี้กำรปรับปรุงผังได้ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับโครงกำรดังกล่ำวมำกน้อยเพียงใด 
เพรำะเป็นเรื่องส ำคัญ 2. เรื่องน้ ำท่วม ได้ให้บริษัทที่ปรึกษำฯ ไปตรวจสอบแก้ไขว่ำสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้หรือไม่ 3. เรื่องกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพำะที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เพ่ือเป็น 
Buffer zone ให้กับที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) จึงขอทรำบว่ำ
กำรปรับเปลี่ยนบริเวณดังกล่ำวอยู่ในที่ดินของใคร และจะมีประเด็นเรื่องกำรปฏิบัติ
หรือไม่ 4. บริเวณท่ีดินประเภทสถำบันรำชกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข ส. 13 - 30
เปลี่ยนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) พ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นที่ดิน
ของเทศบำลหรือรำชพัสดุและจะน ำมำใช้ประโยชน์อะไร ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 
  

ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 15 มี.ค. 61 
วำระท่ี 4.3.2 
หน้ำ 31 - 41 
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 2. ที่ดินที่เป็นของกรมธนำรักษ์ในข้อเท็จจริงสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินได้ แต่ควรมีกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์ด้วยว่ำยินยอมหรือไม่  
หำกไม่ยินยอมก็ให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร (สีน้ ำเงิน) ตำมเดิม 
 3. เรื่องกำรก ำหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ในพื้นที่อุตสำหกรรมเพ่ือเป็นแนวป้องกัน (Protection Strip) 
ระหว่ำงพ้ืนที่ อุตสำหกรรมกับชุมชน จะมีปัญหำเรื่องกำรบรรยำยเขตในขั้นตอน           
กำรปรับปรุงผัง จึงเห็นควรยกเลิกกำรก ำหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและ
กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เพ่ือเป็นแนวป้องกัน (Protection.Strip)  
และก ำหนดพ้ืนที่อุตสำหกรรมให้เต็มทั้งพ้ืนที่แล้วจึงก ำหนดแนวป้องกัน (Protection.Strip) 
ระยะขนำน 50 เมตร ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแทน เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว 
ในกำรปรับปรุงผังต่อไป 
 4. ขอให้ศึกษำเพ่ิมเติมกรณีพ้ืนที่อุตสำหกรรมหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ควรอนุญำต
ให้มีอำคำรพักอำศัยขนำดใหญ่ในพ้ืนที่เพ่ือรองรับแรงงำน เพ่ือลดปัญหำกำรเดินทำง
และปัญหำประชำชนเพิ่มขึ้นในเมือง  
 5. Cross.section.ถนนสำย ง ในเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำ 4 - 85  
ควรก ำหนดขนำดทำงเท้ำให้ เหมำะสมหรือมีขนำดใหญ่ ขึ้น เนื่ องจำกในอนำคต 
อำจจะมีกำรวำงท่อระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ลงด้ำนล่ำง และเรื่องระบบระบำยน้ ำ  
ซึ่งในปัจจุบันน้ ำจำกบ้ำนเรือนจะไหลลงท่อระบำยน้ ำรวมของชุมชน ซึ่งจะรวมน้ ำเสียด้วย 
ยังไม่มีกำรแยกน้ ำเสียออกจำกน้ ำปกติบำงพ้ืนที่ท่อรองรับน้ ำเสียเพ่ือส่งเข้ำสู่ระบบบ ำบัด
น้ ำเสียมีไม่ทั่วถึง ในอนำคตเมืองระยองจะมีกำรเจริญเติบโตมำก ส่งผลให้มีน้ ำเสีย 
ที่จะไหลลงสู่ทะเลจ ำนวนมำกขึ้น ก็ขอฝำกหน่วยงำนใดที่จะรับผิดชอบช่วยเข้ำมำแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ด้วย 
 6. ในอนำคตเมื่อเมืองมีกำรเจริญเติบโตระบบสำธำรณูปโภคจะต้องเพียงพอ 
ต่อควำมต้องกำร ซึ่งจะต้องเป็นหน้ำที่ของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองในกำรก ำหนด 
และออกแบบ เพ่ือให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปด ำเนินกำรต่อไป 

มติที่ประชุม 1..เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามที่เสนอ
 โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
 ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  1) ให้ยกเลิกการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง 
 เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  
 ที่ก าหนดไว้ล้อมรอบที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
 (สี ม่ วง) แต่ ให้ ก าหนดในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น 
 ในระยะขนาน 50 เมตร ของที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
 (สีม่วง) เป็นพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) แทน 
  2) ให้พิจารณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทสถาบันราชการ (สีน้ าเงิน) บริเวณหมายเลข ส. 13 - ส. 30 
 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ ย. 3 - ย. 16 
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2.4 

 ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์หรือไม่ หากเป็นที่ดิน 
 ของกรมธนารักษ์ ควรสอบถามความเห็นจากกรมธนารักษ์ด้วย
 ว่ายินยอมหรือไม่ หากกรมธนารักษ์ไม่ยินยอมก็ให้คงการใช้ประโยชน์
 ที่ดินเป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ (สีน้ าเงิน) ตามเดิม 
  3) ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดความกว้างของทางเดินเท้า  
 ว่าเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากใต้ทางเท้าของถนนดังกล่าวในอนาคต
 อาจจะต้องรองรับระบบสาธารณูปโภค เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ 
 และท่อระบายน้ า เป็นต้น 
  4) ขอให้พิจารณาทบทวนการก าหนดค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคาร
 รวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคาร 
 (FAR) และอัตราส่วนของท่ีโล่งว่างต่อแปลงที่ดิน อีกครั้ง ให้มีความ
 ถูกต้องสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้  
 2. เห็ นชอบให้ ยกเว้นการด าเนิ นการตามมาตรา 17  (5 )  
 เรื่อง ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม
 วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ง) (จ) (ช) และ (ซ) 
 3. ให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการตรวจสอบการแก้ไขให้เป็นไป
 ตามเจตนารมณ์และตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 แล้วจึ งด าเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง  
 พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก าหนดต่อไป 

เรื่อง  ผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี  
 ผังเมืองรวมชุมชนนำยำง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ 
ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักผังเมืองรวม มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 
264.15 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 165,093 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่  7 ต ำบล ได้แก่  
ต ำบลหนองจอก และต ำบลปึกเตียน อ ำเภอท่ำยำง ต ำบลหนองศำลำ.ต ำบลบำงเก่ำ 
ต ำบลนำยำง ต ำบลดอนขุนห้วย และต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 6 แห่ ง ได้แก่  เทศบำลต ำบลนำยำง  
เทศบำลต ำบลหนองจอก เทศบำลต ำบลบำงเก่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก 
องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลปึ กเตียน และองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลหนองศำลำ 
ไม่มีพ้ืนที่เก่ียวกับควำมม่ันคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำร 
ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติ
คณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุม
ประชำชนหลังมพีระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ  
 ทั้ งนี้  ได้น ำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนนำยำง – หนองจอก  
จ ำนวน 7 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2549 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 
2557 (พิจำรณำเขตวำงผังปรับปรุงใหม่) ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 (พิจำรณำผังร่ำง)  
เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2559 และ 26 พฤษภำคม 2559 ครั้งที่ 5 (พิจำรณำผังร่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61 
วำระท่ี 4.2 
หน้ำ 23 - 27 
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ก่อนปิดประกำศ 15 วัน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 
สิงหำคม 2559 และครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 เสนอกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง จ ำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกำยน 2557 ครั้งที่  2  
เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2560 และเสนอ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561  
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมชุมชนนำยำง - หนองจอก เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ซึ่งต่อเนื่อง 
จำกอ ำเภอชะอ ำ และอ ำเภอหัวหินที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ชำยฝั่งทะเลที่มีทรัพยำกรธรรมชำติสวยงำม เพรำะฉะนั้นกำรวำงผังในพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำว 
จึงเป็นกำรวำงผังในเชิงวิสัยทัศน์ หมำยควำมว่ำ เป็นกำรส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่ที่จะมี 
กำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจำกอ ำเภอชะอ ำ 
และอ ำเภอหัวหิน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 อ ำเภอชะอ ำมีนักท่องเที่ยวประมำณ 4.8 ล้ำนคน 
และอ ำเภอหัวหินประมำณ 5.9  ล้ำนคน พ้ืนที่ดังกล่ำวจึงเป็นพ้ืนที่ที่ เหมำะสม             
ทีจ่ะเป็นพ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยวในอ ำเภอหัวหินและอ ำเภอชะอ ำ ประกอบกับมีโครงกำร
ของรัฐบำลที่ด ำเนินกำรในบริเวณผังเมืองรวมชุมชนนำยำง - หนองจอก เช่น โครงกำร
รถไฟควำมเร็วสูง โครงกำรรถไฟทำงคู่และโครงกำรมอเตอร์เวย์ จำกกำรพิจำรณำ 
ของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองมีประเด็นหลักหลำยประเด็น 
ที่ให้ควำมเห็นไปว่ำควรจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพำะเรื่องกำรระบำยน้ ำ ซึ่งผู้วำงผัง 
ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้งหมด ดังนั้น เมื่อพิจำรณำในภำพรวมก็เห็นสมควร 
ให้ควำมเห็นชอบได ้
 2. มีข้อสังเกตว่ำกำรตัดถนนเข้ำไปในทุ่งนำในอนำคตจะเกิดเป็นเมืองตำมมำ  
ถ้ำเกิดปัญหำน้ ำท่วมจะแก้ไขปัญหำอย่ำงไร ส ำหรับเรื่องตัวเลขประชำกรไม่ได้น ำ
ประชำกรแฝงมำค ำนวณด้วย จ ำนวนประชำกรที่น ำมำค ำนวณจะสำมำรถรองรับ
ประชำกรท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นเท่ำนั้น ส่วนเรื่องโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จะรองรับนักท่องเที่ยว 
มีอะไรเป็นตัววัด และด้ำนเศรษฐกิจที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 3 - 29
ได้มีกำรวิเครำะห์ในระดับประเทศ ระดับจังหวัดแต่ยังไม่มีกำรวิเครำะห์ในระดับท้องถิ่น 
จึงขอให้น ำข้อมูลที่ได้ศึกษำวิจัยมำใช้ให้เกิดประโยชน์มำกยิ่งข้ึน 
 3. ประเด็นดังกล่ำวในชั้นคณะอนุกรรมกำรผังเมืองฯ ได้พยำยำมตรวจสอบ
รำยละเอียดและสอบถำมผู้วำงผังในเรื่องกำรก ำหนดข้อก ำหนดต่ำง ๆ เนื่องจำกมีกฎหมำย
หลำยฉบับที่ ประกำศบั งคับใช้ ในบริ เวณดั งกล่ ำว โดยเฉพำะประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมฯ ที ่ต่อเนื ่องมำจำกผังเมืองรวมเมืองชะอ ำ 
ส ำหรับเรื่องกำรถอยร่นริมชำยฝั่งทะเลรวมถึงกิจกรรมบำงประเภท ซึ่งในข้อก ำหนด
ได้ด ำเนินกำรเพ่ือที่จะไม่ให้ขัดแย้งกันอยู่แล้ว โดยข้อเท็จจริงกำรวำงผังเมืองจะก ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงไรจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยทุกฉบับที่มีอยู่ ในพ้ืนที่นั้น ๆ
โดยเฉพำะเขตพ้ืนที่ของนิคมสหกรณ์ได้มีกำรสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทรำบว่ำเรื่อง
ของกระบวนกำรนิคมสหกรณ์จะมีกำรเปลี่ยนแปลงเรื่องกรรมสิทธิ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ในที่สุดก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของสมำชิกฉะนั้น ก็จะเป็นกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืน  
ที่ได้ก ำหนดไว้ก่อนแล้ว 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
  (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 

 4. ในกำรก ำหนดบัญชีประเภทโรงงำนต้องสอดคล้องกับบัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 20 โรงงำนประกอบกิจกำร
เกี่ยวกับกำรท ำน้ ำดื่มและน้ ำแร่กระบวนกำรผลิตไม่ได้ต่ำงกัน เพรำะนอกจำกนี้ยังเห็นว่ำ 
ต้องมีกำรขุดน้ ำบำดำลในควำมลึก 200 เมตร กับ 400 เมตร ควรจะประกอบกิจกำร
ได้เหมือนกัน ส่วนล ำดับที่ 92 ห้องเย็นควรระบุว่ำไม่มีกำรแกะล้ำงหรือแปรสภำพวัตถุดิบ 
เพรำะในข้อเท็จจริงห้องเย็นในบำงครั้งท ำให้ เกิดน้ ำเน่ำเสีย และควรระบุข้อห้ำม 
กำรใช้แอมโมเนียด้วยจึงจะครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ของผังเมือง และล ำดับที่ 98  
ระบุในข้อก ำหนดเพ่ิมเติมว่ำไม่มีกำรฟอกย้อมสี แต่ในประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ระบุว่ำเป็นโรงงำนซักแห้ง ซักรีด ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้ำ ควรตัดค ำว่ำย้อมผ้ำออก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบัญชีท้ำยข้อก ำหนดผังเมืองรวมชุมชนนำยำง – หนองจอก และส ำหรับ
เรื่องแพล้นปูนไม่ได้มีกำรก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยข้อก ำหนดจึงมีควำมเข้ำใจว่ำไม่สำมำรถ 
ท ำได้ในพ้ืนที่ แต่มีข้อเสนอแนะว่ำ เมื่อพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนนำยำง - หนองจอก  
มีกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว จะต้องมีกำรก่อสร้ำง 
อีกจ ำนวนมำก ดังนั้น แพล้นปูนจะมีประโยชน์ในกำรก่อสร้ำงให้รวดเร็วขึ้นโดยอำจจะ 
มีกำรเพิ่มเติมข้อก ำหนดให้มีระยะไม่เกิน 100 เมตร จำกสถำนที่ก่อสร้ำง 
 5. เรื่องข้อมูลกำรระบำยน้ ำควรประสำนกับกรมชลประทำน เนื่องจำกขณะนี้ 
มีโครงกำรพัฒนำเรื่องกำรป้องกันน้ ำท่วมหลำยโครงกำร ทั้งเรื่องประตูระบำยน้ ำ ผันน้ ำ 
กำรขุดลอกคลองในพ้ืนที่ ซึ่งจะสำมำรถรองรับได้ในระยะ 10 ปี และบริเวณพ้ืนที่ พ 2         
ไม่จ ำกัดควำมสูงอำคำรไว้ อำจจะก่อให้ เกิดปัญหำในระยะยำวท ำให้ในพ้ืนที่มีอำคำร 
ประเภทคอนโดหรือโรงแรมสูง ๆ มำกขึ้น และปัญหำกำรจรำจรในช่วงท่องเที่ยวตำมมำ 
 6. ผังเมืองรวมชุมชนนำยำง – หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ 
ดังนั้น ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ จึงเป็นเรื่องส ำคัญ เช่น เรื่องถนน
ขณะนี้ได้มีกำรออกแบบถนนภำยในไว้ค่อนข้ำงมำก และที่ส ำคัญเส้นทำงรถไฟควรจะพัฒนำ
คู่ขนำนไปพร้อมกับโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ด้วยเพ่ือช่วยบรรเทำปัญหำกำรจรำจรในอนำคต 
 7. ขอฝำกประเด็นข้อเสนอของคณะกรรมกำรผังเมืองให้ท้องถิ่นพิจำรณำ
สิ่งที่สำมำรถน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกเห็นว่ำจะมีแนวควำมคิดที่จะรวมกลุ่ม
คล้ำยบรรษัทพัฒนำเมืองเพ่ือพัฒนำในพ้ืนที่ซึ่งท้องถิ่นสำมำรถที่จะผลักดันในเรื่องของ
ระบบขนส่งมวลชนหรือเรื่องกำรพัฒนำเมืองในพื้นที่ให้เป็นไปในรูปแบบที่เหมำะสม 
เพ่ือท ำให้บริเวณดังกล่ำวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีได้ ส ำหรับเรื่องควบคุมควำมสูง
ของอำคำร FAR.ได้ก ำหนดไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ก ำหนดไว้ให้สูงมำกในแต่ละพ้ืนที่ 
เพรำะฉะนั้นเรื่องของควำมสูงจึงไม่น่ำกังวล 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 

ตามที่เสนอโดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

  1. การวางและจัดท าผังเมืองทุกเมืองควรน าข้อมูลที่ ได้ มี
การศึกษาไว้แล้ว เช่น ข้อมูลจ านวนประชากรแฝง ข้อมูลจ านวน
นักท่องเที่ยว ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลอ่ืน ๆ มาประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้สาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐานสามารถรองรับได้ 
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2.5 

  ๒. ให้ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของอุตสาหกรรม 
 ในบัญชีอุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ที่ใช้วัตถุดิบและ 
 มีกระบวนการผลิตที่ เห มือนกันและต่อเนื่ องกันให้สามารถ
 ด าเนินการได้ เช่น เรื่องการอนุญาตโรงงานผลิตน้ าดื่ม น้ าแร่ 
 โรงงานห้องเย็น แกะล้าง โรงงานซักรีด ซักแห้ง.ซักฟอก ย้อมผ้า 
 และแพล้นปูน เป็นต้น โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ 
 และสิ่งแวดล้อมด้วย 

  3. ให้กองนิติการ ส านักผังเมืองรวม และส านักที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบแก้ไขร่างผั งเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก  
จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมทั้งหมดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
และมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง แล้วจึงด าเนินการ 
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ก าหนดต่อไป 

 
เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดล าพูน 
 ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดล ำพูน เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดล ำพูน 
มี พ้ื นที่ วำงผั งประมำณ  106  ตำรำงกิ โล เมตร หรื อประมำณ  66 ,250  ไร่  
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบำลต ำบลมะเขือแจ้ อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  
มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2555 จ ำนวน 24,212 คน จ ำนวนประชำกร
คำดกำรณ์  ๒๐ ปี  ข้ำงหน้ำในปี  พ.ศ. 2575  มีประชำกรรวมทั้งสิ้น 29,600 คน 
มีอัตรำกำรเจริญเติบโตร้อยละ 1.0 ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับ
กำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่  
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุมประชำชนเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2558  
ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 
9 กันยำยน 2558 
 ทั้งนี้ ได้น ำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จ ำนวน 3 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกรำคม 2556 (พิจำรณำเขตวำงผัง) ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภำคม 2556 
(พิจำรณำร่ำงผังเมืองรวมเบื้องต้น) และครั้งที่ 3 วันที่ 26 มีนำคม 2558  (พิจำรณำ
ร่ำงผังเมืองรวมหลังจำกผ่ำนควำมเห็นกรมฯ) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จ ำนวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 (พิจำรณำเขตวำงผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้)  
และครั้งที่ 2 วันที่ 22 เมษำยน 2557 (พิจำรณำร่ำงผังเมืองรวม) และคณะอนุกรรมกำร 
ผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหำคม 2558 
และครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61 
วำระท่ี 4.4 
หน้ำ 33 -35 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
   (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 

 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ประเด็นในเรื่องของขนำดพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมทั่วไป 
ที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้ำ (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) 
ที่ก ำหนดไว้จะสำมำรถรองรับกับอุตสำหกรรมที่มีอยู่ได้หรือไม่ รวมทั้งผังเมืองรวม 
ชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดล ำพูน เป็นผังที่มีพ้ืนที่ต่อเนื่องกับผังเมืองรวมเมืองล ำพูน  
ซึ่งจะมีพ้ืนที่ต่อเนื่องและทับซ้อนกับเขตผังเมืองรวมเมืองล ำพูนบำงส่วน เนื่องจำก
ต้องกำรจะวำงผังให้เต็มพ้ืนที่เขตกำรปกครองต ำบลมะเขือแจ้ 
 2. พ้ืนที่ อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) หำกก ำหนดให้สำมำรถ 
ตั้งโรงพยำบำล สถำนดูแลผู้สูงอำยุ หรือเด็กได้ด้วย ก็จะเป็นกำรสนับสนุนในเรื่องของแรงงำน 
เพรำะเมื่อเจ็บป่วยจะได้ใช้บริกำรสถำนพยำบำลในพ้ืนที่ไม่ต้องออกไปนอกพ้ืนที่  
และยังช่วยลดผลกระทบในเรื่องกำรจรำจร และผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม  
น้ ำเสีย ขยะด้วย 
 3. ตำมหลักกำรผังเมืองจะไม่ส่งเสริมกิจกรรมบำงประเภท เช่น โรงพยำบำล 
โรงเรียน สถำนที่รับเลี้ยงคนชรำและเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขัดแย้ง และไม่เหมำะสม
เนื่องจำกในพ้ืนที่อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เป็นพ้ืนที่ที่มีมลพิษไม่มำกก็น้อย 
 4. เรื่องข้อก ำหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ก ำหนดไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง ในระยะ ๑๕ เมตรนั้น 
โดยวัตถุประสงค์ของกำรก ำหนดที่ดินประเภทดังกล่ำวจะก ำหนดเฉพำะที่ดินของรัฐ 
หรือที่ดินสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น แต่เนื่องจำกที่ดินบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นที่ดิน
ของเอกชนซึ่งมีกรรมสิทธิ์ดังนั้น จึงไม่จ ำเป็นต้องก ำหนดเป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนำกำรและรักษำสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)แต่ให้ก ำหนดเป็นระยะเว้นว่ำง 
จำกริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง ไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร และพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องจำกระยะเว้นว่ำง 
ให้ก ำหนดควำมสูงของอำคำรไม่เกิน 8 เมตร 
 5. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
และคลังสินค้ำ (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) ที่อยู่ติดกับที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง)  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีศักยภำพควรจะเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย
หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) มำกกว่ำ เพรำะบริเวณดังกล่ำวในอนำคตจะมีอำคำรประเภทหอพัก
หรือที่อยู่อำศัยส ำหรับแรงงำนจ ำนวนมำก 
 6. ผู้ วำงผั งควรหำรือกับ อุตสำหกรรมจังหวัดล ำพูนอีกครั้ ง เพรำะมี
อุตสำหกรรมในส่วนที่ต่อเนื่องกัน ใช้วัตถุดิบเดียวกัน กระบวนกำร ขั้นตอนเหมือนกัน 
ควรจะสำมำรถให้ด ำเนินกำรได้ เช่น กำรผลิตนม ควรให้สำมำรถด ำเนินกำรผลิตเนยได้ด้วย         
หรือโรงงำนไม้ ท ำวงกบ ก็ให้สำมำรถท ำกำรอบไม้ได้ด้วย 

มติที่ประชุม เห็ นชอบร่างผั ง เมื องรวมชุ มชนมะเขื อแจ้  จั งห วัดล าพู น  
 ต ามที่ เส น อ  โด ย ให้ น าข้ อ สั ง เก ต แล ะข้ อ เสน อแน ะข อ ง
 คณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข 
  ๑. ให้ ปรั บ เปลี่ ยนแก้ ไขการก าหนดที่ ดิ นประเภทที่ โล่ ง 
 เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  
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2.6 

 ให้ก าหนดเป็นระยะเว้นว่างจากริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
 และพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากระยะเว้นว่าง ให้ก าหนดความสูงของอาคาร 
 ไม่เกิน 8 เมตรแทน เนื่องจากการก าหนดที่ดินประเภทที่โล่ง 
 เพื่ อนั นทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (สี เขี ยวอ่อน)  
 มีวัตถุประสงค์ ก าหนดในทีด่ินที่เป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินสาธารณประโยชน์ 
  ๒. ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนการก าหนดที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
 หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ติดกับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป 
 ที่ ไ ม่ เป็ นมลพิ ษต่ อชุ มชนหรือสิ่ งแวดล้ อมและคลั งสิ น ค้ า  
 (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
 หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของแรงงาน
 ใกล้แหล่งท างาน  เนื่องจากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
 (สีเหลือง) มีข้อจ ากัดที่ไม่เอ้ือต่อการอยู่อาศัยในภาคแรงงาน เช่น
 หอพักหรืออาคารอยู่อาศัยรวม เป็นต้น 
  ๓. ให้ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของอุตสาหกรรม 
 ในบัญชีอุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ที่ใช้วัตถุดิบและ 
 มีกระบวนการผลิตที่เหมือนกันและต่อเนื่องกันให้สามารถด าเนินการได้ 
 เช่น  การผลิตนม การผลิตเนย การผลิตวงกบไม้ การอบไม้ เป็นต้น 
 โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่และสิ่งแวดล้อมด้วย 
   ๔. ให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมที่ดินบริเวณที่ได้ประกาศเป็น 
  เขตปฏิรูปที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
  ในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ ดินในอนาคต หรือข้อก าหนด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ๕. ให้กองนิติการ ส านักผังเมืองรวม และส านักที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบแก้ไขร่างผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดล าพูน  
 ในภาพรวมทั้งหมดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  และมาตรฐาน 
 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอน 
 ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
 ผังเมืองรวมเมืองนครนำยกประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับครั้งแรก เมื่อวันที่ 
3 กรกฎำคม  2530 สิ้นสุดกำรบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2535 ด ำเนินกำร
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2539 สิ้นสุดกำรบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2544 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี สิ้นสุด
กำรบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2546 จำกนั้นได้ด ำเนินกำรปรับปรุงผังครั้งที่ 2 
ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่  21 กุมภำพันธ์ 2549 สิ้นสุดกำรใช้บังคับเมื่อวันที่  
20 กุมภำพันธ์ 2554 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี สิ้นสุดกำรใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 (ปัจจุบันผังขำดอำยุ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 23 พ.ค. 61 
วำระท่ี 4.3.1 
หน้ำ 37 - 41 
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 มีพ้ืนที่ เขตวำงผังประมำณ 67.59 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 42,244 ไร่ 
ครอบคลุมท้องที่ต ำบลพรหมณี  ต ำบลบ้ำนใหญ่  ต ำบลท่ำช้ำง ต ำบลนครนำยก  
และต ำบลวังกระโจม อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก ประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองนครนำยก องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลพรหมณี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง       
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระโจม ปัจจุบันได้ถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรวำงและ
จัดท ำผังเมืองรวมเมืองนครนำยกให้แก่ เทศบำลเมืองนครนำยกแล้ว เมื่อวันที่  
19 กันยำยน 2549 และได้ว่ำจ้ำงบริษัท เออร์เบิ้นสเปซ จ ำกัด ในกำรปรับปรุง 
ผังเมืองรวมครั้งที่ 3 ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำรยกเว้น
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เรื่อง ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ
เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ผ่ำนขั้นตอนกำรประชุม
ประชำชน เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2559 หลังพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เนื่องจำกผังเมืองรวมเมืองนครนำยกมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
อำจจะมีควำมจ ำเป็นต้องมีไซโล โรงงำนท ำปุ๋ยชีวภำพ ส่วนเรื่องของกำรปศุสัตว์ต้องมี  
โรงฆ่ำสัตว์ รวมถึงโรงงำนซ่อมอุปกรณ์กำรเกษตร เช่น รถไถนำ รถแทรกเตอร์ .ซึ่งเป็น
โรงงำนที่ต่อเนื่องกับกำรเกษตรกรรม แต่เมื่อได้พิจำรณำในบัญชีอุตสำหกรรมแนบท้ำย
กฎกระทรวงฯ ปรำกฏว่ำกิจกรรมดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชี จึงขอให้พิจำรณำทบทวน
เพ่ิมเติม โดยให้ประสำนกับส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครนำยก   
 2. เรื่องโรงงำนอุตสำหกรรม ได้มีกำรขอแก้ไขมำหลำยครั้งแต่ประชำชน 
ในพ้ืนที่ ไม่ เห็นด้วย แต่ เนื่องจำกผังเมืองรวมเมืองนครนำยกพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็น 
พ้ืนที่เกษตรกรรม จึงขอให้ผู้วำงผังรับไปพิจำรณำทบทวน โดยให้ประสำนกับส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดนครนำยก แล้วจึงให้ด ำเนินกำรปิดประกำศ ๙๐ วันต่อไป  
 3. ในครำวประชุมเรื่องกำรแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก มีประชำชน
จ ำนวนมำกไม่ประสงค์ในเรื่องของโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งแต่เดิมผังเมืองรวมต่ำง ๆ 
จะมีกำรก ำหนดที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) ไว้เพ่ือรองรับ 
เรื่องโรงงำนอุตสำหกรรมบำงประเภทไว้ ต่อมำได้มีกำรยกเลิกและให้สำมำรถด ำเนินกำร 
ได้ในที่ดินประเภทต่ำง ๆ  ในลักษณะเป็นอุตสำหกรรมบริกำร แต่ในส่วนของผังเมืองรวมเมือง
นครนำยกยังมีกำรก ำหนดที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) ไว้เพ่ือรองรับ
อุตสำหกรรมบำงประเภทที่ไม่สำมำรถสอดแทรกอยู่ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ
ว่ำที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) ที่ก ำหนดไว้ ได้ครอบคลุม
อุตสำหกรรมดังกล่ำวหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระจัดกระจำยอยู่ในพ้ืนที่ทั่วไป  

มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) 
โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
ไปปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นการให้พิจารณาทบทวนเพิ่มเติมบัญชี 
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  อุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ในเรื่องของไซโล โรงฆ่าสัตว์ 
ปุ๋ยชีวภาพ และโรงซ่อมอุปกรณ์การเกษตร เนื่องจากพื้นที่วางผัง
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
และผู้วางผังหารือกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ด้วย 

   ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา ๑๗ (๕) ได้แก่  
      (ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลัง 

ต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  
      (ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้

เป็นที่ตั้งอาคาร 
      (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 

      (ซ) ข้อก าหนดอ่ืนที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 

   ๓. ให้กองนิติการ ส านักผังเมืองรวม และส านักที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
แก้ไขร่างผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก าหนดต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมืองขอถอนวำระที่ 4.3.2 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนไร่          
จังหวัดอุทัยธำนี ตำมมำตรำ 22 เนื่องจำกระยะเวลำได้ล่วงเลยไปมำกแล้วและยังคงมี
เรื่องส ำคัญท่ีเป็นนโยบำยเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองถอนเรื่องออกจากระเบียบ
  วาระการประชุมและให้น ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
  เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยไปมากแล้ว และยังคงมีเรื่องส าคัญ 
  ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมืองขอถอนวำระที่ 4.3.3 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู          
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมมำตรำ 22 เนื่องจำกระยะเวลำได้ล่วงเลยไปมำกแล้วและยังคง  
มีเรื่องส ำคัญที่เป็นนโยบำยเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ฝ่ายเลขาฯ  ถอนเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุม 
และให้น ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้ 
ระยะเวลาได้ล่วงเลยไปมากแล้ว และยังคงมีเรื่องส าคัญที่เป็น
นโยบายเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 23 พ.ค. 61 
วำระท่ี 4.3.2 
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2.9 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
 ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอุทัยธำนี ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวำงผังเป็นผู้ด ำเนินกำรมีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 67.46 
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 42,162.50 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ งหมดของต ำบลบ้ำนไร่  
ต ำบลบ้ำนบึง ต ำบลทัพหลวง และต ำบลห้วยแห้ง อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
ประกอบด้วยเทศบำลต ำบลบ้ำนไร่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลบ้ำนบึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพหลวง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยแห้ง มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. ๒๕๕8 จ ำนวน 14,328 คน  
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.23 ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปี ข้ำงหน้ำในปี พ.ศ. ๒๕๗8 
มีจ ำนวนประชำกร 18,300 คน โดยในพ้ืนที่วำงผังไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร 
และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘  
วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2559 
หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้ 
 ทั้งนี้ ได้น ำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนไร่ จ ำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 
วันที่ 24 ธันวำคม 2558 (พิจำรณำเขตวำงผัง)  ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหำคม 2559 
(พิจำรณำผังร่ำง) และครั้งที่ 3 วันที่ 5 ตุลำคม 2559 (พิจำรณำร่ำงผังเมืองรวม
หลังจำกผ่ำนควำมเห็นชอบของกรมฯ) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จ ำนวน 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหำคม 2559 (พิจำรณำ 
ร่ำงผังเมืองรวม)  และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่  
30 มิถุนำยน 2560 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้ผู้วำงผังตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเรื่องเขตป่ำไม้และเขต
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำ 73-1, 100-2  
และหน้ ำ 110 -1 บำงส่ วนเป็ น พ้ื นที่ ป่ ำไม้ และบำงส่ วนระบุ เป็ น พ้ื นที่ บุ กรุ ก 
เพ่ือท ำกำรเกษตรกรรม แต่เอกสำรบำงหน้ำระบุเป็นพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) และในบทที่  4 หน้ำที่  97 ขอให้ พิจำรณำกำรก ำจัดขยะ ซึ่งมีกำรระบุว่ำ 
กำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง ควรต้องมีข้อเสนอแนวทำงอย่ำงไร ส่วนเรื่องน้ ำเสียยังไม่มีระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย ผู้วำงผังหรือท้องถิ่นควรพิจำรณำถึงระบบบ ำบัดน้ ำเสียอย่ำงง่ำยหรือ 
บ่อดักไขมันตำมครัวเรือนต่ำง ๆ หรือถ้ำมีพ้ืนที่สำธำรณะอยู่แล้วในเขตเมือง ควรจะท ำ
ในเรื่องของระบบบ ำบัดน้ ำเสียอย่ำงง่ำยในชุมชน และใช้ พ้ืนที่บริ เวณดังกล่ำว 
เป็นสวนสำธำรณะของเมือง 
 2. ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนไร่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส .ป.ก.) 
มำกพอสมควร โดยหลักแล้ว พ้ืนที่ ส.ป.ก. จะได้พ้ืนที่มำจำกป่ำสงวนที่ไม่มีสภำพ 
ควำมเป็นป่ำไม้แล้วไม่สำมำรถที่จะปรับปรุงเป็นป่ำไม้ได้เหมือนเดิม และประชำชน 
ใช้ประโยชน์เพ่ือเกษตรกรรม จึงจ ำแนกออกมำเป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก. แต่ที่ผ่ำนมำมีผังเมืองรวม 
 

ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 29 มิ.ย. –  
1 ก.ค. 61 
วำระ 4.3.1 
หน้ำ 62 - 66 
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ที่เกิดปัญหำว่ำก ำหนดพ้ืนที่ ส.ป.ก. ไม่ครบเมื่อเสนอไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะถูกให้
น ำกลับมำแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน จึงขอฝำกให้ผู้วำงผังอำจจะเขียนเป็นข้อก ำหนดเพ่ิมเติม 
ซึ่งขณะนี้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินกำรอยู่   
 3. มีประเด็นเรื่องพ้ืนที่ ส.ป.ก. ในกำรไปชี้แจงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ว่ำกรมโยธำธิกำรและผังเมืองไม่ได้ก ำหนดรำยละเอียดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพียงแต่ก ำหนดเป็นข้อก ำหนดตำมกฎหมำยเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
ซึ่งกฎหมำยเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไม่ได้ก ำหนดให้สร้ำงบ้ำนเดี่ยว  
และควำมสูงของอำคำร.หรือ FAR ไว้ หำกในอนำคตสำมำรถก ำหนดรำยละเอียด 
ของพื้นที่ ส.ป.ก. ได้ จะท ำให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และในพื้นที่ป่ำไม้ 
 4. ข้อก ำหนดที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ถ้ำเป็นพ้ืนที่เนินเขำหรือติดเขำจะทรำบขอบเขตหรือที่ดิน 
ที่เป็นของเอกชนได้อย่ำงไร เพรำะจะเป็นปัญหำในทำงปฏิบัติของพ้ืนที่เอกชนที่อยู่ในที่โล่ง            
เพ่ือนันทนำกำร จึงเห็นควรตรวจสอบให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   
 โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
 ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
    ๑.๑ ให้ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ สปก. ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
  โดยบริเวณใดที่ มีความชัดเจน และสามารถก าหนดลงในแผนที่ 
  หรือแผนผังได้ก็ให้ก าหนดลงไป ส่วนบริเวณใดที่ มีขนาดเล็ก 
  ไม่สามารถก าหนดได้ ก็ให้ก าหนดเป็นข้อก าหนดแทนส าหรับพื้นที่ 
  ที่ เอกชน ครอบครองโดยชอบด้ ว ยก ฎ ห ม าย ก็ ให้ ก าห น ด 
  รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
     ๑.๒ ให้ผู้วางผังเพิ่มเติมเรื่องมาตรการและข้อเสนอแนะในเรื่อง
   ของการก าจัดการขยะและน้ าเสีย โดยในเรื่องน้ าเสีย อาจจะท าบ่อ
   บ าบัดน้ าเสียอย่างง่ายแล้วใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะ
   ของเมือง 
    ๑.๓ ให้ตรวจสอบขอบเขตที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณที่ติดกับ
  ชายเขาให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ รวมทั้งพื้นที่ที่เอกชนครอบครอง
  โดยชอบด้วยกฎหมายให้ก าหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
   ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา ๑๗ (๕)ไ ด้แก่ 
    (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน 
  ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร 
    (ซ) ข้อก าหนดอื่นที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
  ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 
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   ๓. ให้กองนิติการ และส านักวางผัง ตรวจสอบการแก้ไขดังกล่าว 
  ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมือง  
  ก่อนน าไปปิดประกาศ 9๐ วัน ต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 
 ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดย 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองซึ่งส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลยร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวำงผังเป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 
77.99 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 48,745.94 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังสะพุง ต ำบลปำกปวน 
และต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอวังสะพุง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองวังสะพุง เทศบำลต ำบลปำกปวน เทศบำลต ำบล
ศรีสงครำม และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังสะพุง มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง
ปี พ.ศ. ๒๕๕8 จ ำนวน 33,254 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 0.65 ต่อปี จ ำนวน
ประชำกรอีก ๒๐ ปี ข้ำงหน้ำในปี พ.ศ. ๒๕๗8 มีจ ำนวนประชำกร 39,113 คน  
ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมม่ันคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 
๑๗ (๕) เรื่องข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติ หรือไม่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่  
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ผ่ำนขั ้นตอนกำรประชุมประชำชน เมื ่อวันที่  
2 เมษำยน 2558 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558 แล้ว 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุงเป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ได้มีกำรปรับแก้จำกผังเมืองรวม
ชุมชนเป็นเมือง เนื่องจำกมีกำรยกฐำนะจำกเทศบำลต ำบลเป็นเทศบำลเมือง ซึ่งจำกกำร
พิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองฯ มีข้อสังเกตหลำยประเด็น ซึ่งผู้วำงผัง 
ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วในส่วนใหญ่ มีเพียงบำงประเด็นที่ขอคงตำมเดิม 
ยกตัวอย่ำงเช่น พ้ืนที่ของผังเมืองรวมเมืองวังสะพุงที่มีแม่น้ ำเลยเป็นแม่น้ ำสำยหลัก 
อยู่บริเวณตรงกลำงของผังและชุมชน ถือเป็นแม่น้ ำสำยใหญ่ของจังหวัดเลยซึ่งผู้วำงผัง 
ได้ก ำหนดในเรื่องของกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทที่ โล่ งเพ่ือนันทนำกำร 
และรักษำคุณภำพของสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ริมสองฝั่งแม่น้ ำ โดยได้ก ำหนด 
ระยะถอยร่นไว้เพียง 6 เมตร ประเด็นนี้เห็นว่ำเป็นประเด็นที่มีผลกระทบค่อนข้ำงมำก
ส ำหรับแปลงที่ดินซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำ โดยเฉพำะเป็นที่ดินแปลงเล็ก คณะอนุกรรมกำร 
ผังเมืองฯ มีข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำก ำหนดระยะถอยร่นได้มำกกว่ำนี้หรือไม่  
เพ่ือรักษำริมฝั่งแม่น้ ำล ำคลองที่อำจจะถูกกัดเซำะหรือบุกรุก ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ  เมื่อพิจำรณำ
ในภำพรวมแล้วเห็นควรที่จะพิจำรณำเห็นชอบได้ 
 2. เห็นด้วยในเรื่องของกำรวำงผังแต่ขอให้ตรวจสอบเรื่องกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินริมแม่น้ ำเลย ที่บำงส่วนอยู่ในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) จะต้องถอยร่นในระยะ 50 เมตร แต่ในข้อก ำหนดระบุ
เป็นระยะ 6 เมตรทั้งหมด และในเรื่องกำรจัดท ำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ในเอกสำรน ำเสนอ 

 
 
 

ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 29 มิ.ย. 61 
– 1 ก.ค. 61 
วำระ 4.3.2 
หน้ำ 66 - 69 
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เฉพำะเชิงเทคนิคแต่ยังไม่ได้น ำเสนอในเชิงพ้ืนที่ว่ำพ้ืนที่ใดมีควำมเหมำะสม เช่น  
พ้ืนที่สำธำรณะในเมือง และในอนำคตควรจะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เสนอผ่ำนส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด รวมทั้งควรจะต้อง
จัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภทไว้ เพ่ือกำรประเมินผังในอนำคต 
และจะได้ทรำบข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน
ว่ำใช้ประโยชน์ไปแล้วเท่ำไหร่  
 3..ส ำหรับที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) ในกฎกระทรวงฯ ก ำหนดไว้ 50 เมตร โดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เช่น 
ควำมสูงอำคำรและอ่ืน ๆ แต่ในกำรก ำหนดระยะ 6 เมตร เป็นเรื่องของกำรก ำหนด 
ระยะถอยร่นที่ห้ำมมีกำรรุกล้ ำ ดังนั้น ระยะถอยร่น 6 เมตร จึงเป็นเพียงกำรห้ำมสร้ำงอำคำร
และป้องกันกำรรุกล้ ำเท่ำนั้น แต่กำรก ำหนดระยะ 50 เมตรเป็นมำตรกำรโดยทั่วไป 
ที่ก ำหนดอำคำรสูงก่ีเมตรที่สำมำรถก่อสร้ำงได้  
 4..ส ำหรับผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง ถ้ำเพ่ิมเติมผังกิจกำรสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำรด้วยจะมีประโยชน์อย่ำงมำก ซึ่งในแผนผังจะมีกำรเสนอแนะระบบไฟฟ้ำ 
ประปำ รวมถึงพ้ืนที่กำรก ำจัดขยะและน้ ำเสียด้วย ท ำให้สำมำรถน ำข้อมูลจำกเอกสำร     
ไปใช้ประโยชน์ได ้
 5..ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุงอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำนล ำดับที่ 105  
ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งกำรคัดแยกและกำรฝังกลบ ที่ให้เป็นของเสียอันตรำย 
และของเสียไม่อันตรำย ถ้ำเจตนำรมณ์ของผู้วำงผังต้องกำรจะท ำหลุมฝังกลบควรไปอยู่ 
ในพ้ืนที่ที่มีอุตสำหกรรมอยู่ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกแก่กำรขนส่ง ซึ่งในกำรอนุญำต
โรงงำนล ำดับที่ 105 แต่ไม่ได้ระบุหมำยเหตุไว้ เกรงว่ำอำจจะกลำยเป็นหลุมฝังกลบ
ของเสียอันตรำย และจะก่อให้เกิดปัญหำในพ้ืนที่ ดังนั้น  หำกไม่ประสงค์ที่จะให้มี 
อำจจะใส่เป็นหมำยเหตุไว้ เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหำในพื้นที่  
 6. ปัจจุบันกรมโยธำธิกำรและผังเมืองก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมืองฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีรำยละเอียดที่จะต้องมีในผังเมืองรวมเพ่ิมเติม เช่น 
ผังโครงกำรคมนำคมและขนส่ง ผังสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ฯลฯ กรณีที่มี
กรรมกำรผังเมืองหลำยท่ำนกล่ำวว่ำอยำกให้มีกำรเสนอแนะระบบสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร กำรก ำจัดขยะและน้ ำเสียเข้ำไปด้วยนั้น ในร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
ฉบับใหม่จะก ำหนดให้ด ำเนินกำรอยู่แล้ว ซึ่งควรจะต้องเตรียมรองรับกำรจัดท ำผังเมือง 
เพ่ือให้สอดคล้องตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองฉบับใหม่ แต่อำจจะมี
ค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรที่เพ่ิมมำกขึ้น เมื่อพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
ฉบบัใหม่ประกำศใช้บังคับก็พร้อมที่จะด ำเนินกำรได้เลย 
 7. ประเด็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
(สี เขียวอ่อน) ไม่ควรก ำหนดระยะ 50 เมตร เนื่ องจำกในกำรน ำเสนอผังนั้ น 
มีควำมยุ่งยำกและเป็นกำรจ ำกัดสิทธิ์ของประชำชนเกินไปหำกประชำชนมีพ้ืนที่ขนำดเล็ก 
จึงเห็นควรให้ปรับออกแล้วก ำหนดในข้อก ำหนดให้เป็นระยะเว้นว่ำงริมฝั่งแม่น้ ำแทน  
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2.11 
 
 
 
 
 

เนื่ องจำกกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่ งเพ่ือนันทนำกำรและ 
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ส่วนใหญ่จะก ำหนดในพ้ืนที่ที่เป็นของทำงรำชกำร
หรือที่สำธำรณะประโยชน์เป็นหลัก ซึ่งกำรก ำหนดระยะเว้นว่ำงริมฝั่งแม่น้ ำสำธำรณะนั้น        
จะเป็นระยะห่ำงไม่ให้ปลูกสร้ำงอำคำรสิ่งก่อสร้ำงในที่ดินดังกล่ำวเท่ำนั้น ส่วนพ้ืนที่
ต่อเนื่องก็ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไป 

มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย ตามที่เสนอ 
โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

  ๑.๑ ให้ยกเลิกการก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ าเลย แล้วให้ก าหนดเป็น
ข้อก าหนดระยะเว้นว่างริมฝั่งแม่น้ าเลยแทน 

  ๑.๒ ให้ผู้วางผังจัดท าฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลผังในอนาคตต่อไป 

  ๑.๓ เรื่องการก าจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย ควรก าหนดพื้นที่ 
ที่เหมาะสมให้สามารถด าเนินการได้ รวมทั้งควรจัดท าแผนปฏิบัติการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

  ๑.๔ ให้ทบทวนโรงงานล าดับที่ ๑๐๕ หากต้องการที่จะควบคุม
เรื่องการก าจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ ก็ให้หมายเหตุไว้ 
ในตารางบัญชีอุตสาหกรรมท้ายข้อก าหนดด้วย 

  ๒. ให้กองนิติการและส านักวางผัง ตรวจสอบการแก้ไขดังกล่าว  
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมือง  
ก่อนน าไปปิดประกาศ 9๐ วัน ต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
 ผังเมืองรวมเมืองยโสธรประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับครั้งแรก เมื่อวันที่ 
๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๒๙ สิ้นสุดกำรบังคับใช้ เมื่อวันที่  ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๓4  
ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๓๖ 
ด ำเนินกำรปรับปรุงครั้งที่  1 ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลำคม ๒๕๓๙ สิ้นสุด 
กำรบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔4 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับครั้งละ 1 ปี 
สองครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔6 จำกนั้นได้ด ำเนินกำรปรับปรุงผัง
ครั้งที่ 2 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๔๘ สิ้นสุดกำรบังคับใช้ เมื่อวันที่ 
๑๒ ตุลำคม ๒๕๕3 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บั งคับครั้งละ 1 ปี  สองครั้ง สิ้นสุด 
กำรใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕5 (ปัจจุบันผังขำดอำยุ) มีพ้ืนที่เขตวำงผังประมำณ 
๓๑.๒๕ ตำรำงกิโลเมตร หรือ 19,531.25 ไร่ ครอบคลุมท้องที่ต ำบลส ำรำญ ต ำบลในเมือง 
ต ำบลน้ ำค ำใหญ่  ต ำบลตำดทอง และบำงส่วนของต ำบลเขื่องค ำ อ ำเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำล
เมืองยโสธร เทศบำลต ำบลส ำรำญ เทศบำลต ำบลน้ ำค ำใหญ่ เทศบำลต ำบลตำดทอง และ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 29 มิ.ย.  – 
1 ก.ค. 61 
วำระ 4.3.3 
หน้ำ 70 - 76 

 



- 28 - 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขื่องค ำ ปัจจุบันได้ถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรวำงและจัดท ำ 
ผังเมืองรวมเมืองยโสธรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมฯ แล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๔๙ และได้ว่ำจ้ำงบริษัท เออร์เบิ้นสเปซ จ ำกัด ในกำรปรับปรุง 
ผังเมืองรวมครั้งที่ 3 ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้น 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เรื่อง ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ
เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (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 
ครั้งนี้ เป็นกำรปรับปรุงครั้งที่ 3 แต่อย่ำงไรก็ตำมผังฉบับนี้หมดอำยุเป็นเวลำนำน
พอสมควรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพรำะฉะนั้นกำรพัฒนำพ้ืนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป
พอสมควรแล้วซึ่งจำกผลกำรประเมินท ำให้ทรำบว่ำผังเมืองรวมฉบับเดิมสำมำรถ 
รองรับได้อยู่ แต่ข้อมูลและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงไป จึงมีกำรปรับปรุงผัง
เพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรพัฒนำต่อไปได้ในอนำคต โดยคณะอนุกรรมกำรผังเมืองฯ  
ได้พิจำรณำในหลำยประเด็นและผู้วำงผังได้น ำไปปรับปรุงและแก้ไขแล้วในประเด็นหลัก ๆ 
คือ เมืองยโสธรตั้งอยู่ติดกับแม่น้ ำชี เพรำะฉะนั้นริมฝั่งแม่น้ ำชีจึงเป็นพ้ืนที่ตั้งของชุมชนเดิม
แต่ผังเมืองรวมที่ผ่ำนมำได้ก ำหนดริมฝั่งแม่น้ ำชีเป็นถนน เป็นระบบคมนำคม จึงมีแนวกันชน
ที่เป็นแนวถนนตำมที่ก ำหนดไว้ และมีพ้ืนที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ภำยในเมืองและบริเวณต่อเนื่องกับเมืองถือว่ำเป็นพ้ืนที่ซึ่งมี 
ควำมส ำคัญและมีขนำดใหญ่ จึงอยำกทรำบว่ำพ้ืนที่ดังกล่ำว เป็นที่ดินของเอกชน 
หรือของรัฐขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง เพรำะจะเป็นประเด็นปัญหำในกำรก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยภำพรวมของผังเมืองรวมเมืองยโสธรจึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบ 
 2. มีข้อเสนอแนะดังนี้  1. เรื่องกำรบ ำบัดน้ ำเสีย เนื่องจำกปัจจุบันมีพ้ืนที่ 
ในเขตบ ำบัดน้ ำเสียประมำณ 2.26 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมเขตเทศบำล 
และท้องถิ่นโดยรอบ สำมำรถบรรจุน้ ำได้ถึง 7,000 ลูกบำศก์เมตร และปริมำณน้ ำเข้ำจริง
1,700 ลูกบำศก์เมตร จึงอยำกให้ท้องถิ่นเร่งจัดท ำแผนเพื่อจะขยำยท่อรวบรวม 
น้ ำเส ียให ้ครอบคลุมพื ้นที ่ที่จะก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่ชุมชน (สีชมพู) เพ่ือให้น้ ำเสีย 
เข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียมำกขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดี 2 . เรื่องแผนงำนโครงกำรต่ำง ๆ  
เห็นด้วยที่จะมีเส้นทำงจักรยำนลงในแผนงำน แต่สิ่งก่ อสร้ำงควรให้เท่ำที่จ ำเป็น 
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง และในกำรด ำเนินกำรของแผนงำน โครงกำรที่เสนอไว้ 
ควรมีกำรปรับปี พ.ศ. ที่จะด ำเนินกำรให้สอดคลองกับข้อเท็จจริง  

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยให้น า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุง
แก้ไข แล้วให้ส านักผังเมืองรวมและกองนิติการ ตรวจสอบแก้ไข 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองซึ่งส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวำงผังเป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนทีว่ำงผังประมำณ 
293.53 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 183,456.25 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของต ำบลวังชมภู 
และต ำบลบ้ำนโตก อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยเทศบำลต ำบลวังชมภู 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังชมภู และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตกมีจ ำนวน
ประชำกรในเขตวำงผังปี พ.ศ. ๒๕๕8 จ ำนวน 27,576 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 
1.31 ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำปี พ.ศ. ๒๕๗8 มีจ ำนวนประชำกร 
35,800 คน ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนด 
บำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ)
ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำก 
ได้ประชุมประชำชนเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2557 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
(ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้  
 ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผัง
ตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็น 10 ประเภท ก ำหนดกำรแบ่งประเภทของถนน จ ำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 
ถนนประเภท ก ขนำดเขตทำง ๑๒ เมตร จ ำนวน 6 สำย.และถนนประเภท ข ขนำดเขตทำง 
๑6 เมตร จ ำนวน 1 สำย และได้ก ำหนดข้อก ำหนดของกำรใช้ประโยชน์ที ่ด ิน
ประเภทต่ำง ๆ เป็นไปตำมหลักวิชำกำรของกำรวำงผังเมือง ทั้งนี้ ได้น ำเสนอคณะที่ปรึกษำ 
ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2556 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เมื่อวันที่ 
16 กันยำยน 2557 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ 
11 สิงหำคม 2558 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภูจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองชุดที่แล้ว ซึ่งมีข้อเสนอแนะหลำยประกำร 
แต่ส่วนใหญ่ได้มีกำรปรับแก้ไขแล้ว แต่ยังมีบำงประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข คือเรื่อง
กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน (Minor.Use) ในข้อก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ ควรตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง และเรื่องจ ำนวนประชำกรใน ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 ประชำกร 
ไม่ได้มีกำรเพ่ิมขึ้น แต่มีกำรก ำหนดอัตรำกำรเจริญเติบโตเพ่ิมไว้ร้อยละ 1.31 ต่อปี 
ซึ่งท ำให้ประชำกรมำกขึ้น ส่งผลให้ Land.Requirement.ก ำหนดไว้ค่อนข้ำงสูงกว่ำ
ควำมเป็นจริง โดยมีกำรก ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)  
ตำมแนวถนนตลอดทั้งเส้น ซึ่งจะเป็นปัญหำในอนำคต ฉะนั้น ควรก ำหนดพ้ืนที่ลดลง 
ในส่วนบริเวณที่ต่อเนื่องกับชุมชนวังชมภูกับชุมชนที่อยู่ตรงบริเวณกลำงผังควรก ำหนดเป็น
Buffer Zone ด้วย 
  

ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 24 ก.ค. 61  
วำระ 4.3.1 
หน้ำ 24 - 28 
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 2. ประเด็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) ระยะ 50 เมตร ไม่ควรก ำหนด เนื่องจำกในกำรน ำเสนอผังนั้นมีควำมยุ่งยำก
และเป็นกำรจ ำกัดสิทธิ์ของประชำชนเกินไปหำกประชำชนมีพ้ืนที่ขนำดเล็ก จึงเห็นควรให้
ปรับออกแล้วก ำหนดเป็นข้อก ำหนดริมฝั่งแม่น้ ำแทน เนื่องจำกกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ส่วนใหญ่
จะก ำหนดใน พ้ืนที่ ที่ เป็นของทำงรำชกำรหรือที่ สำธำรณ ประโยชน์ เป็นหลั ก  
กำรก ำหนดให้มีที่ว่ำงซึ่งเป็นระยะเว้นว่ำงริมฝั่งแม่น้ ำสำธำรณะนั้นจะเป็นระยะเว้นว่ำง
ไม่ให้ปลูกสร้ำงอำคำรสิ่งก่อสร้ำงในที่ดินดังกล่ำวส่วนพ้ืนที่ต่อเนื่องก็ให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และให้มีกำรก ำหนดระยะเว้นว่ำงริมฝั่งแม่น้ ำในข้อก ำหนดด้วย 
 3. ขอให้ตรวจสอบกำรก ำหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณริมคลอง เพรำะก ำหนดไว้เพียงบำงบริเวณ 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยบริเวณตอนใต้ของชุมชนบ้ำนโต          
ไม่ได้ก ำหนดไว้ และควรก ำหนดระยะถอยร่นให้มีที่ว่ำงขนำนตำมริมฝั่งล ำคลองในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สอดคล้องด้วย 
 4. กำรก ำหนดให้ มี ที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ นน้ อย (สี เหลื อง)  
ตำมทำงหลวงแผ่นดินเห็นว่ำไม่ถูกต้อง เพรำะในอนำคตจะมีกำรก่อสร้ำงอำคำรมำกขึ้น
ท ำให้มีทำงเชื่อมทำงเข้ำตลอดเส้นทำง กำรเจริญเติบโตของเมืองควรแยกออกจำกถนน
สำยหลัก 
 5. ขอฝำกกรมโยธิกำรและผังเมืองเรื่องกำรก ำหนดที่ดินประเภทชุมชน 
บริเวณริมทำงหลวงแผ่นดิน กรมโยธำธิกำรและผังเมืองควรจะต้องมีแนวทำงหรือ  
มำตรกำรป้องกันหรือไม่ส่งเสริมให้ชุมชนไปเกำะตัวบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดิน  เช่น 
กำรก ำหนดทำงเชื่อมกับถนนสำยหลัก ซึ่งจะต้องหำรือร่วมกันกับกรมทำงหลวง 
ส ำหรับเรื่องที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) ตำมหลักกำร
ทำงผังเมืองไม่สำมำรถพัฒนำพ้ืนที่ดังกล่ำวได้ จึงท ำให้พ้ืนที่เหล่ำนั้นเป็นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ 
ซึ่งในข้อเท็จจริงบำงพ้ืนที่ไม่มีสภำพควำมเป็นป่ำและเอกชนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้องแล้ว.
จึงควรจะมีหลักกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เหล่ำนั้นได้บ้ำง เช่น กำรสร้ำงรีสอร์ทหรือที่อยู่อำศัย
แปลงขนำดใหญ่และก ำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีกำรปลูกต้นไม้ยืนต้น 10 ต้น/ไร่ เป็นต้น  
ซึ่งจะท ำให้พื้นที่ไม่หนำแน่น และสำมำรถฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้กลับเป็นป่ำได้ 
 6. ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู เป็นผังเปิดใหม่ควรก ำหนดมำตรกำรแนวทำง
เรื่องน้ ำเสียและระบบระบำยน้ ำในพ้ืนที่ เพรำะรำคำท่ีดินยังไม่สูงมำกนัก จึงควรก ำหนด
ที่ดินประมำณ 50 - 100 ไร่ เพ่ือใช้สร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียของพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ให้เป็นเมืองที่สะอำดและเป็นแหล่งต้นน้ ำที่ดี  

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบในหลักการร่างผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามที่เสนอ โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
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2.13 

  1.1.ให้เพิ่มข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และให้ปรับ 
แก้ไขการก าหนดร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
ของท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) รวมทั้งพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ         
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  

   1.2 ให้ปรับลดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณด้านบนของชุมชนวังชมภูให้ลดน้อยลง 
เนื่ องจากตามข้อเท็จจริงยังไม่มีความหนาแน่นและยังไม่ มี 
การพัฒนามากนัก รวมทั้งไม่ควรส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโต 
ไปตามทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นถนนสายหลัก 

    1.3 ให้ยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ก าหนดไว้บริเวณริมคลองออก 
แล้วก าหนดเป็นข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแทน โดยให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ทั้งนี้ให้มีการก าหนด 
ระยะเว้นว่างริมฝั่งคลองในข้อก าหนดด้วย 

   1.4  ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางซึ่งก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 6 เมตร ของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 21 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113ให้มากขึ้น 

    1.5 ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้จะมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่
ที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง กรมโยธาธิการและผังเมืองควรมีมาตรการ
หรือแนวทางให้สามารถพัฒนาได้ เช่น สามารถสร้างรี สอร์ท 
หรือบ้านพักอยู่อาศัยเป็นแปลงใหญ่ แล้วก าหนดเงื่อนไขให้ปลูก 
ไม้ยืนต้นด้วย เพื่อในอนาคตจะสามารถฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดเป็นป่าต่อไป 

  1.6 กรมโยธาธิการและผังเมืองควรก าหนดมาตรการแนวทาง
ในเรื่องระบบระบายน้ า และการระบายน้ าเสียของพื้นที่ เนื่องจากเป็น
ผังเปิดใหม่ ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างอาคารมากนัก และที่ดินยังราคาไม่แพง 

   2. เม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมืองพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง หากเห็นชอบ 
จึงให้ไปด าเนินการปิดประกาศ 90 วัน ตามขั้นตอนต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 ผังเมืองรวมชุมชนธำตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำร
โดยกรมโยธิกำรและผังเมืองซึ่งส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดนครพนม 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวำงผังเป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 24 ก.ค. 61  
วำระ 4.3.2 
หน้ำ 28 - 31 
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62.16 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 38 ,850 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของต ำบลธำตุพนม 
ต ำบลพระกลำงทุ่ง และต ำบลน้ ำก่ ำ อ ำเภอธำตุพนม ประกอบด้วยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลธำตุพนม เทศบำลธำตุพนมใต้ 
เทศบำลต ำบลน้ ำก่ ำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระกลำงทุ่ง มีจ ำนวนประชำกร 
ในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2558 จ ำนวน 30,367 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 0.1 ต่อปี 
ประชำกรอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ปี พ.ศ. 2578 จะมีประชำกรจ ำนวน 31 ,000.คน  
มีพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ เขตทหำรสถำนีเรือธำตุพนม หน่วยเรือ
รักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมล ำน้ ำโขง อีกทั้งเป็นเมืองชำยแดนติดกับ สปป.ลำว  
และได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพ่ือให้ เป็นไป 
ตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 
13/2558 วันที่  29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่  
8 เมษำยน 2558 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศใช้บังคับใช้ 
ส ำนักงำนโยธิกำรและผังเมืองจังหวัดนครพนมได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผัง 
ตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็น 9 ประเภท ก ำหนดกำรแบ่งประเภทของถนน จ ำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ถนนประเภท ก 
ขนำดเขตทำง 16 เมตร จ ำนวน 5 สำย ถนนประเภท ข ขนำดเขตทำง 20 เมตร 
จ ำนวน 3 สำย และถนนประเภท ค ขนำดเขตทำง 30 เมตร จ ำนวน 1 สำย และได้ก ำหนด
ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ เป็นไปตำมหลักวิชำกำรของกำรวำงผังเมือง 
 ทั้งนี้.ได้น ำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนธำตุพนม เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2558 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2555 และคณะอนุกรรมกำร 
ผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เรื่องประชำกรที่มีแนวโน้มลดลงจึงได้มีกำรก ำหนดกำรเพ่ิมของประชำกร 
ในอนำคตไว้ค่อนข้ำงน้อย แต่มีกำรก ำหนดควำมต้องกำรกำรใช้ที่ดิน (Land.Requirement) 
ไว้สูงซึ่งไม่สอดคล้องกัน ส่วนกำรก ำหนดกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้มีกำรเปิดพ้ืนที่
ใหม่บริเวณโดยรอบโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช ซึ่งในข้อเท็จจริงบริเวณโดยรอบ
โรงพยำบำลตำมผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันมีกำรปลูกสร้ำงยังไม่มำก  
และกำรที่ก ำหนดให้มีกำรปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยโดยรอบโรงพยำบำลนั้นเห็นว่ำไม่เหมำะสม 
เพรำะอำจเกิดปัญหำและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนได้ รวมทั้ง
ปัญหำต่อโรงพยำบำลในกำรเข้ำถึงในเชิงพ้ืนที่  ส่วนกำรก ำหนดพ้ืนที่ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ขอให้ตรวจสอบเรื่องกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ เพ่ือกิจกำรอ่ืน 
(Minor.Use) และเรื่องข้อห้ำมต่ำง ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน จึงขอให้ผู้วำงผังน ำกลับไป
พิจำรณำทบทวนแก้ไขด้วย 
 2. มีข้อสังเกตในผังคมนำคมและขนส่งของผังเมืองรวมชุมชนธำตุพนม คือ  
ได้ก ำหนดจ ำนวนถนนไว้ไม่กี่สำย เนื่องจำกยังมีถนนในชุมชนที่สำมำรถเชื่อมต่อ 
กับถนนอ่ืน ๆ แต่มีปัญหำถนนแคบ ดังนั้น ควรพิจำรณำในเรื่องของกำรขยำยถนนเดิม 
ให้กว้ำงขึ้นตำมมำตรฐำนอย่ำงน้อยให้รถดับเพลิงสำมำรถเข้ำถึงในพ้ืนที่ได้ ไม่ควรปล่อยให้
เป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรอย่ำงเดียว 
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 3. ผังเมืองรวมชุมชนธำตุพนมถูกก ำหนดบทบำทให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพำะด้ำน 
เป็นประตูกำรค้ำ เชื่อมต่อด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำขำยและกำรบริกำรกับสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ดังนั้น  ในกำรวำงผังจึงควรศึกษำข้อมูลและค ำนึงถึง
เศรษฐกิจและศักยภำพของประเทศเพ่ือนบ้ำนประกอบไปด้วย เพ่ือจะได้น ำข้อมูลมำ
พัฒนำหรือปรับปรุงในเขตพ้ืนที่วำงผังให้สำมำรถแข่งขันต่อไป 
 4. วัดพระธำตุพนมวรวิหำรก ำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงขอทรำบว่ำ
กำรควบคุมพ้ืนที่ที่ก ำหนดไว้เป็นไปตำมข้อก ำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ขององค์กร UNESCO.หรือไม่ เพรำะพบว่ำมีบำงบริเวณที่ไม่ได้ก ำหนดกำรควบคุม 
ควำมสูงไว้จึงขอให้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ขององค์กร UNESCO ด้วย  

มติที่ประชุม  1. เห็ นชอบในหลั กการร่ างผั งเมื องรวมชุ มชนธาตุ พนม  
จังหวัดนครพนมตามที่ เสนอโดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

  1.1.ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สี เหลือง) บริเวณโดยรอบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องจากไม่มีความเหมาะสม  
อาจ มีปัญ หากับประชาชนด้ านสิ่ งแวดล้ อม และมีปัญ หา            
กับโรงพยาบาลในการเข้าถึงพ้ืนที่ 

   1.2 ให้พิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่นและข้อห้ามต่าง ๆ ของที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

  1.3 เรื่องระบบของถนนควรพิจารณาในเรื่องของการขยาย
ถนนเดิมให้กว้างขึ้นตามมาตรฐานและให้สามารถมีโครงข่าย 
เชื่อมโยงกันเพื่ อให้สามารถรับการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน  
เรื่องของระบบระบายน้ า และระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งจะท าให้
เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

  1.4 ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมที่ มีพื้นที่ เศรษฐกิจ 
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ควรน าข้อมูลและศักยภาพ 
ของประเทศเพื่อนบ้านมาพิจารณา เพื่อปรับปรุงให้สามารถแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้ 

  1.5 บริเวณพระธาตุพนมซึ่งก าลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ควรจะต้องน าข้อมูลหลักเกณฑ์ขององค์กร UNESCO มาประกอบ 
การพิจารณาวางผังเมืองด้วย 

  2. เม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมืองพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง หากเห็นชอบ 
จึงให้ไปด าเนินการปิดประกาศ 90 วัน ตามขั้นตอนต่อไป 
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2.14 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี  
 ผังเมืองรวมชุมชนชำยแดนด่ำนพระเจดีย์สำมองค์ จังหวัดกำญจนบุรี  
เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งได้ว่ำจ้ำงบริษัท  
โชติจินดำ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด บริษัทที่ปรึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 
429 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 268,125 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่  10 หมู่บ้ำน ในพ้ืนที่
บำงส่วนของต ำบลหนองลู อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ 
บ้ำนนิเถะ (บำงส่วน) หมู่ที่ ๒ บ้ำนวังกะ (บำงส่วน) หมู่ที่ ๓ บ้ำนไหล่น้ ำ (บำงส่วน)  
หมู่ที่ ๔ บ้ำนห้วยกบ หมู่ที่ ๕ บ้ำนเวียคะดี้ หมู่ที่ ๖ บ้ำนห้วยมำลัย หมู่ที่ ๗ บ้ำนใหม่พัฒนำ
หมู่ที่ ๘ บ้ำนซองกำเลีย หมู่ที่ ๙ บ้ำนพระเจดีย์สำมองค์ และหมู่ที่ ๑๐ บ้ำนประไรโหนก 
ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลวังกะ 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองลู มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. ๒๕๕7 
จ ำนวน 22,398 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.42 ต่อปี ประชำกรอีก ๒๐ ปี 
ข้ำงหน้ำในปี  พ.ศ. ๒๕๗7 มีจ ำนวนประชำกร 31,290 คน  มี พ้ืนที่ เกี่ยวกับ 
ควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ที่ตั้งค่ำย ป.กร.กกล.สุรสีห์ ที่ 106 และไม่ได้รับกำรยกเว้น
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม  
(ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ 
เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2558 หลังมีพระรำชบัญญัติ 
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้ ผังเมืองรวมชุมชนชำยแดน 
ด่ำนพระเจดีย์สำมองค์ จังหวัดกำญจนบุรี ได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังตำมขั้นตอน 
ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตำมล ำดับ 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เรื่องระบบคมนำคม โดยเฉพำะในพ้ืนที่ชุมชนมีแต่ถนนเดิมขยำย ขนำดเขตทำง 
12 เมตร เพียงสำยเดียว แต่วัตถุประสงค์ของกำรวำงผังในอนำคต คือ ต้องกำรให้มี
ระบบถนนที่มีกำรพัฒนำให้สำมำรถไปมำหำสู่กันได้สะดวกและมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
แต่จำกกำรพิจำรณำยังเห็นว่ำกำรเชื่อมโยงของระบบถนนยังสำมำรถเพ่ิมเติมถนน 
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำระบบของชุมชนได้อีก รวมทั้งเรื่องของระบบระบำยน้ ำ ดังนั้น  
จึงควรก ำหนดระบบถนนให้เกิดควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2. ผังเมืองรวมในอนำคตระบบโครงข่ำยถนนจะเป็นระบบที่ท ำให้ชุมชน 
มีกำรพัฒนำ สำมำรถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ จำกพ้ืนที่วำงผังยังสำมำรถเพ่ิมถนนได้อีก
หลำยเส้นทำง เพ่ือรองรับกำรพัฒนำของเมือง รองรับเรื่องของระบบระบำยน้ ำ และระบบ
สำธำรณู ปโภคอ่ืน ๆ ส่ วนบริ เวณที่ เป็ นร่องน้ ำสำมำรถที่ จะสร้ำงสะพำนเชื่ อม 
ระหว่ำงสองฝั่ง เพรำะหำกว่ำเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหมจ้ะสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ 
 3. เรื่องกำรยกเว้นควำมสูงอำคำรสถำบันรำชกำรในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทุกประเภท มีควำมเห็นว่ำสถำบันรำชกำรควรต้องอยู่ภำยใต้กำรจ ำกัดควำมสูงด้วย 
 4. มีข้อสังเกต 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ เรื่องกำรยกเว้นควำมสูงอำคำร
สถำบันรำชกำรนั้นไม่เห็นด้วยที่จะยกเว้นให้กับสถำบันรำชกำร บริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำว 
จะได้ไม่หนำแน่นมำก ประเด็นที ่สองขอสอบถำมเรื ่องพื ้นที ่ที ่กระทรวงกลำโหม 
 

ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 24 ก.ค. 61  
วำระ 4.3.3 
หน้ำ 31 - 35 
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ขอให้ก ำหนดเป็นพื้นที่เว้นขำว ประมำณ 7,000 ไร่นั้น ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นป่ำ
หรือว่ำมีประชำชนเข้ำไปอยู่อำศัยแล้ว เพรำะถ้ำมีประชำชนเข้ำไปอยู่อำศัยแล้ว  
ก็ไม่เห็นว่ำจะช่วยในเรื่องควำมม่ันคงได้อย่ำงไร ถ้ำหำกเป็นพื้นที่ชำยแดนก็ยังเห็นด้วย 
 5. มีข้อสังเกตดังนี้ ประเด็นที่ 1 ผังเมืองรวมชุมชนชำยแดนด่ำนพระเจดีย์ 
สำมองค์ จำกเดิมเป็นกำรวำงผังในชื่อชุมชนชำยแดนด่ำนพระเจดีย์สำมองค์แต่ขณะนี้
ไม่ได้มีกำรวำงผังในพ้ืนที่ด่ำนพระเจดีย์สำมองค์แล้ว เนื่องจำกได้ก ำหนดเป็นพ้ืนที่เว้นขำว              
ไม่มีข้อก ำหนดจึงขอทรำบว่ำจะต้องเปลี่ยนชื่อผังหรือไม่ ประเด็นที่ 2 เรื่องกำรก ำหนด
พ้ืนที่เว้นขำว จำกเดิมมีกำรก ำหนดสีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่ำว แต่เนื่องจำก
พ้ืนที่เป็นป่ำไม้ชั้นหนึ่ง อีกทั้ง ยังเป็นเขตควำมมั่นคงของทำงรำชกำรทหำร จำกกำรหำรือ
ร่วมกัน จึงได้ข้อยุติว่ำให้ก ำหนดเป็นพื้นที่เว้นขำวตำมนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงทำงทหำร
ประเด็นที่  3 กำรแสดงพ้ืนที่ ผังเมืองรวมชุมชนชำยแดนด่ำนพระเจดีย์สำมองค์ 
นอกจำกจะใช้เส้นแสดงชั้นควำมสูงแล้ว ควรจะต้องแสดงด้วยระบบสำมมิติ เพ่ือให้
เข้ำใจถึงสภำพพ้ืนที่ ว่ำพ้ืนที่ ใดเหมำะสมแก่กำรตั้ งถิ่นฐำนและเพ่ือควำมสะดวก 
ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผังเมือง ประเด็นที่ 4 เรื่องค ำจ ำกัดควำม เนื่องจำกผังดังกล่ำว
มีค ำจ ำกัดควำมจ ำนวนมำก จึงขอให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองตรวจสอบว่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนเดิมที่มีอยู่แล้วหรือเป็นกำรเขียนขึ้นใหม่ เพรำะถ้ำเป็นตำมมำตรฐำนเดิมก็ควร 
ใช้ตำมมำตรฐำนเดิมที่มีอยู่ แต่ถ้ำเป็นค ำใหม่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองก็ควรถือเป็น
มำตรฐำนต่อไป และประเด็นที่ 5  เรื่องข้อก ำหนดของผังเมืองรวมชุมชนชำยแดน 
ด่ำนพระเจดีย์สำมองค์ในเรื่องของสีและควำมลำดเอียงของหลังคำ รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ 
ขอฝำกให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยกองนิติกำรตรวจสอบว่ำในกฎหมำยผังเมือง  
สำมำรถที่จะก ำหนดได้เพียงใด และในกฎหมำยควบคุมอำคำรก ำหนดควบคุมอยู่แล้ว
หรือไม ่
 6. มีข้อสังเกต ดังนี้ ประเด็นที่ 1 พ้ืนที่วำงผังตั้งอยู่ติดกับอ่ำงเก็บน้ ำวชิรำลงกรณ์ 
และจำกแผนที่มีกำรก ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) และ
ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) .ติดกับอ่ำงเก็บน้ ำ 
จึงขอทรำบว่ำมีนโยบำยเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือไม่ เพรำะพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นต้นน้ ำ
ของแม่น้ ำในจังหวัดกำญจนบุรี .ควรมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพ่ือป้องกันปัญหำน้ ำเน่ำเสีย 
ในอนำคตด้วยหำกล่ำช้ำจะมีอำคำรสิ่งก่อสร้ำงมำกมำยเกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ ประเด็นที่ 2 ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 4 - 39 ระบุว่ำ 
มีกลุ่มอำคำรเรือนแพไม่ทรำบว่ำมีอยู่ดั้งเดิมหรือสร้ำงขึ้นภำยหลัง แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ควรมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์เรือนแพ รวมถึงกำรจัดระเบียบเรื่องน้ ำเสียที่จะปล่อยจำกเรือนแพ 
ลงสู่แม่น้ ำ และประเด็นที่ 3 กำรวำงและจัดท ำผังควรจะต้องมีแผนที่แสดงชั้นควำมสูง 
ของพ้ืนที่ (Contour Lines) ประกอบกำรพิจำรณำทุกผังด้วย จึงขอฝำกให้กรมโยธำธิกำร 
และผังเมืองเร่งจัดท ำแผนที่แสดงชั้นควำมสูงของพ้ืนที่ด้วย 
 7. เรื่องแผนที่แสดงชั้นควำมสูงของพ้ืนที่  (Contour Lines) ได้ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มำตรำ 17 (2) ในกรณีของแผนที่
แสดงเขตผังถูกบังคับให้ใส่เส้นชั้นควำมสูงอยู่แล้ว ซึ่งกรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีข้อมูลอยู่แล้ว 
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2.15 

เพียงแต่ว่ำในขั้นตอนกำรเสนอไปที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะถูกตัดออกโดยเฉพำะ 
ในแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ในแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง 
จะยังคงมีอยู่  

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์
จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่เสนอ โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

    1.1 เนื่องจากระบบถนนที่เสนอมามีเพียงสายเดียว ดังนั้น 
จึงควรพิจารณาเพิ่มเติมถนนให้มีโครงข่ายเชื่อมโยงกัน เพื่อให้
รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของระบบระบายน้ า และ
ระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น        
และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

    1.2 ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักผังเมืองรวม 
และกองนิติการได้พิจารณาตรวจสอบการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อก าหนด ข้อห้ามต่าง ๆ ของที่ดินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เช่น เรื่องการยกเว้น
ความสูงของอาคารราชการ เรื่องความลาดเอียงและสีของหลังคา 
และเรื่องค าจ ากัดความ ฯลฯ 

  1.3 ให้ก าหนดมาตรการและแนวทางในการจัดท าระบบ
 ระบายน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย เพื่อป้องกันน้ าเสียไหลลงอ่างเก็บน้ า
 วชิราลงกรณ์ 
    2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา 17 (5) 

ได้แก่ 
    (ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงท่ีดินที่ใช้

เป็นที่ตั้งอาคาร 
    (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 

  (ซ) ข้อก าหนดอื่นที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 

    3. เม่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง พิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้ง หากเห็นชอบจึงด าเนินการปิดประกาศ 90 วัน 
ตามขั้นตอนต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 ผังเมืองรวมชุมชนคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองซึ่ งส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ เป็น
ผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 22.57 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 14,117.53 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั้ งหมดของต ำบลคอนสำร ต ำบลทุ่ งนำเลำ และต ำบลดงบั ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 23 ส.ค. 61  
วำระท่ี 4.2.1 
หน้ำ 12 - 17 
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อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ เทศบำลต ำบลคอนสำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งนำเลำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงบัง มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง 
ปี พ.ศ. ๒๕๕5 จ ำนวน 11,724 คน ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและได้รับ
กำรยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพื ่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ของผ ังเม ืองรวม (ก) - (ซ )ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมืองครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘ วันที่  
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุมประชำชนเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 ก่อนมี
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้ทั้งนี้ ได้น ำเสนอ
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
18 กันยำยน 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกำยน 2558 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
23 กันยำยน 2557 และครั้ งที่  2 เมื่ อวันที่  26 พฤศจ ิก ำยน  2 5 5 8 และ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมชุมชนคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ มีลักษณะ
เป็นชุมชนขนำดเล็กระดับอ ำเภอ ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ
ด้ำนผังเมืองที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหลำยประกำร ซึ่งผู้วำงผังได้ปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีข้อเสนอแนะที่ต้องปรับแก้ไขเพ่ิมเติม คือ ในข้อก ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 6 ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ควรมีข้อห้ำม
เรื่อง กำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบกำรพำณิชยกรรมด้วย เพื่อให้คงควำมเป็นพื้นที่  
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อยไว้ และในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 9 ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ได้ระบุกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 นั้น ถือว่ำมำกเกินไป เพรำะพ้ืนที่วำงผังเป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 
เป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นว่ำควรก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5 
 2. ข้อมูลด้ำนประชำกรที่ระบุว่ำใน ปี พ.ศ. 2549 - 2550 มีจ ำนวนประชำกร
เพ่ิมข้ึนประมำณ 1,000 คน แต่ในเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 4 - 25 ตำรำงที ่
4.5 ตำรำงที่ 4.6 และตำรำงที่ 4.7 ได้แสดงแผนภูมิกำรขยำยตัวของประชำกร       
โดยข้อมูลขัดแย้งกัน ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง  
 3. ตำมหลักกำรผังเมืองจะไม่ส่งเสริมให้มีชุมชนเกำะตัวบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดิน
แต่ในกำรวำงผังเมืองรวมชุมชนคอนสำรได้ก ำหนดศูนย์กลำงรองไว้บริเวณริมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 12 จึงไม่สอดคล้องกับหลักกำร 
 4. เรื่องโรงงำนประเภทที่ 101 โรงงำนปรับสภำพของเสียรวมจะประกอบไปด้วย
น้ ำเสียและเตำเผำ เมื่อต้องกำรที่จะอนุญำตให้มีกำรประกอบโรงงำนประเภทที่ 101 
ในพ้ืนที่ ขอเสนอแนะให้ระบุรำยละเอียดของโรงงำนให้ชัดเจน 
 5. กำรก ำหนดแนวถนนมีควำมเป็นไปได้หรือไม่ที่จะก ำหนดให้ออกไปด้ำนนอก
ของชุมชน แทนที่จะก ำหนดให้ผ่ำนใจกลำงเมือง โดยให้มีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพียงด้ำนเดียวและก ำหนดทำงเชื่อมเข้ำออก เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ เพรำะโดยปกต ิ
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ควำมเจริญของชุมชนจะเกิดขึ้นเพรำะมีเส้นทำงคมนำคม ท ำให้เกิดปัญหำกำรจรำจร
และควำมปลอดภัยของประชำชนตำมมำ 
 6. กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวควรมีกำรประสำนงำนร่วมกันกับกรมทำงหลวง 
หรือกรมทำงหลวงชนบท เพ่ือสร้ำงทำงคู่ขนำนลดกำรเชื่อมกับทำงหลวงแผ่นดินสำยหลัก  
ส่วนเรื่องปัญหำน้ ำท่วมควรมีกำรเสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำไว้ด้วย 
 7. กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมีทำงหลวงแผ่นดินสำยหลักตัดผ่ำน
กลำงพ้ืนที่ เกิดจำกกำรขำดกำรวำงผังระดับประเทศร่วมกับกรมทำงหลวง ซึ่งในต่ำงประเทศ
หรือหลักสำกลกำรวำงผังเมืองจะหลีกเลี่ยงกำรตัดถนนผ่ำนกลำงเมือง โดยจะก ำหนดแนว
ถนนบริเวณนอกเมืองแทน แล้วให้มีทำงเชื่อมเข้ำเมืองแต่ละเมือง ดังนั้น กำรวำง 
และจัดท ำผังเมืองจะต้องมีกำรหำรือร่วมกับกรมทำงหลวงด้วย  
 8. ปัญหำเรื่องทำงหลวงแผ่นดินตัดผ่ำนกลำงพ้ืนที่นั้น กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ได้พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรวำงผังในลักษณะเช่นนี้ดังกล่ำว แต่ในข้อเท็จจริงผังเมืองรวมชุมชน
คอนสำรมีชุมชนเกำะตัวทั้ง 2 ฝั่งถนนอยู่แล้ว จึงไม่สำมำรถเลี่ยงได้ทั้งหมด เพียงแต่จะ 
ส่งเสริมมำกน้อยเพียงใด กำรวำงผังเมืองจึงได้ก ำหนดศูนย์กลำงรองไว้เพียงฝั่งเดียว  
โดยก ำหนดที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) ไว้ด้ำนบน 
และก ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ไว้ด้ำนล่ำง เพ่ือควบคุม
กำรพัฒนำไม่ให้มีควำมหนำแน่นมำกเกินไปแต่ในทำงปฏิบัติจะไม่สำมำรถให้ชุมชนย้ำย
ออกจำกพ้ืนที่ได้ จึงท ำได้เพียงไม่ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเพ่ิมมำกข้ึนจำกเดิมและส่งเสริม 
ให้มีกำรพัฒนำในพื้นที่ที่เหมำะสมแทน 
 9. ประเทศสหรัฐอเมริกำชุมชนเดิม เช่น เมืองเออร์แบนำแชมเปญจน์ ในรัฐ
อิลลินอยส์ เกิดขึ้นมำแล้ว 200 กว่ำปี ทำงหลวงแผ่นดินเกิดขึ้นในภำยหลัง แต่กำรวำงผังเมือง 
ได้พยำยำมสร้ำงถนนเลี่ยงตัวเมืองแล้วสร้ำงทำงเชื่อมเข้ำเมือง ดังนั้น เมื่อชุมชนเกิดขึ้น
มำแล้วก็สำมำรถแก้ไขไม่ให้ชุมชนเกำะตำมแนวถนนด้วยกำรสร้ำงถนนเลี่ยงตัวเมือง  
โดยควรวำงผังร่วมกับกรมทำงหลวง เพ่ือลดปัญหำกำรคมนำคมและอุบัติเหตุต่ำง ๆ 
 10. กรณีปัญหำดังกล่ำวยังพอสำมำรถแก้ไขได้ โดยควรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำถนน
เพียงฝั่งเดียวเท่ำนั้น ไม่ควรก ำหนดเป็นถนนวงแหวน เพรำะจะเกิดเป็นชุมชนเกำะริมถนน
ทั้งสองฝั่ง        
 11. จำกข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ศูนย์กลำงรองจะมีทำงแยกถึง 6 แยก ซึ่งหำกเพ่ิม
ถนนวงแหวนเข้ ำไปจะเป็ น 10 แยก จะก่ อให้ เกิ ดควำมสับสนในกำรคมนำคมขนส่ ง 
จึงไม่เห็นด้วยกับถนนโครงกำรสำย ก 3  
 12. ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ควรประสำนกับกรมทำงหลวง ในกำร
ก ำหนดกำรเชื่อมทำง เพ่ือไม่ให้ เกิดกำรเชื่อมทำงตลอดระยะเส้นทำงหรืออำจจะท ำ 
ทำงคู่ขนำนแล้วก ำหนดทำงเชื่อมต่อเพียงเส้นทำงเดียว หรืออำจจะท ำถนนเลี่ยงเมือง
แล้วก ำหนดทำงเชื่อมต่อเข้ำเมืองโดยมีรั้วกันเพ่ือป้องกันกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยริมถนน 
หรืออำจจะใช้วิธีกำรเวนคืนที่ดิน เนื่องจำกรำคำที่ดินยังไม่สูงมำกนัก และชุมชนยังไม่มี
ควำมหนำแน่นสูง  
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 13. โดยปกติเมื่อมีกำรสร้ำงถนนก็จะมีชุมชนเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนตำมมำ กำรแก้ไข
ปัญหำจะมี 2 วิธี คือ 1. กำรท ำทำงคู่ขนำนหรือสนับสนุนให้สร้ำงถนนมอเตอร์เวย์เลี่ยงเมือง 
เพ่ือลดปัญหำต่ำง ๆ โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองควรก ำหนดประเภทถนนที่ชัดเจน 
ลงในพ้ืนที่วำงผังเช่น หำกเป็นชุมชนอยู่แล้วก็ให้ท ำเป็นทำงคู่ขนำนแต่ถ้ำเป็นถนนสร้ำงใหม่ 
ก็สนับสนุนให้เป็นมอเตอร์เวย์ก็จะสำมำรถช่วยลดปัญหำต่ำงๆ ได้  
 14. ตำมนโยบำยของรัฐบำลในเรื่องโครงกำร East-West Economic Corridor 
ถนนที่เชื่อมต่อกับเมือง ควรจะต้องเป็นถนนมอเตอร์เวย์ 
 15. กำรก ำหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดท ำบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย ควรมีกำรศึกษำให้ชัดเจนก่อน
ว่ำเหมำะสมจะก ำหนดในพื้นที ่ที ่มีควำมสูงระดับใดเพรำะจะต้องใช้พลังงำนมำก  
ในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
 16. กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรูปแบบใหม่ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จะต้องจัดผังให้ครบทั้ง 4 ประเภท 
ได้แก่ ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังคมนำคมและขนส่ง ผังที่โล่ง และผังสำธำรณูปโภค 
ส่วนที่สอง ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรแก้ไข 
จะต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำ ตั้งแต่ผังระดับประเทศ ผังระดับภำค ผังนโยบำย และผังเมืองรวม 
เป็นต้น ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป ส่วนปัญหำที่มีชุมชนเกำะริมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 12 นั้น จะขอแก้ไขปัญหำโดยกำรห้ำมกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ 
กำรพำณิชยกรรมในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) เพ่ือช่วยลดปัญหำ
กำรเกำะตัวของอำคำรพำณิชย์บริเวณริมถนน และขอตัดแนวถนนโครงกำรสำย ก 3 ด้ำนใต้
ของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12 ออก เพ่ือควบคุมกำรพัฒนำทำงด้ำนใต้ ซึ่งจะสำมำรถ 
แก้ไขปัญหำได้ในระดับหนึ่ง ส ำหรับมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและพ้ืนที่จัดท ำ 
บ่อบ ำบัดน้ ำเสียจะขอรับไปเพ่ิมเติมข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรประชุมเพ่ือเป็นแนวทำง 
ให้แก่ท้องถิ่นต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภู มิ โดยให้น า
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข 
  ดังนี้ 

   1. ให้เพิ ่มข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
(สีเหลือง)  

   2. ให้ปรับจ านวนร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากให้ใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 เป็น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 5  

   3. ให้ปรับแนวถนนสาย ก 3 ด้านใต้ของถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 ออก 

   4. ให้เพิ่มมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
และการบ าบัดน้ าเสียในเอกสารประกอบการประชุม 

   5. ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการขยายตัวจ านวนประชากร ในตารางที่
4.5 ตารางที่ 4.6.และตารางที่ 4.7 ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 40 - 
 

ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
  (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 
 
 
 
 

   6. ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมไม่ควรส่งเสริมให้เกิดชุมชน
หรือการตั้งถิ่นฐานเกาะตัวไปตามริมถนนสายหลักและสายรอง  
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร หากไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ควรให้เกิดชุมชนเพียงด้านเดียว หรือควรสร้างทางคู่ขนาน 
หรือก าหนดจุดทางเชื่อมเข้าออก เพื่อไม่ให้สามารถเชื่อมได้ตลอด
เส้นทาง 

   ทั้งนี้  กรมโยธาธิการและผังเมืองควรมีการประสานหารือกับ 
กรมทางหลวงในการก าหนดทางเชื่อมเข้าออกเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวทั้งนี้ ให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ และส านักวิศวกรรม
การผังเมืองด าเนินการตรวจสอบการแก้ไขให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมือง แล้วจึงให้ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก าหนดต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 ผั งเมื องรวมชุ มชนก ำแพงแสน จั งหวัดนครปฐม เป็ นผั งพ้ื นที่ เปิ ดใหม่ 
ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 46.35 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 28,969 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลก ำแพงแสน ต ำบลทุ่งกระพังโหม บำงส่วนของต ำบลวังน้ ำเขียว 
และบำงส่วนของต ำบลรำงพิกุล ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5 แห่ง 
ได้แก่ เทศบำลต ำบลก ำแพงแสน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลทุ่งกระพังโหม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังน้ ำเขียว และองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลรำงพิกุล มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2559 จ ำนวน 48,038 คน 
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.82 ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำในปี พ.ศ. 2579 
มีจ ำนวนประชำกร 69,076 คนไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมม่ันคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำร
ยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ 17 (5) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ 
ผังเมืองรวม (ก) –.(ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่  13/2558 วันที่  
29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 
หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้ ทั้งนี้ ได้น ำเสนอ
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนก ำแพงแสน จ ำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  
22 พฤศจิกำยน 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 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จ ำนวน 4 ครั้งครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
29 พฤศจิกำยน 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  
12 กันยำยน 2560 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561และคณะอนุกรรมกำร 
ผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 23 ส.ค. 61  
วำระท่ี 4.2.2 
หน้ำ 17 - 20 
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 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมชุมชนก ำแพงแสนเป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ มีลักษณะโดดเด่นพิเศษ  
คือเป็นชุมชนปริมณฑลของกรุงเทพมหำนครมีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สำขำก ำแพงแสน
เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรศึกษำวิจัยเกษตรกรรม จึงมีจ ำนวนประชำกรค่อนข้ำงสูง
โดยเฉพำะวัยหนุ่มสำว วัยแรงงำน และวัยนักศึกษำ ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้วำงผังที่ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำข้อมูลรวมถึงเอกสำรประกอบกำรประชุมได้อย่ำงครบถ้วนและชัดเจน ทั้ งนี้
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
หลำยประกำร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้วำงผังได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่มีบำงประเด็น 
ที่ผู้วำงผังยืนยันตำมเดิม ซึ่งมีเหตุผลสำมำรถรับฟังได้จึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบได้ 
 2. โดยหลักกำรผังเมืองจะไม่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) โดยจะก ำหนดให้มีกำรรองรับกำรพัฒนำในอนำคตในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) เมื่อในพ้ืนที่สีเหลืองมีควำมหนำแน่นของชุมชนเต็มพ้ืนที่แล้ว  
ก็จะสำมำรถพิจำรณำเพ่ิมเติมได้ในกรณีที่มีกำรอนุญำตให้จัดสรรที่ดินไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงวำ
จะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรเข้ำมำกว้ำนซื้อที่ดินเพรำะมีรำคำถูกและสร้ำงบ้ำนจัดสรร  
แต่ในข้อเท็จจริงพ้ืนที่ดังกล่ำวยังไม่มีระบบสำธำรณูปโภคที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นพ้ืนที่ลุ่ม  
ก่อให้เกิดปัญหำกำรถมที่ดินกีดขวำงทำงไหลของน้ ำจึงไม่เห็นควรส่งเสริม ควรให้เมือง
พัฒนำจนถึงจุดที่ไม่สำมำรถรองรับได้แล้วจึงเพิ่มเติมต่อไป 
 3. เห็นด้วยเรื่องกำรจัดสรรที่อยู่อำศัยได้แปลงละไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงวำ  
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพรำะจะไม่ก่อเกิดปัญหำชุมชน
หนำแน่นจึงเห็นควรให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองน ำไปศึกษำเพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับ 
ในพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับผังเมืองรวมชุมชนก ำแพงแสนต่อไป 
 4. เรื่องขอควำมเห็นชอบให้ยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) 
โดยขอยกเว้นข้อก ำหนดในข้อ (ง) (จ) (ซ) นั้น ควรมีเหตุผลประกอบกำรขอยกเว้นด้วย
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 5. เนื่องจำกผังเมืองรวมชุมชนก ำแพงแสนเป็นผังแรก ๆ ที่จะมีผังกิจกำร
สำธำรณูปโภค แต่ปรำกฏว่ำมำตรกำรยังไม่ชัดเจน จึงขออนุญำตให้กรมโยธิกำรและผังเมือง
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแผนผังและมำตรกำรให้รอบคอบและชัดเจน แล้วให้
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน ำไป 
ปิดประกำศ 90 วัน ต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยให้น า

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  1.1 ให้ เพิ่มเหตุผลการขอยกเว้นข้อก าหนดบางประการ  

ตามมาตรา 17 (5) (ง) (จ) และ (ช) เพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ 

  1.2 ให้เพิ่มมาตรการของผังกิจการสาธารณูปโภคให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง แล้วให้
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองตรวจสอบอีกครั้ง 
ก่อนน าไปปิดประกาศ 90 วันต่อไป 
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2.17 เรื่อง ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี  
 ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี เป็นผังพ้ืนที่ เปิดใหม่ 
ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 796.50 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 497,812.50 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ของต ำบลบ้ำนเก่ำ ต ำบลหนองบัว และต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรี 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลแก่งเสี้ยน 
เทศบำลต ำบลหนองบัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก  
มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผังปี พ.ศ. ๒๕๕7 จ ำนวน 46,000 คน อัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 2.23 ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๗7 จะมีประชำกร
จ ำนวน 73,000 คน มีพื้นที่ เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ค่ำยสุรสีห์ 
จังหวัดกำญจนบุรีมีเขตหวงห้ำมที่ใช้ในรำชกำรทหำรในพ้ืนที่ทั้งหมดของพ้ืนที่วำงผัง  
อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ชำยแดนติดกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ทั้งนี้  ไม่ได้รับ 
กำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมืองครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่  
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่  15 มีนำคม 2559  
หลังมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้ 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรีจัดท ำขึ้นตำมนโยบำยของ
รัฐบำล มีพ้ืนที่วำงผังส่วนใหญ่อยู่ในเขตควำมมั่นคงทำงทหำร สภำพพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ 
เป็นชนบทและป่ำไม้ กำรวำงผังเริ่มแรกยังขำดควำมชัดเจนในประเด็นส ำคัญว่ำพ้ืนที่ 
ที่เป็นเขตควำมมั่นคงทำงทหำรสำมำรถก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้หรือไม่ ซึ่งต่อมำ 
กระทรวงมหำดไทย โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงได้หำรือร่วมกับกระทรวงกลำโหม
ได้ข้อสรุปว่ำให้ก ำหนดเป็นพ้ืนที่เว้นขำวและไม่มีข้อก ำหนด ส ำหรับกำรพิจำรณำ 
ของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองมีข้อเสนอแนะให้น ำไปปรับปรุงแก้ไข 
ผู้วำงผังได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบได้ 
 2. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี ในขณะที่ด ำเนินกำรวำง
และจัดท ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ว่ำงไม่มีกำรพัฒนำมำกนักจึงสำมำรถวำงผังเมืองได้
อย่ำงสวยงำม ไม่มีปัญหำที่อยู่อำศัยเกำะตัวบริเวณริมทำงหลวงอย่ำงผังเมืองรวมอ่ืน ๆ
อีกทั้งในอนำคตจะเป็นพ้ืนที่รองรับกำรพัฒนำอย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด.และจำกสภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ลำดเอียง ดังนั้น จึงต้องเตรียมกำรวำงผังส ำหรับปัญหำน้ ำหลำกในช่วงฤดูฝนด้วย 
โดยร่วมมือกับกรมชลประทำน 
 3. เอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 4 - 12 ก ำหนดที่ดินประเภทสงวนและ
หวงห้ำมไว้ใช้ในกิจกำรของกระทรวงกลำโหม เป็นที่ดินประเภทสีน้ ำเงินมีเส้นทแยงสีเขียว 
แต่เอกสำรหน้ำที่ 4 - 69 ข้อที่ 4.9.1 ก ำหนดแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
(กรณีก ำหนดพ้ืนที่เว้นขำว) ซึ่งจำกกำรหำรือร่วมกับกระทรวงมหำดไทย โดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองจะต้องก ำหนดเป็นพ้ืนที่เว้นขำว จึงขอให้แก้ไขเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้ถูกต้อง ให้เหลือเพียงกำรก ำหนดพื้นที่เว้นขำวตำมข้อตกลง เพ่ือป้องกันควำมสับสน 

ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 20 ก.ย. 61  
วำระ 4.4.1 
หน้ำ 32 - 36 
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 4. พ้ืนที่ที่ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรมประมำณ 2,900 ไร่ นั้น บริเวณดังกล่ำว
มีรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว เมื่อก ำหนดเป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรมแล้วจะสำมำรถรับรอง 
ในเรื่องควำมเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวได้หรือไม่ รวมทั้งกำรก ำหนดให้โรงเรียนต่ำง ๆ เป็นพ้ืนที่
รองรับกำรอพยพแผ่นดินไหว โครงสร้ำงของอำคำรจะมีควำมแข็งแรงเพียงพอ         
ต่อกำรสั่นสะเทือนหรือไม่ ขอให้ผู้วำงผังน ำไปพิจำรณำด้วย 
 5. พ้ืนที่ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรีถึงแม้จะเป็นพ้ืนที่ 
ที่ยังมีชุมชนไม่หนำแน่นมำกนัก แต่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทหำร (เว้นขำว) ท ำให้มีข้อจ ำกั ด 
ในกำรพัฒนำ ไม่สำมำรถก ำหนดกำรพัฒนำได้ รวมทั้งพ้ืนที่รองรับอุตสำหกรรม 
ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจำกพ้ืนที่อุตสำหกรรมตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ก็ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมซึ่งเป็นข้อจ ำกัด ส่วนพ้ืนที่บริเวณ
หน้ำด่ำนนั้นเป็นพ้ืนทีท่ี่ได้วำงผังรำยละเอียดเรียบร้อยแล้วก็จะได้น ำเข้ำมำก ำหนดในผังต่อไป 
 6. เรื่องถนนมอเตอร์เวย์กำรกันเขตทำงอย่ำงเดียวอำจจะไม่เพียงพอ ควรมีรั้วกั้น
และก ำหนดจุดทำงเชื่อมที่ชัดเจน โดยหำรือร่วมกับกรมทำงหลวงเพ่ือป้องกันกำรสร้ำงที่อยู่อำศัย 
เกำะตัวสองข้ำงทำง ซึ่งในต่ำงประเทศจะก ำหนดเป็นโซนอยู่อำศัยไม่ให้ใกล้กับทำงหลวง 
ส่วนเรื่องปัญหำน้ ำท่วมเนื่องจำกพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นภูเขำเมื่อฝนตกหนักอำจเกิดน้ ำท่วม
ฉับพลันได้และในส่วนของโครงกำรรัฐบำลที่จะน ำท่อไฟฟ้ำลงใต้ดิน เมื่อทรำบว่ำศูนย์
รำชกำรและอุตสำหกรรมอยู่บริเวณใด ควรต้องจัดระบบสำยไฟให้เป็นระเบียบ 
โดยร่วมกับกำรไฟฟ้ำแห่งประเทศไทยด้วย 
 7. ตำมแผนของคณะท ำงำนร่วมกันของกระทรวงพลังงำนของประเทศไทย 
กับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ได้ก ำหนดแนวเชื่อมสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 230  
กิโลโวลต์ จำกอ ำเภอเมืองกำญจนบุรีไปยังทวำย โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตได้เริ่มวำงแผน      
และก ำหนดเส้นทำงแล้วขอให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำว เพ่ือประโยชน์ในกำรวำง 
และจัดท ำผังต่อไป 
 8. ผู้วำงผังควรต้องหำรือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ถึงนโยบำยต่ำง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่ด้วย เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับนโยบำยต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
 9. ในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนยังคงเป็นนโยบำยเดิม 
เพรำะในพื้นที่ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรียังมีกำรลงทุนไม่มำกนัก 
อีกท้ังยังอยู่ในขั้นตอนกำรประมูลรำคำของกรมธนำรักษ์ 
 10. ที่ผ่ำนมำเรื่องเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
ไม่ได้มีโอกำสในกำรชี้น ำกำรพัฒนำมำกนัก เป็นเพียงกำรวำงผังเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเท่ำนั้น 
เนื่องจำกคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ.(กนพ.).เป็นผู้ก ำหนดทั้งหมด       
จะมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เพ่ือให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
สำมำรถชี้แนะได้บ้ำง 
 11. เรื่องแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของส ำนักงบประมำณในอนำคต 
คงจะต้องอำศัยข้อมูลทำงผังเมือง เนื่องจำกผังเมืองจะก ำหนดกำรใช้ที่ดินในพ้ืนที่ท ำให้ทรำบว่ำ
จะต้องจัดสรรงบประมำณที่จะต้องใช้อย่ำงไร และหำกหน่วยงำนใดจะของบประมำณ      
ก็คงตอ้งเป็นไปตำมที่ผังเมืองวำงผังไว้ 
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 12. แนวคิดในกำรก ำหนดชนิด ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรมในบัญชีแนบท้ำย
กฎกระทรวงนั้น ปรำกฏว่ำมีโรงงำนไฟฟ้ำก ำหนดให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้ในที่ดิน
ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) ขอให้ทบทวนอีกครั้ง           
ว่ำเหมำะสมหรือไม่ เนื่องจำกเป็นโรงงำนพลังงำนแสงอำทิตย์ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่มำก  
ถ้ำก ำหนดไว้ในที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง)  
ที่มีรำคำสูง จึงเห็นว่ำไม่เหมำะสม อีกทั้งยังได้มีกำรก ำหนดที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) ไว้แล้ว ส่วนโรงงำนปรับสภำพของเสียรวมที่ประกอบด้วยเตำเผำ
ถ้ำไปก ำหนดไว้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จะเหมำะสมหรือไม่ 
เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี  
  โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
  ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ ส านักวิศวกรรม
  การผังเมือง และส านัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไป 
  ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมือง แล้วจึงด าเนินการตาม
  ขั้นตอนต่อไป 
   2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา 17 (5) 
  ได้แก่ 
    (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน 
  ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร  

     (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 
   (ซ) ข้อก าหนดอื่นที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม

ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
 ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ ประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับครั้งแรก
เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2540 ถึงวันที่ 2 กันยำยน 2545 ได้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับ
ไปอีก 5 ปี ถึงวันที่ 2 กันยำยน 2550และได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับไปอีก 
ครั้งละ 1 ปี สองครั้ง สิ้นสุดกำรใช้บังคับ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2552 ปัจจุบันผังขำดอำยุ 
มีพ้ืนที่เขตวำงผังประมำณ 64.99 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 40,625.64 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่
ต ำบลตะกั่วป่ ำ ต ำบลบำงนำยสี  ต ำบลบำงม่วง ต ำบลโคกเคี ยนต ำบลบำงไทร  
และต ำบลต ำตัว อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองตะกั่วป่ำ เทศบำลต ำบลบำงนำยสี  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงม่วง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเคียน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงไทร 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2548 โดยพ้ืนที่วำงผัง 
ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 
๑๗ (๕) เรื่อง ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 20 ก.ย. 61  
วำระ 4.4.2 
หน้ำ 36 - 44 
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ของผังเมืองรวม (ก) - (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่๑๓/๒๕๕๘ วันที่  
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกได้ผ่ำนขั้นตอนกำรประชุมประชำชน เมื่อวันที่  
28 เมษำยน 2558 ก่อนพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2558 
ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ส ำหรับประเด็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
เพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองนั้น ส่วนใหญ่ผู้วำงผังได้น ำไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
แต่มีบำงส่วนที่ยังคงยืนยันตำมเดิมด้วยเหตุผลต่ำง ๆ ตำมที่ผู้วำงผังน ำเสนอมำ แต่มีประเด็น
เรื่อง วิธีกำรวัดควำมสูงที่ ให้วัดจำกระดับถนนสำธำรณะจนถึงยอดส่วนที่สูงสุด 
ของอำคำรนั้น เกรงว่ำจะท ำให้คุณลักษณะของหลังคำหรือสถำปัตยกรรมท้องถิ่นเสียหำยไป 
จึงขอเสนอแนะวิธีกำรวัดควำมสูงในพ้ืนที่อนุรักษ์เมืองเก่ำให้วัดจำกถนนสำธำรณะ 
ถึงยอดผนังสูงสุดของอำคำร โดยให้เว้นหลังคำไว้ เพ่ือคงอัตลักษณ์ของสถำปัตยกรรม
ท้องถิ่นไว้ เพรำะพ้ืนที่ตะกั่วป่ำเป็นพ้ืนที่ เมืองเก่ำที่ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
ส ำหรับผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่ำได้ขำดอำยุมำเป็นเวลำนำน อีกท้ังยังเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
ควำมนิยมของนักท่องเที่ยว จึงเห็นควรที่จะเร่งรัดให้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองตะกั่วป่ำโดยเร็วและขอฝำกให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองช่วยวำงและจัดท ำ 
ผังเมืองรวมบริเวณพ้ืนที่เขำหลักด้วย เพรำะเป็นพ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดภูเก็ต 
 2. ปัญหำส ำคัญของพ้ืนที่ตะกั่วป่ำ คือ ปัญหำน้ ำท่วม โดยเฉพำะบริเวณชุมชน
ย่ำนยำวที่มีปัญหำน้ ำท่วมเป็นประจ ำ จึงขอเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วย 
และปัญหำทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่คับแคบ เพรำะตัดผ่ำนชุมชน     
หลำยแห่ง จึงเสนอให้มีถนนเลี่ยงเมืองในบำงช่วงที่ตัดผ่ำนชุมชน  
 3. บริเวณชุมชนบ้ำนน้ ำเค็มได้รับควำมเสียหำยอย่ำงมำกจำกกำรเกิดสึนำมิ  
ได้มีกำรวำงผังเมืองเพ่ือป้องกันภัยที่เกิดจำกสึนำมิ เช่น เส้นทำงหนีภัยไว้หรือไม่ อีกทั้ง
ชุมชนบ้ำนน้ ำเค็มเป็นชุมชนชำวประมงขนำดใหญ่มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชำวประมง 
กำรวำงและจัดท ำผังจึงควรส่งเสริมวิถีชีวิตชำวประมงและกำรท่องเที่ยวด้วยส ำหรับเรื่องกำร
พัฒนำโรงแรมหรือรีสอร์ทได้มีกำรก ำกับดูแลไว้เพียงใด เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยว
เช่น ส่งเสริมให้หลังคำเป็นโทนสีใกล้เคียงกันและห้ำมควำมสูงเกินกว่ำยอดมะพร้ำว เป็นต้น 
 4. กำรวัดควำมสูงของอำคำรหำกให้ควำมสูง 15 เมตร ในอนำคตจะมีกำรสร้ำง
หลังคำทรงเรียบเพ่ือเพ่ิมควำมสูงอำคำรเป็น 3 ชั้น ซึ่งจะไม่ใช่อำคำรทรงชิโนโปรตุกีส  
ที่มีควำมสูงเพียง 2 ชั้น ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ดังนั้นกำรวัดควำมสูงจึงควรวัด
จำกระดับพ้ืนถนนถึงยอดผนังชั้นสูงสุด  
 5. รูปแบบอำคำรทรงชิโนโปรตุกีสค่อนข้ำงที่จะมีเอกลักษณะเฉพำะ มีควำมสูง
ไม่เกิน 10.85 เมตร โดยกำรวัดจำกระดับพ้ืนถนนถึงยอดผนังชั้นสูงสุดตำมกฎหมำย
ควบคุมอำคำร ซึ่ งกำรวัดควำมสูงของกฎหมำยควบคุมอำคำรจะมีวิธีกำรวัด 
ตำมมำตรฐำนแต่ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีควำมสูง 12 เมตร ถ้ำมีกำร
สร้ำงอำคำรใหม่แล้วท ำเป็นหลังคำทรงเรียบก็จะสำมำรถสร้ำงเป็นอำคำร 3 - 4 ชั้น  
ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับอำคำรทรงชิโนโปรตุกีส จึงเห็นควรก ำหนดควำมสูง 9 เมตร  
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   6. กฎหมำยผังเมืองจะไม่สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดลักษณะของอำคำรได้มำกนัก 
จะสำมำรถก ำหนดเรื่องควำมสูงได้เท่ำนั้น ส่วนกำรจะก ำหนดระยะควำมสูงไว้เท่ำใดนั้น 
เป็นเรื่องของกำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ แต่ประเด็นที่มีปัญหำ คือ 
วิธีกำรวัดควำมสูงเท่ำนั้น เพรำะถ้ำวัดถึงจุดที่สูงที่สุดอำจมีกำรปรับปรุงอำคำรจะมี 
กำรดัดแปลงแล้วเพ่ิมชั้นอำคำรมำกขึ้น ท ำให้ไม่สอดคล้องกับอำคำรทรงชิโนโปรตุกีส 
 7. กฎกระทรวงต่ำง ๆ  ที่ออกมำตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรนั้น เป็นกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้เทศบำลหรือท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะก ำหนดควำมสูงได้ โดยวิธีกำรวัดควำมสูง 
จะมี 2 วิธีกำร คือ กำรวัดจำกพ้ืนถึงยอดผนังหรือยอดจั่วเท่ำนั้น 
  8. กำรออกแบบอำคำรควรก ำหนดพ้ืนที่ดำดฟ้ำส่วนหนึ่งเป็นที่โล่งด้วย เพ่ือเป็นพ้ืนที่
หนีภัยสึนำมิ  
  9. จำกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องถนนสำยต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ภำคใต้ รวมถึงทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ได้มีกำรเสนอโครงกำรต่ำง ๆ จึงอยำกทรำบว่ำได้มี
กำรหำรือร่วมกับกระทรวงคมนำคมถึงโครงกำรที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ เพ่ือให้เกิดควำม
สอดคล้องกัน 
  10.. ส ำหรับภัยสึนำมิมีวิธีกำรจัดกำรพ้ืนที่ เพ่ือรองรับปัญหำมี 2 .วิธี คือ  
1. ก ำหนดพ้ืนที่บริเวณใกล้กับชำยหำดเพ่ือเป็นพื้นที่หลบภัย 2. ก ำหนดพ้ืนที่หลบภัยไว้ 
ห่ำงจำกชำยหำดและมีเครื่องเตือนภัย โดยประเทศไทยมีกำรเลือกใช้วิธีที่ 2 เพรำะมีพ้ืนที่
จ ำกัดและมีเทคโนโลยีที่สำมำรถเตือนภัยสินำมิได้   
  11. กำรก ำหนดรูปทรงอำคำรที่ออกตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  
ซึ่งเป็นกฎหมำยหลักเกี่ยวกับควำมปลอดภัย มั่นคง และแข็งแรงของอำคำรไม่ได้มีกำร
ก ำหนดด้ำนสถำปัตยกรรมไว้มำกนัก แต่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองจะมีควำมเกี่ยวข้องกับ 
กับด้ำนควำมสวยงำมของอำคำรและบ้ำนเมืองมำกกว่ำ จึงเห็นว่ำควรก ำหนดเรื่องรูปแบบ 
สถำปัตยกรรมของอำคำรไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมได้ 
  12. ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบด้วยผังเมืองรวม 
และผังเมืองเฉพำะ โดยในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเคยมีควำมเห็นว่ำ 
ด้ำนรำยละเอียดต่ำง ๆ ของอำคำรควรก ำหนดไว้ในผังเมืองเฉพำะ ดังนั้น เมื่อก ำหนดให้
พ้ืนที่ ใดสำมำรถวำงผังเมืองเฉพำะได้  ผังเมืองรวมจะต้องก ำหนดระยะห่ำงไว้ 
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรผังเมืองเฉพำะได้ ส ำหรับพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองฉบับที่ 
ก ำลังด ำเนินกำรแก้ไขจะมีกำรก ำหนดผังเมืองเฉพำะออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ออกเป็น
พระรำชบัญญัติและส่วนที่ออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ดังนั้น ผังเมืองเฉพำะที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้วสำมำรถออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำได้เลยส่วนผังเมืองรวมจะก ำหนดเรื่องต่ำง  ๆ
ของเมืองที่ไม่ก ำหนดรำยละเอียดมำกนัก 
  13. หลักกำรผังเมืองจะก ำหนดตำมกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดไว้ เช่น ถ้ำเป็น 
กำรขึ้นทะเบียนพ้ืนที่อนุรักษ์อำคำรเก่ำทั้งพ้ืนที่โดยกรมศิลปำกร จะสำมำรถก ำหนดเป็นที่ดิน 
ประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ ำตำลอ่อน) ได้ ซึ่งจะมี
รำยละเอียดที่เข้มงวด โดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินกิจกรรมอ่ืนจะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ แต่ถ้ำอำคำรที่ขึ้นทะเบียนเป็นอำคำรเก่ำเฉพำะกลุ่มอำคำรจะไม่สำมำรถ
ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 47 - 
 

ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
  (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.19 
 

  14. กรณีกำรประกำศพ้ืนที่อนุรักษ์อำคำรเก่ำของกรมศิลปำกร ตัวอย่ำงเช่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำจะเป็นกำรอนุรักษ์ค่อนข้ำงเข้มงวด แต่กรณีของเมืองเก่ำตะกั่วป่ำ 
จะมีกำรใช้วิถีชีวิตของประชำชนร่วมด้วยกับพื้นที่เมืองเก่ำ จึงเห็นควรก ำหนดเป็นพ้ืนที่
ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) ไว้ตำมเดิมและก ำหนด
ลักษณะอำคำรไว้ในแต่ละบริเวณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
  (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามที่เสนอ โดยให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ
  ส านักวิศวกรรมการผังเมืองและส านัก/กองที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแก้ไข
  แล้วให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
  ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
   1. การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าให้วัดจาก
  ระดับพื้นถนนสาธารณะถึงยอดผนังสูงสุดของอาคาร โดยให้เว้น
  หลังคาไว้ เพราะพื้นที่ตะกั่วป่าเป็นพื้นที่ เมืองเก่าที่ ได้รับการ 
  ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
   2. ชุมชนบ้านน้ าเค็มเป็นชุมชนชาวประมงขนาดใหญ่มีวิถีชีวิต 
  ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวประมง การวางและจัดท าผังจึงควร
  ส่งเสริมวิถีชีวิตชาวประมงและการท่องเที่ยว 
   3. การออกแบบอาคาร หากสามารถด าเนินการได้ให้ก าหนด
  พื้นที่ดาดฟ้าส่วนหนึ่งเป็นที่โล่งเพื่อเป็นพื้นที่หนีภัยสึนามิ 
   4. ควรมีการหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมถึงโครงการถนน 
  ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง  ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
 ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัยเป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองซึ่งส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวำงผังเป็นผู้ด ำเนินกำร มี พ้ืนที่วำงผังประมำณ  
32.43 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 20,270 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ของต ำบลศรีนคร และต ำบล
คลองมะพลับ อ ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลศรีนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีนคร  
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองมะพลับ มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผังปี พ.ศ. ๒๕๕7 
จ ำนวน 7,352 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 0.5 ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ 
ปี พ.ศ. ๒๕๗7 มีจ ำนวนประชำกร 8,100 คน ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมม่ันคงทำงทหำร 
และได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำร ตำมมำตรำ ๑๗ (๕) เพ่ือให้เป็นไปตำม
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 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติก อ้างอิง 
  (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 

 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมชุมชนศรีนครเป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่เป็นชุมชนขนำดเล็ก มีประชำกร
ในพ้ืนที่ประมำณ 7,000 คน โดยกำรคำดกำรณ์ประชำกรในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ  
มีประชำกรประมำณ 8,000 คน อัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 0.5 ต่อปี พ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมำกกว่ำร้อยละ 90 ซึ่งกำรคำดกำรณ์ในอนำคตจะมีพ้ืนที่
เกษตรกรรมประมำณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมืองได้พิจำรณำโดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตหลำยประกำรซึ่งส่วนใหญ่ผู้วำงผัง
ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และมีบำงประกำรที่ขอยืนยันคงเดิมไว้ก็ให้อธิบำยเหตุผลแล้ว 
แต่ยังคงมีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ เรื่องข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องข้อห้ำมต่ำง ๆ
ยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยเฉพำะที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จึงขอให้ 
ตรวจสอบให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน 
 2. กำรจัดท ำเอกสำรกำรวำงและจัดท ำผังเมือง ควรจะต้องมีข้อมูลโครงสร้ำง
ประชำกร กำรเกิด กำรตำย ผู้สูงวัย วัยเด็ก วัยแรงงำน กำรย้ำยเข้ำ ย้ำยออกให้ครบถ้วน 
เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำก ำหนดกำรวำงและจัดท ำผังเมือง    
ได้อย่ำงถูกต้อง และประชำกรวัยแรงงำนส่งผลในเรื่ องของอุปสงค์และอุปทำน 
ในเรื่องของกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซึ่งควรระบุในเอกสำรให้ชัดเจนด้วย 
 3. ประเด็นแรกขอให้ผู้วำงผังทบทวนว่ำชุมชนเดิมที่อยู่บริเวณริมทำงรถไฟ 
ซึ่งผู้น ำเสนอกล่ำวว่ำควรจะอนุรักษ์นั้น ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้หรือไม่ เนื่องจำกได้ก ำหนดไว้ 
เป็นพ้ืนที่พำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) และควรก ำหนดให้ชุมชนใหม่ 
อยู่ในบริเวณที่ห่ำงออกไปหรือไม่อย่ำงไร ประเด็นที่สองต้องกำรให้เพิ่มข้อควำมว่ำ 
“เว้นแต่ โรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน” ในส่วนของข้อก ำหนดที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือเปิดช่องให้สำมำรถประกอบกิจกำรประเภทโรงงำน
บ ำบัดน้ ำเสียได้ และประเด็นที่สำม เรื่องบัญชีประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมล ำดับที่ 105 
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ และล ำดับที่ 106 
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรน ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
จำกโรงงำนมำผลิต เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ใหม่ โดยผ่ ำนกรรมวิธีกำรผลิต 
ทำงอุตสำหกรรม ควรก ำหนดเงื่อนไขในกำรให้ประกอบกิจกำรว่ำ ให้ท ำได้เพียงใด 
เพ่ือลดปัญหำขยะที่เกิดจำกกิจกรรมดังกล่ำว โดยสำมำรถปรึกษำกับส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดหรือส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 4. ควรวิเครำะห์เรื่องกำรลดลงของจ ำนวนประชำกรในแต่ละปีว่ำมีสำเหตุ 
มำจำกอะไร และควรก ำหนดกำรถอยร่นของอำคำรจำกแนวถนนเพ่ือคงศักยภำพ 
ของทำงหลวงแผ่นดินไว้ อีกทั้งกำรก ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 
(สีเหลือง) บริเวณริมถนนที่อยู่ด้ำนเหนือของผัง เห็นว่ำไม่เหมำะสมตำมหลักกำรจะท ำให้
เมืองกระจำยตัวมำกไปและสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรจัดท ำสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร ควรก ำหนดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพรำะถึงแม้ 
จะก ำหนดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ทั้งนีเ้พ่ือพัฒนำพื้นที่ศูนย์กลำงหลักให้เกิดชุมชนที่มีระบบให้ได้ 

 



- 49 - 
 

ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
  (ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5. เนื่องจำกผังเมืองรวมชุมชนศรีนครพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม แต่มีกำร
อนุญำตในบัญชีอุตสำหกรรมท้ำยข้อก ำหนดให้สำมำรถท ำโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำนวนมำก 
รวมถึงโรงงำนล ำดับที่ 103 เรื่องกำรดูดน้ ำเกลือขึ้นมำใช้เพ่ือผลิตเกลือนั้น พ้ืนที่ดังกล่ำว 
มีเกลือหรือไม่ ดังนั้น ควรมุ่งเน้นส่งเสริมเฉพำะอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร
และโลจิสติกส์มำกกว่ำ  
  6. เรื่องระบบระบำยน้ ำเสียของผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร ในเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมควรที่จะต้องเขียนในลักษณะให้ท้องถิ่นสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ เพรำะเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์อย่ำงมำก  
 7. เรื่องกำรเตรียมพ้ืนที่ส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมควรประสำนงำนท้องถิ่น 
ในด้ำนกำรก ำจัดขยะมูลฝอยหรือเรื่องของน้ ำเสียในอนำคต เช่น ใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก ำหนดให้มีถังดักไขมันในครัวเรือน รวมทั้งอำจจะต้องเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับที่บ ำบัด 
น้ ำเสียรวมของชุมชน ซึ่งอำจจะก ำหนดไว้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
หรือที่ดินสำธำรณะได้ ส่วนเรื่องกำรก ำจัดขยะ ปัจจุบันกองทุนสิ่งแวดล้อมได้มอบให้ท้องถิ่น
ประสำนกับส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หำกมีศักยภำพเพียงพอ
อำจจะท ำโครงกำรขยะต้นทำง เพ่ือลดปริมำณขยะก่อนจะน ำไปสู่ระบบจัดกำรต่อไป 

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยให้น า
   ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข
   ดังนี้ 
     1.1 ให้ตรวจสอบแก้ไขข้อก าหนดข้อห้ามต่าง ๆ ในการใช้
   ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทโดยเฉพาะในข้อก าหนดที่ดินประเภท 
   ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบท 
   และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
   และผังเมือง ก่อนน าไปปิดประกาศ 90 วัน 
     1.2 ให้ทบทวนบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมแนบท้ายข้อก าหนด 
   ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยควรเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
   และโลจิสติกส์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม 
   รวมทั้งประเภทโรงงานล าดับที่ 105 และ 106 ควรจะต้องระบุว่าสามารถ
   ด าเนินการอะไรได้บ้าง โดยให้ปรึกษากับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
     1.3 ให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการก าหนดที่ดิน
   ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน
   หมายเลข 1108 ซึ่งไม่ควรส่งเสริมให้มีการขยายตัวของชุมชน
   และท่ีอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว 
     1.4 การจัดท าเอกสารการวางและจัดท าผังเมือง ควรจะต้อง
   มีข้อมูลโครงสร้างประชากร การเกิด การตาย ผู้สูงวัย วัยเด็ก วัยแรงงาน
   การย้ายเข้า ย้ายออกให้ครบถ้วน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบ 
   ในการพิจารณาก าหนดการวางและจัดท าผังเมืองได้อย่างถูกต้อง 
   รวมทั้ งการเขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหา       
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2.20 

   เรื่องการระบายน้ าและการบ าบัดน้ าเสียในเอกสารประกอบการวาง
   และจัดท าผังเมืองรวมควรเขียนในลักษณะที่ให้องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับผิดชอบสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
    2. ให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 
   และส านัก/กองที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
   ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
 ผังเมืองรวมชุมชนเกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชลบุรีร่วมกับ
เทศบำลต ำบลเกำะสีชังเป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 25.61 ตำรำงกิโลเมตร  
หรือ 16,006.25.ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลท่ำเทววงษ์ อ ำเภอเกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลเกำะสีชัง 
มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2557 จ ำนวน 4,811.คน อัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 0.83.ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำ ในปี พ.ศ. 2577 มีจ ำนวนประชำกร 
5,700 คน มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ กองทัพเรือเกำะหินสัมปะยื้อ
กองทัพเรือเกำะท้ำยตำหมื่น กองทัพเรือเกำะขำมใหญ่และกองทัพเรือเกำะร้ำนดอกไม้ 
และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) –.(ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 
วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2560 
หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศบังคับใช้   
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เกำะสีชังเป็นพ้ืนที่ที่น่ำสนใจ เพรำะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ไม่ห่ำงจำก
กรุงเทพฯ มำกนัก และมีประวัติศำสตร์ที่ยำวนำน แต่กำรวำงและจัดท ำผังยังไม่มีเป้ำหมำย 
ในอนำคตที่ชัดเจน ควรจะก ำหนดเป้ำหมำยที่ส ำคัญๆ ในอนำคต เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ อีกทั้งในอดีตเกำะสีชัง
ยังเป็นแหล่งที่มีกระรอกขำวที่ส ำคัญของประเทศ จึงควรอนุรักษ์รักษำไว้ 
 2. พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองฉบับใหม่ที่ก ำลังด ำเนินกำรแก้ไข จะประกอบด้วย
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ท ำหน้ำที่
ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ส ำคัญของประเทศ ซึ่ งเกำะสีชั งเป็น พ้ืนที่ ที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนพ้ืนที่และ
งบประมำณ 
 3. จำกกำรตรวจสอบเอกสำรกำรประชุมในเรื่องพ้ืนที่ควำมมั่นคงทำงทหำร 
ควรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้ 4 พ้ืนที่ เป็น 6 พ้ืนที่ 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. เกำะสีชังเป็นพ้ืนที่พิเศษ เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในพ้ืนที่วำงผัง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อำศัย 
พำณิชยกรรมอุตสำหกรรม พื้นที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องพ้ืนที่อนุรักษ์ 
เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยกับพ้ืนที่อุตสำหกรรมเฉพำะกิจเป็นพ้ืนที่
ต่อเนื่องกันนั้น เกิดจำกพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิมจึงต้องก ำหนดไว้ตำมเดิม แต่ได้มีกำรก ำหนดไว้
ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 5. เกำะสีชังมีสถำนที่ส ำคัญ  ๆหลำยแห่ง เช่น พระจุฑำธุชรำชฐำนที่มีประวัติศำสตร์
อันยำวนำน สถำนที่ตั้งพระที่นั่งมันธำตุรัตนโรจน์ก่อนที่จะถูกรื้อย้ำย มีหน้ำผำชมวิวที่สวยงำม  
จึงควรส่งเสริมให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะสีชัง และควรส่งเสริมให้เป็นชุมชนน่ำอยู่
โดยกำรลดปริมำณรถยนต์ที่จะเข้ำมำบนเกำะ เพ่ือลดมลพิษทำงอำกำศและมลพิษทำงเสียง             
ส่วนกำรพัฒนำในด้ำนอ่ืน ๆ จะมีข้อจ ำกัดในด้ำนพ้ืนที่ที่เป็นหินเป็นส่วนใหญ่ 
 6. ปัจจุบันบนเกำะสีชังมีปริมำณรถยนต์น้อย ส่วนใหญ่จะใช้บริกำรสกำยแลป
เพ่ือเที่ยวชมเกำะ ส่วนพระจุฑำธุชรำชฐำนกรมศิลปำกรได้ร่วมมือกับเทศบำลปรับปรุง 
ให้มีควำมสวยงำมแล้ว ส ำหรับเรื่องน้ ำที่ใช้อุปโภค บริโภค ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่บนเกำะ 
จะมีถังเก็บน้ ำใต้ดิน และเรื่องกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลรักษำเกำะสีชังนั้น 
ได้ด ำเนินกำรมำโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 7. บัญชีโรงงำนอุตสำหกรรมท้ำยข้อก ำหนดของที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อม
เพ่ือกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขำว) ไม่ควรก ำหนดให้มีโรงงำน
อุตสำหกรรมมำกนัก ควรก ำหนดไว้ในที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) 
เนื่องจำกพ้ืนที่เป็นเกำะ ส่วนปัญหำด้ำนข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ ควรมีกำรวำงผังในระดับภำพรวมที่
ครอบคล ุมพื ้นที ่เกำะส ีช ังก ับอ ำเภอศรีรำชำ เพื ่อให ้เก ิดควำมเชื ่อมโยงในด้ำน  
กำรท่องเที่ยว กำรบริกำรต่ำง ๆ รวมถึงกิจกรรมบำงประเภทที่ไม่เหมำะสมที่จะก ำหนดไว้ 
บนเกำะสีชัง เพ่ือรักษำศักยภำพด้ำนควำมสวยงำมไว้ เช่น โรงงำนประเภท 101 
โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม.(central.waste.treatment.plant) จะมีทั้งในเรื่อง
กำรจัดกำรน้ ำเสียและเตำเผำขยะ ก็ต้องพิจำรณำว่ำบนเกำะจะให้ด ำเนินกำรเรื่องขยะ
หรือไม่  ถ้ำไม่ประสงค์จะให้มีก็ต้องเขียนข้อก ำหนดไว้ให้เฉพำะเรื่องกำรก ำจัดน้ ำเสีย 
อีกท้ังพ้ืนที่จังหวัดชลบุรียังมีส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคและส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ซึ่งท้องถิ่นสำมำรถเสนอแผนงำนกำรปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพ่ือด ำเนินกำรร่วมกันให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปและกำรขยำยถนนตำมเขตทำงเดิม
ของถนนสำย ก และสำย ข ควรออกแบบให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่มีสภำพเป็นเกำะรองรับ
กำรท่องเที่ยวและกำรรักษำสภำพแวดล้อม เช่น กำรติดตั้งแผงโซล่ำเซล เพ่ือลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 
 8. เอกสำรประกอบกำรประชุม หน้ำที่ 2 - 32 ระบุว่ำ คำดกำรณ์ใน ปี พ.ศ. 2577 
จะมีประชำกรนักท่องเที่ยวเกำะสีชังประมำณ 823 ,600 คน/ปี หรือประมำณ 
68,600 คน/เดือน จะเห็นได้ว่ำมีปริมำณนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพรำะน้ ำเสียจำกอำคำรบ้ำนเรือนไม่ได้ไหลลงระบบบ ำบัด 
น้ ำเสียที่ชัดเจนจึงขอเสนอแนะให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียของกรมโยธำธิกำร 
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 และผังเมืองและกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเข้ำไปช่วยดูแล เพ่ือให้มี
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่มีมำตรฐำน.และขอเสนอว่ำเกำะสีชังไม่ควรประกอบอุตสำหกรรม
นอกจำกอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเท่ำนั้น  
 9. เอกสำรประกอบกำรประชุมควรเป็นบทสรุปเท่ำนั้น เช่น จำกเดิมไม่ได้ก ำหนดไว้ 
เมื่อปรับปรุงใหม่ก ำหนดไว้อย่ำงไร ปรับปรุงเพรำะอะไร ใช้หลักเกณฑ์อะไร เป็นต้น  
เพ่ือให้เข้ำใจได้ง่ำยข้ึนและสะดวกในกำรพิจำรณำ 
 10. เรื่องสินค้ำทัณฑ์บนที่กล่ำวถึงน่ำจะเป็น ร้ำนค้ำปลอดภำษี (Duty Free Shop) 
มำกกว่ำ ซึ่ งจะมีกฎหมำยเฉพำะและมีระเบี ยบของกระทรวงกำรคลั งควบคุมไว้  
จะไม่เก่ียวข้องกับผังเมือง จึงขอให้แก้ไขเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ถูกต้องด้วย   

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยให้น า
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข
  ดังนี้  
   1.1 ให้เพิ่มเติมการระบุพื้นที่ความม่ันคงทางทหารในเขต
  พื้นที่วางผังทั้งในตารางการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงการใช้
  ประโยชน์ที่ดินในอนาคต และเอกสารประกอบการประชุมให้ครบถ้วน 
    1.2 พิจารณาทบทวนโรงงานอุตสาหกรรมแนบท้ายฯ ในพื้นที่
  อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ควรมีจ านวนมาก 
  เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ โดยเฉพาะการอนุญาตโรงงานล าดับที่ 101
  ควรระบุว่าสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 
   2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา 17 (5)
  ได้แก่ 
    (ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่
  แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
    (ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้
  เป็นที่ตั้งอาคาร 
    (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน 
  ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร 
   (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 
    (ซ) ข้อก าหนดอื่นที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม 
  ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 
   3. ให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ ส านักวิศวกรรมการผังเมือง
  และส านัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไข ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
  ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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2.21 เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 ผังเมืองรวมชุมชนลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นผังพ้ืนที่ เปิดใหม่ 
ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 74.71 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ 46,693.75 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลลำนกระบือ ต ำบลโนนพลวง และต ำบลจันทิมำ 
อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลลำนกระบือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนกระบือ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนพลวง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจันทิมำ มีจ ำนวน
ประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2558 จ ำนวน 14,173 คน อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 
0.39 ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ในปี พ.ศ. 2578 มีจ ำนวนประชำกร 
15,300 คน ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนด
บำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) – (ซ) 
ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ประชุม
ประชำชน เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
ประกำศบังคับใช้   
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมชุมชนลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ 
ซึ่งไม่เคยมีกำรวำงผังมำก่อน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยเฉพำะพ้ืนที่
ประมำณร้อยละ 50 ของพ้ืนที่วำงผัง เป็นพ้ืนที่ป่ำไม้และพ้ืนที่ ส.ป.ก. ส ำหรับกำรพิจำรณำ 
ของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองฯ มีประเด็นและข้อสังเกตหลำยประเด็นที่ให้น ำไปปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งผู้วำงผังได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วเป็นส่วนใหญ่ ตำมแนวทำงที่ก ำหนดแล้ว  
แต่ในเอกสำรหน้ำที่ 6 - 18 ที่ระบุว่ำ “กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด” ที่ห้ำมในที่ดิน
ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) โดยหลักแล้วจะห้ำมเป็นภำพรวม คือ 
ควรเพ่ิมค ำว่ำ หอพัก อำคำรพักอำศัยรวมไว้ด้วย ตำมมำตรฐำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
 2. เรื่องพ้ืนที่ ส.ป.ก.ขณะนี้มีประเด็นปัญหำค่อนข้ำงมำก กรณีเมื่อมีกำรเสนอ
ผังเมืองรวมเข้ำสู่ขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีปรำกฏว่ำส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
จะทักท้วงเรื่องพ้ืนที่ ส.ป.ก. ว่ำลงเขต ส.ป.ก. ในพ้ืนที่วำงผังไม่ครบถ้วน เนื่องจำกผังเมืองรวม
ชุมชนลำนกระบือมีพ้ืนที่ ส.ป.ก. ค่อนข้ำงมำก จึงขอหำรือว่ำก่อนน ำไปปิดประกำศ 90 วัน 
ขอให้ผู้วำงผังประสำนส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่วำงผัง
ว่ำครบถ้วนหรือไม่ หำกมีไม่ครบถ้วนจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป แต่ตำม
ข้อเท็จจริงแล้วในขั้นตอนก่อนหน้ำนี้ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้มีกำรประสำนข้อมูล 
กับ 245 หน่วยงำนและได้มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือประสำนงำนวำง
และจัดท ำผังเมือง โดยมีผู้แทนของส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็นอนุกรรมกำรด้วย 
แต่ก็ไม่ได้มีกำรทักท้วง แต่จะมีกำรทักท้วงในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจำก 
มีข้อมูลเพิ่มขึ้น จึงท ำให้เกิดควำมยุ่งยำก 
 3. ขอให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น ำเรียนปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เพ่ือจะได้แจ้งไปทำงส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำ
และหำข้อยุติในเรื่องดังกล่ำวต่อไป 
  

ครั้งที่ 11/2561 
วันที่ 23 พ.ย. 61  
วำระ 3.3.1 
หน้ำ 28 - 32 
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 4. ในกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
ได้รับทรำบถึงปัญหำดังกล่ำวเนื่องจำกจะมีท้องถิ่นทักท้วงเข้ำมำว่ำ เมื่อถึงขั้นตอนที่จะประกำศ
เป็นกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับแล้ว แต่กลับไม่ ได้ประกำศเพรำะบำงผังอยู่ ในพ้ืนที่ 
ผังเมืองรวมจังหวัด เนื่องจำกพ้ืนที่ใดไม่มีผังชุมชนใช้บังคับก็จะใช้บังคับด้วยผังเมืองรวม
จังหวัดแทน รำยละเอียดที่มีอยู่กลับปรำกฏเป็นพ้ืนที่ผังสีชมพู รวมทั้งติดปัญหำเรื่อง
พ้ืนที ่ส.ป.ก. ซึ่งทรำบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนของพื้นที่ ส.ป.ก. เกือบทุกวัน ซึ่งเป็น
ปัญหำในทำงปฏิบัติ เพรำะฉะนั้นกรมโยธำธิกำรและผังเมืองควรจะต้องมีกำรหำรือตกลง 
กับส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่ำจะให้ใช้ข้อมูลล่ำสุดเมื่อใด ในขั้นตอนไหน  

มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร
  ตามที่เสนอโดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
  ผังเมืองไปพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข โดยให้ตรวจสอบแก้ไข 
  ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทโดยเฉพาะข้อก าหนด     
  ข้อห้ามเรื่องการอนุญาตการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด 
  และอาคารพักอาศัยรวมในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
  (สีเหลือง) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  และให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 
  และส านัก/กองที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
  ของคณะกรรมการผังเมือง แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
   ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา ๑๗ (๕)
  ได้แก่  
    (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน 
  ทีอ่าคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร   
    (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 
    (ซ) ข้อก าหนดอ่ืนที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
  ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 
   3. มอบหมายให้ผู้วางผังประสานกับส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
  เพื่ อเกษตรกรรมจั งหวัดก าแพงเพชร เพื่ อตรวจสอบว่ามีพื้ นที่ 
  ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขตพื้นที่วางผังครบถ้วนหรือไม่
  เพื่อปรับปรุงผังให้มีพื้นที่ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนน าไปปิดประกาศ 90 วัน 
   4. มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น าเรียน
  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทราบถึงปัญหาเรื่องพื้นที่  
  ส.ป.ก. ในพื้นที่ผังเมืองรวมต่าง ๆ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 
  ในเรื่องดังกล่าว 
 
เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกำญจนบุรี เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดกำญจนบุรี 
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 53.92 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 33,700 ไร่  
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ครอบคลุ ม พ้ื นที่ ต ำบลดอนแสลบ  อ ำเภอห้ วยกระเจำ จั งห วั ดกำญ จนบุ รี 
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1 แห่ง คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแสลบ 
มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2559 จ ำนวน 2,894.คน อัตรำกำรเติบโต 
ร้อยละ 1.30.ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ในปี พ.ศ. 2579 มีจ ำนวน
ประชำกร 3,800 คน ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและไม่ได้รับกำรยกเว้น
ข้อก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม  
(ก).–.(ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 
เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หลังจำกมีพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้   
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบเป็นชุมชนขนำดเล็กพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม
มีสถำนที่ส ำคัญทำงศำสนำและแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม คือ วัดทิพย์สุคนธำรำม 
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธมหำเมตตำประชำไทยไตรโลกนำถคันธำรรำฐอนุสรณ์     
พ้ืนที่โดยรอบจึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลรักษำ ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ได้ออกข้อบัญญั ติท้ องถิ่นไว้แล้ว  ซึ่ งคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองฯ ได้มีข้อสั งเกต 
และข้อเสนอแนะให้ไปด ำเนินกำรแก้ไขหลำยข้อ และผู้วำงผังก็ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
และมีเพียงบำงข้อที่ยังคงไว้ตำมเดิมซึ่งได้ให้เหตุผลมำ โดยภำพรวมแล้วเห็นควรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบได้ตำมเสนอ 
 2. ตำมหลักกำรแล้วถนนเดิมขยำย อำคำรทุกประเภทจะต้องถอยร่นจำก 
แนวกึ่งกลำงถนนไปข้ำงละ 6 เมตร แต่ส ำหรับถนนโครงกำรที่ตัดใหม่สำมำรถใช้บังคับ
ข้อก ำหนดแบบเข้มงวดหรือยืดหยุ่นได้  
 3. ส ำหรับเรื่องข้อก ำหนดของถนนดังกล่ำว ขอให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
หำรือร่วมกับนำยสง่ำ โภคบุตร กรรมกำรผังเมือง พิจำรณำและทบทวนเรื่องเกณฑ์
มำตรฐำนดังกล่ำวอีกครั้งเพ่ือปรับปรุงให้เหมำะสมและขอให้ผู้วำงผังเพ่ิมเติมข้อก ำหนด
ข้อห้ำมเรื่องกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย และกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก. 2 ด้วย 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี
  ตามที่เสนอ โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ผังเมืองไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยให้เพิ่มเติมข้อก าหนด 
  ข้อห้ามเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และการจัดสรรที่ดิน
  เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
  (สีเขียว) ก.2 และให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ ส านักวิศวกรรม 
  การผังเมือง และส านัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตาม
  เจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมือง แล้วจึงด าเนินการตาม
  ขั้นตอนต่อไป 
  2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา 17 (5)
 ได้แก่ 
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2.23 

   (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน 
 ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร 
   (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 
   (ซ) ข้อก าหนดอ่ืนที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
 ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง     

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
 ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับครั้งแรก เมื่อวันที่ 
30 ธันวำคม 2527 สิ้นสุดกำรบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2532 ด ำเนินกำร
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2532 สิ้นสุดกำรบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2537 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี 
สิ้นสุดกำรบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2539 จำกนั้นได้ด ำเนินกำรปรับปรุงผัง 
ครั้งที่ 2 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2542 สิ้นสุดกำรใช้บังคับเมื่อวันที่ 
19 ธันวำคม 2547 ได้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี สิ้นสุดกำรใช้
บังคับเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2549 ปัจจุบันผังขำดอำยุ มีพ้ืนที่เขตวำงผังประมำณ 
228.02 ตำรำงกิ โลเมตร หรือ 131,452 ไร่  ครอบคลุมท้องที่ ต ำบลบ้ ำนค้อ 
ต ำบลส ำรำญ ต ำบลศิลำ ต ำบลแดงใหญ่ ต ำบลในเมือง ต ำบลบ้ำนเป็ด ต ำบลบึงเนียม
ต ำบลพระลับ ต ำบลเมืองเก่ำ และต ำบลดอนช้ำง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 10 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครขอนแก่น 
เทศบำลเมืองศิลำ เทศบำลต ำบลส ำรำญ เทศบำลต ำบลบ้ำนค้อ เทศบำลต ำบลบ้ำนเป็ด 
เทศบำลต ำบลบึงเนียม เทศบำลต ำบลพระลับ เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแดงใหญ่ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนช้ำง ด ำเนินกำรวำงและ
ปรับปรุงผ ังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักผังเมืองรวมเป็น
ผู้ด ำเนินกำรมีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ค่ำยทหำร ม.พัน 6 กองบังคับกำร
กรมทหำรม้ำที่ 6 กรมทหำรรำบที่ 8 ค่ำยสีหรำชเดโชไชยและท่ำอำกำศยำนขอนแก่น 
ไม่ได้รับกำรยกเว้นข้อก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม (ก) – (ซ) ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ประชุมประชำชน เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2558 
หลังจำกมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) ประกำศบังคับใช้ 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นเป็นเมืองหลักของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สิ้นสุดอำยุกำรใช้บังคับมำประมำณ 12 ปี เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงผังเมืองรวมฉบับเดิม 
กับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จะเห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ คือ เรื่องของกำรก่อสร้ำง 
หรือพัฒนำโครงกำรระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเมืองขอนแก่นเป็นเมืองแรกของประเทศไทย 
ที่เอกชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดตั้งบรรษัทพัฒนำเมือง  
เพ่ือท ำกำรก่อสร้ำงและพัฒนำเรื่องระบบขนส่งมวลชน ดังนั้น กำรก ำหนดผังเมืองต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตำมผลของกำรศึกษำและโครงกำรต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเรื่อง    
ศูนย์กำรประชุมและแสดงสินค้ำ (MICE CITY) ซึ่งจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนด 
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย อีกทั้งจำกกำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรในอนำคตจะ 
มีประชำกรเพ่ิมมำกข้ึนเป็นเท่ำตัว 
 2. เรื่องโครงกำรรถไฟรำงเบำ ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่วำงผังในแนวเหนือ - ใต้ 
กำรวำงและจัดท ำผังเมืองได้วิเครำะห์ถึงกำรพัฒนำโดยรอบสถำนี จ ำนวนประชำกร 
ที่เพ่ิมมำกขึ้น และกำรคมนำคมจำกสถำนีไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือไม่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ควรเป็นหน่วยงำนที่จะประสำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สำมำรถเชื่อมต่อ
กำรคมนำคมและขนส่งต่ำง ๆ กับสถำนีได้  
 3. กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที ่ดินบริเวณพื้นที ่ที ่จะก ำหนดโครงกำร
รถไฟรำงเบำ ฝั่งหนึ่งก ำหนดเป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง 
(สีส้ม) แต่อีกฝั่งหนึ่งก ำหนดเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) จึงขอทรำบ
เหตุผลในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่ำว เพรำะอำจจะเกิดปัญหำเรื่อง
ของกำรพัฒนำที่ไม่เหมือนกัน อำจจะส่งผลให้มีค ำร้องตำมมำในอนำคต 
 4. บริเวณบึงทุ่งสร้ำงที่ก ำหนดเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 
(สีเหลือง) มีควำมเหมำะสมหรือไม่ เพรำะได้ก ำหนดให้สำมำรถสร้ำงกำรบ ำบัดน้ ำเสียได้ 
และเรื่องกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5)  ผังกิจกำรสำธำรณูปโภค จะมีข้อมูลเท่ำที่
เสนอมำหรือจะมีข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 5. ตำมมำตรำ 17 แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ผังคมนำคมและขนส่ง ผังกิจกำรสำธำรณูปโภค และผังที่โล่ง นั้น ตำมนโยบำยของ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยอธิบดีฯ จะต้องท ำครบทั้งหมด ส่วนมำตรำ 17  (5) 
ส่วนใหญ่จะท ำทั้งหมด ยกเว้นบำงเรื่องที่ไม่ต้องท ำควบคู่กัน เช่น ถ้ำมี BCR ก็ไม่จ ำเป็น 
ต้องก ำหนด OSR หรือถ้ำมี OSR ก็ไม่จ ำเป็นต้องก ำหนด BCR เป็นต้น 
 6. ในผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตของผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นมีพ้ืนที่
เว้นขำวจ ำนวน 3 บริเวณ คือ ค่ำยศรีพัชริน ค่ำยสีหรำชเดโชไชยและสนำมบินขอนแก่น
ที่กองทัพอำกำศเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ จึงเห็นควรเพ่ิมเติม ในส่วนของเอกสำร
ประกอบกำรประชุมหน้ำที่ 4 – 19 หัวข้อพ้ืนที่ควำมม่ันคงทำงทหำรด้วย เพ่ือประโยชน์ 
เวลำน ำมำทบทวนหรือมีกำรปรับปรุงแก้ไขจะได้ถูกต้อง และไม่เป็นปัญหำในขั้นตอนเสนอ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 7. ขอให้ตรวจสอบข้อควำมในเอกสำรประกอบกำรประชุม หน้ำที่ 5 - 17 
ในข้อก ำหนด (1) อัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลง
ที่ดินต่อพ้ืนที่ดิน ควรปรับแก้ไขให้ถูกต้อง  ส่วนเรื่อง FAR ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ก ำหนดให้ 1 : 1 เห็นว่ำก ำหนดมำกไป เนื่องจำกพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ควรจะต้องมีกำรควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นมำก อีกส่วนหนึ่งคือ BCR พ้ืนที่
อำคำรปกคลุมที่ดินร้อยละ 60 ที่ว่ำงร้อยละ 40 เห็นว่ำมำกเกินไปควรปรับแก้ไข
เช่นกัน รวมทั้งเรื่องพ้ืนที่รัศมี 500 เมตรรอบสถำนีมีเงื่อนไขจะต้องเชื่อมต่อกับสถำนี 
ไมใ่ช่อยู่ในรัศมี 500 เมตร ก็ได้รับโบนัสหมด 

8. ประชำชนที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร อำจเข้ำถึงสถำนีไม่ได้ เพรำะไม่มีทำงเดิน 
และถนนที่ต่อเชื่อมต่อกับสถำนีได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
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ส่วนเรื่องข้อก ำหนดควรตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น ข้อ 16 และข้อ 19 วรรคสอง 
มีข้อห้ำมซ้ ำซ้อนกัน รวมทั้งเรื่องระยะถอยร่นริมฝั่งแม่น้ ำล ำคลอง ตรวจสอบแล้วไม่มี
กำรก ำหนดระยะถอยร่นไว้ แต่ก ำหนดเป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณริมแม่น้ ำ ล ำคลอง ซึ่งอำจจะไม่ใช่ที่ดิน  
ของรำชกำรทั้งหมด ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง 
 9. ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นที่ของทำงรำชกำรหรือที่สำธำรณประโยชน์
แต่ในข้อเท็จจริงบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเอกชน ควรก ำหนดระยะถอยร่นแทน
โดยกำรก ำหนดเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ก ำหนดถอยร่น 6 เมตรแรก เพ่ือป้องกันกำรรุกล้ ำ
และ 2. ก ำหนดถัดจำกถอยร่น 6 เมตร ถึง 15 เมตร เพ่ือห้ำมกำรสร้ำงอำคำรตำมเจตนำรมณ์ 
ที่ประสงค์จะห้ำม 
 10. ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นควรจะต้องมีแผนที่ระดับควำมสูงต่ ำของพ้ืนที่
เพ่ือให้ทรำบถึงทิศทำงกำรไหลของน้ ำ เนื่องจำกมีบึงในพ้ืนที่จ ำนวนหลำยแห่งด้วยกัน
และจะควบคุมอย่ำงไรไม่ให้กำรสร้ำงถนนหรือบ้ำนจัดสรรจะเกิดกำรถมดินและขวำงทำงน้ ำ  
ที่จะไหลลงบึงต่ำง ๆ หรือไหลไปตำมทิศทำงท่ีก ำหนด 
มติทีป่ระชุม  1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
 ตามท่ีเสนอ โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
 ผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  

  1.1 ให้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่ด้านความม่ันคงทางทหารเป็นอีกหนึ่ง
หัวข้อ ในเอกสารประกอบการประชุมผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น 
(ปรับปรุงครั้งที่ 3) และผังเมืองรวมทุกผัง 

  1.2 ให้ตรวจสอบแก้ไขการเขียนข้อก าหนดอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอาคาร (FAR).ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมฯ และให้ทบทวน 
การก าหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลัง
ต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (FAR).และอัตราส่วนพื้นที่
อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (BCR) 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ก าหนดไว้ค่อนข้าง
สูงมาก เนื่องจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่ต้องควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดมากเกินไป  

  1.3 ให้เพิ่มเติมการก าหนดระยะถอยร่นริมฝั่งแม่น้ าล าคลอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

  1.4 ให้ตรวจสอบการเขียนข้อก าหนดวรรคสองที่ก าหนด
 ห้ามซ้ าซ้อนกันในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) ให้ถูกต้อง 
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2.24 
 
 

   1.5 ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  
ที่ก าหนดไว้ตามริมฝั่งแม่น้ าล าคลอง ว่ามีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ 
เนื่องจากเจตนารมณ์ของการก าหนดที่ดินประเภทดังกล่าวคือ ที่ดิน
ที่เป็นของรัฐหรือที่ดินสาธารณประโยชน์ หากตรวจสอบแล้ว 
มีที่เอกชนจ านวนมากควรยกเลิกที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ก าหนดไว้
บริเวณริมคลองออก แล้วก าหนดเป็นข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินแทน โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) ทั ้งนี ้ให้มีการก าหนดระยะเว้นว่างริมฝั ่งคลอง  
ในข้อก าหนดด้วย 

  2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา 17 (5) 
ได้แก่ 

   (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน 
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร  

   (ซ) ข้อก าหนดอ่ืนที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 

  3. ให้ส านักผังเมืองรวม กองนิติการ ส านักวิศวกรรมการผังเมือง
และส านัก/กองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไข ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ผังเมืองรวมชุมชนเขำพระ.-.นำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ 

ด ำเนิ นกำรโดยกรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิ กำรและผั งเมื อง 
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 39.92 ตำรำงกิโลเมตร  
หรือ 24,949 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลเขำพระ บำงส่วนของต ำบลนำงบวช 
บำงส่วนของต ำบลหัวเขำ อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช และบำงส่วนของต ำบลกระเสียว  
อ ำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5 แห่ง  
ประกอบด้วย เทศบำลต ำบลนำงบวช เทศบำลต ำบลเขำพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เขำพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงบวช และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระเสียว  
มีจ ำนวนประชำกรในเขตวำงผัง ปี พ.ศ. 2558 จ ำนวน 13,933 คน อัตรำกำรเติบโต 
ร้อยละ 0.33 ต่อปี จ ำนวนประชำกรอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำในปี พ.ศ. 2578 มีจ ำนวน
ประชำกร 14,900 คน ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและไม่ได้รับกำรยกเว้น
ข้อก ำหนดบำงประกำรตำมมำตรำ 17 (5) เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 
(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 ได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผัง
ตำมข้ันตอนของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เนื่องจำกมีภำคประชำชนซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม 
ชุมชนเขำพระ - นำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอให้ภำคประชำชนได้มำชี้แจงให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง เพ่ือให้กรรมกำรผังเมืองได้มีข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 2. ตำมหลักกำรของถนนเดิมขยำยเมื่อกฎกระทรวงฯ ประกำศบังคับใช้แล้ว 
จะไม่มีกำรเวนคืนที่ดินหรือสั่งให้รื้อถอนบ้ำนเรือนได้ทันทีจนกว่ำจะมีงบประมำณ 
ในกำรจัดสร้ำง ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลำอีกนำน อำคำรบ้ำนเรือนที่มีอยู่แล้วก็สำมำรถ     
อยู่ได้ตำมเดิม สำมำรถซ่อมแซมบ้ำนเรือนได้ตำมปกติ แต่เมื่อใดที่มีกำรรื้อแล้วสร้ำงใหม่
ต้องถอยร่นตำมกฎกระทรวงฯ 
 3. ภำพรวมของผังเมืองรวมชุมชนเขำพระ - นำงบวช ถือว่ำเป็นผังขนำดเล็ก
ระดับอ ำเภอ ซึ่งมีเทศบำลต ำบลเขำพระและเทศบำลต ำบลนำงบวชเป็นศูนย์กลำงหลัก 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีกำรวำงผังเมืองมำก่อน ดังนั้น ในรำยละเอียดจะไม่สำมำรถ
เปรียบเทียบได้ว่ำผังเดิมเป็นอย่ำงไรแล้วผังที่ปรับปรุงเป็นอย่ำงไร เป็นเรื่องของกำรเริ่ม 
วำงผังใหม่ตำมวิสัยทัศน์ใหม่  คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
ได้พิจำรณำในภำพรวมเป็นหลัก คือ ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังระบบกำรคมนำคมขนส่ง 
หรือผังอ่ืนใดที่ เป็นลักษณะของภำพรวมแต่ ในขั้นตอนกำรปิดประกำศ 90 วัน 
แล้วมีผู้ยื่นค ำร้องเข้ำมำนั้น จะมีคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำค ำร้องฯ  
จะเป็นกำรพิจำรณำเฉพำะเรื่องแต่อย่ำงไรก็ตำมในข้อก ำหนดของผังเมืองรวม 
ชุมชนเขำพระ - นำงบวช ส่วนใหญ่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่มี 2 ประเด็น 
ที่เห็นควรปรับปรุงแก้ไข คือ ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตโดยเฉพำะที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้มีกำรจัดสรรเพ่ือกำรอยู่อำศัยในที่มีขนำดแปลงที่ดิน 
ไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงวำซึ่งหมำยควำมว่ำเพ่ือไม่ต้องกำรให้ เกิดควำมแออัด  
และอีกประเด็นหนึ่งที่ส ำคัญคืออนุญำตให้มีกำรจัดสรรเพ่ือกำรพำณิชยกรรมด้วย  
ในเกณฑ์ที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงกำรจัดสรรเพ่ือกำรอยู่อำศัย ซึ่งเห็นว่ำมำกเกินไป 
เพรำะโดยมำตรฐำนทั่วไปแล้วที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จะห้ำม
จัดสรรเรื่องกำรอยู่อำศัย หำกมีควำมจ ำเป็นหรือมีแนวโน้มที่สมควรจะอนุญำตให้
จัดสรรเพ่ือกำรพำณิชยกรรมในพ้ืนที่โครงกำรทั้งในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 
(สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่ควรเกินร้อยละ 10  
ส่วนประเด็นอื่น ๆ เห็นว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนแล้วจึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบ 
ผังเมืองรวมชุมชนเขำพระ - นำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรีได้ 
 4. ประเด็นกำรขยำยถนนสำย ก1 นั้น เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจของประชำชน 
ถึงวิธีกำรปฏิบัติของผังเมืองอย่ำงแท้จริง จึงเห็นว่ำควรมีกำรอธิบำย ให้ประชำชน 
เกิดควำมเข้ำใจตรงกันตั้งแต่ในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน เพ่ือไม่ให้ 
เกิดปัญหำดังกล่ำว ส่วนถนนสำย ก4 จำกที่กล่ำวว่ำมีถนนเชื่อมถึง 7 สำยแล้ว 
ยังมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเพ่ิมถนนโครงกำรสำย ก4 หรือไม่ และเรื่องถนนสำย ค๑  
ทีก่ล่ำวว่ำอำจจะมีผลกระทบต่อกำรระบำยน้ ำนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร 
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  5. ถนนสำยหลักระยะทำงประมำณ 2 กิโลเมตร มีถนนสำยเล็กที่เชื่อมจ ำนวน 
7 สำย ระยะห่ ำงของถนนสำยเล็ กจะไม่ ถึ ง 500 เมตร ดั งนั้ นจึ งเห็ นว่ ำ ไม่ มี 
ควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดถนนโครงกำรสำย ก4 ส่วนถนนที่ล้อมรอบเขำ ล้อมรอบบึง 
มีกำรน ำระยะทำงเทียบกับพ้ืนที่หรือไม่ จึงฝำกเรื่องนี้ไว้ด้วยเพรำะเป็นเรื่องส ำคัญ  

มติที่ประชุม    1. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
ไปปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้   

      1.1 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ 
และวัตถุประสงค์ของการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - 
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

      1.2 ให้ส านักวิศวกรรมการผังเมืองพิจารณาทบทวนการก าหนด
ถนนสาย ก 1 – ก 4 และถนนสาย ค 1 เพื่อให้เกิดความรอบคอบ
เหมาะสมและลดผลกระทบต่อประชาชน 

    1.3 ให้พิจารณาทบทวนข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของที่ดิน
  ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง).และที่ดินประเภทชนบท
  และเกษตรกรรม (สีเขียว) เรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
  เว้นแต่การจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่ มีขนาด 
  แปลงที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา และ 100 ตารางวา และเรื่อง 
  การจัดสรรที ่ด ิน เพื ่อประกอบพาณิชยกรรมที ่เป็นส่วนหนึ ่ง  
  ของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งจากเดิมที่ก าหนดไม่เกิน 
  ร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ให้ปรับเป็นไม่เกินร้อยละ 10
  ของพื้นที่โครงการทั้งหมด.รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขข้อก าหนด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ 
  และผังเมือง 

      2. เห็นชอบให้ยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรา 17 (5) 
ได้แก่ 

      (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน 
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร 

    (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 
      (ซ) ข้อก าหนดอ่ืนที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม

ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 
      3. ให้ส านักผังเมืองรวม ส านักวิศวกรรมการผังเมือง กองนิติการ 

และส านัก/กองที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไป 
ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วเสนอคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน าไปปิดประกาศ 90 วัน ต่อไป 

 

 

 



 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำค ำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

ตำมมำตรำ 24 
  



3. เรื่อง การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๔ 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครัง้ที่/วันที่ประชุม) 

3.๑ เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ 
ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งมีส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผัง 54.91  
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 34,318 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของต ำบลจอมทอง
และบำงส่วนของต ำบลบ้ำนหลวง ต ำบลข่วงเปำ ต ำบลดอยแก้ว และต ำบลสบเตี๊ยะ 
อ ำเภอจอมทอง ประกอบด้วยเทศบำลต ำบลจอมทอง เทศบำลต ำบลบ้ำนหลวง 
เทศบำลต ำบลข่วงเปำ เทศบำลต ำบลดอยแก้ว และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบเตี๊ยะ 
ไม่มีพ้ืนที่ เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำรและได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำร 
ตำมมำตรำ 17 (5) ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง  
ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ด ำเนินกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นประชำชน เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 ก่อนมีพระรำชบัญญัติ 
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ โดยได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ 
จำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 ได้น ำไปปิดประกำศ 90 วัน 
เพ่ื อ ให้ ป ระชำชน ผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย ไป ตรวจดู แล ะยื่ น ค ำร้ อ ง  ตั้ งแต่ วั น ที่  
7 เมษำยน 2560 ถึงวันที่  5 กรกฎำคม 2560 เมื่อครบก ำหนดมีค ำร้อง  
จ ำนวน 2 ฉบับ 209 รำย 2 เรื่อง โดยเป็นค ำร้องด้ำนโครงกำรคมนำคม 
และขนส่งทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้น ำค ำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง 
เมื่ อวันที่  20  กรกฎำคม 2560  กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง เมื่ อวั นที่  
27 กรกฎำคม 2560 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เมื่อวันที่ 
25 สิงหำคม 2560 ส ำหรับผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
ทั้ง 2 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 
 ค าร้องด้านคมนาคมและขนส่ง (จ ำนวน 2 เรื่อง) 
 เรื่องที่ 1 ขอยกเลิกถนน สำย ข ๑ (ถนนเดิมก ำหนดให้ขยำยเขตทำง 
และถนนโครงกำรก่อสร้ำงใหม่) 
 บริเวณค ำร้อง ถนนโครงกำรสำย ข 1 
 ผู้ร้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ 196 รำย ได้แก่ ดร. ภัทรธนิษฐ ศรีจอมทอง  
และรำษฎรผู้ร้องอ่ืน รวม 196 รำย 
 เหตุผลกำรขอแก้ไข 
 1. กำรก่อสร้ำงถนนโครงกำรสำย ข 1 ท ำให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย 
เนื่องจำกมีบ้ำนเรือนตั้งอยู่ริมถนนเดิมหลำยหลังหำกถูกเวนคืนที่ดินจะเหลือน้อย 
ไม่สำมำรถท ำกำรก่อสร้ำงบ้ำนใหม่ได้ อีกทั้ง ถนนเส้นดังกล่ำวเป็นถนนภำยในชุมชน 
ที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรจรำจรหนำแน่น เนื่องจำกมีถนนสำยหลัก คือทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 108 และถนนโครงกำรสำย ค ทำงด้ำนทิศตะวันออกของผังท ำหน้ำที่   
เป็นถนนเลี่ยงเมืองอยู่แล้ว ถนนเส้นดังกล่ำวปัจจุบันเป็นถนนที่สัญจรไปมำระหว่ำง
ชุมชนเล็ก ๆ เท่ำนั้น จึงไม่ควรที่จะขยำย 

ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 19 ม.ค. 61 
วำระท่ี 4.2.1 
หน้ำ 17 - 22 
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 2. ถนนโครงกำรบริเวณดังกล่ำวตั้งอยู่ริมแม่น้ ำแม่กลำง ซึ่งมีกำรปลูกไผ่สีสุก
เป็นแนวตลอดสองฝั่งล ำน้ ำ เพื่อใช้ยึดตลิ่งป้องกันไม่ให้พังในฤดูน้ ำหลำก โดยมีอำยุ
เกือบ 200 ปี 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ยกค ำร้อง
โดยให้คงถนนสำย ข ๑ ไว้ตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งที่ร่ำงผังเมืองรวม 
ชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ก ำหนด เนื่องจำก  
 ๑. เป็นถนนสำยรองที่ช่วยรองรับและแบ่งเบำกำรจรำจรจำกทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๑๐๘ และลดปริมำณกำรจรำจรที่จะผ่ำนเขตชุมชนเมืองต่ำง ๆ  
 ๒. เป็นถนนที่เชื่อมโยงโครงข่ำยจรำจรจำกด้ำนทิศเหนือมำสู่ด้ำนทิศใต้ 
ซึ่งเชื่อมโยงกำรเดินทำงระหว่ำงอ ำเภอจอมทองกับอ ำเภอต่ำง ๆ  ในจังหวัดเชียงใหม ่
 3. เป็นถนนที่ช่วยกระจำยปริมำณกำรจรำจรไปทำงด้ำนทิศตะวันตก 
ของชุมชนและส่งเสริมกำรขยำยตัวของเมืองไปด้ำนทิศตะวันตกด้วย 
 ๔. เป็นถนนที่รองรับและให้บริกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมำยเลข ๒.๔, ๒.๘, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒, 
๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๗  และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมำยเลข ๕.๒, ๕.๖, ๕.๘  และ ๕.๑๐ 
 ๕. เป็นถนนที่เป็นคันป้องกันน้ ำท่วมด้ำนทิศตะวันตก ซึ่งจะช่วยป้องกัน
น้ ำท่วมด้ำนทิศตะวันตก และช่วยป้องกันน้ ำป่ำไหลหลำกหรือเอ่อล้นจำก 
เขตอุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์และแม่น้ ำแม่กลำง  
 ๖. เป็นถนนที่ ช่วยลดผลกระทบต่อพระธำตุจอมทองให้น้ อยลง  
โดยช่วยแบ่งเบำปริมำณรถบรรทุกขนำดใหญ่ที่จะแล่นผ่ำนพระธำตุจอมทอง  
 ๗. ประชำชนที่อยู่ในเขตทำงที่ถนนตัดผ่ำนจะยังไม่ต้องรื้อย้ำยอำคำร
ในทันทีหรือสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตำมเดิมต่อไป ทั้งนี้ กำรพัฒนำถนนตำม 
ผังเมืองจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยควบคุมขนำดเขตทำงตำมกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมเมื่อมีกำรรื้ออำคำรเก่ำเพ่ือก่อสร้ำงใหม่ หรือจนกว่ำรัฐจะมีแผนงำน/
โครงกำร และงบประมำณก่อสร้ำงถนนตำมผังเมือง 
 ๘ . กิ จกำรที่ ด ำ เนิ นกำรมำก่ อนกฎหมำยผั งเมื อ งรวมใช้บั งคั บ  
แม้ข้อก ำหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อได้ 
ตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม ยกค าร้ อง โดยให้ คงถนนสาย ข ๑ ไว้ตามแผนผั งแสดง
 โครงการคมนาคมและขนส่งตามร่างผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง
 จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิ การและผังเมือง และคณะ 
 ที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ 
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  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 
 บริเวณค ำร้อง ถนนโครงกำรสำย ก 1 – ก 7 ถนนโครงกำรสำย ข 1 – ข 2 
และถนนโครงกำร ค 1 – ค 2 

 ผู้ร้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ 13 รำย ได้แก่ นำยวินิจ จินใจ และรำษฎรผู้ร้องอ่ืน 
รวม 13 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข กำรวำงผังคมนำคมและขนส่งไม่เหมำะสมกับ
ชุมชนจอมทองและส่งผลกระทบต่อท้องถิ ่นและของประเทศชำติโดยรวม  
เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งก่อนและขณะด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม 
กระท ำกำรโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดกำรเคลือบแคลงสงสัยกำรขัดกันในผลประโยชน์ 
ของกลุ่มคนบำงกลุ่มกับประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
ยกค ำร้อง โดยให้คงแนวถนนและขนำดเขตทำงของถนนโครงกำรถนนสำย ก  
สำย ข  และสำย ค ทุกเส้นทำงไว้ตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง
ที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 ๑. เป็นถนนโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องมี 
เพ่ือรองรับกำรจรำจรและขนส่งในเขตชุมชนเมือง 
 ๒. ถนนโครงกำรสำย ก และสำย ข ทุกเส้นทำง เป็นถนนที่ท ำหน้ำที่
รองรับปริมำณกำรจรำจรภำยในชุมชน และเป็นโครงกำรที่เชื่อมโยงพ้ืนที่และ
กิจกรรมกำรใช้ที่ดินของชุมชนให้มีศักยภำพมีกำรสัญจรไปมำโดยสะดวกและรวดเร็ว 
 ๓. เจตนำรมณ์ของกำรก ำหนดถนนโครงกำรสำย ค เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรจรำจร
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๘ โดยท ำหน้ำที่เป็นถนนเลี่ยงเมือง (Bypass.Road) 
มิได้ต้องกำรหรือส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพ้ืนที่หรือกำรตั้งถิ่นฐำนตำมแนวถนน 
 ๔. กำรเปลี่ยนแนวถนนโครงกำรสำย ค จำกด้ำนทิศตะวันออก 
ไปด้ำนทิศตะวันตกและกำรลดขนำดเขตทำงจำก ๔๐ เมตร เป็น ๑๖ เมตร  
จะท ำให้บทบำทและหน้ำที่ของถนนเลี่ยงเมืองที่รองรับกำรจรำจรควำมเร็วสูง
เปลี่ยนเป็นถนนภำยในชุมชนที่รองรับกำรจรำจรควำมเร็วต่ ำ 
 ๕. โครงกำรถนนสำย ค หำกอยู่ด้ำนทิศตะวันออก จะสำมำรถเชื่อมต่อ 
กับจังหวัดล ำพูนได้ แต่ถ้ำอยู่ด้ำนตะวันตกซึ่งสภำพภูมิประเทศไม่เหมำะสม  
อำจก่อปัญหำอุทกภัยมำกข้ึนแก่ชุมชน 
 ๖. ประชำชนที่อยู่ในเขตทำงที่ถนนตัดผ่ำนจะยังไม่ต้องรื้อย้ำยอำคำร
ในทันที หรือสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตำมเดิมต่อไป ทั้งนี้ กำรพัฒนำถนน
ตำมผังเมืองจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยควบคุมขนำดเขตทำงตำม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม เมื่อมีกำรรื้ออำคำรเก่ำเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรหรือจนกว่ำ
รัฐจะมีแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณก่อสร้ำงถนนตำมผังเมือง  
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗. กิจกำรที่ด ำเนินกำรก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ 
๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงแนวถนนและขนาดเขตทางของถนน 
 โครงการถนนสาย ก  สาย ข  และสาย ค ทุกเส้นทางไว้ตาม
 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งที่ร่างผังเมืองรวม
 ชุ มชนจอมทอง  จั งห วัด เชี ย งให ม่  ก าหนด  ต ามมติ
 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ
 และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมฯ 

เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ 
ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซึ่งมีส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด ำเนินกำร มีพื้นที่วำงผัง 53.83 
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 33 ,644 .ไร่ ครอบคลุมพื้นที ่ทั ้งหมดของ
ต ำบลช่อแล และบำงส่วนของต ำบลอินทขิล ต ำบลบ้ำนเป้ำ และต ำบลแม่หอพระ 
อ ำเภอแม่แตง ประกอบด้วยเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลอินทขิล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่หอพระ ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้น 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5) ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ 
เพ่ื อให้ เป็ น ไปตำมวัตถุป ระสงค์ ของผั งเมื อ งรวมทุ กประกำร ตำมมติ
คณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำก 
ได้ด ำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 
ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ 
ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2559  
น ำไปปิดประกำศ 90 วัน เพ่ือให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นค ำร้อง 
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษำยน 2560 ถึงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 เมื่อครบก ำหนด 
มีค ำร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย 1 เรื่อง โดยเป็นค ำร้องด้ำนข้อก ำหนดในประเด็น
ค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทั้งนี้  ได้น ำค ำร้องเสนอ 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนำ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 และคณะอนุกรรมกำร 
ผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2560 ส ำหรับผลกำรพิจำรณำ 
ทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นต่ำงกัน รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 
 ค าร้องด้านข้อก าหนด (จ ำนวน 1 เรื่อง) 
 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวที่ไม่ใช่กำรจัดสรรที่ดิน เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 19 ม.ค. 61 
วำระท่ี 4.2.2 
หน้ำ 22 - 25 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 และ 5.6 

 ผู้ร้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ 1 รำย คือ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินข้อที่ 10 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรอง ซึ่งในวรรคหนึ่ง (2) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ
ห้ำสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต เทศบำลเห็นว่ำหำกมีแปลงที่ดินแปลงเล็ก      
ที่จะแบ่งให้ลูกหลำนในอนำคตจะไม่สำมำรถก่อสร้ำงบ้ำนได้ 
 2. เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำมีควำมต้องกำรอนุรักษ์และส่งเสริม
พ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งไม่ต้องกำรให้มีนำยทุนมำกว้ำนซื้อที่ เพ่ือประกอบกิจกำรโรงแรม
ในพ้ืนที่ดังกล่ำวอยู่แล้ว แต่เห็นว่ำหำกคนในพ้ืนที่ต้องกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ืออยู่อำศัย 
ซึ่งเป็นบ้ำนเดี่ยวก็เห็นควรให้ด ำเนินกำรได ้
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนำ ให้ตำมค ำร้องบำงส่วน 
โดยเพ่ิมเติมข้อก ำหนดให้กำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวเป็นกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินหลักในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจำกกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวเป็นกำรอยู่อำศัย 
ซึ่งคนในชุมชนใช้พ้ืนที่ ไม่ใช่เป็นบุคคลภำยนอก ซึ่งหำกประชำชนมีที่ดินแปลงเล็ก
อำจส่งผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่ได้ 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ 
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ยกค ำร้อง โดยให้คงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขี ยว) 
ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด 
 ๑. ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนของที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ประชำชน
สำมำรถปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวได้อยู่แล้ว 
 ๒. ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรอง (Minor Use) ไม่ได้ก ำหนด
หรือจ ำกัดร้อยละของกำรใช้ที่ดิน ประชำชนสำมำรถก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยประเภท
บ้ำนเดี่ยวจ ำนวนกี่หลังก็ได้ แต่จะต้องมีควำมสูงไม่เกิน ๗ เมตร และจะต้องมี
ที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
 ๓. กำรก ำหนดให้ที่อยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวเป็นกำรใชป้ระโยชน์ที่ดินหลกั 
(Major Use) แม้จะไม่ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขควำมสูงและที่ว่ำงตำมข้อก ำหนด 
แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะต้องมีระยะเว้นว่ำงโดยรอบอำคำรจำกเขตที่ดิน 
ซึ่ งต้ องมี ที่ ว่ ำงของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่ นขออนุญำตใกล้ เคี ยงร้อยละ ๕๐ ตำมเงื่อนไข 
ในข้อก ำหนด 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 

3.3 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 อนุ รั กษ์ ชน บ ทและเกษ ตรกรรม  (สี ข าว มี กรอบ และ 
 เส้นทแยงสีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา
 จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมเมืองตากใบ 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) ด ำเนินกำรวำง
และจัดท ำผังเมืองรวม โดยเทศบำลเมืองตำกใบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไพรวัน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำใหม่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขุนทอง  
องค์บริหำรส่วนต ำบลพร่อน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะสะท้อน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโฆษิต และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำนำค ร่วมกับกรมโยธิกำรและผังเมือง 
มีพ้ืนที่วำงผังประประมำณ 199.99 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบำล
เมืองตำกใบ ต ำบนเจ๊ะหำ ต ำบลไพรวัน ต ำบลศำลำใหม่ ต ำบลเกำะสะท้อน 
ต ำบลนำนำค และบำงส่วนของพ้ืนที่ต ำบลบำงขุนทอง ต ำบลพร่อน ต ำบลโฆษิต 
อ ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส (ได้ถ่ำยโอนภำรกิจกำรวำงและปรับปรุงผังเมืองรวม
ให้ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่  เมื่อวันที่  14 มีนำคม 2548) มีพ้ืนที่เกี่ยวกับ 
ควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ พ้ืนที่ชำยแดนอ ำเภอตำกใบ และได้รับกำรยกเว้น
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5) ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ 
เพ่ื อให้ เป็ น ไปตำมวัตถุป ระสงค์ ของผั งเมื อ งรวมทุ กประกำร ตำมมติ
คณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำก 
ได้ด ำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2552 
ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2558 ประกำศใช้บังคับ 
ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2557  
ได้น ำปิดประกำศ 90 วัน เพ่ือให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นค ำร้อง 
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวำคม 2557 – 3 มีนำคม 2558 เมื่อครบก ำหนดปรำกฏว่ำ 
มีค ำร้อง 80 ฉบับ 80 รำย 4 เรื่อง เป็นค ำร้องด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน 7 ฉบับ  
7 รำย 2 เรื่องและเป็นค ำร้องกำรแก้ไขข้อก ำหนด จ ำนวน 73 ฉบับ 73 รำย 2 เรื่อง ทั้งนี้ 
ได้น ำค ำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองตำกใบ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จ ำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2558 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2559 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
ส ำหรับผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นต่ำงกัน 4 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 19 ม.ค. 61 
วำระท่ี 4.2.3 
หน้ำ 25 - 36 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันทีป่ระชุม) 

  ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 2 เรื่อง) 
 เรื่องที่ 1 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งเป็น
บริเวณหมำยเลข 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.5 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำยมูหะอะมิง มำแอ (นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไพรวัน) 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็น 
ดินทรำยไม่เหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรม จึงขอเปลี่ยนเป็นที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำในพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำวให้สำมำรถประกอบกิจกำร
เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมได้ ตลอดจนเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (AEC) 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองตำกใบ เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน 
เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๕.๒ ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ ฟำกใต้ 
ตั้งแต่แนวเขตผังเมืองรวมเมืองตำกใบด้ำนตะวันตก ไปจดกับแนวเขตที่ดิน
ส ำหรับที่หลวง (ที่ นสล.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนจ ำชั่วครำวโคก – กระดูกหม ู
และสถำนีพัฒนำที่ดินนรำธิวำส และเส้นขนำนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลำง 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ และจดแนวป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำโคกไม้เรือ
ให้เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้
มีระยะถอยร่น 15 เมตร จำกริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ฟำกใต้ 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ 
เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน โดยมีเงื่อนไข 5 ประกำร ดังนี้ 
 1. ให้เปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)  
เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 5.2 
บำงส่วน ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ฟำกใต้ ตั้งแต่แนวเขตผังเมืองรวม
เมืองตำกใบด้ำนตะวันตก ไปจดกับแนวเขตที่ดินส ำหรับที่หลวง (ที่ดิน นสล.)  
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนจ ำชั่วครำวโคกกระดูกหมูและสถำนีพัฒนำที่ดินนรำธิวำส
และเส้นขนำนระยะ 1 ,000 เมตร กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
4084 และจดแนวป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกไม้เรือ ให้เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
 2. พ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
ให้มีระยะถอยร่น 15 เมตร จำกริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ฟำกใต้  
 3..พ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 
(สีม่วง) ให้มีกำรก ำหนดแนวกันชน (Buffer Zone) โดยรอบ โดยบริเวณพ้ืนที่
อุตสำหกรรมที่ติดแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติควรมีเขตกันชนไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร 
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  4. พ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ  
(สีม่วง) ให้ด ำเนินกำรโรงงำนอุตสำหกรรมได้เฉพำะอุตสำหกรรมที่ต่อเนื่อง 
กับเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมหรืออุตสำหกรรมพลังงำน 
บำงประเภทที่ มีควำมเหมำะสมกับ พ้ืนที่ ที่ ไม่มีมลพิษ หรือส่ งผลกระทบ 
ต่อสภำพแวดล้อมและชุมชน  
 5. ให้ส ำนักผังเมืองรวมปรึกษำหำรือกับจังหวัด ในกำรก ำหนดประเภท
อุตสำหกรรมที่ เหมำะสมกับพ้ืนที่ ซึ่ งต้องไม่มีมลพิษหรือส่ งผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อมและชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรน ำเสนอคณะกรรมกำร
ผังเมืองต่อไป เนื่องจำก 
 1) บริเวณ พ้ืนที่ค ำร้องมีสภำพเป็นดินทรำย ซึ่ งเหมำะสมกับ
อุตสำหกรรมมำกกว่ำเกษตรกรรม 
 2) บริเวณพ้ืนที่ค ำร้องเหมำะต่อกำรพัฒนำเป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรม 
เพรำะอยู่ใกล้ด่ำนชำยแดนไทย - มำเลเซีย ทั้งด่ำนตำกใบ ด่ำนบูเก๊ะตำ และอยู่ 
ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ 
 3) เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในท้องถิ่นที่ต่อเนื่องจำก
ภำคเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
 4) เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่ เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิ เศษ 
ในจังหวัดนรำธิวำสซึ่งแม้จะมีกำรก ำหนดพ้ืนที่อุตสำหกรรมไว้แล้ว แต่ก็ยัง 
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
 5) สนับสนุนนโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

มติที่ประชุม ให้ตามค าร้องบางส่วน ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีเงื่อนไข
 ดังนี้   
  ๑. ให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒ 
 (บางส่วน) ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต้ 
 โดยมีขอบเขตตั้งแต่แนวเขตผังเมืองรวมเมืองตากใบด้านทิศ
 ตะวันตก ไปจดแนวเขตที่ดินส าหรับที่หลวง (ที่ดิน นสล.)  
 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนจ าชั่วคราวโคกกระดูกหมูและสถานี
 พัฒนาที่ดินนราธิวาส โดยให้มีเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
 กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ และจด
 แนวป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
   ๒. พื้นที่ท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
 คลังสินค้า (สีม่วง) ให้มีระยะถอยร่น ๑๕ เมตร จากริมทางหลวง
 แผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต้ 
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  ๓. พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
 และคลังสินค้า (สีม่วง) ให้มีการก าหนดเขตกันชน (Buffer Zone)
 ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร โดยรอบบริเวณ ยกเว้นบริเวณด้านที่ติดกับ
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔  
   ๔. พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
  และคลังสินค้า (สีม่วง) ให้สามารถด าเนินการโรงงานอุตสาหกรรม
  ได้ เฉพาะอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่ องกับ เกษตรกรรมหรือ 
  เกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมพลังงาน 
  บางประเภทที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งต้องไม่มีมลพิษ
  หรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนตามที่เสนอ 

 เรื่องที่ 2  ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) ให้ เป็นที่ ดินประเภทอุตสำหกรรม 
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข 6.5 และ 6.6 
 ผู้ ร้อง จ ำนวน 6 ฉบับ 6 รำย ได้แก่  นำยกูมำฮำมะอำฟิส กำเซ็ ง  
และผู้ร้องอ่ืน รวม 6 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกที่ดินบริเวณนี้ไม่อุดมสมบูรณ์ ไม่คุ้มค่ำ 
ต่อกำรท ำเกษตรกรรม จึงขอเปลี่ยนที่ดินบริเวณนี้ ให้สำมำรถประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรมได้ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองตำกใบ เห็นควรยกค ำร้องโดยมีเงื่อนไข
ให้ไปแก้ไขเปลี ่ยนแปลงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที ่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เฉพำะบริเวณริมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๔๐๕๗ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสำหกรรมได้ ทั้งนี้ 
รำยละเอียดให้เป็นไปตำมกำรพิจำรณำค ำร้องด้ำนกำรแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเรื่องที่ 2  
 กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง  และคณะอนุกรรมกำรผัง เมือ ง
พิจำรณำค ำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๖.๕ และ ๖.๖ ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด 
เนื่องจำก 
 ๑. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
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  ๒. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นพ้ืนที่ที่เหมำะสมกับกำรเกษตรกรรม มีคุณค่ำ
ควรรักษำและอนุรักษ์ไว้ก่อน 
 ๓. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นเขตโครงกำรชลประทำน ซึ่งรัฐได้ลงทุน
พัฒนำโครงข่ำยคลองส่งน้ ำไว้แล้ว 

มติที่ประชุม เห็นควรยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
 สี เขี ยว) บริ เวณ หมายเลข ๖ .๕  และ ๖ .๖  ไว้ตามที่ 
 ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจาก 
  1. เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการก าหนดที่ดิน 
 ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
 และเส้นทแยงสีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
 และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
  2. พื้นที่บริเวณค าร้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม 
 มีคุณค่าควรรักษาและอนุรักษ์ไว้ 
  3. พื้นที่บริเวณค าร้องเป็นเขตโครงการชลประทาน  
 ซึ่งรัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงข่ายคลองส่งน้ าไว้แล้ว 
 

 ค าร้องด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 2 เรื่อง) 
 เรื่องที่ ๑ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ซึ่งเป็นบริเวณ 
ในท้องที่ต ำบลไพรวัน ให้สำมำรถประกอบกิจกำรต่อไปนี้ 
 1) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
 2) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม 
 3) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 
 4) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้ำนแถว 
หรือตึกแถว 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 5.5, 5.2 (บำงส่วน), 5.3, 5.4 (บำงส่วน) และ 5.5 (บำงส่วน) บริเวณ 
ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4084 ซึ่งเป็นบริเวณในพ้ืนที่ต ำบลไพรวัน 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 72 ฉบับ 72 รำย ได้แก่ นำยมูหะอะมิง  มำแอ (นำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลไพรวัน) และผู้ร้องอ่ืนรวม 72 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นดินทรำย
ไม่เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตรกรรม จึงขอให้แก้ไขข้อก ำหนดตำมร่ำงผังเมืองรวม
เมืองตำกใบดังกล่ำว 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองตำกใบ ให้ตำมค ำร้อง โดยให้แก้ไข
ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)  
เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ และหมำยเลข ๕.๕ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
ต ำบลไพรวัน ให้สำมำรถประกอบกิจกำรตำมค ำร้องได้ 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ให้ตำมค ำร้องบำงส่วน โดยมีเงื่อนไข ให้แก้ไข
เฉพำะที่ดินที่อยู่ฟำกเหนือของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ ซึ่งได้แก่บริเวณ
หมำยเลข ๕.๑ หมำยเลข ๕.๓ และบริเวณหมำยเลข ๕.๕ ในเขตพ้ืนที่ต ำบลไพร
วันให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้ตำมค ำร้องเท่ำนั้น 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ ให้ตำมค ำร้องบำงส่วน 
โดยมีเงื่อนไขให้แก้ไขเฉพำะบริเวณหมำยเลข ๕.๑, ๕.๓ และ ๕.๕ (บำงส่วน) 
ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่บริเวณฟำกเหนือของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ และอยู่
ในเขตพ้ืนที่ต ำบลไพรวัน ให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปนี้ 
 1) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
 2) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 
 3) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
และมีเงื่อนไขให้มีระยะถอยร่นจำกริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ เป็นระยะ 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร 
 เนื่องจำก 
 1) บริเวณพ้ืนที่ค ำร้องมีสภำพเป็นดินทรำยเป็นส่วนใหญ่ไม่เหมำะสม
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
 2) กำรก ำหนดระยะถอยร่น เพ่ือป้องกันไม่ให้อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
อยู่ใกล้เขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๘๔ ซึ่งช่วยให้กำรสัญจรของประชำชน
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมำกข้ึน 
 3) สนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่นในด้ำนที่อยู่อำศัย 
 4) สนับสนุนนโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

มติที่ประชุม ให้ตามค าร้องบางส่วน ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
  พิจารณาค าร้องฯ โดยมีเงื่อนไขให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณ
  หมายเลข ๕.๑, ๕.๓ และ ๕.๕ (บางส่วน) ซึ่ งเป็นที่ดิน 
  ที่อยู่บริเวณฟากเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ 
  และอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลไพรวัน ให้สามารถด าเนินกิจการ ต่อไปนี้ 
 1) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
   3) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว
 บ้านแถว หรือตึกแถว และมีเงื่อนไขให้มีระยะถอยร่นจากริมทางหลวง
 แผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครัง้ที่/วันที่ประชุม) 

  เรื่องที่ ๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม.(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข 6.3, 6.5, 
6.6 และ 6.7 ตำมแนวบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4057 ทั้ง 2 ฟำกถนน 
ซึ่งเป็นบริเวณในท้องที่ต ำบลพร่อน ต ำบลโฆษิต และต ำบลนำนำค ให้สำมำรถ
ประกอบกิจกำรประเภทพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมได้ 
 บริเวณค ำร้อง  ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข 6.3, 6.5, 6.6 และ 6.7 ตำมแนวบริเวณ
ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4087 ทั้ง 2 ฟำกถนน ซึ่งเป็นบริเวณในท้องที่
ต ำบลพร่อน ต ำบลโฆษิต และต ำบลนำนำค 
 ผู้ร้อง  จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำยกำหลง  แดงสุวรรณ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพร่อน 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
(AEC) และเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นท่ี  
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง  (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองตำกใบ ให้ตำมค ำร้อง โดยให้แก้ไข
ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เฉพำะบริเวณระยะขนำน ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลำง 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๕๗ ซึ่งอยู่ในต ำบลพร่อน ต ำบลโฆษิต และต ำบลนำนำค
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมได้ตำมค ำร้อง 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ยกค ำร้อง เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำว 
เป็น พ้ืนที่ เกษตรกรรมที่ต่อเนื่องกับพ้ืนที่ โครงกำรชลประทำน มีศักยภำพ 
และควำมเหมำะสมในกำรท ำนำข้ำว อีกทั้งพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม 
จึ ง ไม่ เห ม ำะสมต่ อก ำรใช้ ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น เพ่ื อป ระกอบ พำณิ ช ยกรรม 
หรืออุตสำหกรรม 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ ให้ตำมค ำร้องบำงส่วน 
โดยมีเงื่อนไข ๓ ประกำร ดังนี้ 
 1) ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพำะบริเวณพ้ืนที่
ต ำบลพร่อน ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๖.๓ (บำงส่วน), ๖.๕ (บำงส่วน) 
และ ๖.๖ (บำงส่วน) เฉพำะบำงส่วนของบริเวณระยะขนำน ๕๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๕๗ ทั้งสองฟำกถนน ซึ่งเป็นบริเวณ
พ้ืนที่ที่ขอบเขตจ ำกัดให้สำมำรถด ำเนินกำรโรงงำนอุตสำหกรรมได้เฉพำะ
อุตสำหกรรมที่ ต่ อ เนื่ องกับ เกษตรกรรม หรือ เกี่ ยวข้องกับ เกษตรกรรม 
หรืออุตสำหกรรมพลังงำนบำงประเภทที่มีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งต้องไม่มีมลพิษ
หรือส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมและชุมชน 
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(ครั้งที/่วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) ให้ส ำนักผังเมืองรวมปรึกษำหำรือกับส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดในกำรก ำหนดประเภทอุตสำหกรรมที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ (ที่ดินประเภท
อนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม ) ซึ่ งต้ องไม่ มี มล พิษหรือส่ งผลกระทบ 
ต่อสภำพแวดล้อมและชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรน ำเสนอคณะกรรมกำร
ผังเมืองต่อไป 
 3) ให้ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดและท้องถิ่นก ำหนดบริเวณ
พ้ืนที่ที่เหมำะสมของต ำบลพร่อน ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๖.๓ (บำงส่วน),.๖.๕ 
(บำงส่วน) และ ๖.๖ (บำงส่วน) เฉพำะบำงส่วนของบริเวณระยะขนำน ๕๐๐ เมตร
กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๐๕๗ ทั้งสองฟำกถนนที่จะให้
ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งต้องไม่มีมลพิษหรือส่งผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมและชุมชนโดยเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีขอบเขต 
 เนื่องจำก 
 1. ผู้ร้องเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพร่อน ควรมีสิทธิ์ร้องขอ
แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพำะที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพร่อน
เท่ำนั้น 
 2. ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม กิจกำรพำณิชยกรรม 
ที่ไม่ขัดกับข้อห้ำมสำมำรถด ำเนินกำรได้ในส่วนของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรอง ซึ่งให้
ใช้ได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละสิบ 
 3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเหมำะสมกับกำรเกษตรกรรมควรให้ใช้ประโยชน์
เพ่ืออุตสำหกรรมขนำดเล็กอย่ำงจ ำกัด 

มติที่ประชุม ให้ตามค าร้องบางส่วน ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ โดยมีเงื่อนไข ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนด 
 การใช้ประโยชน์ที่ ดิน เฉพาะบริ เวณ พื้ นที่ ต าบลพร่อน         
 ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
 มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓ (บางส่วน),  
 ๖.๕  (บางส่ วน ) และ ๖ .๖  (บางส่ วน ).เฉพาะบางส่ วน 
 ของบริเวณระยะขนาน ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข ๔๐๕๗ ทั้งสองฟากถนน ให้สามารถด าเนินการ
 โรงงานอุตสาหกรรมได้ เฉพาะอุตสาหกรรมที่ ต่ อ เนื่ อง 
 กับ เกษตรกรรม  หรือ เกี่ ยวข้ อ งกั บ เกษตรกรรม  หรือ
 อุตสาหกรรมพลังงานบางประเภทที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 
 ซึ่ งต้องไม่ มีมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 และชุมชนตามที่เสนอ  
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(ครั้งที/่วันที่ประชมุ) 

3.4  
 

เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร จังหวัดตรัง 
 ผังเมืองรวมชุมชนเกำะสุกร จังหวัดตรัง เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำร
วำงและจัดผังเมืองรวมโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดตรัง มีพ้ืนที่วำงผัง  
36 ตำรำงกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่บนบก 14 ตำรำงกิโลเมตร และพ้ืนที่ในทะเลตำมระยะขนำน 
1,000 เมตร กับแนวชำยฝั่งทะเล จ ำนวน 22 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด     
ของต ำบลเกำะสุกร อ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประกอบด้วยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะสุกร อ ำเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ไม่มีพ้ืนที่เก่ียวกับควำมม่ันคงทำงทหำร ได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ.17.(5).ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 
วันที่  29 ตุลำคม 2558 .เนื่องจำกได้ด ำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น 
ของประชำชน.เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2557 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับโดยได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎำคม ๒๕๕9 ได้น ำไปปิดประกำศ 90 วัน เพ่ือให้ประชำชน 
ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นค ำร้อง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2559 ถึงวันที่ 
14 มีนำคม 2560 เมื่อครบก ำหนดปรำกฏว่ำมีค ำร้อง 1 ฉบับ 1 รำย 1 เรื่อง 
เป็นค ำร้องด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณหมำยเลข.11.3.ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรของผู้ร้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ได้น ำค ำร้องเสนอคณะ 
ที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนเกำะสุกร เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำ
ค ำร้องฯ เมื่อวันที่  1 ธันวำคม 2560 ส ำหรับผลกำรพิจำรณำทั้ ง 3 คณะ  
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน รำยละเอียปรำกฏ ดังนี้ 
 ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 1 เรื่อง) 
 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมำยเลข 11.3 ที่ดิน
ประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน)  
ของผู้ร้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
 บริเวณค ำร้อง ที่ ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 11.3 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำยอนุวัฒน์ วำรีรัตน์ 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องด้วยได้มีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณ
หมำยเลข 11.3 ในที่ดินผู้ร้องประมำณ 3 ไร่ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนเกำะสุกร กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ  
เห็นควรให้ตำมค ำร้อง โดยให้เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร 

ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 23 พ.ค. 61 
วำระท่ี 4.2.1 
หน้ำ 12 - 14 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 
 
 
 
 
 
 

กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 11.3 (บำงส่วน) 
เฉพำะที่ดินของผู้ร้องเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) 
เนื่องจำก 
 1) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือครอบครอง 
โดยชอบด้วยกฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว 
หรือสำธำรณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่และใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกำรอ่ืนที่ไม่ขัดกับข้อห้ำม 
ไม่เกินร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดิน 
 2) พ้ืนที่ตำมค ำร้องเป็นที่ดินของประชำชนผู้ร้อง ที่มีเอกสำรสำรสิทธ์ น.ส. 3 ก 
(น.ส. 3) ซ่ึงผู้ร้องมีสิทธิ์ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย 
 3) ขอบเขตที่ดินประเภทสถำบันรำชกำรกำร กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 11.3 (บำงส่วน) มีควำมคลำดเคลื่อน
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยบริเวณที่หลวงแปลงอนุญำตที่ดินเลขที่ 141 ซ้อนทับกับ
บำงส่วนของแปลงที่ดินของผู้ร้อง ซึ่งมีเอกสำรสิทธิ์ น.ส.3 ก (น.ส. 3) 
 4) บริเวณพ้ืนที่ข้ำงเคียงที่ดินของผู้ร้องเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) โดยเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำควนใต้บ้ำนเสียมใหม่  
และป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรีป่ำควนใต้ บ้ำนเสียมใหม่ 
 5) ในหลักกำรผังเมืองบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ป่ำไม้ แม้ประชำชน
เจ้ำของที่ดินมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย แต่ควรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นที่ดินอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบริเวณเขตอนุรักษ์ป่ำไม้ 

มติที่ประชุม ให้ตามค าร้อง โดยให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน)
 บริเวณหมายเลข 11.3 (บางส่วน) เฉพาะที่ดินของผู้ร้องเป็นที่ดิน
 ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามมติ
 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร 

เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนตะพง จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
 ผังเมืองรวมชุมชนตะพง จังหวัดระยอง ประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ
ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๔๕ และ 
ได้ขยำยเวลำกำรใช้บังคับต่อไปอีก ๕ ปี หมดอำยุกำรบังคับใช้วันที่ ๒๙ มิถุนำยน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกำศขยำยเวลำกำรบังคับใช้ออกไปอีก ๑ ปี จ ำนวนสองครั้ง 
หมดอำยุบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ผังเมืองรวมชุมชนตะพง 
จังหวัดระยอง ได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่  ๑)  
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดระยอง  
มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ ๓๔.๔ ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลตะพง 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มี พ้ืนที่ เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่  
ค่ำยมหำสุรสิงหนำท โดยได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 23 พ.ค. 61 
วำระท่ี 4.2.2 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 
วันที่ 29 ตุลำคม 2558.เนื่องจำกได้ด ำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน 
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2552 ก่อนมีพระรำชบัญญัตกิำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
ประกำศใช้  โดยได้ผ่ ำนควำมเห็นชอบจำกคณ ะกรรมกำรผั งเมือง  วันที่  
๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ได้น ำไปปิดประกำศ 90 วัน เพ่ือให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย 
ไปตรวจดูและยื่นค ำร้อง วันที่ 30 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 29 เมษำยน 2558 
เมื่อครบก ำหนดปรำกฏว่ำ มีค ำร้อง 4 ฉบับ 7 รำย 5 เรื่อง เป็นค ำร้องด้ำนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินทั้งสิ้น ได้น ำค ำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2558 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 และ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ จ ำนวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
4 พฤศจิกำยน 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ส ำหรับผลกำรพิจำรณำ
ทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นต่ำงกันทั้ง 5 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 
 ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 5 เรื่อง)  
 เรื่องที่  1.ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม 
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๔.๑ และ 4.2 ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๓ (บำงส่วน) และ ๕.๔ (บำงส่วน)
และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริเวณหมำยเลข ๖.๑ เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 บริเวณค ำร้อง 
 1) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 
๔.๑ และ 4.2   
 2) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๓ 
(บำงส่วน) และ ๕.๔ (บำงส่วน)  
 3) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๖.๑ 
 ผู้ร้อง.จ ำนวน 1 ฉบับ 2 รำย ได้แก่ ๑) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  
๒) บริษัท ไออำร์พีซ ีคลีนพำวเวอร์ จ ำกัด 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกบริษัท ฯ ถือครองพ้ืนที่ดังกล่ำวมำตั้งแต่
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐบำลได้มีกำรจัดเตรียมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
ให้เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคตะวันออก และก ำหนดให้พื้นที่ดังกล่ำว
เป็นพื้นที ่รองรับกำรลงทุนในอุตสำหกรรมขั้นพื้นฐำน โดยภำคเอกชนลงทุน 
ในอุตสำหกรรมต่อเนื่องในลักษณะของแผนยุทธศำสตร์แบบผสมผสำนภำครัฐ 
และเอกชน ซึ่งจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล
ภำคตะวันออก ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ก ำหนดพ้ืนที่อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ  
(สีม่วง) ให้เป็นไปตำมพ้ืนที่จริงของบริษัทฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
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 และสำมำรถจัดท ำที่ โล่ งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) โดยรอบพ้ืนที่ของบริษัทฯ ได้อย่ำงยั่งยืน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง 
 1) เห็นควรยกค ำร้องบำงส่วนที่อยู่ในบริเวณหมำยเลข 4.1 และ 4.2 
ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เนื่องจำกได้รับสิทธิ์เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำอยู่แล้ว ผู้ร้องส ำคัญผิด   
 2) เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
บริเวณหมำยเลข 5.3 และ 5.4 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
(บำงส่วน) ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้ด ำเนินกำร 
ได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้ก ำหนดแนวเขต
ของแปลงที่ดินที่ยื่นค ำร้องเข้ำมำในที่ดินของบริษัทฯ เป็นระยะขนำน 50 เมตร 
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) ยกเว้นบริเวณหมำยเลข ๕.๓ และ ๕.๔ โฉนดที่ดินเลขที่ 52349, 
52350 และ 52351 โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำกเป็นแปลงที่ดินที่ยื่นเข้ำใกล้ตัวชุมชน 
 3) เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน บริเวณหมำยเลข 6.1 ที่ดินประเภท 
ที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยให้แก้ไข
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรม (สีม่วง) และให้ด ำเนินกำร 
ได้เฉพำะปิโตรเคมีข้ันกลำงและข้ันปลำยเท่ำนั้น 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 1) เห็นควรยกค ำร้องบริเวณหมำยเลข ๔.๑ และ ๔.๒ ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลั งสินค้ำ (สีม่ วง) เนื่ องจำกผู้ ร้ องส ำคัญผิดในข้อเท็จจริง  
ซึ่งได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 
(สีม่วง) อยู่แล้ว 
 2) เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บำงส่วนของบริษัทฯ ในบริเวณหมำยเลข 5.3 และ ๕.4 ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
โดยให้มีข้อก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีขั้นกลำง  
และขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้ก ำหนดแนวเขตของแปลงที่ดินที่ยื่นค ำร้องเข้ำมำในที่ดิน
ของบริษัทฯ เป็นระยะขนำน 50 เมตร ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ทั้งนี้ เห็นควรยกค ำร้องบริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่  52349, 52350 และ 52351 ของที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๓ และ ๕.๔ โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวม เนื่องจำกเป็น
แปลงที่ดินที่ยื่นเข้ำใกล้ตัวชุมชน 
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  3) เห็นควรให้ตำมค ำร้อง โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
หมำยเลข 6.1 ด้ำนเหนือที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
ทั้งนี้ ให้มีข้อก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง
และขั้นปลำยเท่ำนั้น 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน 
โดยมีเงื่อนไข 5 ประกำร ดังนี้ 
 1. ให้เปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 6.1 (ตำมผังปิดประกำศ 90 วัน) 
เป็นที่ ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ ง 
ของบริเวณหมำยเลข 4.1 และ 4.2 
 2. ให้ก ำหนดบริเวณที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
บริเวณหมำยเลข 4.1 และ 4.2 (ตำมผังปิดประกำศ 90 วัน) และบริเวณส่วน
ขยำยเพ่ิมเติมใหม ่โดยมีรำยละเอียดขอบเขตตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม 
 3. ให้ใช้พ้ืนที่สีม่วงในระยะขนำน 50 เมตร กับแนวเขตที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เป็นบริเวณพ้ืนที่แนวป้องกัน 
 4. ให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณแนวเขตท่ีดินด้ำนใต้ตำมโฉนดที่ดินเลขท่ี 52349, 52350 และ 52351 
ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด 
 5. ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม 
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณพ้ืนที่ขยำยเพ่ิมเติมใหม่ให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคมีข้ันกลำงและข้ันปลำยเท่ำนั้น  เนื่องจำก 
 1)  พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นพ้ืนที่ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคม ี
 2) เพ่ื อสนั บสนุ นกำรขยำยกิ จกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี ขั้ นกลำง 
และขั้นปลำย ซึ่งต่อเนื่องจำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นที่ผู้ร้องด ำเนินกำรอยู่แล้ว 
และสนับสนุนนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของรัฐบำล 
 3) กำรจ ำกัดข้อก ำหนดบริเวณพ้ืนที่อุตสำหกรรมที่ขยำยเพ่ิมเติมให้ท ำได้
เฉพำะกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำย เพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ 
 4) เพ่ือก ำหนดบริเวณพ้ืนที่อุตสำหกรรมของผู้ร้องให้มีส่วนที่เป็นพ้ืนที่
แนวป้องกัน (Protection Strip) อยู่โดยรอบพื้นที่อุตสำหกรรมตำมแนวทำง
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย 
 5) กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ให้ตามค าร้องบางส่วน ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ โดยมีเงื่อนไข ๕ ประการ ดังนี้  
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  ๑ . ให้ เป ลี่ ยนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป ระเภทที่ โล่ ง 
 เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
 บริเวณหมายเลข ๖.๑ (ตามผังปิดประกาศ ๙๐ วัน) เป็นที่ดิน
 ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง 
 ของบริเวณหมายเลข ๔.๑ และ ๔.๒ 
  ๒. ให้ก าหนดบริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
 (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และ ๔.๒ (ตามผังปิดประกาศ 
 ๙๐ วัน) และบริเวณส่วนขยายเพิ่มเติมใหม่ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
  - ด้านเหนือ จดแนวเขตผังด้านทิศเหนือของผังเมืองรวม 
 ชุมชนตะพง จังหวัดระยอง 
  - ด้านตะวันออก จดแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรม  
 ไออาร์พี ซี  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  ๗  
 (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒6 พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
  - ด้านใต้ จดแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
 ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ และจดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ
 ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๓๔๙  
  - ด้านตะวันตก จดแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรม  
 ไออาร์พีซี  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  ๗  
 (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
   ๓. ให้ใช้พื้นที่สีม่วงในระยะขนาน ๕๐ เมตร กับแนวเขต
  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) เป็นบริเวณ
  พื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip)  
  ๔. ให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
 (สีเขียว) บริเวณแนวเขตที่ดินด้านใต้ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
 ๕๒๓๔๙, ๕๒๓๕๐ และ ๕๒๓๕๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมก าหนด 
  ๕. ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณพื้นที่
 ขยายเพิ่มเติมใหม่ ให้ด าเนินการได้เฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 ขั้นกลางและข้ันปลายเท่านั้น เนื่องจาก 
    ๑) พื้นที่บริเวณค าร้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
   ๒) เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 ขั้นกลางและขั้นปลายซึ่งต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 ขั้นต้นที่ผู้ร้องด าเนินการอยู่แล้ว และสนับสนุนนโยบายพัฒนา
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของรัฐบาล 
   ๓) การจ ากัดข้อก าหนดบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขยายเพิ่มเติม
 ให้ท าได้เฉพาะกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย
 เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ 
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    ๔) เพื่อก าหนดบริเวณพื้นที่ อุตสาหกรรมของผู้ร้อง 
 ให้มีส่วนที่เป็นพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) อยู่โดยรอบ
 พื้ นที่ อุ ตสาหกรรม  ตามแนวทางและหลั ก เกณ ฑ์ของ
 คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย 
    ๕) กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ 
  แม้ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ  
  ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้  ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  
  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 เรื่องที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 5.6 (บำงส่วน) และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๖.2 เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร 
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 บริเวณค ำร้อง  1) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 
5.6 (บำงส่วน) และ 2) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๖.2 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 3 รำย ได้แก่ ๑) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  
๒) บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ำกัด (มหำชน) 3) บริษัท ยำงสังเครำะห์ไทย จ ำกัด 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข.เนื่องจำกบริษัทฯ ถือครองพ้ืนที่ดังกล่ำวมำตั้งแต่ 
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐบำลได้มีกำรจัดเตรียมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
ให้เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคตะวันออกและก ำหนดให้พ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นพ้ืนที่
รองรับกำรลงทุนในอุตสำหกรรมขั้นพ้ืนฐำน โดยภำคเอกชนลงทุนในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง
ในลักษณะของแผนยุทธศำสตร์แบบผสมผสำนภำครัฐและเอกชน ซึ่งจังหวัดระยอง      
เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จึงขอให้ก ำหนดพ้ืนที่อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ให้เป็นไปตำมพ้ืนที่จริง
ของบริษัทฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด และสำมำรถจัดท ำ 
ที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยรอบพ้ืนที่
ของบริษัทฯ ได้อย่ำงยั่งยืน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง  
 1. เห็นควรยกค ำร้องบำงส่วนที่อยู่ในบริเวณหมำยเลข 4.3 ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เนื่องจำกได้รับสิทธิ์ เป็นที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) อยู่แล้ว ผู้ร้องส ำคัญผิด เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน 
โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมำยเลข 6.2 (บำงส่วน) ที่ดินประเภท 
ที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ให้เป็น 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ให้ด ำเนินกำร 
ได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น 
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  2. เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณหมำยเลข 5.6 (บำงส่วน) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณหมำยเลข 5.6 (บำงส่วน) ซึ่งเป็นแนวเขตของแปลงที่ดินของบริษัท  
ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท 
ยำงสังเครำะห์ไทย จ ำกัด ที่ยื่นค ำร้องระยะ 50 เมตร จำกแนวเขตที่ดินเป็นที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 1. เห็นควรยกค ำร้อง บริเวณหมำยเลข ๔.3 ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ.(สีม่วง) ของบริษัท  ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท  
ยำงสังเครำะห์ไทย จ ำกัด เนื่องจำกผู้ร้องส ำคัญผิดในข้อเท็จจริง ซึ่งได้ก ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) อยู่แล้ว 
 2..เห็นควรให้ตำมค ำร้อง โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงส่วนของบริษัทฯ            
ในบริเวณหมำยเลข 5.๖ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้มีข้อก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้
เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้ก ำหนดแนวเขต
ของแปลงที่ดินที่ยื่นค ำร้องเข้ำมำในที่ดินของผู้ร้องด้ำนตะวันออกเป็นระยะขนำน
50 เมตร ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ยกเว้นบริเวณที่ติดกับแนวเขตที่ดิน ของบริษัท ไนเตรทไทย 
จ ำกัด ให้ก ำหนดตำมแนวที่ก ำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง เพ่ือนันทนำกำร 
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตำมแนวเดิม ส ำหรับด้ำนเหนือ
ให้ก ำหนดพ้ืนที่ของผู้ร้องเข้ำมำจนถึงบริเวณที่จุดซึ่งเป็นระยะขนำน.400.เมตร  
กับกึ่งกลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เพ่ือเป็นแนวป้องกัน 
และลดผลกระทบระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชน 
 3. เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน โดยแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
หมำยเลข 6.2 ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น 
เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรประกำศจำกกระทรวง
อุตสำหกรรมให้เป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๓๗ อยู่แล้ว และบำงส่วนอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของกระทรวงอุตสำหกรรมในกำรประกำศเป็นเขตประกอบกำรเพ่ิมเติม 
และให้ก ำหนดแนวเขตของแปลงที่ดินที่ยื่นค ำร้องเข้ำมำในที่ดินของผู้ร้อง        
ด้ำนตะวันออกเป็นระยะขนำน 50 เมตร ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร 
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ยกเว้นบริเวณที่ติดกับแนวเขต
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 ที่ดินของบริษัท ไนเตรทไทย จ ำกัด ให้ก ำหนดตำมแนวที่ก ำหนดไว้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  
ตำมแนวเดิมเพ่ือเป็นแนวป้องกันและลดผลกระทบระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชน 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน 
โดยมีเงื่อนไข 4 ประกำร ดังนี้ 
 1. ให้เปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 6.2 เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณ
หมำยเลข 4.3  
 2. ให้ก ำหนดบริเวณที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
บริเวณหมำยเลข 4.3 (ตำมผังปิดประกำศ 90 วัน) และบริเวณส่วนขยำยเพ่ิมเติมใหม่ 
โดยมีรำยละเอียดขอบเขตตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม 
 3. ให้ใช้พ้ืนที่สีม่วงในระยะขนำน 50 เมตร หรือ 30 เมตร กับแนวเขต
ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เป็นบริเวณพ้ืนที่แนวป้องกัน 
(Protection Strip) ได้แก่ บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 
 4. ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณพ้ืนที่ขยำยเพ่ิมเติมใหม่ ให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น เนื่องจำก 
  1) พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นพื้นที่ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคม ี
  2) เพ่ือสนับสนุนกำรขยำยกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง 
และขั้นปลำย ซึ่งต่อเนื่องจำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นที่ผู้ร้องด ำเนินกำรอยู่แล้ว 
และสนับสนุนนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของรัฐบำล 
 3) กำรจ ำกัดข้อก ำหนดบริเวณพ้ืนที่อุตสำหกรรมที่ขยำยเพ่ิมเติมให้ท ำได้
เฉพำะกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำย เพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ 
 4) เพ่ือก ำหนดบริเวณพ้ืนที่อุตสำหกรรมของผู้ร้องให้มีส่วนที่เป็น
บริเวณพ้ืนที่แนวป้องกัน (Protection Strip) อยู่โดยรอบพ้ืนที่อุตสำหกรรม ตำมแนวทำง
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย 
 5) กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ตำม
มำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ให้ตามค าร้องบางส่วน ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ โดยมีเงื่อนไข ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑ . ให้ เปลี่ ยนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นป ระเภทที่ โล่ ง 
 เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 บริเวณหมายเลข ๖.๒ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
 (สีม่วง) โดยให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณ หมายเลข ๔.๓ 
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   ๒. ให้ก าหนดบริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
 (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๔.๓ (ตามผังปิดประกาศ ๙๐ วัน)  
 และบริเวณส่วนขยายเพิ่มเติมใหม่โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
  ด้านเหนือ จดแนวเขตที่ดินตามค าร้องของบริษัทผู้ร้อง 
 ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตที่ดินตามค าร้องของบริษัทผู้ร้อง
 ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC 
  ด้านใต้ จดแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
 ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ หรือแนวเขตที่ดินของกองพัน
 ทหารราบที่  ๗  กรมทหารราบที่  ๓  กองพลนาวิกโยธิน  
 (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) หรือแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังด้านทิศตะวันตกของผังเมืองรวม
 ชุมชนตะพง จังหวัดระยอง 
  ๓. ให้ใช้พื้นที่สีม่วงในระยะขนาน ๕๐ เมตร หรือ ๓๐ เมตร 
 กับแนวเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
 เป็นบริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) ดังนี้ 
  ๓.๑ บริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) บริเวณที่ ๑  
  ด้านเหนือ จดแนวเขตที่ดินตามค าร้องของบริษัทผู้ร้อง
 ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตที่ดินตามค าร้องของบริษัทผู้ร้อง
 เป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗ ทีพีไอ
 ร่วมพัฒนา ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางถนน
 ชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗.ทีพีไอร่วมพัฒนา เป็นระยะ ๑๘๗ เมตร
 และห่ างจากแนวเขตที่ ดิ นของกองพั นทหารราบที่  ๗  
 กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) 
 เป็นระยะ ๒๓๘ เมตร และจดระยะขนาน ๕๐ เมตร กับแนว
 เขตที่ดินตามค าร้อง ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังด้านทิศตะวันตกของผังเมืองรวม
 ชุมชนตะพง จังหวัดระยอง และจดระยะขนาน ๕๐ เมตร
 กับ แนวเขตที่ดินตามค าร้อง ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของ
 บริษัท IRPC 
  ๓.๒ บริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) บริเวณที่ ๒  
  ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗  
 ทีพีไอร่วมพัฒนา ฟากกตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลาง
 ถนนชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗.ทีพีไอร่วมพัฒนา เป็นระยะ 
 ๑๘๗ เมตร และห่างจากแนวเขตที่ดินของกองพันทหารราบที่ ๗ 
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  กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) 
 เป็นระยะ ๒๓๘ เมตร และจดระยะขนาน ๓๐ เมตร กับแนวเขต
 ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตามประกาศกระทรวง
 อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
 หรือแนวเขตที่ดินของกองพันทหารราบท่ี ๗ กรมทหารราบท่ี ๓ 
 กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) หรือแนวเขต
 กรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC   
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตที่ดินตามค าร้องของบริษัทผู้ร้อง 
 ซึ่ งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC.และจดถนน
 ชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗ ทีพีไอร่วมพัฒนา ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
 ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ หรือแนวเขตที่ดินของกองพัน
 ทหารราบที ่ ๗  กรมทหารราบที ่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน 
 (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) หรือแนวเขตกรรมสิทธิ์ของบริษัท IRPC 
  ด้านตะวันตก  จดระยะขนาน ๓๐ เมตร กับแนวเขตที่ดิน
 ตามค าร้องของบริษัทผู้ร้อง ซึ่งเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์ของ
 บริษัท IRPC และจดระยะขนาน ๓๐ เมตร กับถนนชาวบ้านร่วมใจ
 พัน ร.๗ ทีพีไอร่วมพัฒนา ฟากตะวันตก และจดแนวเขตผัง
 ด้านทิศตะวันตกของผังเมืองรวมชุมชนตะพง จังหวัดระยอง 
  ๔. ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณพื้นที่ขยาย
 เพิ่มเติมใหม่ให้ด าเนินการได้เฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
 และข้ันปลายเท่านั้น เนื่องจาก 
  ๑) พื้นที่บริเวณค าร้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
  2) เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 ขั้นกลางและขั้นปลาย ซึ่งต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 ขั้นต้นที่ผู้ร้องด าเนินการอยู่แล้ว และสนับสนุนนโยบายพัฒนา
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของรัฐบาล 
  ๓) การจ ากัดข้อก าหนดบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขยาย
 เพิ่มเติมให้ท าได้เฉพาะกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
 และขั้นปลาย เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 ในบริเวณโดยรอบ 
  ๔) เพื่อก าหนดบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมของผู้ร้องให้มี 
 ส่วนที่เป็นบริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) อยู่
 โดยรอบ พื้นที่อุตสาหกรรม ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของ
 คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย 
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   ๕) กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ 
 แม้ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ  
 ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 เรื่องที่ 3 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 4.3 (บำงส่วน) และที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 
6.2 เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
 บริเวณค ำร้อง 
 1) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 4.3 
(บำงส่วน)  
 2) ที่ ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 6.2 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ บริษัท ไนเตรทไทย จ ำกัด 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. บริษัทฯ ถือครองพ้ืนที่ดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  
 2. บริษัทฯ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี ซึ่งเป็น
อุตสำหกรรมหลักในระดับจังหวัดและภูมิภำค ทั้งนี้บริษัทจึงขอเปลี่ยนแปลง 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนของพ้ืนที่บริษัทฯ เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เพ่ือให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง 
 1. เห็นควรยกค ำร้องบำงส่วนที่อยู่ในบริเวณหมำยเลข 4.3 ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เนื่องจำกได้รับสิทธิ์ เป็นที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) อยู่แล้ว ผู้ร้องส ำคัญผิด  
 2. เห็นควรให้ตำมตำมค ำร้องบำงส่วน โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณหมำยเลข 6.2 (บำงส่วน) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่ งแวดล้อม (สี เขียวอ่อน) ให้ เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) โดยให้ด ำเนินกำรโดยเฉพำะอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น และให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ 
ที่ ยื่ นค ำร้องระยะ 5 0 เมตร จำกแนวเขตที่ ดิ นให้ เป็ นที่ ดิ นประเภทที่ โล่ ง 
เพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินของผู้ร้องบริเวณหมำยเลข 4.3 ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ  
(สีม่วง) และบริเวณหมำยเลข ๖.2 ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและ 
กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ไว้ตำมเดิม เพ่ือเป็นระยะป้องกัน
ระหว่ำงพ้ืนที่อุตสำหกรรมและพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้งพ้ืนที่ที่ก ำหนดไว้เดิมเป็นที่ดิน  
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 ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) สำมำรถประกอบกำรอุตสำหกรรม 
ได้อยู่แล้ว 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรให้ตำมค ำร้อง โดยมีเงื่อนไข          
ให้ก ำหนดขอบเขตบริเวณที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)  
บริเวณหมำยเลข 4.3 (ตำมผังปิดประกำศ 90 วัน) และบริเวณส่วนขยำยเพ่ิมเติมใหม่
และกำรก ำหนดขอบเขตบริเวณพ้ืนที่แนวป้องกัน (Protection Strip) ตำมแนวทำง
และเงื่อนไขตำมมติของคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ ในกำรพิจำรณำ
ประเด็นค ำร้อง เรื่องท่ี 2 เนื่องจำก 
 1) พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
ไออำร์พีซี ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2537) ลงวันที่ 
26 พฤษภำคม 2537 
 2) เพ่ือก ำหนดบริเวณพ้ืนที่อุตสำหกรรมของผู้ร้องให้มีส่วนที่เป็นบริเวณ
พ้ืนที่แนวป้องกัน (Protection strip) อยู่โดยรอบพ้ืนที่อุตสำหกรรม ตำมแนวทำง
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย 
 3) กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ให้ตามค าร้อง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 
โดยมี เงื่อน ไขให้ก าหนดขอบเขตบริ เวณ ที่ ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๔.๓ 
(ตามผังปิดประกาศ ๙๐ วัน) และบริเวณส่วนขยายเพิ่มเติมใหม่
และการก าหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่แนวป้องกัน (Protection Strip) 
ตามแนวทางและเงื่อนไขตามมติคณะกรรมการผังเมืองในการ
พิจารณาประเด็นค าร้อง เรื่องที่ ๒ เนื่องจาก 

  ๑. พื้นที่บริเวณค าร้องเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตประกอบ 
 การอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
 ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
  ๒. เพื่อก าหนดบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมของผู้ร้องให้มี 
 ส่วนที่ เป็นบริเวณพื้นที่แนวป้องกัน  (Protection.Strip). 
 อยู่โดยรอบพื้นที่อุตสาหกรรม ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ 
 ของคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย 
  ๓. กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ 
 แม้ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ  
 ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  เรื่องที่  4 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมำยเลข 5.6 (บำงส่วน) เป็นที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) และ/หรือที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 5.6 (บำงส่วน) 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1  ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำยสุริยน วันเพ็ญ 
 เห ตุ ผ ล ในกำรขอแก้ ไข  ที่ ดิ นมี แน ว เขตติ ดต่ อกับ เขตประกอบ 
กำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี ซึ่งมีโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีเป็นจ ำนวนมำก 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือเกษตรกรรมโดยมีควำมเหมำะสมกับกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม ทั้งยังเหมำะสมที่จะให้เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมใช้เป็นพ้ืนที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร และกำรส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(Green Area) 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง เห็นควรให้ตำมค ำร้อง โดยให้แก้ไข
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมค ำร้องบริเวณหมำยเลข 5.๖ ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
โดยให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยเท่ำนั้น 
และให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมำยเลข 5.๖ บำงส่วน ซึ่งเป็นแนวเขต      
แปลงที่ดินของ นำยสุริยน วันเพ็ญ ที่ยื่นค ำร้องระยะ 50 เมตร จำกแนวเขตที่ดิน 
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรให้ตำมค ำร้องโดยแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน        
บริเวณหมำยเลข 5.๖ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  
เพ่ือเป็นแนวป้องกันและลดผลกระทบระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชน 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 
5.6 ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 1) พ้ืนที่บริเวณค ำร้องไม่เหมำะสมที่เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นย่ำนอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ เพรำะมีถนนสำธำรณะอยู่ติดแนวเขตที่ดิน
ด้ำนทิศตะวันออกตลอดแนว 
 2) ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ร่วมประกอบกำรในพื้นที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
ไออำร์พีซี ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ..2537) ลงวันที่  
26 พฤษภำคม 2537 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 
โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๖ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

   ก าหนดตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 
เนื่องจาก 

      ๑) พื้นที่บริเวณค าร้องไม่เหมาะสมที่เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเป็นย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เพราะมีถนนสาธารณะ 
ติดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกตลอดแนว 

      ๒) ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ร่วมประกอบการในพื้นที่เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 

 เรื่องที่ 5 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ 5.1 – 5.12 เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง บริเวณหมำยเลข  5.1 - 5.12 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะพง 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะพงได้รับกำรร้องเรียน
จำกประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต ำบลตะพงในที่ดินบริเวณหมำยเลข 5.1 ถึงหมำยเลข 
5.12 ที่ก ำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งไม่สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำรหรือก่อสร้ำงอำคำรเพ่ือพำณิชย์ได้ ซึ่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตะพงได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำว ควรเปิดกว้ำง 
เพ่ือขยำยควำมเจริญให้กับชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันที่ชุมชนมีกำร
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วจึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่บริ เวณหมำยเลข 5.1  
ถึงหมำยเลข 5.12 ที่ก ำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
แก้ไขเป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนตะพง เห็นควรยกค ำร้อง ให้เปลี่ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมำยเลข 5.1 ถึงบริเวณหมำยเลข 5.12 ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย แต่ให้แก้ไขข้อก ำหนด โดยให้ยกเว้นข้อห้ำมกำรจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือกำรอยู่อำศัยทั้งบริเวณ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรยกค ำร้อง เนื่องจำก 
 1. กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) เพ่ือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ยังไม่เหมำะที่จะส่งเสริมให้เป็นชุมชนเมือง 
 2. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ยังสำมำรถรองรับ
กำรขยำยตัวของชุมชนได้อย่ำงเพียงพอ 
 3. ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สี เขียว) ไม่ได้ห้ำมก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรม แต่ด ำเนินกำรในเงื่อนไข 
ของกิจกำรอ่ืนโดยไม่ขัดกับข้อห้ำม 
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ล าดับที ่ เร่ือง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรยกค ำร้อง ตำมมติ 
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เนื่องจำก 
 1. บริเวณพ้ืนที่ค ำร้องเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่เหมำะที่จะส่งเสริมให้เป็น
ชุมชนเมือง 
 2. วัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)                
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร 
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 3. ข้อก ำหนดกำรใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่ได้ห้ำม
กำรก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ แต่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในส่วนของกิจกำรอ่ืน ซึ่งมีเงื่อนไข
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของแต่บริเวณ 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดที่ดินเป็นย่ำนพำณิชยกรรม และย่ำนชุมชน 
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นไว้รองรับกำรขยำยตัวของชุมชน ในอนำคตอย่ำงเพียงพอ 
และเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง.ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ  
 และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ - 
 ๕.๑๒ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมก าหนด เนื่องจาก 
  ๑) พื้นที่บริเวณค าร้องเป็นพื้นที่ เกษตรกรรมไม่เหมาะ 
 ที่จะส่งเสริมเป็นชุมชนเมือง 
  ๒) วัตถุประสงค์ ในการก าหนดที่ ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
 และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
  ๓) ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่ได้ห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 
 แต่สามารถด าเนินการได้ในส่วนของกิจการอ่ืนซึ่งมีเงื่อนไขให้ใช้ได้
 ไม่เกินร้อยละสิบของแต่ละบริเวณ 
  ๔) ผังเมืองรวมได้ก าหนดที่ดินเป็นย่านพาณิชยกรรม 
 และย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่นไว้รองรับการขยายตัว 
 ของชุมชนในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว 
  ๕) กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ 
 แม้ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ 
 ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  
 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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3.6 เรื่อง  ค าร้องผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ 
 ผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬเป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดบึงกำฬ 
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผัง 209.86 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 131 ,162.5 ไร่ 
ท้องที่วำงและจัดท ำผังเมืองรวมอยู่ในเขตต ำบลบึงกำฬ ต ำบลวิศิษฐ์ .และต ำบล 
โนนสมบูรณ์ อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ ประกอบด้วยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลบึงกำฬ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกำฬ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวิศิษฐ์ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนสมบูรณ์  
ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรำ 17 (5) ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 
วันที่  29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ด ำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
ประชำชน เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2552 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง 
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2559 ปิดประกำศ 90 วัน เพ่ือให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูและยื่นค ำร้อง ตั้งแต่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2560 – 10 เมษำยน พ.ศ. 2560 
เมื่อครบก ำหนดปรำกฏว่ำมีค ำร้อง 77 ฉบับ 77 รำย 4 เรื่อง เป็นค ำร้อง 
ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 4 เรื่อง ได้น ำค ำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวม
เมืองบึงกำฬ เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2560 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 โดยผลกำรพิจำรณำท้ัง 3 คณะ มีควำมเห็น
สอดคล้องกัน 3 เรื่อง และควำมเห็นต่ำงกัน 1 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 4 เรื่อง) 
 เรื่องที่  1  ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ 
เพ่ือกำรอยู่อำศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขำว) บริเวณหมำยเลข ๑.๒ (บำงส่วน) 
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือกำรอยู่อำศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขำว)
บริเวณหมำยเลข 1.2 (บำงส่วน) 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 43 ฉบับ 43 รำย ได้แก่ ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่บึงกำฬ 
และผู้ร้องอ่ืนอีก 42 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข พ้ืนที่ดังกล่ำวอยู่ในเขตเศรษฐกิจส ำคัญของจังหวัดบึงกำฬ
ส่วนใหญ่เป็นอำคำรพำณิชย์ เป็นชุมชนอยู่อำศัยหนำแน่น และเป็นย่ำนกำรค้ำส ำคัญ
ดั้งเดิมของอ ำเภอเมืองบึงกำฬ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเพ่ิมอีก 
เป็นจ ำนวนมำก เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจตำมแผนพัฒนำจังหวัดบึงกำฬ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ  
 

ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 20 ก.ย. 61  
วำระ 4.2 
หน้ำ 17 - 26 
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 เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตในที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อกำรอยู่อำศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขำว) บริเวณหมำยเลข 1.2  
ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬก ำหนด เนื่องจำก 
 ๑. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรก ำหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
เพ่ือกำรอยู่อำศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขำว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 ๒. บริเวณพ้ืนที่ค ำร้องอยู่ติดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับท้องถิ่น (หนองบึงกำฬ)  
มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์
และสงวนรักษำไว้ 
 ๓. ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่บึงกำฬยังไม่มีแผนงำนโครงกำรที่ชัดเจนในกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่รำชพัสดุ ซึ่งควรมีกำรจัดท ำแผนแม่บท (Master plan) ในกำร
บริหำรจัดกำรใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุ 
 ๔. ผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนพำณิชยกรรม
และย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไว้รองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต 
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 ๕. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตในที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณ
หมายเลข 1.2 ไว้ตามร่างผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬก าหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ           
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ เนื่องจาก  

   1. เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการก าหนดที่ ดิน 
ประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว)  
ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อการอยู่ อาศั ย สถาบั นราชการ  
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 

   2. บริเวณพื้นที่ค าร้องอยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้ าระดับท้องถิ่น 
  (หนองบึงกาฬ) มีความหลากหลายทางชีวภาพ อ่อนไหวต่อผลกระทบ
  สิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้ 
   3. ส านักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬยังไม่มีแผนงานโครงการ 
  ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ.ซึ่งควรมีการจัดท า
  แผนแม่บท.(Master.Plan) ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์  
  ที่ราชพัสดุ 
   4. ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  เป็นย่านพาณิชยกรรมและย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
  ไว้รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างเพียงพอ 
  และเหมาะสมแล้ว 
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    5. กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ
  แม้ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ 
  ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ตามมาตรา 27 วรรคสอง 
  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

 เรื่องที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร          
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7 (บำงส่วน) 
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก 
(สีแดง) 
 บริ เวณค ำร้อง ที่ดินประเภทที่ โล่ งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7 (บำงส่วน)  
 ผู้ ร้ อง จ ำนวน 9 ฉบั บ 9 รำย ได้ แก่  ส ำนั กงำนธนำรักษ์ พ้ื นที่ บึ งกำฬ 
และผู้ร้องอ่ืน รวม 9 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข พ้ืนที่ดังกล่ำวอยู่ในเขตเศรษฐกิจส ำคัญของจังหวัดบึงกำฬ
ส่วนใหญ่เป็นอำคำรพำณิชย์ เป็นชุมชนอยู่อำศัยหนำแน่นและเป็นย่ำนกำรค้ำ 
ส ำคัญดั้งเดิมของอ ำเภอเมืองบึงกำฬซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเพ่ิมอีก
เป็นจ ำนวนมำก.เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจตำมแผนพัฒนำจังหวัดบึงกำฬ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองบึ งกำฬ.กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควร 
ยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตในที่ดินประเภทที่โล่ง
เพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7 
(บำงส่วน) ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬก ำหนด เนื่องจำก 
 1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรก ำหนดที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เฉพำะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร 
กำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม กำรประมงหรือเกี่ ยวข้องกับกำรประมง           
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 
 2. บริเวณพ้ืนที่ค ำร้องอยู่ติดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับท้องถิ่น (หนองบึงกำฬ)  
มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่ำแก่
กำรอนุรักษ์และสงวนรักษำไว้ 
 3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องปัจจุบันพัฒนำเป็นสวนสำธำรณะ และที่พักผ่อนหย่อนใจ            
ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจะกระทบต่อทัศนียภำพ
ในบริเวณรอบหนองบึงกำฬ รวมถึงปัญหำน้ ำเสียที่อำจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่บึงกำฬยังไม่มีแผนงำนโครงกำรที่ชัดเจน
ในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่รำชพัสดุ ซึ่งควรมีกำรจัดท ำแผนแม่บท (Master plan) 
ในกำรบริหำรจัดกำรใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุ 
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  5. ผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำน 
พำณิชยกรรมและย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไว้รองรับกำรขยำยตัวของเมือง 
ในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 6. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตในที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข 7 ไว้ตามร่างผังเมืองรวมเมือง
บึงกาฬก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาฯ เนื่องจาก  
  1. เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการก าหนดที่ดินประเภท 
 ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
 ที่เป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง 
 กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมการประมง 
 หรือเกี่ยวข้องกับการประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
  2. บริ เวณพื้ นที่ ค าร้ องเป็ นพื้ นที่ ชุ่ มน้ าระดั บท้ องถิ่ น  
 (หนองบึงกาฬ) มีความหลากหลายทางชีวภาพ อ่อนไหวต่อ
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้ 
  3. พื้นที่บริเวณค าร้องปัจจุบันพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ
 และที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การเปลี่ยนแปลง 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินจะกระทบทัศนียภาพในบริเวณโดยรอบ
 หนองบึงกาฬ รวมถึงปัญหาน้ าเสียที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  4. ส านักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬยังไม่มีแผนงานโครงการ
 ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ซึ่งควรมี
 การจัดท าแผนแม่บท (Master Plan) ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ 
 ที่ราชพัสดุ 
  5. ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 เป็นย่านพาณิชยกรรมและย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่นไว้
 รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างเพียงพอและ
 เหมาะสมแล้ว 
  6. กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ 
 แม้ ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ 
 ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา 27 วรรคสอง 
 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

 เรื่องที่ 3 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร  
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.10 (บำงส่วน) 
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) 
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  บริเวณค ำร้อง.ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.10 (บำงส่วน) โดยจ ำแนกพ้ืนที่
ออกเป็น 3 พ้ืนที่บริเวณย่อยเพื่อพิจำรณำ ดังนี้ 
 พ้ืนที่หมำยเลข 1 ตั้งอยู่บริเวณทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 212 ตัดกับ 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 222 ตำมแนวถนนระยะทำงประมำณ 180 เมตร  
 พ้ืนที่หมำยเลข 2 ตั้งอยู่บริเวณทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 222 ตัดกับถนน
ศำลเจ้ำแม่สองนำงไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวถนนระยะทำงประมำณ 180 เมตร 
 พ้ืนที่หมำยเลข 3 ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำงของศูนย์รำชกำรระดับอ ำเภอ 
ด้ำนหลังสถำนีต ำรวจภูธรเมืองบึงกำฬ 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 22 รำย 22 ฉบับ ได้แก่ ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่บึงกำฬ 
และผู้ร้องอ่ืนรวม 22 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข. พ้ืนที่ดังกล่ำวอยู่ในเขตเศรษฐกิจส ำคัญของจังหวัดบึงกำฬ
ส่วนใหญ่เป็นอำคำรพำณิชย์ เป็นชุมชนอยู่อำศัยหนำแน่น และเป็นย่ำนกำรค้ำส ำคัญ
ดั้ งเดิมของอ ำเภอเมืองบึ งกำฬซึ่ งมีแนวโน้มที่จะมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเพ่ิมอีก 
เป็นจ ำนวนมำก เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ตำมแผนพัฒนำจังหวัดบึงกำฬ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬ  
 พ้ืนที่หมำยเลข 1 เห็นควรยกค ำร้องแบบมีเงื่อนไข โดยเปลี่ยนแปลง 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
(สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.10.(บำงส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) 
 พ้ืนที่หมำยเลข 2 เห็นควรยกค ำร้อง แบบมีเงื่อนไข โดยเปลี่ยนแปลง 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
(สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.10.(บำงส่วน)  เป็นที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 
(สีเหลือง) 
 พ้ืนที่หมำยเลข 3 เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 
13.10 (บำงส่วน) ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬก ำหนดไว้ 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้อง และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.10 ไว้ตำม
ร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬก ำหนด เนื่องจำก  
 1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรก ำหนดที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรของรัฐ 
กิจกำรเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 
 2. บริเวณพ้ืนที่ค ำร้องอยู่ติดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับนำนำชำติ (หนองกุดทิง) 
และพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับท้องถิ่น (หนองบึงกำฬ) มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสงวนรักษำไว้ 
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  3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นที่ตั้งศูนย์รำชกำรหลัก ซึ่งอำจมีกำรขยำยตัว 
ในอนำคต จ ำเป็นต้องส ำรองไว้ใช้ประโยชน์ทำงรำชกำร และเพ่ือรักษำภูมิทัศน์ 
และสภำพแวดล้อมบริเวณศูนย์รำชกำรให้มีทัศนียภำพที่สวยงำม 
 4. ผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬ ได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำน 
พำณิชยกรรมและย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไว้รองรับกำรขยำยตัวของเมือง
ในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตในที่ดิน
  ประเภทสถาบันราชการฯ (สีน้ าเงิน) บริเวณหมายเลข 13.10 
  ไว ้ต ามร ่างผ ัง เม ืองรวม เม ือ งบ ึงกาฬก าหนด  ต ามมติ 
  คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ และกรมโยธาธิการ
  และผังเมือง เนื่องจาก                                                                         
   1. เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการก าหนดที ่ดิน
  ประเภทสถาบันราชการ.การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  (สีน้ าเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับ
  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
   2. บริเวณพื้นที่ค าร้องอยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ
  (หนองกุดทิง) และพื้นที่ชุ่มน้ าระดับท้องถิ่น (หนองบึงกาฬ)
  มีความหลากหลายทางชีวภาพ อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้  
   3. พื้นที่บริเวณค าร้องเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการหลัก ซึ่งอาจ
  มีการขยายตัวในอนาคต จ าเป็นต้องส ารองไว้ใช้ประโยชน์
  ทางราชการและเพื่อรักษาภูมิทัศน์และสภาพสิ่งแวดล้อม
  บริเวณศูนย์ราชการให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม  
   4. ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬได้ก าหนดการใช้ประโยชน์
  ที่ดินเป็นย่านพาณิชยกรรมและย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
  ไว้รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างเพียงพอ 
  และเหมาะสมแล้ว 
   5. กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ 
  แม้ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ  
  ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา 27 วรรคสอง 
  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

 เรื่องที่ 4 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร  
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.12 (บำงส่วน) 
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง)  
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(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  บริ เวณค ำร้อง ที่ ดิ นประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณู ปโภคและ 
กำรสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 13.12 (บำงส่วน) 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 3 ฉบับ 3 รำย ได้แก่ ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่บึงกำฬ และผู้ร้องอ่ืน 
รวม 3 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข พ้ืนที่ดังกล่ำวอยู่ ในเขตเศรษฐกิจส ำคัญของ 
จังหวัดบึงกำฬ ส่วนใหญ่เป็นอำคำรพำณิชย์ เป็นชุมชนอยู่อำศัยหนำแน่น และเป็นย่ำน
กำรค้ำส ำคัญดั้งเดิมของอ ำเภอเมืองบึงกำฬซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีกำรก่อสร้ำงอำคำร
เพ่ิมอีกเป็นจ ำนวนมำก เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจตำมแผนพัฒนำ
จังหวัดบึงกำฬ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองบึ งกำฬ กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้อง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ  
เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตในที่ดินประเภท
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณหมำยเลข 
13.12 ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬก ำหนด เนื่องจำก 
 1..เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรก ำหนดที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร 
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรของรัฐ 
กิจกำรเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 
 2. บริเวณพ้ืนที่ค ำร้องอยู่ติดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับนำนำชำติ (หนองกุดทิง) 
และพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับท้องถิ่น (หนองบึงกำฬ) มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสงวนรักษำไว้ 
 3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นที่ตั้งศูนย์รำชกำรหลัก ซึ่งอำจมีกำรขยำยตัวในอนำคต
จ ำเป็นต้องส ำรองไว้ใช้ประโยชน์ทำงรำชกำร และเพ่ือรักษำภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม
บริเวณศูนย์รำชกำรให้มีทัศนียภำพที่สวยงำม 
 4. ผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬ ได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำน
พำณิชยกรรมและย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไว้รองรับกำรขยำยตัวของเมือง 
ในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมืองรวมจะห้ ำมด ำเนิ นกำร ก็ยั งสำมำรถด ำเนิ นกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตในที่ดิน
 ประเภทสถาบันราชการฯ (สีน้ าเงิน) บริ เวณหมายเลข 13.12  
 ไว้ ต ามร่ างผั งเมื องรวม เมื องบึ งกาฬก าหนด  ตามมติ
 คณะอนุกรรมการ ผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ เนื่องจาก 
  ๑. เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการก าหนดที่ดิน
 ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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3.7 

 (สีน้ าเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับ
 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
 เท่านั้น  
  ๒. บริเวณพื้นที่ค าร้องอยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ 
 (หนองกุดทิง) และพื้นที่ชุ่มน้ าระดับท้องถิ่น (หนองบึงกาฬ)  
 มีความหลากหลายทางชีวภาพ อ่อนไหวต่อผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้ 
  ๓. พื้นที่บริเวณค าร้องเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการหลัก ซึ่งอาจมี
 การขยายตัวในอนาคตจ าเป็นต้องส ารองไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการ
 และเพื่อรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ราชการ
 ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
  ๔. ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 เป็นย่านพาณิชยกรรมและย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
 ไว้รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างเพียงพอ
 และเหมาะสมแล้ว 
  5. กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ  
 แม้ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ  
 ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา 27 วรรคสอง  
 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 ผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ 
ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดมหำสำรคำม เป็นผู้ด ำเนินกำรมีพ้ืนที่วำงผัง 29.86 
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 18,662.50 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่เขตต ำบลลำนสะแก ต ำบลก้ำมปู 
ต ำบลปะหลำน และต ำบลเมืองเสือ อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลพยัคฆภูมิพิสัย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก้ำมปู องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลปะหลำน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนสะแก ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับ
ควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5) 
ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558
เนื่ องจำกได้ด ำ เนิ นกำรประชุมรับ ฟั งควำมคิ ด เห็ นประชำชน เมื่ อวันที่  
11 มิถุนำยน 2558 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
ประกำศใช้บังคับ โดยได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่ 
21 มีนำคม.พ.ศ. 2560 น ำไปปิดประกำศ 90 วัน เพ่ือให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย 
ไปตรวจดูและยื่นค ำร้อง ตั้งแต่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 – 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 
เมื่อครบก ำหนดปรำกฏว่ำ มีค ำร้อง 1 ฉบับ 1 รำย 1 เรื่อง เป็นค ำร้องด้ำนกำรใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 10/2561 
วันที่ 26 ต.ค. 61  
วำระ 4.2 
หน้ำ 18 - 22 
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 ประโยชน์ที่ดิน และได้น ำค ำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน.พ.ศ. 2561 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 
  ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 1 เรื่อง) 
 เรื่อง.ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตจำกที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.7 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.7 

 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยจิรพงศ์ เพ็ญภักดี 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณโดยรอบปัจจุบันเป็นหมู่บ้ำน 
เป็นแหล่งชุมชนมีผู้คนอำศัยอยู่แล้วเป็นจ ำนวนมำกและก ำลังมีกำรก่อสร้ำงบ้ำน
ขยำยออกมำเรื่อย ๆ  จึงเห็นว่ำพ้ืนที่ควรจะเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง 
(สีส้ม) ในพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมด จึงจะเหมำะสมและถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย เห็นควรยกค ำร้องโดยมีเงื่อนไข
โดยให้เปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจำกพ้ืนที่ค ำร้อง 
เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจำกพ้ืนที่ชุมชนเดิมและเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่ 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรยกค ำร้องโดย ให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.7 ไว้ตำมที่
ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำกได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว อีกทั ้ง
สภำพพื้นที่เป็นพื้นที่น้ ำหลำก ประกอบกับระบบสำธำรณูปโภค ยังไม่พร้อม
ต่อกำรรองรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรยกค ำร้อง ให้คงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๗  
ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 ๑. วัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 ๒. เจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เพ่ื อกำรสงวนรักษำพ้ืนที่ เกษตรกรรม เป็ นพ้ืนที่ ฉนวนของชุมชน (Buffer.Zone) 
และควบคุมกำรขยำยตัวของเมืองไม่ให้แพร่กระจำยไปอย่ำงไร้ทิศทำง 
 ๓..พ้ืนที่บริ เวณค ำร้องส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ รำบน้ ำท่วมถึง (Floodplain)  
ฤดูน้ ำหลำกน้ ำท่วมถึงทุกปี  
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 ๔. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
ไว้รองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว  
 ๕..พ้ืนที่บริเวณค ำร้องยังมีบริกำรระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค                  
และสำธำรณูปกำร เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ระบบระบำยน้ ำ.ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ฯลฯ  
ที่ไม่เพียงพอและไม่พร้อมต่อกำรสนับสนุนเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
 ๖. ผู้ร้องสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  
 ๗. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ . 
ตำมมำตรำ.๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม เห็นควรยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
  และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๗ ไว้ตามที่ 
  ร่างผังเมืองรวม (ฉบับปิดประกาศ 90 วัน) ก าหนด ตามมติ
  คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ และกรมโยธาธิการ
  และผังเมือง เนื่องจาก 
   ๑. วัตถุประสงค์ในการก าหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
  (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
  เกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
   ๒. เจตนารมณ์ในการก าหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
  (สีเขียว) เพื่อการสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ฉนวน
  ของชุมชน (Buffer Zone) และควบคุมการขยายตัวของเมือง
  ไม่ให้แพร่กระจายไปอย่างไร้ทิศทาง 
   ๓. พื้นที่บริเวณค าร้องส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบน้ าท่วมถึง 
  (Floodplain) ฤดูน้ าหลากน้ าท่วมถึงทุกปี 
   ๔. ผังเมืองรวมได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่านชุมชน 
  ที่อยู่อาศัยไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอย่างเพียงพอ
  และเหมาะสมแล้ว 
   ๕. พื้นที่บริเวณค าร้องยังมีบริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา 
  ระบบระบายน้ าระบบบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ ที่ไม่เพียงพอและไม่พร้อม
  ต่อการสนับสนุนเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัย 
   ๖. ผู้ร้องสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนได้ไม่เกิน
  ร้อยละ ๑๐ ของท่ีดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
   ๗. กิจการที่ด าเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ 
  แม้ข้อก าหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ามด าเนินการ 
  ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 101 - 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
 ผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง จังหวัดสระบุรี ประกำศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม ๒๕5๐ สิ้นสุดกำรบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2555 
และขยำยเวลำกำรบังคับใช้ ๑ ปี จ ำนวน 2 ครั้ง สิ้นสุดกำรบังคับใช้ เมื่อวันที่  
24 กรกฎำคม ๒๕๕7 ปัจจุบันผังขำดอำยุ ผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง จังหวัดสระบุรี 
ได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตผัง ได้แก่ เทศบำลเมืองทับกวำง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มิตรภำพ (ได้ถ่ำยโอนภำรกิจแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2552) มีพ้ืนที่วำงผัง
ประมำณ 121.๔0 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย
และพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลมิตรภำพ อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมิตรภำพ อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไม่มีพ้ืนที่
เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5) 
ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
ผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 
29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ด ำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน 
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 เพ่ือให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูและยื่นค ำร้อง ตั้งแต่วันที่  21 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2560
เมื่อครบก ำหนดปรำกฏว่ำ มีค ำร้อง 4 ฉบับ 4 รำย 4 เรื่อง เป็นค ำร้องด้ำนกำรใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน 3 ฉบับ 3 รำย 3 เรื่อง และค ำร้องด้ำนอ่ืน ๆ จ ำนวน 1 ฉบับ 
1 รำย 1 เรื่อง ได้น ำค ำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง  
จังหวัดสระบุรี จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2560 และครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 
รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 
 ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 3 เรื่อง) 
 เรื่องที่ 1 ขอคัดค้ำนกำรเปลี่ยนพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง)  ของหมู่ที่ ๑0 ต ำบลทับกวำง 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ บริเวณหมำยเลข 
3.2 (บำงส่วน) และบริเวณหมำยเลข 3.7   
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยเด่น แก้วเขียว (ผู้ประสำนงำน 
กลุ่มประชำชนคนรักษ์ป่ำทับกวำง) 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข  เนื่องจำกจะท ำให้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน 
ที่ไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมมำกขึ้นและไม่มีผู้รับผิดชอบ กลุ่มประชำชนคนรักษ์ป่ำต้องกำร
รักษำสภำพแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ให้เสื่อมโทรมไปมำกกว่ำนี้ 
  

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



- 102 - 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควร 
ยกค ำร้อง.โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 
(สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 3.2 และ 3.7 ไว้ตำมท่ีร่ำงผังก ำหนด เนื่องจำก 
 1..กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ.(สีม่วง).เป็นกำรปรับเปลี่ยน
ตำมขอบเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท เคมีแมน จ ำกัด 
 2..พ้ืนที่ของบริษัท.เคมีแมน.จ ำกัด.เป็นพ้ืนที่สัมปทำนที่ได้รับอนุญำต 
ก่อนกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ 
(ได้รับอนุญำต เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2549)  
 3. บริษัท เคมีแมน จ ำกัด มีมำตรกำรติดตำมคุณภำพสิ่งแวดล้อมประจ ำปี
ปีละ 2 ครั้ง และตำมรำยงำนเมื่อค่ำดัชนีกำรตรวจไม่เกินค่ำมำตรฐำนจึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ 
 4. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518  

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข 3.2 และ 3.7 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ 

 เรื่องที่ 2 ขอคัดค้ำนกำรเปลี่ยนพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ของต ำบลทับกวำงทั้งหมด 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณ
หมำยเลข ๓.๒ (บำงส่วน), ๓.๔, ๓.๗, ๓.๘ และ ๓.๙ 
 ผู้ร้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ ๑ รำย คือ ร.ต.อ.วิริยะ ปำนจันทร์ 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกมีกำรก่อสร้ำงโรงงำนขนำดใหญ่ที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่ท ำให้ได้รับผลกระทบจำกปัญหำฝุ่นละอองทั้งในกระบวนกำรผลิต 
และกำรขนส่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยจ ำนวนมำกมำยต่อผู้ร้องและประชำชนในพ้ืนที่
ประกอบกับไม่มีหน่วยงำนรำชกำรหรือผู้ประกอบกำรมำรับผิดชอบปัญหำที่เกิดขึ้น 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง.กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ  
เห็นควรยกค ำร้อง.โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 
(สีม่วง) บริเวณหมำยเลข 3.2, 3.4, 3.7, 3.8 และ 3.9 ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด
เนื่องจำก 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  1..กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้  (สีม่วง) ทั้ง 5 บริเวณ 
เป็นกำรปรับเปลี่ยนตำมขอบเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของสถำนประกอบกำรที่ได้รับอนุญำต 
 2..กิจกำรของผู้ประกอบกำรทั้ง 5 บริเวณ ได้รับอนุญำตมำก่อนกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ (ได้รับอนุญำต
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2549)  
 3..ผู้ ประกอบกำรทั้ ง.5.บริ เวณ .มี มำตรกำรควบคุมด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม 
โดยมีรำยงำนกำรตรวจวัดไม่เกินค่ำมำตรฐำนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ 
 4..กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไป ตำมมำตรำ 
27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข.3.2,.3.4,.3.7,.3.8 
และ .3 .9 .ไว้ ต ามที่ ร่ า งผั ง เมื อ งรวมก าหน ด  ต ามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาฯ   

 เรื่องที่ 3 ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงส่วนของที่ดินประเภทที่โล่ง
เพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เพ่ือใช้ในกำรขอประทำนบัตร 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7.7 (บำงส่วน) 
 ผู้ร้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ ๑ รำย ได้แก ่บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ำกัด 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เพ่ือใช้ในกำรขอประทำนบัตร
เนื่องจำกพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นแหล่งหินปูนที่ส ำคัญ.(วัตถุดิบชั้นดี) และอยู่ในขั้นตอน
กำรยื่นขออนุญำตต่อกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ .(ค ำขอประทำน
บัตรที ่31/2553) โดยมีขนำดประมำณ ๑๕๐ ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ขอสัมปทำน
บัตรประมำณ.๑๓๗ ไร่เศษ และพ้ืนที่กันชนประมำณ ๑๒ ไร่เศษ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข 7.7 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด
เนื่องจำก 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นพ้ืนที่ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ ชั้นที่ 1B กำรใช้ที่ดิน
ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรเสนอ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติพิจำรณำเห็นชอบก่อน 
 2. ผู้ ร้องอยู่ ในระหว่ำงกำรยื่นค ำขอประทำนบัตรและยังไม่มีรำยงำน 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
 3. กำรเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นมี ผลกระทบต่ อศูนย์ วิ จั ยสุ กร 
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และศูนย์วิจัยและผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
ขององค์กำรเภสัชกรรม รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิต
กำรอยู่อำศัย และสุขภำพของประชำชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ 
 4..กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจะห้ ำมด ำเนิ นกำรก็ ยั งสำมำรถด ำเนิ นกำรต่ อไปได้ 
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง.โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทที่ โล่ ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
บริ เวณหมายเลข.7.7. ไว้ตามที่ ร่ างผั งเมืองรวมก าหนด  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาฯ  

 ค าร้องด้านอ่ืน ๆ (จ ำนวน 1 เรื่อง) 
 เรื่อง.ขอแก้ไขชื่อผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง.จังหวัดสระบุรี .(ปรับปรุง 
ครั้งที ่๑) เป็นผังเมืองรวมเมืองทับกวำง จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที ่๑) 
 บริเวณค ำร้อง พ้ืนที่ผังเมืองรวม จ ำนวน ๑ ผัง   
 ผู้ร้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ ๑ รำย คือ นำยบุญส่ง แดงประเสริฐ (รองนำยกเทศมนตรี
เมืองทับกวำง ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีเมืองทับกวำง) 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกเทศบำลเมืองทับกวำงได้ยกฐำนะจำก
เทศบำลต ำบลทับกวำง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๕๕ จึงมีควำมประสงค์จะขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ของชุมชนที่มีควำมเป็น 
ชุมชนเมืองมำกขึ้นและให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำหนดชื่อผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนทับกวำง เห็นควรให้ตำมค ำร้อง ซึ่งเป็นไปตำม
ควำมเห็นของเทศบำลเมืองทับกวำง (ในฐำนะเจ้ำพนักงำนกำรผัง) 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ 
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง เพรำะไม่ถือเป็นค ำร้อง 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง เนื่องจากเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชื่อ
ของผังเมืองรวมซึ่ งจะเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 

3.9 
 
 
 
 

   วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก าหนดอยู่แล้ว 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ .และ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 
 ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรวำง
และจัดท ำผังเมืองรวมโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ตำมนโยบำยพัฒนำพ้ืนที่เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบำล เดิมใช้ชื่อผังเมืองรวมคลองใหญ่และต่อมำ 
ได้เปลี่ยนแปลงชื่อผังตำมมติคณะอนุกรรมกำรผังเมืองฯ ครั้งที่ 4/2559 เพ่ือให้ชื่อ
ผังเมืองรวมพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษทุกพ้ืนที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
มีพ้ืนที่วำงผัง 202.586 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 126,616.25 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด ได้แก่ พ้ืนที่ต ำบลคลองใหญ่  
ต ำบลไม้รูด และต ำบลหำดเล็ก อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด ประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลคลองใหญ่ เทศบำลต ำบลหำดเล็ก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหญ่  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้รูด  
ตลอดจนพ้ืนที่ระยะ 3,000 เมตร จำกแนวชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย มีพ้ืนที่เกี่ยวกับ
ควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ทหำรพรำนนำวิกโยธินที่ 3 บริเวณศำลำรำชกำรุณย์ 
ศูนย์สภำกำชำดไทยเขำล้ำน และมีเขตหวงห้ำมที่ใช้ในรำชกำรทหำร ได้แก่ พ้ืนที่
ระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 กับแนวสันเขำบรรทัดจรดแนวเส้นแบ่งเขต
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชำประชำธิปไตยตั้งแต่เส้นเขตอ ำเภอเมืองกับอ ำเภอ
คลองใหญล่งไปทำงทิศใต้จนถึงหลักเขตแดนที่ 73 ต ำบลหำดเล็ก ได้รับกำรยกเว้น 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 17 (5) ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ
เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุกประกำร ตำมมติคณะกรรมกำร
ผังเมือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ด ำเนินกำร
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เมื่อวันที่ 25 กันยำยน และวันที่ 28 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 ก่อนมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ 
และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมืองเมื่อวันที่  17 พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2560 ปิดประกำศ 90 วัน เพ่ือให้ประชำชนผู้มีส่วนได้ เสียไปตรวจดู 
และยื่นค ำร้อง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนำคม – 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เมื่อครบก ำหนด
ปรำกฏว่ำมีค ำร้องทั้งหมด 111 ฉบับ 111 รำย 6 เรื่อง เป็นค ำร้องด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
จ ำนวน 110 ฉบับ 110 รำย 3 เรื่อง และค ำร้องด้ำนข้อก ำหนด จ ำนวน 111 ฉบับ 
111 รำย 3 เรื่อง ได้น ำค ำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำ 
เศรษฐกจิพิเศษตรำด เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ 
เมื่อวันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2561 โดยผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็น
สอดคล้องกันทั้ง 6 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 
  

 
 
 

ครั้งที่ 12/2561 
วันที่ 24 ธ.ค. 61 
วำระ 3.2.2 
หน้ำ 23 - 33 
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  ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 3 เรื่อง) 
 เรื่องที่  1 ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกเขตทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 3 (สุขุมวิท) ฝั่งทะเล ในระยะ 500 เมตร ในเขตต ำบลไม้รูด เป็นกำรใช้ 
ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) 
 บริเวณค ำร้อง มี 7 ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 12 บริเวณ ดังนี้ 
 1. ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ล.-1 (บำงส่วน) 
 2. ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขำว) บริเวณหมำยเลข อท.-1 (บำงส่วน)  
 3. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ก.-2 
(บำงส่วน) ก.-3 (บำงส่วน) ก.-4 (บำงส่วน) และ ก.-5 (บำงส่วน) 
 4. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สี เหลือง) บริเวณหมำยเลข  
ย.1 - 2 (บำงส่วน) และ ย.2 - 1 (บำงส่วน) 
 5. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) บริเวณหมำยเลข  
ย.3-1 (บำงส่วน) 
 6. ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) บริเวณ
หมำยเลข พ.2 - 1 (บำงส่วน) และ พ.3 – 1 (บำงส่วน) 
 7. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข อ.1 
(บำงส่วน) 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ.
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้รูด และผู้ร้องอ่ืนรวม 110 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (สุขุมวิท) 
เป็นพื้นที่หลักที่จะมีกำรพัฒนำ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน 
คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ด้ำนฝั่งทะเลในระยะ 500 เมตร ในเขตต ำบลไม้รูด 
ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนดในที่ดินประเภทต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1. ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ล.-1  
 2. ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขำว) บริเวณหมำยเลข อท.-1  
 3. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ก.-2  
ก.-3 ก.-4 และ ก.-5 
 4. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมำยเลข  
ย.1-2 และ ย.2-1 
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  5. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) บริเวณหมำยเลข  
ย.3-1     
 6. ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) 
บริเวณหมำยเลข พ.2-1 และ พ.3-1 
 7. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข อ.1  
 เนื่องจำก 
 1. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำดได้ก ำหนดพ้ืนที่ส ำหรับ
รองรับกำรขยำยตัวในอนำคตอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
  2..ถนนสุขุมวิทเป็นถนนที่มีควำมส ำคัญทำงด้ำนยุทธศำสตร์ เป็นเส้นทำง 
ที่เชื่อมโยงคมนำคมขนส่งระหว่ำงประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ ในหลักกำร 
ผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นไปเกำะติดบริเวณสองฟำก
ถนนสำยหลักที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง เพรำะอำจเกิดควำมไม่ปลอดภัย  
ในกำรสัญจรไปมำได้ง่ำย 
 3. สภำพของภูมิประเทศมีข้อจ ำกัดต่อกำรขยำยหรือเพิ่มเติม  
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณกำรจรำจร ที่อำจส่งผลให้เกิดปัญหำกำรจรำจรได้ 
 4. ในอนำคตหำกสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสำมำรถ
ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำได้ ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ ดินบริ เวณริมเขต 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ด้านฝั่งทะเล 
ในระยะ 500 เมตร ในเขตต าบลไม้รูด ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
ก าหนดในที่ดินประเภทต่าง ๆ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 

 เรื่องที่ 2 ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยให้ก ำหนดพ้ืนที่จำกศูนย์กลำง
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3269 และถนนร่วมสุข - ถนนสุขุมวิท ระยะ 500 เมตร 
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) 
 บริเวณค ำร้อง มี 5 ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 บริเวณ ดังนี้  
 1. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมำยเลข  
ย.2-1 (บำงส่วน) 
 2. ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณหมำยเลข  
ก.-2 (บำงส่วน) และ ก.-3 (บำงส่วน) 
 4. ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยว (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 จ ำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้รูด และผู้ร้องอ่ืนรวม 110 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่จะมีกำรขยำยตัวของที่อยู่อำศัย  
เช่น หมู่บ้ำนจัดสรร 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ .มีมติสอดคล้องกัน  
คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่จำกศูนย์กลำง
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3269 และถนนร่วมสุข – ถนนสุขุมวิท ไว้ตำมที่
ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนดในที่ดินประเภทต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมำยเลข  
ย.2-1 
 2. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ก.-2 
และ ก.-3 
 3. ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยสีขำว) บริเวณหมำยเลข อท.-3 
 4. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข อ.1  
 5. ที่ดินประเภทคลังสินค้ำ (สีเม็ดมะปรำง) อ.3-1  
 เนื่องจำก 
 1. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำดได้ก ำหนดพ้ืนที่ย่ำน
ชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นและย่ำนพำณิชยกรรมส ำหรับรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต 
อย่ำงพอเพียงและเหมำะสมแล้ว    
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด ซึ่งมีศักยภำพ
และบทบำทเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภำค  
 3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องมีแนวทำงหลวงหมำยเลข 3269 ซึ่งเป็นที่ตั้งด่ำน
ศุลกำกรและคลังสินค้ำของด่ำนศุลกำกรคลองใหญ่ จึงไม่ควรมีชุมชนที่อยู่อำศัย
หนำแน่นปำนกลำงมำเกำะตัวอยู่ริมสองฝั่งถนน 
 4. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่น 
ไปเกำะติดบริเวณสองฟำกถนนสำยหลักที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง เพรำะอำจเกิด
ควำมไม่ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำได้ง่ำย 
 5. ในอนำคตหำกสภำพกำรณ์ และสิ่ งแวดล้ อมเปลี่ ยนแปลงไป 
หรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
สำมำรถปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำได้ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
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 มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริ เวณพื้นที่ 
จ าก ศู น ย์ ก ล า งท า งห ล ว งแ ผ่ น ดิ น หมายเลข 3269  
และถนนร่วมสุข - ถนนสุขุมวิท ระยะ 500 เมตร ไว้ตามที่ 
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 

 
 เรื่องที่ 3 ขอยกเลิกที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) 
บริเวณหมำยเลข อ.1 และที่ดินประเภทคลังสินค้ำ (สีเม็ดมะปรำง) บริเวณหมำยเลข 
อ.3-1.(บริเวณด่ำนศุลกำกร) และก ำหนดพ้ืนที่บริเวณตะกำดคลองเจดีย์ เป็นพ้ืนที่
อุตสำหกรรมแทน 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณ
หมำยเลข อ.1 และที่ดินประเภทคลังสินค้ำ (สีเม็ดมะปรำง) บริเวณหมำยเลข  
อ.3-1 (บริเวณด่ำนศุลกำกร) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมำยเลข ก.-2 
 ผู้ร้อง.จ ำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์  อินทรประเสิรฐ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้รูด และผู้ร้องอ่ืนรวม 110 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณตะกำดคลองเจดีย์เป็นที่ตั้ง
ของโรงงำนคัดแยกขยะรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในอ ำเภอคลองใหญ่ 
และในอนำคตจะมีกำรพัฒนำให้ด ำเนินกำรในกระบวนกำรก ำจัดขยะต่อเนื่อง 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ 
เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ  
(สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข อ.1 ที่ดินประเภทคลังสินค้ำ  (สีเม็ดมะปรำง)  
บริเวณหมำยเลข อ.3-1 (บริเวณด่ำนศุลกำกร) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ก.-2 (บริเวณคลองตะกำดเจดีย์) ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวม
ก ำหนด เนื่องจำก  
 1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบ
กิจกำรอุตสำหกรรม กำรเกษตร กิจกำรโลจิสติกส์  นิคมอุตสำหกรรม หรือเขต
อุตสำหกรรม กิจกำรอุตสำหกรรม สนับสนุนกำรท่องเที่ยว กิจกำรอุตสำหกรรมบริกำร
หรืออุตสำหกรรมที่ให้บริกำรแก่ชุมชน คลังสินค้ำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำร  
 2. พื้นที ่บริเวณค ำร้องเดิมเหมำะสมแก่กำรเป็นพื้นที ่อุตสำหกรรม 
เนื ่องจำกพื้นที ่ตั ้งอยู่ห่ำงจำกชุมชน จะส่งผลกระทบต่อกำรอยู่อำศัยน้อยกว่ำ
พ้ืนที่ ใหม่โดยมีระยะป้องกัน (Buffer.Zone) จำกชุมชน ถนนสำยหลัก และ
สำธำรณูปกำรหลัก 
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  3. พื้นที่บริเวณค ำร้องอยู่ในแนวถนนโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง
ที ่ออกแบบไว้รองรับกิจกำรโลจิสติกส์ เป็นกำรเฉพำะ โดยอยู่ ใกล้คลังสินค้ำ  
ศูนย์กระจำยสินค้ำ และศูนย์จัดแสดงสินค้ำที่จะพิจำรณำขึ้นในอนำคต 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ 
และท่ีดินประเภทคลังสินค้ำไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 6. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(บริเวณตะกำดคลองเจดีย์) ไว้เพื่อส่งเสริมให้ด ำรงรักษำพื้นที่เกษตรกรรม
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอำหำรของเมือง 
 7. พ้ืนที่บริเวณค ำร้อง (บริเวณตะกำดคลองเจดีย์) เป็นพ้ืนที่อยู่ใกล้เส้นทำง
ระบำยน้ ำตำมธรรมชำติ ได้แก่ คลองเขำน้อย คลองฟำด 
 8. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมำยเลข ก.-2 หรือบริเวณตะกำดคลองเจดีย์ สำมำรถด ำเนินกำรก ำจัดขยะได้ 
ไม่มีข้อก ำหนดห้ำมก ำจัดขยะแต่อย่ำงใด 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) บริเวณหมายเลข อ.1 ที่ดินประเภท
คลังสินค้า (สีเม็ดมะปราง) บริเวณหมายเลข อ.3-1 (บริเวณด่าน
ศุลกากร) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ก.2 (บริเวณคลองตะกาดเจดีย์) ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 

 ค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 3 เรื่อง) 
 เรื่องที่ 1 ขอแก้ไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข ก.-2 ให้สำมำรถตั้งโรงงำนล ำดับที่ 53 (โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์พลำสติก) ได้ 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข ก.-2 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้รูด และผู้ร้องอ่ืนรวม 110 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณ ก.-2 เป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ 
คัดแยกขยะซ่ึงสำมำรถพัฒนำกิจกรรมต่อเนื่องที่สำมำรถน ำพลำสติกไปใช้ต่อได้ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน  
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 คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมำยเลข ก.2 ในส่วนของบัญชีแนบท้ำย
ข้อก ำหนดไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองก ำหนด เนื่องจำก 
 1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ส ีเข ียว) บริเวณหมำยเลข ก.๒ ให ้ใช้
ประโยชน์ที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำร สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ใกล้ชุมชน เป็นพ้ืนที่กันชน (Buffer.zone).และพ้ืนที่
ป้องกันระหว่ำงพ้ืนที่ชุมชนกับพ้ืนที่อุตสำหกรรม กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตำมค ำร้อง อำจเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ 
 3. ผังเมืองรวมได้จัดเตรียมที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) 
และที่ดินประเภทคลังสินค้ำ (สีเม็ดมะปรำง) ไว้รองรับอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ 
ไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว  

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.2  
ในส่วนของบัญชีแนบท้ายข้อก าหนด ไว้ตามที่ร่างผังเมืองก าหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ    
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด 

 เรื่องที่ 2 ขอแก้ไขข้อก ำหนดสัดส่วนพ้ืนที่ว่ำงส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือประกอบกิจกำรต่ำง ๆ โดยให้ก ำหนดต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินทุกประเภท 
 บริเวณค ำร้อง ทุกบริเวณในต ำบลไม้รูด 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 110 ฉบับ 110 รำย ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้รูด และผู้ร้องอ่ืนรวม 110 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกต ำบลไม้รูดมีพ้ืนที่รองรับกำรพัฒนำน้อย 
กำรก ำหนดสัดส่วนพื้นที่ว่ำงสูงจึงเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ   
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน 
คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องกำรก ำหนด
สัดส่วนพื้นที่ว่ำงส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรต่ำง ๆ ในที่ดิน
ทุกประเภททุกบริเวณในต ำบลไม้รูดไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 1. ผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำดได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน เพ่ือควบคุมควำมหนำแน่นของอำคำร 
สิ่งปลูกสร้ำง และก ำหนดสัดส่วนพ้ืนที่ว่ำงต่อแปลงที่ดินประเภทต่ำง ๆ ไว้อย่ำง
เหมำะสมแล้ว 
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  2. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่อง 
การก าหนดสัดส่วนพื้นที่ ว่างส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ในที่ดินทุกประเภททุกบริเวณ
ใน ต าบลไม้รูดไว้ตามที่ ร่างผั งเมืองรวมก าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด 

 เรื่องที่ 3 ขอแก้ไขข้อก ำหนดในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง 
(สีส้ม) บริเวณหมำยเลข ย.3–1 ให้สำมำรถตั้งโรงงำนล ำดับที่ 64 (12) กำรตัด พับ 
หรือม้วนโลหะ ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) บริเวณ
หมำยเลข ย.3–1 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำงมุกดำ เจริญประสิทธิ์ 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. กำรก ำหนดให้พ้ืนที่บนแนวถนนสุขุมวิท (สำย 318 เดิม) เป็นพ้ืนที่ 
เพ่ือกำรอยู่อำศัยนั้นไม่เหมำะสม เนื่องจำกเป็นเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก 
ที่เชื่อมโยงสู่อ ำเภอคลองใหญ่และประเทศกัมพูชำ มีรถยนต์และรถบรรทุกวิ่งผ่ำน
ตลอดเวลำ และพ้ืนที่ที่จะก ำหนดให้เป็นที่อยู่อำศัยควรมีระยะห่ำงจำกถนนสุขุมวิท
ไม่ต่ ำกว่ำ 50 เมตร 
 2. ควรก ำหนดให้สำมำรถประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนขนำดเล็ก 
ได้บำงประเภท เช่น แปรรูปผลไม้ แปรรูปอำหำรทะเล สถำนีบริกำรน้ ำมัน ผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้ำง เพรำะอ ำเภอคลองใหญ่มีพ้ืนที่ที่จะสำมำรถพัฒนำเพ่ือประกอบ
กิจกำรต่ำง ๆ น้อย 
 3..เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชนให้สำมำรถซื้อสินค้ำพ้ืนฐำน
ได้ในรำคำที่ถูกลงช่วยสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพแก่ประชำชนในพื้นท่ี 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน  
คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) บริเวณหมำยเลข ย.3 -1 ในส่วนของบัญชีแนบท้ำย
ข้อก ำหนด ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองก ำหนด เนื่องจำก  
 1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) ย.3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับ 
กำรอยู่อำศัยบริเวณพ้ืนที่กำรพัฒนำ พื้นที่ต่อเนื่องกับเขตนิคมอุตสำหกรรมบริกำร 
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3.10 

และศูนย์ธุรกิจใหม่ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว 
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกับที่ดินประเภทพำณิชยกรรม 
และที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) มีศักยภำพและมีควำมเหมำะสมในกำรรองรับ
กำรขยำยตัวจำกศูนย์กลำงพำณิชยกรรมหลักของต ำบลไม้รูด    
 3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรอยู่อำศัย หำกให้ด ำเนินกำร
ประกอบกิจกำรโรงงำนต่ำง ๆ อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของผู้ที่อำศัย
อยู่ในพื้นท่ีและอำจก่อปัญหำควำมขัดแย้งได้ 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
    ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ย.3-1
    ในส่วนของบัญชีแนบท้ายข้อก าหนด ไว้ตามที่ร่างผังเมืองก าหนด
    ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ
    และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
    พิเศษตราด 

เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท 
 ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำทเป็น
ผู้ด ำเนินกำร มีพ้ืนที่วำงผัง 14.20 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 8,875 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหันคำ ต ำบลบ้ำนเชี่ยน ต ำบลวังไก่เถื่อน ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลหันคำ เทศบำล
ต ำบลบ้ำนเชี่ยน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหันคำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
วังไก่เถื่อน ไม่มีพ้ืนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร และได้รับกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ 17 (5) ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตำม
วั ตถุ ประสงค์ ของผั งเมื องรวมทุ กประกำร ตำมมติ คณะกรรมกำรผั งเมื อง 
ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เนื่องจำกได้ด ำเนินกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นประชำชน เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม  2551 ก่อนมีพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกำศใช้บังคับ และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ 
จำกคณะกรรมกำรผังเมือง เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม  2557 ปิดประกำศ 90 วัน 
เพ่ือให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นค ำร้อง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 มกรำคม –
22 เมษำยน  2558  เมื่อครบก ำหนดปรำกฏว่ำมีค ำร้องทั้งหมด 730 ฉบับ 
2,873 รำย 30 เรื่อง เป็นค ำร้องด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน 338 ฉบับ 
1,547 รำย 20 เรื่อง ค ำร้องด้ำนข้อก ำหนดฯ จ ำนวน 300 ฉบับ 1,302 รำย 9 เรื่อง 
และค ำร้องด้ำนอ่ืน ๆ 92 ฉบับ 24 รำย 1 เรื่อง ได้น ำค ำร้องเสนอคณะที่ปรึกษำ 
ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท จ ำนวน 2 ครั้ง  ครั้ งที่  1 เมื่อวันที่  
11 มิถุนำยน 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560 กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง จ ำนวน 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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เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ 
จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  22 เมษำยน  2559 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  
17 สิงหำคม 2561 โดยผลกำรพิจำรณำทั้ง 3 คณะ มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
26 เรื่อง และมีควำมเห็นต่ำงกัน 4 เรื่อง รำยละเอียดปรำกฏ ดังนี้ 
 ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 20 เรื่อง) 
 เรื่องที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.3 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย  
(สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.3 
 ผู้ ร้อง จ ำนวน 4 ฉบับ 3 รำย ได้แก่  นำยสมนึก ศิ ริคง และผู้ ร้องอ่ืน 
รวม 3 รำย 
  เหตุผลในกำรขอแก้ไข  เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง จึงท ำให้ที่ดิน
บริเวณดังกล่ำวมีรำคำสูงและเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว 
ห้องแถว เพ่ือท ำกำรค้ำขำยได ้
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 
4.3 ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องโดยส่วนใหญ่ยังเหมำะสมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน 
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนดกฎกระทรวง
ฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ 27  
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.3 ไว้ตามที่ร่าง
ผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
ค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนหันคา 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  เรื่องที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.4 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.4 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 3 ฉบับ 3 รำย  ได้แก่ นำงมะลิวรรณ กำรภักดี และผู้ร้องอ่ืน 
รวม 3 รำย    
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง จึงท ำให้ที่ดินบริเวณ
ดังกล่ำวมีรำคำสูง และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว เพ่ือท ำ
กำรค้ำขำยได ้
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมำยเลข 4.4 ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องโดยส่วนใหญ่ยังเหมำะสมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน 
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.4 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 3 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.5 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)  
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.5 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 4 ฉบับ 4 รำย ได้แก่ นำยพงศ์สรร เมฆพิพัฒน์พร และผู้ร้องอ่ืน 
รวม  4 รำย 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง 
จึงเป็นบริเวณท่ีมีแนวโน้มของควำมเจริญต่อไปในอนำคต 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีมตสิอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
บริเวณหมำยเลข 4.5 ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องโดยส่วนใหญ่ ยังมีควำมเหมำะสมต่อกำรเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมและเป็นชุมชนที่มีกำรอยู่อำศัยอย่ำงเบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน 
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4..ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนดกฎกระทรวง 
ฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
  และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.5 ไว้ตามที่
  ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
  พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
  ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 4 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.6 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.6 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 53 ฉบับ 43 รำย ได้แก่ นำงสำวปวีณำ กำญจนวิกัติ และผู้ร้องอ่ืน 
รวม 43 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง 
จึงเป็นบริเวณท่ีมีแนวโน้มของควำมเจริญต่อไปในอนำคต 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.6 ไว้ตำมร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องโดยส่วนใหญ่ยังเหมำะสมเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม  
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 ๕. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.6 ไว้ตามที่ 
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 5 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.7 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.7 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 6 ฉบับ 4 รำย ได้แก่ นำยสำยัญ พุทธวงษ์  และผู้ร้องอ่ืน  
รวม 4 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมืองและอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
จึงเป็นบริเวณท่ีมีแนวโน้มของควำมเจริญต่อไปในอนำคต 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมำยเลข 4.7 ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องโดยส่วนใหญ่ยังเหมำะสมเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม  
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน 
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่
จะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.7 ไว้ตามที่ 
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 6 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.8 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.8 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 24 ฉบับ 5 รำย ได้แก่ นำงรัชนี จันทร์พงสุนทร และผู้ร้องอ่ืน 
รวม 5 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมืองจึงท ำให้ที่ดินบริเวณ
ดังกล่ำวมีรำคำสูง และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว ห้องแถว 
เพ่ือท ำกำรค้ำขำยได ้
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมำยเลข 4.8 ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องโดยส่วนใหญ่ยังเหมำะสมเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม  
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน 
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว 

 



- 119 - 

ล าดับที ่ เร่ือง/มต ิ
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิมแม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.8 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 7 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.10 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.10 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 4 ฉบับ 3 รำย ได้แก่ นำงปรำณี  โพธิ์คำ และผู้ร้องอื่น 
รวม 3 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง จึงท ำให้ที่ดิน
บริเวณดังกล่ำวมีรำคำสูง และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว 
ห้องแถว เพ่ือท ำกำรค้ำขำยได้ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.10  
ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องโดยส่วนใหญ่ยังเหมำะสมเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม  
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน 
ซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ 
27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.10 ไว้ตามที่ 
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 8 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.11 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.11 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 5 ฉบับ 329 รำย ได้แก่ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหันคำกับพวก 
326 รำย และผู้ร้องอ่ืน 3 รำย รวม 329 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง 
จึงเป็นบริเวณท่ีมีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ เห็นควรให้ตำมค ำร้อง เนื่องจำก
พ้ืนที่บริเวณหมำยเลข 4.11 เป็นพ้ืนที่ปริมณฑลของชุมชนหันคำ อยู่ในแนวเส้นทำง 
สรรคบุรี – หันคำ (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039) ซึ่งเป็นเส้นทำงหลัก  
ท ำให้เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ ประกอบกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) เดิมที่กันไว้มีขนำดของพ้ืนที่ไม่มำก ท ำให้เกิดควำมไม่ชัดเจนในกำรควบคุมดูแล
ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบในพ้ืนที่  และขอให้คงระยะถอยร่นจำกแนวถนน  
ระยะ 6 เมตร ไว้ตำมเดิม 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ 
มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.11 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวม
ก ำหนด เนื่องจำก 
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ติดริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039 ฟำกใต้ 
ซึ่งเป็นถนนที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง 
 2. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดย่ำนชุมชนที่เกำะติดริมสองฝั่ง
ถนนสำยหลักท่ียำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่ปลอดภัยได้ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.11 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่องที่ 9 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.12 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.12 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 9 ฉบับ 329 รำย ได้แก่ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหันคำ กับพวก 
326 รำย และผู้ร้องอ่ืน 3 รำย รวม 329 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง 
จึงเป็นบริเวณท่ีมีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ เห็นควรให้ตำมค ำร้อง เนื่องจำก
พ้ืนที่บริเวณหมำยเลข 4.12 เป็นพ้ืนที่ปริมณฑลของชุมชนหันคำ อยู่ในแนว
เส้นทำงสรรคบุรี – หันคำ (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039) ซึ่งเป็นเส้นทำงหลัก 
ท ำให้เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ ประกอบกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว).เดิมที่กันไว้มีขนำดของพ้ืนที่ไม่มำก ท ำให้เกิดควำมไม่ชัดเจนในกำร
ควบคุมดูแลของหน่วยงำนที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ และขอให้คงระยะถอยร่นจำกแนวถนน 
ระยะ 6 เมตร ตำมเดิม 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ
มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.12 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวม
ก ำหนด เนื่องจำก 
 1. พ้ืนที่ บริ เวณค ำร้องโดยส่ วนใหญ่ ยั งเหมำะสมเป็นเกษตรกรรม  
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
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  2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน  
ซึ่งรัฐได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ติดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039 ฟำกใต้
ซึ่งเป็นถนนที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง 
 ๔. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดย่ำนชุมชนไปเกำะติดริมสองฝั่ง
ถนนสำยหลักท่ียำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่ปลอดภัยได้ 
 5. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 6. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 7. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนดกฎกระทรวง
ฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ 27  
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.12 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื ่องที ่ 10 ขอเปลี ่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที ่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.13 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.13 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำงอรรถพร ศรลัมพ์ 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
จึงเป็นบริเวณท่ีมีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.13 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริ เวณค ำร้องอยู่ติดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039  
ฟำกตะวันออก ซึ่งเป็นถนนที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง 
 2. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดย่ำนชุมชนไปเกำะติดริมสองฝั่ง
ถนนสำยหลักท่ียำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่ปลอดภัยได้ 
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  3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน  
ซึ่งรัฐได้ลงทุนไว้แล้ว 
 4. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 5. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.13 ไว้ตามที่ 
 ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
 ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 11 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.14 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.14 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยกริช  สงฆ์ประชำ 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง จึงท ำให้ที่ดินบริเวณดังกล่ำวมีรำคำสูง 
และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัยประเภทตึกแถว บ้ำนแถว ห้องแถว เพ่ือท ำกำรค้ำขำยได้ 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.14 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นที่รำบลุ่มริมแม่น้ ำท่ำจีน มีปัญหำน้ ำท่วมในฤดู
น้ ำหลำกและมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วม ไม่มีศักยภำพและไม่เหมำะสม
ที่จะพัฒนำเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4..ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
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  5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ 
27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.14 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 12 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.15 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.15 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 11 ฉบับ 11 รำย ได้แก่ นำยวันชัย สุขเอ่ียม และผู้ร้องอ่ืน 
รวม 11 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง 
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน  
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.15 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน 
ซึ่งรัฐได้ลงทุนไว้แล้ว 
 2. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 ๓. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.15 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  เรื่องที่ 13 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.16 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.16 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 2 รำย  ได้แก่ นำงสุรินทร์ ภูษิต และนำยพูนศักดิ์  
บุญวัชรภัย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง จึงท ำให้ที่ดินบริเวณดังกล่ำวมีรำคำสูง 
และเหมำะสมแก่กำรอยู่อำศัย ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว ห้องแถว เพ่ือท ำกำรค้ำขำยได้ 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.16 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นที่รำบลุ่มริมแม่น้ ำท่ำจีน มีปัญหำน้ ำท่วมในฤดูน้ ำหลำก
และมีชุมชนอำศัยอยู่เบำบำง 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วม ไม่มีศักยภำพและไม่เหมำะสม 
ที่จะพัฒนำเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง 
กับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนดกฎกระทรวง
ฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ตำมมำตรำ 27  
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.16 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  เรื่องที่ 14 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.17 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.17 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 50 ฉบับ 9  รำย ได้แก่ นำงสำวช่อทิพย์ ลยำงกูร และผู้ร้องอ่ืน
รวม 9 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง 
จึงเป็นบริเวณที่มีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย และเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย 
ประเภทตึกแถว บ้ำนแถว ห้องแถวเพื่อท ำกำรค้ำขำยได้ 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.17 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ติดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3211 ฟำกเหนือ 
ซึ่งเป็นถนนที่ยำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง 
 2. ในหลักกำรผังเมืองไม่สนับสนุนให้เกิดย่ำนชุมชนไปเกำะติดริมสองฝั่ง
ถนนสำยหลักท่ียำนพำหนะใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่ปลอดภัยได้ 
 3. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลอง
ชลประทำนยังเหมำะสมเป็นพื้นที่ท ำเกษตรกรรม 
 4. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 5. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 6. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.17 ไว้ตามที่
 ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
 ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  เรื่องที่ 15 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.18 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.18 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 15 ฉบับ 10 รำย ได้แก่ นำงบุญศิริ จิวประเสริฐ และผู้ร้องอ่ืน
รวม 10 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง และอยู่ในทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง 
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีควำมเจริญมีกำรประกอบกิจกำรค้ำขำย 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.18 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พื้นที่บริเวณค ำร้องเป็นพื้นที่รำบลุ่ม เหมำะสมกับเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน มีโครงข่ำยคลองชลประทำน 
ซ่ึงรัฐได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 5. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิมแม้ข้อก ำหนดกฎกระทรวง
ฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำรก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ตำมมำตรำ 27  
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 
มติที่ประชุม  ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.18 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่  16 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.18 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ในระยะ 200 เมตร ตำมซอยบรรจบวิถี 6 จนจดถนน 
ทำงหลวงชนบท ชน. 2014 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.18 
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อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 326 รำย ได้แก่ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหันคำ 
กับพวก 326 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบัน 
 2. เป็นพ้ืนที่รองรับกำรขยำยตัวของชุมชนเมืองในอนำคต 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.18 ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 1. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องเป็นที่รำบลุ่ม มีควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะต่อ
กำรเกษตรกรรม 
 2. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องอยู่ในเขตชลประทำน มีโครงข่ำยชลประทำน 
ที่รัฐได้ลงทุนไว้แล้ว 
 3. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 ๔. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่ อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.18 ไว้ตามที่ 
 ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
 ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 17 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 4.19 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.19 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 4 ฉบับ 329 รำย ได้แก่ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหันคำ 
กับพวก 326 รำย และผู้ร้องอ่ืน 3 รำย รวม 329 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง เหมำะแก่กำรอยู่อำศัย โดยสำมำรถรองรับ
กำรขยำยตัวควำมเจริญของชุมชนต่อไปในอนำคต 
 2. เป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำน ไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.19 ไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก  
 1. พ้ื นที่ บ ริ เวณ ค ำร้องเป็ น พ้ืนที่ รำบ ลุ่ ม  เหมำะสมกับ เป็น พ้ืนที่
เกษตรกรรม 
 2. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 3. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 4. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ 27 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.19 ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 18 ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 1.5, 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.9 และ 1.13 เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ
หมำยเลข 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 1.13 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 21 ฉบับ 21 รำย ได้แก่ นำงเฉลียว โอรักษ์ และผู้ร้องอ่ืน
รวม 21 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้อง
กับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่ำวใช้ในกำรเกษตรกรรม
และในอนำคตจะท ำกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัยหรืออำคำรพำณิชย์ หำกก ำหนดพ้ืนที่
บริเวณนี้เป็นพื้นที่สีเขียว จะท ำกำรก่อสร้ำงพักอำศัยหรืออำคำรพำณิชย์ไม่ได้ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง
เนื่องจำกบริเวณที่ผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 
(สีเหลือง) ซึ่งผู้ร้องสำมำรถด ำเนินกิจกำรตำมควำมประสงค์ได้อยู่แล้ว 
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 มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยคงการใช้ประโยชน์ที ่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8 , 1 .9 และ 1.13 ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผั งเมืองรวมชุมชนหันคา เนื่ องจากบริ เวณ ที่ ผู้ ร้องขอ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
(สีเหลือง) ซึ่งผู้ร้องสามารถด าเนินกิจการตามความประสงค์
ได้อยู่แล้ว 

 เรื่องที่ 19 ขอให้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนที่แสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในอนำคตให้สอดคล้องกับปัจจุบัน  
 บริเวณค ำร้อง ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 85 ฉบับ 82 รำย ได้แก่ นำงเขียว กำโพธิ์พันธ์ และผู้ร้องอ่ืน 
รวม 82 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. กำรส ำรวจข้อมูลกำรวำงผังได้ด ำเนินกำรมำนำน แผนที่แผนผังไม่สอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนทีค่วำมเป็นจริงในปัจจุบัน 
 2. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนที่ผังเมืองรวม 
 3. เป็นที่ดินมีรำคำสูง เหมำะกับกำรค้ำขำยมำกกว่ำท ำเกษตรกรรม 
เพียงอย่ำงเดียว 
 4. เป็นที่ดินมีรำคำสูง เหมำะกับกำรพักอำศัยมำกกว่ำเกษตรกรรม 
 5. หำกเป็นพ้ืนที่สีเขียวจะท ำธุรกรรมทำงกำรเงินไม่ผ่ำน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวม
ก ำหนด เนื่องจำก 
 1. กำรวำงผังเมืองรวมเป็นกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินส ำหรับอนำคต 20 ปี
ซึ่งผังได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอแล้ว 
 2. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 หมวด 6 
แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 72 (2) ก ำหนดให้รัฐจัดให้มีกำรวำงผังเมืองทุกระดับ
และบังคับกำรให้เป็นไปตำมผังเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรพัฒนำเมือง 
ให้มีควำมเจริญ โดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ 
 3. กำรผังเมืองเป็นเรื่องของกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
เพ่ือให้กำรพัฒนำเมืองเป็นไปอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม มีระเบียบ อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง 
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  4. กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม
ชุมชนหันคำตำมล ำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร 
 5. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้แก้ไขปรับปรุง
ผังเมืองรวมได้ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมำะสม
กับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตไว้
ตามที่ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 20 ยกเลิกแผนที่แสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
 บริเวณค ำร้อง ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 35 ฉบับ 32 รำย ได้แก่ นำงจิรวรรณ ตันอนุวงษ์สกุล 
และผู้ร้องอ่ืน รวม 32 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เป็นผังเมืองที่ด ำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
และข้อห้ำมกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว  
หรือบ้ำนแถว ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่และขัดกับวิถีชีวิตของชุมชน 
 2. หำกข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) จะท ำธุรกรรมทำงกำรเงินไม่ผ่ำนและถ้ำเป็นพ้ืนที่สีเขียวไม่สำมำรถ 
ปลูกตึกแถวได้ 
 3. ขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 
 4. เป็ นพ้ืนที่ ใกล้ เมื องมีที่ ดิ นรำคำสู งเหมำะกับกำรค้ ำขำยมำกกว่ำ 
ท ำเกษตรกรรมเพียงอย่ำงเดียว 
 5. อยู่ในย่ำนชุมชนกำรพำณิชย์มีกำรขยำยตัวด้ำนธุรกิจซึ่งมีอำคำรพำณิชย์
ปลูกสร้ำงมำกแล้ว หำกเกิดโครงกำรดังกล่ำว  
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตไว้ตำมที่ร่ำงผังเมืองรวม
ก ำหนด เนื่องจำก 
 1. กำรวำงผังเมืองรวมเป็นกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินส ำหรับอนำคต 
20 ปี ซึ่งผังไดก้ ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอแล้ว 
 2. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 หมวด 6 
แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 72 (2) ก ำหนดให้รัฐจัดให้มีกำรวำงผังเมืองทุกระดับ
และบังคับกำรให้เป็นไปตำมผังเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรพัฒนำเมือง 
ให้มีควำมเจริญ โดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี 
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  3. กำรผังเมืองเป็นเรื่องของกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
เพ่ือให้กำรพัฒนำเมืองเป็นไปอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม มีระเบียบ อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง 
 4. กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม
ชุมชนหันคำ ตำมล ำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร 
 5. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้แก้ไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมได้ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะส่วนหนึ่งส่วนใด
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 ค าร้องด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ ำนวน 9 เรื่อง) 
 เรื่องที่ 1 ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดฯ ข้อ 9 ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ห้ำมกิจกำร ดังต่อไปนี้ 

 (1) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท 
ชนิดและจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ และโรงงำน
บ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน                  

 (4) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม   
 (5) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม   
 (6) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย     
 (7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม 

 (8) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้ำนแถว 
หรือตึกแถว   

 (9) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก 
  (10) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 
4.1 - 4.26 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 212 ฉบับ 677 รำย ได้แก่ นำงบุญเลิศ ศรีสะอำด และผู้ร้องอ่ืน
รวม 677 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 

 1. เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่รองรับกำรขยำยตัวของควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนที่ผังเมืองรวม 

 2. ข้อก ำหนดขัดกับกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตของประชำชนส่วนใหญ่ 
 3. ที่ดินมีรำคำสูงเหมำะกับกำรค้ำขำยมำกกว่ำเกษตรกรรม 
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  4. เป็นพ้ืนที่รองรับกำรขยำยตัวของเมืองด้ำนตะวันตก เป็นพ้ืนที่รองรับ
พำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3211 

 5. ที่ดินมีรำคำสูง จึงไม่เหมำะสมกับกำรเกษตรแต่เหมำะสมกับกำรพัฒนำ 
เป็นย่ำนพำณิชยกรรมและท่ีอยู่อำศัย 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน ดังนี้ 
 (4) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม โดยผ่อนปรนให้โรงแรมประเภท 1 
และประเภท 2 สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้ เพื่อเป็นกำรรองรับกำรท่องเที่ยวและ  
เป็นทำงเลือกในกำรพักอำศัยของนักท่องเที่ยวในรำคำประหยัด สอดคล้องกับพื้นที่
ชุมชนหันคำที่มีศักยภำพใกล้แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบ เช่น แม่น้ ำท่ำจีน 
เขำรำวเทียน เขำสำรพัดดี และบึงฉวำก เป็นต้น 
 (8) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม ประเภทห้องแถว บ้ำนแถว 
หรือตึกแถว เนื่องจำกประชำชนได้รับผลกระทบจำกข้อห้ำมกำรอยู่อำศัยหรือ
ประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ซึ่งเป็นวิถีชีวิต 
ของประชำชน ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหันคำได้จัดประชุมประชำชน  3 ครั้ง 
ท ำให้ทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนที่ต้องกำรให้สร้ำงที่อยู่อำศัย 
หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถวได้ 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน 
 (8) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้ำนแถว 
หรือตึกแถว เฉพำะบำงบริเวณ ได้แก่ 
 1. บริเวณหมำยเลข 4.8 4.11, 4.12 และ 4.19 
  2. บริเวณหมำยเลข 4.18 เฉพำะบริเวณฟำกใต้ของถนนบรรจบวิถี 
และซอยบรรจบวิถี 6 ที่ตัดกับฟำกเหนือของคลองบ้ำนเชี่ยน โดยให้มีที่ว่ำง 
ตำมแนวขนำนริมเขตทำงที่ไม่ใช่ทำงหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร และในบริเวณ 
ที่ติดกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3039 และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3211 
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร 
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรให้ตำมค ำร้องบำงส่วน  
 (8) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้ำนแถว 
หรือตึกแถวเฉพำะบำงบริเวณ  ได้แก่ 

 1) บริเวณหมำยเลข 4.5 (บำงส่วน) เฉพำะบริเวณฟำกใต้ของซอย
เฉลิมพระเกียรติ 6 และฟำกเหนือทำงหลวงชนบท ชน. 4013 

 2) บริเวณหมำยเลข 4.8 (บำงส่วน) เฉพำะบริเวณฟำกใต้ของทำงหลวง
ชนบท ชน.4013 ที่ตัดกับถนนเข้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหันคำ 

  3) บริเวณหมำยเลข 4.11 
  4) บริเวณหมำยเลข 4.12 

 5) บริเวณหมำยเลข 4.18 (บำงส่วน) เฉพำะบริเวณฟำกใต้ของถนน
บรรจบวิถ ีและฟำกตะวันตกของซอยบรรจบวิถี 6 บรรจบฝั่งเหนือของคลองบ้ำนเชี่ยน 

 6) บริเวณหมำยเลข 4.19 
 

 



- 134 - 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

   โดยกำรก่อสร้ำงให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงที่ไม่ใช่ทำงหลวง
แผ่นดินไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร และบริเวณที่ติดกับทำงหลวงแผ่นดินให้มีที่ว่ำง 
ตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร 

มติที่ประชุม  1. ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 9 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ในส่วนของ 
ข้อห้าม (1), (4), (5), (6), (7), (9), และ (10) ไว้ตามที่ร่าง 
ผังเมืองรวมก าหนด ตามมติของคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้องฯ 
  2. ให้ ตามค าร้ องบางส่ วน  โดยให้ แก้ ไขข้ อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 9 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ในส่วนของข้อห้าม (8) ให้สามารถใช้เพื่อการ 
อยู่ อ าศั ยหรือประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทห้ องแถว  
บ้านแถว หรือตึกแถวได้ เฉพาะที่ดินบางบริเวณที่ เหมาะสม 
จ านวน 6 บริเวณ ดังต่อไปนี้ 
  1) บริเวณหมายเลข 4.5 (บางส่วน) เฉพาะบริเวณฟากใต้ 
ของซอยเฉลิมพระเกียรติ 6 และฟากเหนือทางหลวงชนบท  
ชน. 4013 

   2) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.8 (บางส่วน) เฉพาะบริเวณ
 ฟากใต้ของทางหลวงชนบท ชน.4013 ที่ตัดกับถนน
 เข้าส านักงานเทศบาลต าบลหันคา 
   3) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.11 
   4) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.12 
   5) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.18 (บางส่วน) เฉพาะบริเวณ 
 ฟากใต้ของถนนบรรจบวิถี และฟากตะวันตกของซอยบรรจบวิถี 6 
 บรรจบฝั่งเหนือของคลองบ้านเชี่ยน 
   6) ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.19 

  การก่อสร้างให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางที่ไม่ใช่ 
ทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า 6 เมตร และในบริเวณที่ติดกับ 
ทางหลวงแผ่ นดิ นให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร เนื่องจาก 

  1. เป็นพื้นที่บางส่วนของที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งเหมาะสมในการรองรับการขยายตัวของเมือง 
โดยเป็นพื้นที่ชนบทที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่เมือง 

 ๒. เป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เมือง 
ในอนาคตอันใกล้ 

   ๓. เป็นพื้นที่ที่มีระบบคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก 
  ๔. เป็นพื้นที่ที่มีระบบบริการพื้นฐานในด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่เพียงพอในการให้บริการได้ 
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   ๕. เป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่เสี่ยงภัยใด ๆ 
๖. เป็นกิจการที่ให้ด าเนินการได้เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อน

ของประชาชนซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินรอง 

 เรื่องที่ 2 ให้สำมำรถประกอบกิจกำรโรงแรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ได้ในทุกบริเวณ 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทุกบริเวณ 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 4 ฉบับ 553 รำย ได้แก่ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหันคำ
และผู้ร้องอ่ืนรวม 553 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรท่องเที่ยวและเป็นทำงเลือก
ในกำรพักอำศัยของนักท่องเที่ยวในรำคำประหยัด 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ เห็นควรให้ตำมค ำร้อง เนื่องจำก
ประเภทโรงแรมที่ร้องขอนั้นมีขนำดเล็กไม่ใหญ่จนเกินไป เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรท่องเที่ยว
และเป็นทำงเลือกในกำรพักอำศัยของนักท่องเที่ยวในรำคำประหยัด สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ชุมชนหันคำที่มีศักยภำพตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบ เช่น  
แม่น้ ำท่ำจีน เขำรำวเทียน เขำสำรพัดดี และบึงฉวำก เป็นต้น 
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เห็นควรยกค ำร้อง เนื่องจำกในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรมมีเจตนำรมณ์ควบคุมให้เป็นพ้ืนที่เบำบำงไม่สนับสนุนให้ประกอบ
กิจกำรโรงแรม อีกทั้งควรสนับสนุนให้คนท้องถิ่นได้ประโยชน์จำกกำรท ำกิจกำร 
guest house ในพ้ืนที ่
 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรยกค ำร้อง โดยให้คง 
ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตำมที่
ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 ๑. พ้ืนที่บริเวณค ำร้องโดยส่วนใหญ่ ยังเหมำะสมกับเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 ๒. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 ๓. ในหลักกำรผังเมืองไม่ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงแรมในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 ๔. พ้ืนที่บริเวณค ำร้อง สำมำรถด ำเนินกิจกำร Guest House และ/หรือ
Homestay ได้อยู่แล้ว 
 ๕. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย  
และย่ำนพำณิชยกรรม อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 
 ๖. กิจกำรที่ด ำเนินกำรมำก่อนกฎหมำยผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อก ำหนด
กฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ำมด ำเนินกำร ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
ตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

 



- 136 - 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมก าหนด 
 ตามมติของคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 

 เรื่องที่  3  ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ให้สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ 
และอำคำรอุตสำหกรรมขนำดเล็กได้ตลอดสองข้ำงถนนลึกจำกขอบถนน 200 เมตร 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.1 - 4.26 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 8 ฉบับ 6 รำย ได้แก่ นำงฑิมำพร  วิมลอนุพงษ์ และผู้ร้องอ่ืน
รวม 6 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 

 1. เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ใกล้เมืองและมีรำคำที่ดินสูง เพ่ือควำมสะดวก 
ในกำรขยำยเมืองซึ่งทิศทำงกำรขยำยจะเป็นไปในบริเวณ 2 ข้ำงถนน ปัจจุบันก็มี
กำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย และอำคำรพำณิชย์อยู่แล้ว ซึ่งเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย 
และท ำกำรค้ำได้ดีกว่ำท ำเกษตรกรรมเพียงอย่ำงเดียว 

 2. ที่อยู่ริมน้ ำ อนำคตอำจเป็นที่อยู่อำศัย 
 3. ในอนำคตเมื่อมีควำมเจริญ ขยำยตลำดอำจเป็นที่อยู่อำศัย 

 4. เป็นชุมชนติดถนนใหญ่ เหมำะกับกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยและอำคำรพำณิชย์ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ เห็นควรยกค ำร้อง เนื่องจำก 
 1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง 
กับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 2. ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ผู้ร้องสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ซึ่งไม่ขัดกับข้อห้ำมได้ไม่เกิน 
ร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
 3. ในหลักกำรผังเมือง ไม่ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ผู้ร้องสำมำรถประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรมได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนด 
 4. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย 
และย่ำนพำณิชยกรรมไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมก าหนด 
 ตามมติ คณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งพิ จารณ าค าร้ อ งฯ  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาฯ 
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  เรื่องที่ 4 ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์และอำคำร
อุตสำหกรรมขนำดเล็กได้ตลอดสองข้ำงถนนลึกจำกขอบถนน 200 เมตร 
 บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ
หมำยเลข 1.1 - 1.14 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยศิริชัย วิมลอนุพงษ์  
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์และอำคำร
อุตสำหกรรมขนำดเล็กได้ ตลอดสองข้ำงถนนลึกจำกขอบถนน ๒๐๐ เมตร 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร  
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 2. ในหลักกำรผังเมือง ไม่ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 
ในพ้ืนที่ย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่น เพรำะอำจมีมลพิษและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 3. ในข้อก ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ผู้ร้องสำมำรถ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ซึ่งไม่ขัดกับข้อห้ำมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
 4. ผู้ร้องสำมำรถประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนด 
 5. ผังเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัย
หนำแน่นและย่ำนพำณิชยกรรมไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
ก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 5 ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อ 6 ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ห้ำมกิจกำร ดังต่อไปนี้ 

 (1) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนเว้นแต่โรงงำนตำม
ประเภท ชนิดและจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
 (6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 

 (7) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ
หมำยเลข 1.1 - 1.14 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 3 ฉบับ 1 รำย คือ นำยกลวัชร วิทยวรำวัฒน์ 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. เป็นพ้ืนที่รองรับกำรขยำยตัวควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
 2. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนที่ผังเมืองรวม 
 3. กำรส ำรวจนั้นเป็นข้อมูลเก่ำไม่สอดคล้องกับข้อมูลในควำมเป็นจริง 
ในปัจจุบัน 
 4. ชุมชนหันคำขยำยตัวทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรศึกษำ ประชำกร บริเวณนี้
น่ำจะพัฒนำเป็นตลำด ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ เพ่ือรองรับสถำนศึกษำและ
มหำวิทยำลัย 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
โดยให้คงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)  
ในส่วนของข้อห้ำม (1), (6) และ (7) ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 1. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร  
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 2. ในหลักกำรผังเมือง ไม่ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 
ในพ้ืนที่ย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่น เพรำะอำจมีมลพิษและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 3. ในข้อก ำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ผู้ร้อง
สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น ซึ่งไม่ขัดกับข้อห้ำมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
 4. ผู้ร้องสำมำรถประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนด 
 5. ผั งเมืองรวมได้ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินเป็นย่ำนชุมชนที่ อยู่อำศัย 
หนำแน่นและย่ำนพำณิชยกรรมไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
 ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ในส่วนของข้อห้าม (1),
 (6) และ (7) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมก าหนด  ตามมติ
 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 6 ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ข้อ 8  ที่ดินประเภทพำณิ ชยกรรมและที่ อยู่ อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง)  
ที่ห้ำมกิจกำรดังต่อไปนี้ 

 - กำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  บริเวณค ำร้อง ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก  
(สีแดง) บริเวณหมำยเลข 3.1 - 3.5 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย คือ นำยสำมำรถ ลี้ธีระนำนนท์ 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกแผนผังได้ส ำรวจมำนำนแล้ว และข้อก ำหนด 
ขัดกับกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตของประชำชนส่วนใหญ่ 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกค ำร้อง โดยให้คงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย 
หนำแน่นมำก (สีแดง) ไว้ตำมท่ีร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำก 
 1. ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย
หนำแน่นมำก (สีแดง) ไม่มีข้อห้ำมกิจกำรเพ่ือกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด 
หรือหอพัก ซึ่งผู้ร้องสำมำรถด ำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ได้อยู่แล้ว 
 2. เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 3. ตำมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย
หนำแน่นมำก (สีแดง) ผู้ร้องสำมำรถประกอบกิจกำรอ่ืนที่ไม่ขัดกับข้อห้ำมได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) ไว้ตามที่ 
 ร่างผังเมืองรวมก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรึกษา
 ผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่  7 ขอคัดค้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 บริเวณค ำร้อง ที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมำยเลข 4.1 - 4.26 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 1 รำย ได้แก่ นำงสำวกนิษฐ์นดำ สุภัควิมล 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. พ้ืนที่อยู่อำศัยมีจ ำนวนไม่ถึง 1 ไร่ และเป็นที่สูงไม่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ 
 2. มีโครงกำรปลูกบ้ำนเพ่ิมในเนื้อที่นี้ เนื่องจำกมีบุตรหลำยคน 
 3. บริเวณท่ีอยู่อำศัยอยู่ในชุมชน มีอำคำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร 
ยกค ำร้อง เนื่องจำก 
 1. วัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ใช้ให้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 2. เจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
เพ่ือกำรสงวนรักษำพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่ฉนวนของชุมชนเมือง (Buffer Zone) 
และควบคุมกำรขยำยตัวของเมืองไม่ให้แพร่กระจำยอย่ำงไร้ทิศทำง 
 3. กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม
ชุมชนหันคำตำมล ำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร 
 4. กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท เป็นกำรวำง
แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินส ำหรับอนำคตเป็นเวลำ 20 ปี 
 5. กำรผังเมืองเป็นเรื่องของกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
เพ่ือให้กำรพัฒนำเมืองเป็นไปอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม มีระเบียบ อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง 
 6. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้แก้ไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมได้ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมก าหนด
 ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ
 และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 8 ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน บัญชีแนบท้ำย 
ข้อก ำหนดผังเมืองรวมให้ตรงกับปัจจุบันหรือสอดคล้องกับปัจจุบัน 
 บริเวณค ำร้อง บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 62 ฉบับ 54 รำย ได้แก่ นำงเดือนเพ็ญ  ช้ำงไทย และผู้ร้องอ่ืน 
รวม 54 รำย 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบัน 
 2. ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวม 
 3. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันไม่ตรงกับข้อก ำหนดในผังเมืองรวม 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควร
ยกค ำร้อง โดยให้คงข้อก ำหนดและบัญชีแนบท้ำยข้อก ำหนดผังเมืองรวม ไว้ตำมที่ 
ร่ำงผังเมืองรวมก ำหนด เนื่องจำกค ำร้องไม่มีควำมชัดเจนและกำรวำงและจัดท ำ 
ผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดและบัญชีแนบท้ายข้อก าหนด 
 ผังเมืองรวม ไว้ตามที ่ร ่างผังเม ืองรวมก าหนด  ตามมติ
 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 เรื่องที่ 9 ขอยกเลิกข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน/หรือบัญชีแนบท้ำย
ข้อก ำหนดผังเมืองรวม 
 บริเวณค ำร้อง บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 8 ฉบับ 8 รำย ได้แก่ นำงพัชรี  สิทธิไพโรจน์สกุล และผู้ร้องอ่ืน
รวม ๘ รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
 1. ในอนำคตไม่สำมำรถท ำกำรเพำะปลูกได้ เพรำะขำดน้ ำและไม่สำมำรถ 
น ำน้ ำมำใช้ ในกำรท ำนำได้  ผู้ ร้องต้องกำรสร้ำงที่ อยู่อำศัยและอำคำรพำณิ ชย์ 
เพียงอย่ำงเดียว 

 2. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนที่ผังเมืองรวม 
 3. ตำมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) จะท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินไม่ผ่ำนและถ้ำเป็นพื้นที่สีเขียว 
ไม่สำมำรถปลูกตึกแถวได้ 

 4. พ้ืนที่ดังกล่ำวติดกับโรงงำนขนำดเล็ก มีโอกำสท ำโรงงำนได้ 
 5..เป็นพื้นที ่ใกล้เมืองที ่ด ินมีรำคำสูงเหมำะกับกำรค้ำขำยมำกกว่ำ  

ท ำเกษตรกรรมเพียงอย่ำงเดียว 
 6. แผนที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
เนื่องจำก 
 1. กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม
ชุมชนหันคำตำมล ำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร 
 2. กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท เป็นกำรวำง
แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินส ำหรับอนำคตเป็นเวลำ 20 ปี 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  3. กำรผังเมืองเป็นเรื่องของกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
เพ่ือให้กำรพัฒนำเมืองเป็นไปอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม มีระเบียบ อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง 
 4. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้แก้ไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมได้ตำมมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะส่วน
หนึ่ งส่วนใดให้ เหมำะสมกับสภำพกำรณ์และสิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 

มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนดและบัญชีแนบท้ายข้อก าหนด 
  ผั งเมื องรวม ไว้ ตามที่ ร่ างผั งเมื องรวมก าหนดตามมติ 
  คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ กรมโยธาธิการ 
  และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหันคา 

 ค าร้องด้านอ่ืน ๆ (จ ำนวน 1 เรื่อง) 
 เรื่อง ขอคัดค้ำน/ยกเลิกกำรท ำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ 
 บริเวณค ำร้อง บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหันคำ จังหวัดชัยนำท 
 ผู้ร้อง จ ำนวน 92 ฉบับ 24 รำย ได้แก่ นำงจรรยำ ลี้ธีระนำนนท์ และผู้ร้องอ่ืน
รวม 24 รำย 
 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกเป็นผังที่ด ำเนินกำรมำนำนไม่ทันต่อสภำพกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และข้อห้ำมกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภท 
ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่และขัดกับ 
วิถีชีวิตของชุมชน 
 ผลกำรพิจำรณำค ำร้อง (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนหันคำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำค ำร้องฯ มีมติสอดคล้องกัน คือ เห็นควรยกค ำร้อง 
เนื่องจำก 
 ๑. กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม
ชุมชนหันคำตำมล ำดับขั้นตอนของกฎหมำยทุกประกำร 
 ๒. กำรผังเมืองเป็นเรื่องของกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
เพ่ือให้กำรพัฒนำเมืองเป็นไปอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม มีระเบียบ อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีปัญหำด้ำนมลภำวะ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่ ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีกำรวำงผังเมือง 
 ๓. ในระหว่ำงที่มีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กฎหมำยเปิดโอกำสให้แก้ไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมได้ ตำมมำตรำ ๒๖/๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสำมำรถแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือเฉพำะ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 
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(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ยกค าร้อง โดยให้คงการจัดท าผังเมืองรวมไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
 ก าหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
 ชุมชนหันคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

กำรพิจำรณำกำรประเมินผล 
ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน 

ตำมมำตรำ 26 วรรคสองและวรรคสำม 
 
 
 
 
 



4. เรื่อง  การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสอง 
   และวรรคสาม 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครัง้ที่/วันที่ประชุม) 

4.1 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด  
 ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 4 ฉบับ 
 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำง 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 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที ่ทั ้งหมดของจังหวัดสตูล มีพื ้นที ่ประมำณ 
2,478.997 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,549,361 ไร่ ประชำกรปีฐำน  
(พ.ศ.2546) จ ำนวน 273,702 คน อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 
1.4 5  ต่ อปี  ป ระช ำกรคำดกำรณ์ ปี เป้ ำห ม ำยขอ งผั งฯ  พ .ศ . 2 5 6 6  
จ ำนวน 340,018 คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ให้พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
 2.  ให้ปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให้กำรขยำยตัว 
ของชุมชนเป็นไปในทิศทำงท่ีเหมำะสม 
 3. ในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติต้องมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และมำตรกำรทำงผังเมืองเพ่ือบรรเทำปัญหำที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน 
 4. ให้ต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน ฟ้ืนฟู สภำพแวดล้อม ทั้งทำง
ธรรมชำติและพ้ืนที่ชุมชนโดยเฉพำะกำรใช้ที่ดินริมแม่น้ ำล ำคลองเพ่ือลดควำมเสี่ยง
ของประชำชน 

 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2556 
 กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำง พ.ศ.  2556  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่  12 กันยำยน พ.ศ. 2556 มีขอบเขตวำงผัง
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
มีพ้ืนที่ประมำณ 12,533.961 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,833,726 ไร่ 
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 778,926 คน อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกร
เฉลี่ยร้อยละ ๐.74 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2567 
(20 ปี) จ ำนวน 903,200 คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ควรมีมำตรกำรทำงผังเมืองหรือข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยในระดับประเทศ ระดับภำค ระดับจังหวัดและโครงกำร
พัฒนำต่ำง ๆ เพ่ือรองรับทิศทำงกำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของเมืองและน ำไปสู่
กำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 19 ม.ค. 61 
วำระท่ี 4.1 
หน้ำ 7 - 17  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2. ควรปรับปรุงข้อก ำหนด และกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดินให้ เหมำะสม 
กับสภำพปัจจุบันเพื่อป้องกันและบรรเทำกำรเกิดภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ต้ังถิ่นฐำนเมือง สภำพแวดล้อมและชุมชน  
 3. ควรมีมำตรกำรทำงผังเมืองหรือข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์และฟ้ืนฟู พ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์และพ้ืนที่ทำงธรรมชำติ
แหล่งน้ ำ และสภำพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อเมืองและชุมชน 
 4. ควรมีพื้นที ่ก ำจัดขยะ แหล่งบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน และ
ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือลดปัญหำขยะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  
ให้เชื่อมโยงกับแผนกำรบริหำรจัดกำรขยะของประเทศ 

 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 
 กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่  พ .ศ.  2559  
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2559 ด ำเนินกำรโดย 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดกระบี่  
มีพ้ืนที่ประมำณ 4,708.502 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,942,820 ไร่         
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2546) จ ำนวน 384,416 คน อัตรำกำรเพ่ิมของ
ประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 1.51 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ  
พ.ศ. 2566 จ ำนวน 511,200 คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงมำตรกำรก ำหนดกำรใช้ที่ดินให้เหมำะสม และสอดคล้อง 
กับกำรพัฒนำพื้นที่ เพ่ือรองรับกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ 
 2. ปรับปรุงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเสนอแนะพ้ืนที่ก ำจัดขยะและ 
ที่บ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมทั้งเสนอแนะวิธีกำรก ำจัด
ขยะหรือบ ำบัดน้ ำเสียที่เหมำะสมกับพ้ืนที่เสนอแนะ 
 3. ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำงผังเมือง เพ่ือบรรเทำปัญหำ 
ภัยพิบัติวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต เช่น 
มีแผนทีแ่สดงพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555  
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2555 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ งหมดของจังหวัดเชียงใหม่  
มีพ้ืนที่ประมำณ 20,107.057 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 12,566,910 ไร่ 
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 1,630,769 คน อัตรำกำรเพิ่มของ
ประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 0.57 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ  
พ.ศ. 2567 จ ำนวน 1,821,000 คน 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

  สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ควรมีมำตรกำรทำงผังเมืองหรือข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยระดับประเทศ ภำค และจังหวัด รวมถึงโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ 
เพ่ือรองรับทิศทำงกำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของเมือง เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           2. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให้กำร
ขยำยตัวของชุมชนเป็นไปในทิศทำงที่เหมำะสมและสอดคล้องกับศักยภำพและ
ข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ เช่น ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่รองรับน้ ำหลำก 
(Floodway) เป็นต้น 
           3. ควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง 
เพ่ือป้องกันกำรเกิดและบรรเทำภัยพิบัติที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งควรปรับ
ลดข้อก ำหนดที่จ ำกัดกำรขยำยตัว เนื่องจำกจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพเชิงพ้ืนที่
ในกำรเป็นศูนย์กลำงของกลุ่มจังหวัดในภำคเหนือตอนบน สำมำรถเชื่อมโยงไปยัง
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้อย่ำงสะดวก และมียุทธศำสตร์ในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำจังหวัด
ให้มีควำมพร้อม รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ของภำคเหนือตอนบน  
เพื่อเชื่อมโยงกับ AEC, GMS, BIMSTEC ฯลฯ ซึ่งจะท ำให้เกิดอุตสำหกรรม
ต่อเนื่องด้ำนต่ำง ๆ ในระบบกำรผลิต 
           4. ควรมีกำรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
ในบริเวณที่เหมำะสมและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร โดยให้เชื่อมโยงกับแผน
บริหำรกำรจัดกำรขยะของประเทศ 
           5. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรจรำจรและ
สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ผลสรุปกำรประเมินผลเรื่องเศรษฐกิจของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่สรุปว่ำไม่ปรับปรุง ซึ่งในข้อเท็จจริงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด จึงอยำก
ทรำบเหตุผลที่ระบุว่ำไม่ปรับปรุงทำงด้ำนเศรษฐกิจเมื่อระยะเวลำผ่ำนไป 
 2. กำรประเมินผลจะใช้เกณฑ์ในกำรประเมิน ๘ ปัจจัย ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และระเบียบที่คณะกรรมกำรผังเมืองก ำหนด  
โดยในด้ำนเศรษฐกิจจะพิจำรณำเรื่องโครงสร้ำงหลักของเศรษฐกิจในปีวำงผัง
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำ ภำคกำรค้ำ
และบริกำรมีค่ำสูงที่สุด รองลงมำเป็นภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรเกษตร
ตำมล ำดับ ซึ่ งเมื่อ เปรียบเทียบโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจจะพบว่ำยั งไม่มี 
กำรเปลี่ยนแปลง แต่ผลสรุปของกำรประเมินผลทั้ง 8 ปัจจัย คือ เห็นควรปรับปรุงผัง 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที/่วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองใหญ่ที่มีกำรขยำยตัวในด้ำน
แหล่งท่องเที่ยวทั้งทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลำย ๆ  ด้ำน 
รวมทั้งด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีควำมเชื่อมโยงกับด้ำนเศรษฐกิจ ดังนั้น  
เรื่อง กำรประเมินผลจึงเห็นว่ำควรต้องมีกำรปรับปรุง แต่ในเอกสำรระบุว่ำไม่
ปรับปรุงขอให้พิจำรณำทบทวนด้วย 
 4. ผั งเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่มีกำรเติบ โตทำงด้ำนกำยภำพ
ค่อนข้ำงมำก แต่อย่ำงไรก็ตำมควรดูควำมสอดคล้องของผังที่ ได้วำงไว้เดิม 
ว่ำสำมำรถรองรับได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร 
 5. กำรประเมินผลจะใช้เกณฑ์ในกำรประเมิน ๘ ปัจจัย ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก ำหนด แต่ละปัจจัยจะมีควำมส ำคัญต่ำงกัน 
บำงปัจจัยอำจมีน้ ำหนัก บำงปัจจัยอำจไม่มีน้ ำหนัก แต่จะพิจำรณำภำพรวมทั้งหมดว่ำ
ควรปรับปรุงผังหรือไม่ควรปรับปรุงผัง ส ำหรับปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจจะประเมิน
จำกโครงสร้ำงหลักของเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยจังหวัดเชียงใหม่มีควำมเปลี่ยนแปลง 
ทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกแต่โครงสร้ำงหลักของเศรษฐกิจยังเป็นเรื่ องของกำรค้ำ
และกำรบริกำรเช่นเดิม  
 6. กำรประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ในเรื่องกำรคมนำคม 
และขนส่ง ด้ำนกำรจรำจร จะหมำยควำมรวมถึงทำงน้ ำด้วยหรือไม่ ควรจะต้อง
น ำมำพิจำรณำด้วย 
 7. ในกำรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ควรจะต้องด ำเนินกำรจัดให้มี
แผนที่แสดงชั้นควำมสูง และแผนที่ระบบระบำยน้ ำหรือผังสำธำรณูปโภคด้วย 
 8 . ใน เรื่ องแผนที่ แสดงชั้ นควำมสู ง  จะต้ อ งด ำ เนิ น กำรตำมที่
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตำมมำตรำ 17 อยู่แล้ว 
ส ำหรับผังระบบระบำยน้ ำเป็นนโยบำยที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดให้ต้องใส่ 
ในผังกิจกำรสำธำรณูปโภคด้วย ซึ่งขณะนี้ส ำนักผังประเทศและผังภำคร่วมกับ
ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมืองร่วมกันด ำเนินกำร ซึ่งต่อไปจะต้องมีครบถ้วนทั้งหมด
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด    

มติที่ประชุม  เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
  จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
  จังหวัดล าปาง พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
  ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง
  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555  
  รวมจ านวน 4 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงผั งตามขั้นตอนที่ 
  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไข 
  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด รวมทั้งให้น า 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง
  ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการปรับปรุงผัง 
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เรื่อง  ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
 ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 5 ฉบับ 
 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนรำธิวำส พ.ศ. 2558 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธำนี พ.ศ. 2558 
 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ. 2560 
 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล ำพูน พ.ศ. 2560 
  5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 

 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนรำธิวำส พ.ศ. 2558  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๘ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดนรำธิวำส  
มีพ้ืนที่ประมำณ ๔,๔๗๕.๔๓ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๒,๗๙๗,๑๔๓.๗๕ ไร่ 
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. ๒๕๔๗) จ ำนวน ๗๐๘,๒๔๑ คน อัตรำกำรเพ่ิมของ
ประชำกรเฉลี่ยร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ 
พ.ศ. ๒๕๖6 (๒๐ ปี) จ ำนวน ๑,๐๐๕,๐๐๐ คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือรองรับ
กำรขยำยตัวของชุมชนให้เป็นไปในทิศทำงที่เหมำะสม และสอดคล้องกับทิศทำง 
กำรพัฒนำพื้นที่   
 2. วำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต   
 3. ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง เพ่ือป้องกัน
และบรรเทำปัญหำด้ำนภัยพิบัติท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน 
 4. ก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม 
ส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะ เพ่ือลดปัญหำขยะตกค้ำง 

 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธำนี พ.ศ. ๒๕58  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดอุทัยธำนี  
มีพ้ืนที่ประมำณ 6,730.25 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 4,206,406 ไร่ 
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 326,001 คน อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกร
เฉลี่ยร้อยละ ๑.04 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2568 
(20 ปี) จ ำนวน 401,0๐๐ คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบเขตปฏิรูปที่ ดินเกษตรกรรมโดยประสำนกับหน่วยงำน 
ที่ เกี่ ยวข้ อง ห รือตรวจสอบกับ เจ้ ำของ พ้ื นที่ เ พ่ื อ ให้ ได้ ข้ อมู ลที่ ชั ด เจน 
เพ่ือก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจน 
 

ครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 20 ก.พ. 61 
วำระท่ี 4.1 
หน้ำ 21 - 30   
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 ๒. พิจำรณำข้อก ำหนดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้สำมำรถ
ประกอบกิจกรรมประเภทโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
 ๓. ควรมีกำรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะ และบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณ 
ที่เหมำะสม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพ่ือลดปัญหำขยะตกค้ำง 
 ๔. ก ำหนดบทบำทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๕. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

 3.  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๙ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
มีพ้ืนที่ประมำณ ๑๓,๐๗๙ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๘,๑๗๔,๗๕๘ ไร่ 
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. ๒๕๔๗) จ ำนวน ๙๓๘,๒๕๓ คน อัตรำกำรเพ่ิม 
ของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒๗ ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๐ ปี) จ ำนวน ๑,๒๑๐,๕๐๐ คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให้กำรขยำยตัว
ของชุมชนเป็นไปในทิศทำงท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่   
 2. ก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณ 
ที่เหมำะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพ่ือลดปัญหำขยะตกค้ำง    
 3. ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง เพ่ือบรรเทำ
ปัญหำภัยพิบัติท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน    
 4. วำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล ำพูน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกำศ 
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดล ำพูน มีพ้ืนที่ประมำณ 
4,505.88 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,816,176 ไร่ ประชำกรปีฐำน 
(พ.ศ. 2548) จ ำนวน 404,727 คน อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 
๑ ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2568 (20 ปี) จ ำนวน 
456,3๐๐ คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด  
 ๒. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรองรับ 
กำรขยำยตัวของชุมชนให้เป็นไปในทิศทำงที่เหมำะสมและสอดคล้องกับทิศทำง 
กำรพัฒนำพื้นที่   
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4.3 
 

 ๓. ควรมีกำรก ำหนดสถำนที่ทิ้งขยะและก ำจัดขยะในบริเวณท่ีเหมำะสม
และชัดเจนในแผนผัง 
 ๔. ควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง
เพ่ือบรรเทำปัญหำภัยพิบัติท่ีจะมีผลกระทบต่อชุมชน    
 ๕. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

 5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒8 เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดย
ก รม โย ธ ำ ธ ิก ำ รแ ล ะผ ัง เม ือ ง  มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ งหมด 
ของจังหวัดลพบุรี มี พ้ืนที่ประมำณ 6,200 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
3,875,000 ไร่ ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 749,554 คน อัตรำกำรเพ่ิม 
ของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 0.15 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ 
พ.ศ. 2566 (20 ปี) จ ำนวน 771,200 คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงผังฯ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๒. ควรก ำหนดพ้ืนที่และวิธีกำรก ำจัดขยะและกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน
เพ่ือแก้ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 ๓. ควรมีกำรก ำหนดพ้ืนที่ที่เป็นเขตภัยแล้งซ้ ำซำกเพ่ือให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 ๔. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
  จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
  จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับ 
  ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 
  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2560 และ 
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 
   รวมจ านวน 5 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ          
  การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔)  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด 

 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/จังหวัด 
        ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 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 
วำระท่ี 4.1 
หน้ำ 8 – 16  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 

 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ. 2552 
 กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมเมืองสุ โขทัย พ.ศ.  2552  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2552 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่เทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี และบำงส่วน
ของต ำบลบ้ำนกล้วย ต ำบลปำกแคว ต ำบลตำลเตี้ย ต ำบลบ้ำนสวน ต ำบลบ้ำนหลุม 
และต ำบลยำงซ้ำย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่ 44.2 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ 27,625 ไร่ ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2535) จ ำนวน 41,349 คน 
อัตรำกำรเพิ่มของประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 2.04 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์  
ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2555 (20 ปี) จ ำนวน 62,0๐๐ คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
พ้ืนที่ประสบอุทกภัยควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรป้องกัน
และบรรเทำทำงด้ำนผังเมือง  
 2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง 
 3. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนด โดยปรับปรุงข้อก ำหนดและมำตรฐำนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทของสภำพพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ ทั้งหมดของจังหวัดนครพนม  
มีพ้ืนที่ประมำณ 5,500 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,445,000 ไร่ ประชำกร 
ปีฐำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 691 ,160 คน อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกร 
เฉลี่ยร้อยละ 1.43 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2567 
(20 ปี) จ ำนวน 945,610 คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับกับกำรพัฒนำพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเสนอแนะพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียรวม
ของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมถึงก ำหนดพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือปกป้องแหล่งน้ ำ
อุปโภคบริโภคท่ีส ำคัญของจังหวัด 
 2. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ในอนำคต 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที/่วันที่ประชมุ) 

 
 

 3. จำกกำรส ำรวจกำรมีส่วนร่วมของประชำชน พบว่ำประชำกรตัวอย่ำง 
เกินกึ่งหนึ่ง ไม่ทรำบข้อมูลและไม่เคยเข้ำร่วมประชุมชี้แจงควำมคิดด้ำนผังเมืองรวม 
จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560 เนื่องจำกมีกำรประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ดังนั้น
หำกมีกำรปรับปรุงผังครั้งต่อไปควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดำหำร พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒6 เมษำยน พ.ศ.  25๖๐ ด ำเนินกำรโดย 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
มุกดำหำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดมุกดำหำร  
มีพ้ืนที่ประมำณ 4,339.80 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,712,375 ไร่ 
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 332,563 คน อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกร 
เฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี ประชำกรคำดกำรณ์ปีเป้ำหมำยของผังฯ พ.ศ. 2566       
(20 ปี) จ ำนวน 376,000 คน 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับกับกำรพัฒนำพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร และโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -
ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC)  
 ๒. ควรก ำหนดพ้ืนที่และวิธีกำรก ำจัดขยะ และกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
ของชุมชน เพ่ื อแก้ปัญ หำด้ ำน สิ่ งแวดล้ อมอย่ำงเหมำะสมและถูกต้อ ง 
ตำมหลักวิชำกำร 

 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่  ๓ พฤษภำคม พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดย 
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง มีขอบ เขตวำงผั งครอบคลุม พ้ืนที่ ทั้ งหมด 
ของจังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ประมำณ 4,363 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,726,875 ไร่ 
ประชำกรปีฐำน (พ.ศ. 2547) จ ำนวน 1,142,985 คน อัตรำกำรเพ่ิม 
ของประชำกร ร้อยละ 1.83 ประชำกรคำดกำรณ์ปีประเมินผล จ ำนวน 
1,495,000 คน 
  สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และเสนอแนะพ้ืนที่
ก ำจัดขยะและที่บ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมถึงก ำหนด
พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือปกป้องแหล่งน้ ำอุปโภค บริโภคท่ีส ำคัญของจังหวัด 
 2. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ในอนำคต โดยค ำนึงถึงเส้นทำงคมนำคมเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม 
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4.4 

 3. เสนอแนะเรื่องกำรค ำนวณประชำกรแฝง อำจใช้ข้อมูลจำกจ ำนวนที่พัก 
หรือจ ำนวนบ้ำนเช่ำ จะท ำให้ได้ประชำกรแฝงที ่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง  
เนื่องจำกจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ กำรลงทุน 
ในหลำกหลำยกิจกรรม ท ำให้มีประชำกรจำกต่ำงถิ่นเข้ำมำอยู่อำศัยเป็นจ ำนวนมำก       
กำรปรับปรุงผังฯ ควรน ำข้อเท็จจริงของจ ำนวนประชำกรแฝงในแต่ละพ้ืนที่  
มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงผังฯให้เหมำะสม  
 4. ควรปรับปรุงผังฯ ให้สอดคล้องกับข้อร้องเรียนของชุมชน เช่น ในกำรปรับ
พ้ืนที่อุตสำหกรรม โดยก ำหนดจุดให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำให้เหมำะสม 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. กำรประเมิ นผลบำงด้ ำนมี ผลกระทบ บำงด้ ำนไม่ มี ผลกระทบ  
แต่กำรปรับปรุงผังควรจะต้องปรับปรุงทุกด้ำนทั้ง ๘ ปัจจัย ไม่ควรปรับปรุง 
เฉพำะบำงเรื่อง เพรำะจังหวัดชลบุรีมีเรื่องโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภำคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีผลกระทบมำก 
 2. ปัจจัยด้ำนสังคม ที่น ำมำประเมินมีเพียง ๒ เรื่อง คือ กำรศึกษำและ
สำธำรณสุข ควรจะมีปัจจัยอื่นน ำมำพิจำรณำด้วย 
 3. เรื่องจ ำนวนประชำกรที่เสนอว่ำ ไม่เพ่ิมขึ้น ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถ 
รองรับได้ แต่ข้อเท็จจริงจังหวัดชลบุรี จะมีประชำกรที ่มำจำกกรุงเทพฯ  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดอ่ืน ๆ ที่เข้ำมำท ำงำนในพ้ืนที่ วันหยุดจะเดินทำง
กลับภูมิล ำเนำ ประชำกรแฝงเหล่ำนี้ถือว่ำได้ใช้สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ด้วย  
จึงควรให้น ำตัวเลขประชำกรแฝงมำค ำนวณในกำรศึกษำด้วย 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองสุโขทัย พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 รวมจ านวน 
4 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด และให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการผังเมืองไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง    
ผังเมืองรวมดังกล่าว ต่อไป 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
         กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
 ขณะนี้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556  
ได้มีกำรบังคับใช้มำแล้วเป็นระยะเวลำหนึ่ง ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงแล้วรำยงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61 
วำระท่ี 4.1 
หน้ำ 14 - 23 
 
 



  - 154 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 

ให้คณะกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำเห็นชอบ ซึ่งกรุงเทพมหำนครโดยส ำนักผังเมือง 
ได้ด ำ เนิ นกำรประเมินผลกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพกำรณ์  สิ่ งแวดล้อม  
กำรใช้บังคับผังเมืองรวมตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลที่คณะกรรมกำรผังเมือง
ได้ก ำหนดและได้น ำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือติดตำมเร่งรัดและประเมินผลกำรวำงและจัดท ำ
ผังเมืองรวมเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว โดยผลกำรประชุมทั้ง 3 คณะ  
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร
ตำมท่ีเสนอ เนื่องจำกสภำพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕56  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 ด ำเนินกำรโดยส ำนัก 
ผังเมืองกรุงเทพมหำนคร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหำนคร 
มีพ้ืนที่วำงผังประมำณ 1,568.74 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 980,460 ไร่ ประชำกร
ปีฐำน (พ.ศ. 2553) จ ำนวน 5.70 ล้ำนคน โดยประชำกรปีประเมิน (พ.ศ. 2557)  
มีจ ำนวน 5.69 ล้ำนคน อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.04 ต่อปี 
ประชำกรคำดกำรณ์ พ.ศ. 2573 (20 ปี) จ ำแนกเป็น ประชำกรกลำงคืน จ ำนวน 
6.23 ล้ำนคน และประชำกรกลำงวัน จ ำนวน 3.31 ล้ำนคน กำรประเมินผล  
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556 สรุปไดด้ังนี้ 
 1) นโยบำยหรือโครงกำรของรัฐบำลที่มีผลกระทบต่อผังเมืองรวม  
ผลกำรประเมิน พบว่ำ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556 ไม่ครอบคลุม
กับนโยบำยและโครงกำรของรัฐบำลที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับภำค 
และระดับจังหวัด อันเนื่องมำจำกสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้ำนกระแส
กำรพัฒนำพ้ืนที่ กำรบริหำรจัดกำรเมืองและกำรเมืองกำรปกครอง มีผลให้
นโยบำยระดับประเทศ มีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญตั้ งแต่นโยบำย 
ของรัฐบำล นโยบำยกำรพัฒนำระดับชำติและภูมิภำค ซึ่งก ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำภำคเพ่ือสนับสนุนบทบำทและควำมส ำคัญของพ้ืนที่ภำคกรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล นอกจำกนี้ยังมีแผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่ที่ส ำคัญและส่งผลกระทบ 
ต่อกำรพัฒนำภำค ได้แก่ แนวระเบียงเศรษฐกิจ นโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
ในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) หรือโครงกำรจัดท ำผังภำคกรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล พ.ศ. 2580 ส่งผลให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556  
ยังมีเนื้อหำบำงประกำรไม่สอดคล้องกับนโยบำยหรือโครงกำรระดับจังหวัด 
หรือระดับท้องถิ่นในพื้นที่รอยต่อ จึงควรมีกำรปรับปรุงผัง  
 2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกำรประเมิน พบว่ำ  
  1. ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ย.1 – ย.4 
รวม 131 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่ 
บริเวณ ย.4 - 39 (ร้อยละ 34.79) ในเขตประเวศ บริเวณ ย.4 - 28 (ร้อยละ 33.15) 
ในเขตวังทองหลำง และบริเวณ ย.3 - 66 (ร้อยละ 32.50) ตำมล ำดับ 
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 2. ที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ย.5 - ย.7 
รวม 115 บริเวณ พบว่ำ พื้นที่ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่ 
บริเวณ ย.5 - 2 (ร้อยละ 52.49) ในเขตดอนเมือง บริเวณ ย.7 - 23 (ร้อยละ 42.27) 
ในเขตจอมทอง บริเวณ ย.7 - 27 (ร้อยละ 37.68) เขตรำษฎร์บูรณะ บริเวณ  
ย.7 - 16 (ร้อยละ 37.12) ในเขตวัฒนำ ตำมล ำดับ 
   3. ที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ย.8 – ย.10 
รวม 69 บริเวณ พบว่ำ พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด 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 ตำมล ำดับ 
 4. พำณิชยกรรม แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ พ.1 - พ.5 รวม 81 บริเวณ 
พบว่ำ พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่ บริเวณ พ.5 - 3 
(ร้อยละ 54.81) ในเขตวัฒนำ บริเวณ พ.5 - 6 (ร้อยละ 49.11) ในเขตบำงรัก 
บริเวณ พ.3 - 20 (ร้อยละ 48.21) ในเขตดุสิต บริเวณ พ.3 - 17 (ร้อยละ 48)  
ในเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย ตำมล ำดับ 
  5. อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ อ.1 - อ.3  
รวม 13 บริเวณ พบว่ำ พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด 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 ตำมล ำดับ 
  6. อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ก.1 - ก.3 
รวม 31 บริเวณ พบว่ำ พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด 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 ตำมล ำดับ 
  7. ชนบทและเกษตรกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม คือ ก.4  - ก.5 
รวม 51 บริเวณ พบว่ำ พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินมำกที่สุด ได้แก่ 
บริเวณ ก.5 - 11 (ร้อยละ 24.97) ในเขตบำงขุนเทียน บริเวณ ก.5 - 6 (ร้อยละ 
19.31) ในเขตทวีวัฒนำ และบริเวณ ก.4 - 31 (ร้อยละ 17.61) ในเขตบำงขุนเทียน 
ตำมล ำดับ 
  8. อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ศ.1 และ ศ.2 รวม 7 บริเวณ พบว่ำ พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดิน 
มำกที่สุด ได้แก่ บริเวณ ศ.2 (ร้อยละ 77.17) ในเขตพระนคร บริเวณ ศ.1 - 3 
(ร้อยละ 45.36) ในเขตบำงกอกน้อย บริเวณ ศ.1 - 5 (ร้อยละ 38.54)            
ในเขตธนบุรี ตำมล ำดับ 
 3) ควำมหนำแน่นของประชำกร ผลกำรประเมิน พบว่ำ จ ำนวนประชำกร
คำดกำรณ์ต่ ำกว่ำจ ำนวนประชำกรที่มีอยู่จริง  เนื่องจำกกรุงเทพมหำนคร 
เป็นแหล่งงำนที่ส ำคัญ เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรท่องเที่ยว จึงท ำให้ 
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มีประชำกรเข้ำมำอยู่อำศัยเพ่ือประกอบอำชีพในกรุงเทพมหำนครจ ำนวนมำก 
โดยเฉพำะประชำกรแฝงที่มำอำศัยอยู่ซึ่งไม่ได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำ ประกอบกับ 
ในระยะที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยประเภทอำคำรอยู่อำศัยรวมที่เกำะตัว
ไปตำมระบบขนส่งมวลชนทำงรำงเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้มีประชำกรกลับเข้ำมำ 
อยู่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนครเพ่ิมขึ้นในย่ำนที่อยู่อำศัยตำมสำยทำงรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชน  
 4) สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลกำรประเมิน พบว่ำ  
 - ด้ำนเศรษฐกิจ โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของกรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 
84.31 เป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่มำจำกภำคกำรผลิตขั้นตติยภูมิหรือภำคกำรค้ำ
และกำรบริกำร กล่ำวคือสำขำกำรผลิตหรือกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เป็นฐำน 
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหำนคร เปรียบเทียบตั้งแต่ปีวำงผังถึงปีประเมิน ยังคง
เป็นสำขำท่ีอยู่ในภำคกำรค้ำและกำรบริกำร 
  - ด้ำนสังคม ประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำภำคบังคับ 
พบว่ำในเขตกรุงเทพมหำนครมีจ ำนวนสถำนศึกษำครอบคลุมในทุกเขตของ
กรุงเทพมหำนคร ส่วนรัศมีกำรให้บริกำรซึ่งไม่รวมถึงค่ำนิยมในกำรเลือกโรงเรียน
ให้กับบุตรหลำน อำจไม่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่อยู่อำศัยชำนเมืองและเกษตรกรรม  
ฝั่งตะวันออก และเขตพ้ืนที่อยู่อำศัยชำนเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่ำง 
เนื่องจำกยังมีกำรให้บริกำรเบำบำงกว่ำพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  กำรให้บริกำรของพ้ืนที่นันทนำกำร ได้แก่ ศูนย์กีฬำ 38 แห่ง ศูนย์เยำวชน 
10 แห่ง ลำนกีฬำ 1,266 แห่ง กระจำยอยู่ตำมกลุ่มเขตต่ำง ๆ ทั่วกรุงเทพมหำนคร 
แต่ยังไม่สำมำรถให้บริกำรกับประชำชนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพมหำนคร 
ส่วนกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขในเขตกรุงเทพมหำนครแบ่งเป็นกำรบริกำร 
ขั้นพ้ืนฐำนในลักษณะกำรบริกำรของภำครัฐ ได้แก่  ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
สถำนีอนำมัย จ ำนวน 144 แห่ง กระจำยตัวอยู่มำกในบริเวณพ้ืนที่ชำนเมือง 
และเกษตรกรรมทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก แต่มีจ ำนวนน้อยลงในกลุ่ม 
เขตชั้ นใน ในกลุ่ มเขตอนุ รักษ์ ศิ ลปวัฒนธรรม ในทำงกลับกันกำรบริกำร 
ของภำคเอกชน ได้แก่ คลินิกประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งสิ้น 4,410 แห่ง กระจำยตัว
อยู่ ใน พ้ืนที่ ต่ ำง ๆ โดยเฉพำะเขตเมืองชั้นในในกลุ่มเขตศูนย์ กลำงธุรกิจ 
และพำณิชยกรรม และกลุ่มเขตที่อยู่อำศัย แต่จะกระจำยตัวอย่ำงเบำบำงในกลุ่ม
เขตท่ีอยู่อำศัยย่ำนชำนเมือง 
  - ด้ำนสิ่งแวดล้อม เรื่องก ำจัดขยะมูลฝอยปัจจุบันส ำนักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร 
ซึ่งมศีูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย 3 แห่ง คือ  
  1) ศูนย์ก ำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ก ำจัดมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบและ
ท ำปุ๋ยหมักสำมำรถรองรับมูลฝอยได้ 3,100 ตัน/วัน  
  ๒) ศูนย์ก ำจัดมูลฝอยหนองแขม ก ำจัดขยะด้วยวิธ ีฝังกลบ 
สำมำรถรองรับมูลฝอยได้ 3,600 ตัน/วัน  
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 ๓) ศูนย์ก ำจัดมูลฝอยสำยไหม (ท่ำแร้ง) ก ำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ 
สำมำรถรองรับมูลฝอยได้ 2,000 ตัน/วัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกรุงเทพมหำนครก ำลัง
ประสบปัญหำในกำรก ำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจำก มีควำมสำมำรถในกำรก ำจัดขยะ 
จำกศูนย์ฯ ทั้ง 3 แห่ง ประมำณ 9,700 ตัน/วัน ในขณะที่ปริมำณขยะในปี        
พ.ศ. 2557 เฉลี่ยประมำณ 9,934 ตัน/วัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมำกขึ้นอีก
ในอนำคต 
 ปัญหำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กรุงเทพมหำนครได้วำงมำตรกำรและ
ด ำเนินกำรด้ำนงำนก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียในแต่ละพ้ืนที่ตำมสภำพปัญหำ 
ลักษณะพ้ืนที่ ควำมเร่งด่วน และงบประมำณโดยในปี พ.ศ. 2553 กรุงเทพมหำนคร 
มีโรงบ ำบัดน้ ำเสียและควบคุมคุณภำพน้ ำขนำดใหญ่จ ำนวน 7 แห่ง ครอบคลุม
พ้ืนที่เขตกำรปกครองของกรุงเทพมหำนคร 17 เขต สำมำรถบ ำบัดน้ ำเสียรวม
ได้ทั้งสิ้นประมำณ 992,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของน้ ำเสีย 
ทั้งหมดในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งลักษณะดังกล่ำวยังถือว่ำมีปัญหำระบบบ ำบัด
น้ ำเสียไม่เพียงพอ  
 ขนำดพ้ืนที่นันทนำกำรและพักผ่อนหย่อนใจ เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มำตรฐำนผังเมืองหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ผลกำรประเมินพบว่ำ 
สวนสำธำรณะหลักในปี พ.ศ.  2557  มีจ ำนวน 31 แห่ง ขนำดพื้นที่  
4,473,261 ตำรำงเมตร (2,795.79 ไร่) โดยปีประเมินผล (พ.ศ.  2557)       
มีสัดส่วนพ้ืนที่สวนสำธำรณะหลักต่อประชำกร เท่ำกับ 0.79 ตำรำงเมตรต่อคน 
ซึ่งถือว่ำต่ ำกว่ำเป้ำหมำยในกำรวำงผังที่ก ำหนดสัดส่วนพ้ืนที่สวนสำธำรณะหลัก
ต่อประชำกรไว้เท่ำกับ 6 ตำรำงเมตรต่อคน 
  5) กำรคมนำคมและขนส่ง ผลกำรประเมินพบว่ำ จำกข้อมูลระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ของส ำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร ในปี พ.ศ. 2557 
กรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนพ้ืนที่ถนน ร้อยละ 7.47 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
ซึ่งยังต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของเมืองที่ต้องมีสัดส่วนพ้ืนที่ถนนต่อพ้ืนที่เมือง
ประมำณร้อยละ 15 - 20 เป็นผลให้เมื่อพิจำรณำสภำพกำรจรำจรบนถนนสำยหลัก                
ของกรุงเทพมหำนคร โดยใช้เกณฑ์บ่งชี้สภำพกำรจรำจรอ้ำงอิงตำมค่ำ V/C Ratio 
จะพบว่ำสภำพกำรจรำจรหนำแน่นถึงหนำแน่นมำกเป็นส่วนใหญ่ สภำพกำรรองรับ
ยำนพำหนะของถนนเต็มหรือเกือบเต็มควำมจุของถนน ซึ่งถนนบำงสำย 
เกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของถนนไปแล้ว โดยถนนสำยส ำคัญทำง 
ฝั่งพระนคร ได้แก่ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภำวดีรังสิต ถนนรำมอินทรำ 
ถนนศรีนครินทร์ ถนนงำมวงศ์วำน และทำงฝั่งธนบุรี  ได้แก่ ถนนบรมรำชชนนี  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเจริญนคร ถนนเพชรเกษม ถนนเอกชัย ถนนรำชพฤกษ์       
และถนนสุขสวัสดิ์ นอกจำกนี้ พ้ืนที่กรุงเทพมหำนครยังมีกำรคมนำคมขนส่งอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ระบบรถไฟ ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน กำรคมนำคมขนส่งทำงน้ ำ คือ 
กำรเดินเรือในคลอง 4 เส้นทำง กำรเดินเรือในแม่น้ ำ เจ้ำพระยำที่มีท่ำเรือ
เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน กำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ โดยมี 
ท่ำอำกำศยำน จ ำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้ ได้มีแผนกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ
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เพ่ือประสิทธิภำพในกำรรองรับผู้โดยสำรให้มำกขึ้น และทำงจักรยำนที่มีสัดส่วนน้อย 
เนื่องจำกปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยและกำรขำดช่องทำงกำรขับข่ี  
  กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนผังโครงกำรคมนำคมและขนส่ง จำกกำร
ประเมินผลพบว่ำ ในปี พ.ศ. 2556 ถนนตำมผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร  
มีทั้งสิ้น 136 สำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 2 สำย อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 สำย 
ศึกษำ ส ำรวจ และออกแบบแล้วเสร็จ 10 สำย อยู่ระหว่ำงกำรของบประมำณ
กำรศึกษำ 12 สำย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 111 สำย 
 ๖) กำรป้องกันภัยพิบัติ ผลกำรประเมินพบว่ำ ระดับควำมรุนแรงของ
ภัยพิบัติในพ้ืนที่วำงผังผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร อยู่ในระดับปำนกลำง 
สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
  - ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครมีกำรเกิดภัยพิบัติจำกน้ ำท่วม ในพ้ืนที่
บริเวณปำกน้ ำสมุทรปรำกำร ปำกน้ ำท่ำจีน และชุมชนริมชำยฝั่งบริเวณริมแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำในบำงพ้ืนที่ พบว่ำพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัยในกรุงเทพมหำนคร 
อยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน ได้แก่ เขตศูนย์กลำงธุรกิจและพำณิชยกรรม และเขต 
ที่อยู่อำศัย โดยจำกข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยำ พบว่ำ ปริมำณน้ ำฝนในเขต
กรุงเทพมหำนครมีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น แต่จ ำนวนวันที่ฝนตกใน 1 ปีมีแนวโน้มลดลง 
แสดงว่ำในเวลำ 1 ชั่วโมง ฝนตกหนักมำกขึ้น ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด 
น้ ำท่วมฉับพลัน โดยกรุงเทพมหำนครมีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 
แบ่งเป็นมำตรกำรที่ไม่ใช้โครงสร้ำง ได้แก่ กำรควบคุมผังเมืองและกำรใช้ที่ดิน 
กำรตั้งระบบพยำกรณ์และแจ้งเตือนน้ ำท่วม เป็นต้น และมำตรกำรที่ใช้โครงสร้ำง  
เช่น โครงกำรก่อสร้ำงตำมแผนผังสำธำรณูปโภค และโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์
ระบำยน้ ำเพ่ิมเติม เป็นต้น  
   - ภัยพิบัติจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ผลกำรประเมินพบว่ำ บริเวณ
ชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียนได้รับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งในวงกว้ำง ท ำให้
เกิดกำรสูญเสียพ้ืนที่ชำยฝั่ง ประมำณ 800 - 1,000 เมตร ภำยในระยะเวลำ  
28 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยกรมทรัพยำกรธรณีได้ส ำรวจและวิเครำะห์ 
พบว่ำ พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียนและอ่ำวไทยตอนบน ถดถอยหำยไปด้วย
อัตรำ 1.4 – 4.5 เมตรต่อปี นอกจำกนี้ ได้มีกำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
พบว่ำ มีแนวโน้มกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียนมำกข้ึน โดยชำยฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบมีระยะทำงตำมแนวชำยฝั่งบำงขุนเทียนประมำณ 4.7 กิโลเมตร  
และถูกกัดเซำะไปแล้วประมำณ 900 – 1,200 เมตร ป่ำชำยเลนเดิมมีพ้ืนที่ 
2,735 ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 300 ไร่ ปัจจุบันกรุงเทพมหำนครมีมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียน ได้แก่  มำตรกำร
ชั่วครำว คือ กำรก่อสร้ำงแนวคันไม้ไผ่ป้องกันกำรกัดเซำะ และมำตรกำรถำวร  
คือ โครงกำรสร้ำงทีกรอยน์ (T - Groin) โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ส ำรวจและเฝ้ำระวัง 
ชำยฝั่ง และโครงกำรปลูกป่ำชำยเลน 943.06 ไร่ เป็นต้น  ภัยพิบัติ อ่ืน ๆ  
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร มีภัยพิบัติอื่น ๆ ได้แก่ ภัยแล้งและกำรรุกล้ ำของน้ ำเค็ม  
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กำรทรุดตัวของแผ่นดิน แผ่นดินไหว คลื่นควำมร้อน และอัคคีภัย ซึ่งยังไม่มี
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรม 
  7) ควำมมั่นคงของประเทศ ผลกำรประเมินพบว่ำ ทำงทหำรและพ้ืนที่
ชำยแดนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร มีพ้ืนที่ทหำรที่ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่กันออก  
ไม่ ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ ดิ น  โดยมีกำรก ำหนดไว้ เป็ น พ้ืนที่ เว้นขำว  
จ ำนวน 15,506.11 ไร่ นอกจำกนี้ยังมีพ้ืนที่ทหำรอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่
เว้นขำว เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ใช้ในรำชกำรทั่วไป เช่น โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหำร 
โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร เป็นต้น ในส่วนนี้มีพ้ืนที่ประมำณ 628.20 ไร่ และอำจมี
กำรพิจำรณำเพ่ิมเติมเป็นพื้นที่เว้นขำวเพ่ือกำรทหำรเพ่ือป้องกันกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนในอนำคต และในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ยังมีพ้ืนที่ทหำร 
ที่สงวนไว้ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ 
พ.ศ. 2552 เช่น สิ่งปลูกสร้ำงทุกชนิดส ำหรับกำรป้องกันประเทศ เช่น ฐำนทัพบก 
ฐำนทัพเรือ ฐำนทัพอำกำศ โรงงำนท ำอำวุธหรือยุทธภัณฑ์ โรงช่ำงแสง อู่เรือรบ 
เป็นต้น 
  ด้ำนอำหำร  พบว่ำ ภำพรวมกรุงเทพมหำนครไม่ประสบปัญหำ 
ควำมไม่เพียงพอด้ำนอำหำร แต่ขำดควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองด้ำนอำหำร 
เนื่องจำกปริมำณอำหำรที่ผลิตได้เป็นจ ำนวนน้อย ต้องพึ่งพำแหล่งอำหำร
จำกพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ในประเทศ รวมถึงต่ำงประเทศอีกด้วย โดยกรุงเทพมหำนครมีควำมเสี่ยง 
ต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร โดยจำกข้อมูลปี พ.ศ. 2522 เปรียบเทียบกับข้อมูล 
ปี พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหำนครมีพ้ืนที่เพำะปลูกลดลง 12,139 ไร่ และมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจำกกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง กำรน ำพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ไปใช้เพ่ือกิจกำรอ่ืนที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่สูงกว่ำ รวมถึงกำรลดลงของ
ครัวเรือนเกษตรกร น ำไปสู่กำรถือครองที่ดิน ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดิน
ในกำรเพำะปลูก กำรใช้สำรเคมี และขำดแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร กำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร 
  ด้ำนพลังงำน  พบว่ำ กรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนกำรใช้พลังงำนสูง
ถึงร้อยละ 24 ของกำรใช้พลังงำนของประเทศ และมีแนวโน้มในกำรใช้พลังงำน 
ทุกชนิดเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้  ยังต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติที่ ใช้ 
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำที่มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำกจำกต่ำงประเทศ       
ท ำให้ในอนำคตประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหำนครต้องเผชิญกับควำมเสี่ยง 
ในกำรขำดแคลนก๊ำซธรรมชำติอย่ำงแน่นอน 
  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ พบว่ำ พ้ืนที่ขำดแคลนแหล่งน้ ำผิวดินหรือ
ระบบโครงข่ำยประปำไม่ทั่วถึง ต้องอำศัยแหล่งน้ ำบำดำลในกำรอุปโภคบริโภค 
เช่น หมู่บ้ำนจัดสรร โรงงำนอุตสำหกรรม บริเวณชำนเมืองกรุงเทพมหำนคร 
ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรทรุดตัวของแผ่นดินตำมมำ 
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 8) ปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมือง พบว่ำ มีกำรยื่นขอแก้ไขผังเมืองรวม                
ตำมมำตรำ  ๒๖ /1  และมีโครงกำรในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครหลำยโครงกำร 
ที่ส่งผลกระทบต่อสำระส ำคัญของผังเมืองรวม ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรศูนย์
คมนำคมพหลโยธิน (บำงซื่อ) โครงกำรมักกะสันคอมเพล็กซ์ โครงกำรพัฒนำ
พ้ืนที่รอบท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สถำนีแม่น้ ำ เป็นต้น  
  9) กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กรุงเทพมหำนคร ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม 
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ผู้มีส่วนได้เสียรำยสำขำ 
นักวิชำกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรวิชำชีพ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 
11 ครั ้ง โดยน ำมำประมวลผลแล้ว พบว่ำ สภำพกำรณ์และสิ ่งแวดล้อม 
มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญหลำยประกำร กำรพัฒนำเมืองที่เชื่อมโยง 
กับจังหวัดปริมณฑล โดยกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งมวลชนทำงรำง  
และควำมเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข้อเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหำนครให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ ได้ประชุมคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมฯ จ ำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่  
26 เมษำยน 2559 วันที่ 31 พฤษภำคม 2559 และวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2559 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือติดตำมเร่งรัดและประเมินผล กำรวำง         
และจัดท ำผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560 ผลกำรประชุมทั้ง ๓ คณะ 
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นควรปรับปรุงผัง 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เรื่องรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร             
ได้แจ้งว่ำ ในอนำคตจะมีรถไฟฟ้ำประมำณ 13 สำย ทั้งในเมืองและชำนเมือง 
แต่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรและกรุงเทพมหำนครยังไม่มี
กำรประสำนกันในเรื่องกำรวำงสำยทำงมำกนัก กำรบูรณำกำรยังคงมีน้อย  
ท ำให้กำรใช้ประโยชน์ได้ไม่มำกเท่ำที่ควร เช่น รถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ ที่ไปชำนเมือง 
มีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชำชนที่อยู่ตำมชำนเมืองใช้รถไฟฟ้ำมำกขึ้น แต่บริเวณชำนเมือง 
มีกำรตั้งหมู่บ้ำนกระจำยตัวอยู่ในพ้ืนที่ท ำให้ไม่สะดวกในกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ  
อีกทั้ง ยังไม่มีนโยบำยจำกกรุงเทพมหำนครที่จะส่งเสริมมำกนัก ดังนั้น ประชำชน
ทีอ่ยู่ห่ำงไกลจำกสถำนีจะใช้รถยนต์เช่นเดิม เพรำะจะไม่คุ้มค่ำใช้จ่ำย จึงควร 
มีกำรปรับปรุงผั งเมืองรวมกรุงเทพมหำนครให้มีนโยบำยด้ำนกำรผังเมือง 
เพ่ือส่งเสริมและเป็นแรงจูงใจให้ประชำชนในหมู่บ้ำนตำมชำนเมืองมำใช้รถไฟฟ้ำ 
ให้มำกขึ้น  
 ๒. ควรมีกำรออกแบบกำรวำงผังทุกสถำนี เพ่ือให้ประชำชนได้ประโยชน์สูงสุด
ทุกระดับชั้น เช่น ทุกสถำนีควรจะต้องมีสวนสำธำรณะ มีที่จอดรถยนต์เพียงพอ 
มีที่อยู่อำศัยของคนทุกระดับ ถ้ำไม่มีกำรออกแบบวำงผังให้ดีก็จะมีแต่เพียง
ประชำกรที่มีระดับรำยได้สูงที่สำมำรถมำอยู่ใกล้รถไฟฟ้ำได้ ส่วนเรื่องกำรออกแบบ  

 

 



  - 161 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 

สถำนีในกรุงเทพมหำนครจะเป็นหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครเป็นผู้รับผิดชอบ 
แต่ถ้ำอยู่ด้ำนนอกก็จะเป็นหน้ำที่ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง แต่หำก
ในกรุงเทพมหำนครไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองก็จะด ำเนินกำรแทน 
เรื่องนี้คงจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเพรำะที่ดินถูกเอกชนซื้อไปมำกแล้ว 
 ๓. เรื่องคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีทั้งหมดกว่ำ ๔,๐๐๐ คลอง 
ปัจจุบันคลองได้ลดจ ำนวนลง เนื่องจำกมีกำรบุกรุก และกรุงเทพมหำนครไม่มีนโยบำย
ส่งเสริมกำรสัญจรทำงน้ ำ  หำกส่งเสริมก็จะสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจร 
บนท้องถนนได้มำก รวมทั้งเรื่องน้ ำในคลองเน่ำเสีย กรุงเทพมหำนครจะต้องประสำน
ข้อมูลกับส ำนักกำรระบำยน้ ำในกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้และเสนอ
โครงกำรปรับปรุงประตูระบำยน้ ำทั้งหมดให้สำมำรถปิด - เปิด ได้ตลอดเวลำ 
ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถระบำยน้ ำ ท ำให้น้ ำเน่ำเสียลดน้อยลง 
 ๔. เรื่องถนน กำรปรับปรุงถนนสำยเก่ำโดยกำรถมที่ดินให้สูงขึ้น  
ท ำให้บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ริมถนนในระดับที่ต่ ำกว่ำถนนกลำยเป็นชั้นใต้ดิน ท่อระบำยน้ ำ
ก็ไม่สำมำรถระบำยน้ ำได้ เพรำะถนนสูงกว่ำหน้ำที่ของผังเมืองจึงต้องแนะน ำวิธี
ในกำรปรับปรุงถนน  
 ๕. พ้ืนที่ของกรุงเทพมหำนครมีกำรทรุดตัว ๑ - ๒ เซนติเมตร/ปี แต่ยังไม่มี
ควำมชัดเจนในเรื ่องกำรศึกษำเรื ่องดังกล่ำว และมีกำรคำดกำรณ์ในอีก  
๕๐ ปีข้ำงหน้ำ กรุงเทพมหำนครจะอยู่ใต้ทะเล อย่ำงเช่นในเขตรำมค ำแหง 
จะอยู่ต่ ำกว่ำระดับน้ ำทะเล ๑ เมตร เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหำนครควรจะต้อง
ปรับปรุงต่อไป  
 6. ในส่วนของกรุงเทพมหำนครและกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
ควรจะต้องท ำเป็นแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ว่ำจะด ำเนินกำรออกแบบรอบ
สถำนีรถไฟฟ้ำเมื่อใด ซึ่งสำมำรถท ำผสมผสำนทั้งกำรจัดรูปที่ดิน กำรเวนคืน 
มำประกอบกัน แต่ควรต้องเร่งด ำเนินกำรก่อนรถไฟฟ้ำสร้ำงเสร็จ เพรำะเอกชน
จะเข้ำมำซื้อที่ดินไว้  
 7. ประเด็นเรื่องกำรจรำจรและขนส่งของกรุงเทพมหำนครในปัจจุบัน 
จะมีปัญหำมำก เพรำะถนนเกือบทุกสำยของกรุงเทพมหำนครมีกำรก่อสร้ำง
รถไฟฟ้ำ ส่งผลให้มีปัญหำในกำรใช้ระบบขนส่งและกำรจรำจรอย่ำงมำก  
ดังนั้น มำตรกำรที่ออกมำจะต้องช่วยแก้ปัญหำในอนำคตไม่ให้ เกิดขึ้นอีก  
ผังเมืองจะต้องรองรับสิ่งเหล่ำนี้ และจะท ำอย่ำงไรให้ระบบกำรขนส่งมวลชน 
ที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ได้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ ซึ่งกำรส่งเสริมอำจจะต้องเป็น 
งำนด้ำนผังเมืองส่วนหนึ่ง โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือกิจกรรม 
ที่เก่ียวเนื่องกับระบบขนส่งมวลชน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร จะมีระบบ FAR 
BONUS ในพื้นที่รอบบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำรัศมี 500 เมตร ทั ้งนี ้ ในส่วน 
กำรประเมินผลผังฯ มำตรกำรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวเกิดประโยชน์เพียงใด  
มีแนวโน้มหรือมีประชำชนมำใช้ประโยชน์มำกน้อยเพียงใด ทิศทำงแนวโน้ม 
เป็นอย่ำงไร หรือจ ำเป็นจะต้องมีมำตรกำรอย่ำงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรจัดรูปที่ดิน  
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ที่จะท ำให้บริเวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำสำมำรถให้ประโยชน์ เต็มศักยภำพ  
ถ้ำบ้ำนเรือนยังอยู่ไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำและไม่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง 
ประชำชนก็จะยังคงใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น จึงขอให้ส ำนักผังเมือง 
กรุงเทพมหำนคร ด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังฉบับใหม่โดยใช้ผลของกำรประเมิน
ไปก ำหนดมำตรกำรและสิทธิประโยชน์เงื่อนไขต่ำง ๆ ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น 
 8. กรุงเทพมหำนครมีถนนน้อยกว่ำควำมต้องกำร จึงไม่พอเพียง 
และมีสภำพปัญหำ ดังนั้น ถึงแม้ว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรระบบขนส่งมวลชนแล้วก็ตำม 
กรุงเทพมหำนครควรจะต้องปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนควบคู่ไปกับ 
ระบบขนส่งมวลชนด้วย  
 9. เรื่องของอัตรำส่วนของพ้ืนที่อำคำรรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ตำมที่เสนอ 
ในเอกสำรประกอบกำรประชุมมีหลำยส่วนที่ส ำคัญ เช่น กำรให้โบนัสในพ้ืนที่ 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะหรือสวนสำธำรณะ อำคำรประหยัดพลังงำน และมีพ้ืนที่
บำงส่วนรอบสถำนี ในหลักกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม แต่วิธีกำรคิดหรือผล
ที่ได้รับกับผลประโยชน์ที่เกิดต่อส่วนรวมและสังคมในภำพรวม อะไรจะมำกกว่ำกัน 
ตัวอย่ำงเช่น กำรให้ FAR BONUS แก่อำคำรในรัศมี 500 เมตร รอบสถำนีรถไฟฟ้ำ  
เป็นกำรเพ่ิมควำมสูงขึ้นมำจะท ำให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น กำรใช้พลังงำนและจ ำนวนคน
ก็จะเพ่ิมขึ้น แต่ว่ำคนที่อยู่ในอำคำรดังกล่ำวไม่สำมำรถไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำได้ 
เพรำะว่ำไม่มีถนนหรืออะไรที่เชื่อมต่อกับสถำนีได้ ดังนั้น จะต้องมีหลักกำรหรือ
มำตรกำรของผู้ที่ได้รับ FAR BONUS ในอำคำรนั้น ๆ จะต้องเชื่อมต่ออำคำร 
กับสถำนี รถไฟฟ้ำ เพ่ื อให้มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปสถำนี รถไฟฟ้ ำ  
รวมทั้ งในเรื่องกำรให้ โบนัสกับอำคำรประหยัดพลังงำน จะทรำบได้อย่ำงไรว่ำ 
ได้ขออนุญำตเป็นอำคำรประหยัดพลังงำน ซึ่งจะทรำบได้ก็ต่อเมื่อมีอำคำรแล้ ว 
อีกทั้ ง หำกเมื่อได้รับโบนัสแล้วจะท ำให้ ได้ พ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น ควำมสูงเพ่ิมขึ้น  
กำรใช้พลังงำนเพ่ิมข้ึน จึงไม่ทรำบว่ำจะประหยัดพลังงำนอย่ำงไร กำรด ำเนินกำร
เมื่อด ำเนินกำรแล้วต้องได้ประโยชน์กับส่วนรวม ดังนั้น จึงเห็นว่ำควรจะต้องทบทวน    
เรื่องนี้และควรก ำหนดในรูปแบบอ่ืนจะได้ประโยชน์มำกกว่ำ เช่น มำตรกำรลดภำษี 
เป็นต้น   
 10. กรุงเทพมหำนครควรกระจำยควำมเจริญไปสู่จังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือลด
ปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ควรเป็นเมืองโตเดี่ยว กำรบริกำรสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำรต่ำง ๆ งบประมำณอำจจะไม่เพียงพอกำรดูแลไม่ทั่วถึง 
และควรก ำหนดนโยบำยให้กรุงเทพมหำนครเป็น.Compact.city.และ.Smart.city
แต่ยั งไม่ เห็นนโยบำยของกรุงเทพมหำนครในกำรปรับปรุงผั งเกี่ ยวกับ 
เรื่องดังกล่ำวให้เป็นรูปธรรม   
     11. เรื่องกำรส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์หรือสวนสำธำรณะ  
จะด ำเนินกำรอย่ำงไรที่จะน ำพ้ืนที่ของแต่ละโครงกำรมำใช้ร่วมกันเหมือนกับ 
ในต่ำงประเทศ ซึ่งประชำชนภำยนอกสำมำรถมำใช้ประโยชน์ได้ (Community park) 
เช่นเดียวกับสวนเบญจสิริ ซึ่งเป็นสวนสำธำรณะระดับชุมชนขนำดเล็ก จะท ำให้
กรุงเทพมหำนครมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
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4.5 
 

 12. ในประเทศออสเตรียมีระบบให้รัฐบำลหรือท้องถิ่นเสียงบประมำณ
ในกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรน้อยลง โดยวิธีให้เอกชน 
ที่จะมำพัฒนำเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน แต่จะมีระบบที่ยุติธรรม คือ สำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวมำหักลดออกจำกค่ำธรรมเนียมที่รัฐบำลหรือท้องถิ่นจัดเก็บโดยไม่ต้อง 
รองบประมำณของรัฐบำล สำมำรถด ำเนินกำรได้ตลอดเวลำ ระบบนี้จะท ำให้เมือง
เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ         
  13. เรื่อง FAR BONUS บริเวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำในรัศมี 500 เมตร  
จำกจุดกึ่ งกลำงสถำนีซึ่ งในข้อก ำหนดที่ ก ำหนดให้ จะต้องสร้ำงให้ แล้ วเสร็จ 
จึงจะได้สิทธิ์นั้น หำกสำมำรถเปลี่ยนข้อก ำหนดเป็นเมื่อมีโครงกำรชัดเจนแล้วหรือ
ยืนยันว่ำโครงกำรได้รับอนุมัติแล้วก็น่ำจะสมบูรณ์ เพรำะหำกก ำหนดให้สร้ำงเสร็จแล้ว  
จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ คนที่มีรำยได้ปำนกลำงจะไม่สำมำรถอยู่อำศัยได้ 
เพรำะรำคำจะแพง และหำกเปลี่ยนจำกบริเวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำในรัศมี 500 เมตร 
เป็น 1 กิโลเมตร ก็จะท ำให้โครงกำรที่อยู่อำศัยถูกลง เพรำะมีพ้ืนที่ท ำโครงกำรมำกขึ้น 
กำรจรำจรจะไม่มีปัญหำ ถ้ำอยู่ ไกลมำกก็จะต้องเดินทำงท ำให้มีค่ำใช้จ่ำย       
รวมทั้งโครงกำรของผู้มีรำยได้น้อยที่กรมธนำรักษ์มีนโยบำยจัดท ำบ้ำนประชำรักษ์
ไม่ประสบควำมส ำเร็จเพรำะกำรสร้ำงเป็นลักษณะกำรเช่ำไม่สำมำรถขำยได้  
ท ำให้ไม่มีผู้มั่นใจที่จะซื้อ สิ่งเหล่ำนี้ควรน ำมำพิจำรณำว่ำสำมำรถที่จะน ำมำใช้ได้หรือไม่ 
หำกท ำผังเมืองแล้วมีควำมเหลื่อมล้ ำของกำรอยู่อำศัย ก่อให้เกิดชุมชนแออัด      
กำรบุกรุกที่สำธำรณะ และสำธำรณูปโภคไม่เพียงพอ 
             14. ในเรื่องแนวคิดกำรพัฒนำพื้นที่รอบสถำนีขนส่งมวลชน (Transit-
Oriented Development หรือ TOD) ที่จะท ำในพ้ืนที่ เช่น บำงซื่อ มักกะสัน 
กรุงเทพมหำนครได้วำงแผนรองรับในเรื่องของสำธำรณูปโภคไว้หรือไม่  
หำกไม่รองรับไว้จะท ำให้คนที่อยู่โดยรอบสถำนีเกิดปัญหำในเรื่องสำธำรณูปโภค 
และกำรจรำจร 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
 ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงด าเนินการ
 ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518               
 และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ก าหนดต่อไป 

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
 จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 
 ด้วยขณะนี้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 
ได้มีกำรบังคับใช้มำแล้วเป็นระยะเวลำหนึ่ง  
 พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๒๖ วรรคสอง 
ก ำหนดว่ำให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 23 พ.ค. 61 
วำระท่ี 4.1 
หน้ำ 9 - 12 
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กำรใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ผังเมืองก ำหนด แต่ไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้วเสนอ
คณะกรรมกำรผังเมืองพิจำรณำ.และมำตรำ ๒๖ วรรคสำม ก ำหนดว่ำ กำรจัดท ำรำยงำน 
กำรประเมินผลตำมวรรคสองให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรผังเมืองก ำหนด 
ซึ่งต้องมีกำรแสดงข้อเท็จจริงให้ปรำกฏทั้งในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ควำมหนำแน่นของประชำกร นโยบำยหรือโครงกำรของรัฐบำล สภำวกำรณ์ 
ทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กำรคมนำคมและขนส่ง กำรป้องกันกำรเกิดภัยพิบัติ             
ควำมมั่นคงของประเทศ และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมือง โดยค ำนึงถึง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนประกอบด้วย กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงได้
ด ำเนินกำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมกำรใช้บังคับ
ผังเมืองรวมตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลที่คณะกรรมกำรผังเมืองได้ก ำหนด 
 ทั้งนี้ ได้น ำเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมฯ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือติดตำมเร่งรัดและประเมินผลกำรวำงและจัดท ำ
ผังเมืองรวม เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วโดยผลพิจำรณำมีควำมเห็น
สอดคล้องกันทั้ง 3 คณะ คือ เห็นควรให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตตำมที่เสนอ 
เนื่องจำกสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญ 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ในส่วนของกระทรวงอุตตสำหกรรมเอสเคิร์ฟแบ่งออกเป็น ๑๐ ประเภท  
ผู้วำงผังอำจจะดูไม่ครบถ้วน จึงขอฝำกให้ศึกษำเรื่องของศูนย์กลำงสุขภำพ 
ทำงกำรแพทย์นำนำชำติครบวงจร (Medical Hub) เนื่องจำกอุปกรณ์กำรแพทย์
มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมำก ส่วนเรื่องกำรท่องเที่ยวจะสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
ของจังหวัดภูเก็ต เรื่องปิโตรเคมีนั้น เป็นอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ ำจ ำนวนมำก  
หำกน้ ำมีไม่เพียงพอก็คงเป็นไปไม่ได้ ส ำหรับเรื่องยำนยนต์ เนื่องจำกในพ้ืนที่ยังไม่มี
โรงงำนประกอบชิ้นส่วนยำนยนต์จึงเห็นว่ำจะไม่เหมำะสม และเรื่องอีเล็กทรอนิกส์
จะสำมำรถตอบโจทย์เรื่องของเมืองดิจิตอลได้ ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตควรส่งเสริม
เรื่องกำรท่องเที่ยวและเรื่องของศูนย์กลำงสุขภำพทำงกำรแพทย์นำนำชำติครบวงจร 
(Medical Hub) มำกกว่ำ 
 2. มีข้อสังเกต 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 จังหวัดภูเก็ตไม่ใช่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ 
แต่อำจจะท ำหน้ำที่เป็นเครือข่ำย.Appreciative.Inquiry.(AI) หรือ Digital.platform 
เท่ำนั้น ส่วนเรื่องที่ ๒ จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทำงเข้ำ - ออก อยู่เพียงเส้นทำงเดียว ซึ่งเป็น
ปัญหำควรจะต้องมีกำรพิจำรณำให้มีทำงเข้ำ - ออก มำยังจังหวัดภูเก็ตมำกกว่ำ
เส้นทำงเดียว เพ่ือรองรับประชำกรและนักท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมมำกข้ึน 
 3. ตัวเลขจ ำนวนประชำกรที่ค ำนวณโดยน ำจ ำนวนอำคำรมำคูณกับ
จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว จะได้ตัวเลขท่ีออกมำ อยำกทรำบว่ำได้น ำมำรวมกับ
จ ำนวนประชำกรแฝงหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในกำรวำงและจัดท ำผังเมือง 
นอกจำกข้อมูลด้ำนกำยภำพ  สังคม และเศรษฐกิจแล้ว ควรน ำข้อมูลในเรื่อง 
private market ธุรกิจทำงภำคเอกชนมำเป็นข้อมูลด้วยเพรำะปัจจุบันกำรวำง
ผังเมืองต้องค ำนึงถึงด้ำนเศรษฐกิจ  
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 4. กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว ตำมท่ีน ำเสนอ
จะมีนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกถึง ๒๐ ล้ำนคน ซึ่งด้ำนกำรท่องเที่ยวไม่ควรเน้น
เชิงปริมำณ เพรำะจะเกินศักยภำพที่จังหวัดภูเก็ตจะสำมำรถรองรับได้ ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรือสิ่งแวดล้อม จะท ำให้กำรวำงอนำคต
ของจังหวัดภูเก็ตผิดไป ควรมีกำรหำรือกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
 5. เรื่องควำมสำมำรถในกำรรองรับของจังหวัดภูเก็ตเป็นสิ่งที่น่ำเป็นห่วง 
กำรที่จะน ำโครงกำรต่ำง ๆ ไปพัฒนำในจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง smart city 
หรือเมืองน่ำอยู่หำกปล่อยให้กำรพัฒนำเกิดขึ้นตำมธรรมชำติโดยไม่ค ำนึงถึง 
ขีดควำมสำมำรถจังหวัดภูเก็ตจะขำดควำมยั่งยืน เช่น ปัญหำขำดแคลนน้ ำ 
ปัญหำขยะ เป็นต้น 
 6. ในอดีตจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อเสียงเพรำะมีหำดทรำยขำว น้ ำทะเลใส 
จะมีนักท่องเที่ยวประเภทแบกเป้ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปนักท่องเที่ยวที่จะเดินทำง 
มำท่องเที่ยวจะมีทุกระดับชั้น จึงควรพิจำรณำว่ำจะท ำอย่ำงไรให้จังหวัดภูเก็ต 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว High.end ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวระดับรำยได้สูงมำท่องเที่ยว
มำกขึ้น ควรน ำโครงกำรพัฒนำอ่ำวภู เก็ต (ชื่อเดิมอ่ำวทุ่ งคำ) ซึ่ งเป็นโครงกำร 
ที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเคยท ำกำรศึกษำออกแบบ conceptual design ไว้แล้ว  
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 และรัฐบำลยุคนั้นตั้งคณะกรรมกำรระดับชำติมำด ำเนิน
โครงกำรแล้ว แต่ถูกยกเลิกเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง โดยโครงกำรดังกล่ำว 
เป็นกำรพลิกฟ้ืนอ่ำวภูเก็ต (ชื่อเดิมอ่ำวทุ่งคำ) ตั้งอยู่ติดกับเทศบำลนครภูเก็ต 
ปัจจุบันเป็นอ่ำวเสื่อมโทรมจำกกำรท ำเหมืองแร่ดีบุกมำนำนท ำให้อ่ำวตื้นเขิน  
น้ ำเน่ำเสีย และน้ ำจำกขยะไหลลงอ่ำวทุกวัน จะพลิกฟ้ืนเป็นโครงกำรจอดเรือยอร์ช 
ระดับโลกให้เอกชนลงทุน รำยละเอียดโครงกำรดังกล่ำวยังคงจัดเก็บอยู่ที่กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยคุณสมชัย ศรีวิบูลย์ เป็นผู้ทรำบรำยละเอียด เห็นควรให้ผู้จัดท ำ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตน ำโครงกำรดังกล่ำวมำเสนอคณะกรรมกำรผังเมือง 
ให้ควำมเห็นชอบเสนออธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
ส ำหรับปัญหำขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตมีเตำเผำขยะที่ผลิตไฟฟ้ำเป็นแห่งแรก 
ของประเทศ ออกแบบและก่อสร้ำงโดยบริษัทมิตซูบิชิแห่งประเทศไทย แต่มีข้อเสีย  
คือ ได้รับงบประมำณเฉพำะสร้ำงโรงงำนเผำขยะ แต่ไม่มีระบบแยกขยะก่อนเผำ
ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูง สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เพียง ๒๐ เมกะวัต ซึ่งเทศบำลนครภูเก็ต
พยำยำมแก้ไขให้มีระบบแยกขยะ แต่รัฐบำลไม่ได้เข้ำไปสนับสนุน ผู้วำงผังจึงควร
จะต้องศึกษำร่วมกับเทศบำลนครภูเก็ตว่ำจะแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงไร  
ส่วนปัญหำเรื่องน้ ำเสียกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินกำรให้จังหวัดภูเก็ต 
มำเป็นระยะเวลำประมำณ ๓๐ ปี  แต่ท้องถิ่นไม่สำมำรถที่ จะดึงเอำน้ ำเสีย 
จำกบ้ำนเรือนมำลงระบบน้ ำเสียได้ โรงบ ำบัดจึงไม่มีรำยได้ ควรจะต้องศึกษำ 
เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วย ปัญหำเรื่องสึนำมิปัจจุบันไม่มีกำรวำงผังเมือง  
เพ่ือป้องกันสึนำมิ เนื่องจำกมีกำรก่อสร้ำงเพ่ิมมำกขึ้นบริษัทที่ปรึกษำฯ จะต้องเสนอ
แนวทำงวิธีกำรปรับปรุงอย่ำงไรเพ่ือรองรับภัยสินำมิ และเรื่องบรรษัทพัฒนำเมืองภูเก็ต
ของเอกชนร่วมกับท้องถิ่น รัฐบำลควรจะต้องให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนด้วย  
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4.6 
 
 
 
 

 7. จำกผลของกำรประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตมีควำมจ ำเป็น
และสมควรที่จะต้องปรับปรุงผังโดยเร็ว ส่วนวิสัยทัศน์ในกำรปรับปรุงผัง
คณะกรรมกำรผังเมืองได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้เป็นจ ำนวนมำกแล้ว  
แต่มีประเด็นหนึ่ งที่บริษัทที่ปรึกษำฯ ควรน ำกลับไปพิจำรณำเพ่ิมเติม คือ  
เรื่องประชำกร ซึ่งได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำในปี พ.ศ. 2558 จะมีประชำกรจ ำนวน 
๓๗๐,๐๐๐ คน แต่ประชำกรที่มีอยู่จริงปีที่ประเมินปี พ.ศ. 25๕๘ มีจ ำนวน 
๗๒๐,๐๐๐๐ คน เป็นกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก ขอให้ตรวจสอบอีกครั้งเพรำะสิ่งเหล่ำนี้
จะเป็นตัวก ำหนดทิศทำงของผังฉบับใหม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
 จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอน 
 ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  และฉบับแก้ไข        
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด และให้น าข้อสังเกต 
 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณา
 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
 จังหวัด/เมือง ตามมาตรา 26 วรรคสอง และวรรคสาม จ านวน 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. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดก ำแพงเพชร พ.ศ. 2560 
 9. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 
 10. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธำนี พ.ศ. 2560 

 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกำศ 
ใช้บั งคับ เมื่อวันที่  ๒๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแพร่  เป็นผู้ด ำเนินกำร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองแพร่ และอ ำเภอสูงเม่น ประกอบด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ แห่ง โดยประกอบด้วยเทศบำลเมือง ๑ แห่ง คือ 
เทศบำลเมืองแพร่.และเทศบำลต ำบล ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง 
เทศบำลต ำบลทุ่งกวำว และเทศบำลต ำบลป่ำแมต อ ำเภอเมืองแพร่ และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ๗ แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ยม องค์กำรบริหำร  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 6/2561 
วันที่  29 มิ .ย. 61 
– 1 ก.ค. 61 
วำระ 4.1 
หน้ำ 16 -  39 
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ส่วนต ำบลร่องฟอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหมืองหม้อ องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลกำญจนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำจักร อ ำเภอเมืองแพร่ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเวียงทอง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศ อ ำเภอสูงเม่น      
มีพ้ืนที่ประมำณ 70.24 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 43,900 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกำรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้พ้ืนที่ประสบอุทกภัยและน้ ำป่ำไหลหลำก ควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินและมำตรกำรป้องกันและบรรเทำทำงด้ำนผังเมือง 
 ๒. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม 
และขนส่งให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรพัฒนำพ้ืนที่ที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 ๓. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
ท้ำยข้อก ำหนดโดยปรับปรุงข้อก ำหนดและมำตรฐำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
บริบทของสภำพพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ดียิ่งข้ึน 
 ๔. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ในอนำคต 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕5  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 25๕๖ ด ำเนินกำรโดย  
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดจันทบุรี 
มีพ้ืนที่ประมำณ 6,338 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวมครบถ้วน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้ก ำหนดไว้ 
 3. วำงผังให้เหมำะสมกับสภำพทำงกำยภำพของพื้นที่ เพ่ือบรรเทำ
ปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และรักษำพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัด
ไว้อย่ำงยั่งยืน โดยพิจำรณำตำมข้อเสนอแนะของประชำชน 
 4. จัดระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ 
 5. จัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มีประสิทธิภำพ 
และได้มำตรฐำน 
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 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556  
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน พ.ศ. 25๕๖ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดตรำดเป็นผู้ด ำเนินกำร 
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมดของจังหวัดตรำด  มีพ้ืนที่ประมำณ 
๒,๘๑๙  ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑,๗๖๑,๘๗๕ ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินให้ รองรับกำรขยำยตัว 
ทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวที่มี อัตรำกำรขยำยตัวของ
นักท่องเที่ยวร้อยละ ๙.๗๓ ต่อปี รวมไปถึงเสนอแนะพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัด
น้ ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณท่ีเหมำะสม 
 2. ก ำหนดแผนผังโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และผังระบบคมนำคมและขนส่ง 
เพ่ือรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ รวมไปถึงกำรเชื่อมโยงกำรค้ำและกำรลงทุน
ในพ้ืนที ่
 3. เสนอแนะโครงกำรพัฒนำกิจกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
เพ่ือรองรับกับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
 4. ก ำหนดมำตรกำรทำงผังเมืองเพ่ือป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
เสี่ยงภัยด้ำนอุทกภัย และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 
   5. ใช้มำตรกำรทำงผังเมืองเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีและพ้ืนที่
ป่ำไม้ของจังหวัด รวมไปถึงรักษำพ้ืนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 

 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558 
    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่  ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. 25๕๘ ด ำเนินกำรโดย 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด        
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ประมำณ 6,367.62 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
๓,979,762.๕ ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวมครบถ้วน
ตำมพระรำชบัญญัตกิำรผังเมืองได้ก ำหนดไว้ 
  3. วำงผังให้เหมำะสมกับสภำพทำงกำยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทำปัญหำ
กำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และรักษำพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดไว้อย่ำงยั่งยืน 
โดยพิจำรณำตำมข้อเสนอแนะของประชำชน 
 4. จัดระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึง
ควำมเชื่อมโยงในทุกระดับชุมชน 
 5. จัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มีประสิทธิภำพ  
และได้มำตรฐำน 
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 5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครรำชสีมำ พ.ศ. 25๖๐  
ได้ประกำศใช้บั งคับเมื่อวันที่  1๙ มกรำคม พ.ศ. 2560 ด ำเนินกำรโดย 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
นครรำชสีมำเป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของจังหวัดนครรำชสีมำ มีพื้นที่ประมำณ ๒๐ ,๔๙๓.๙๖ ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ ๑๒,๘๐๘,๗๒๘ ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรองรับ
กำรขยำยตัวของพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง รวมทั้งปรับปรุงข้อก ำหนดมำตรกำร 
ให้สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม 
 ๒. ปรับปรุงผังโดยก ำหนดพื้นที่ก ำจัดขยะ และบ ำบัดน้ ำเสียรวม
ของชุมชนเมืองในบริเวณที่เหมำะสม และก ำหนดมำตรกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภำพแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ ำสำธำรณะ  
        ๓. วำงผังระบบคมนำคมและขนส่งทำงถนนและทำงรำงให ้มี 
ควำมเชื่อมโยงกัน เพ่ือรองรับกำรพัฒนำจังหวัดและปรับปรุงระดับกำรให้บริกำร
ของถนนให้มีควำมคล่องตัว 
        ๔. วำงผังระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร เพ่ือเตรียมรองรับ 
กำรพัฒนำจังหวัดในอนำคต  

 6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บั งคับเมื่อวันที่  26 เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดย 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดขอนแก่น 
มีพ้ืนที่ประมำณ 10,886 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 6,803,750 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และมำตรกำรป้องกันและบรรเทำทำงด้ำนผังเมืองในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ 
  2. ปรับปรุงข้อก ำหนดให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์และนโยบำย 
ที่ เปลี่ยนแปลงและให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  เพ่ือสนับสนุนนโยบำย 
และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ควรมีกำรก ำหนดแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งเพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรคมนำคมของจังหวัด และรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และกำรลงทุนในพ้ืนที่ 
 4. ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะ
กำรจัดกำรขยะ และกำรจัดกำรน้ ำเสียที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
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 7. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่  ๑๙ มกรำคม พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดย 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดระยอง
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดระยอง             
มีพ้ืนที่ประมำณ ๓,๕๕๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,๒๒๐,๐๐๐ ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เนื่องจำกอำจมี
กำรขยำยตัวอย่ำงก้ำวกระโดดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและเสนอแนะพ้ืนที่ก ำจัดขยะ 
และพ้ืนที่บ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสมรวมถึงก ำหนดพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือปกป้องแหล่งน้ ำอุปโภคบริโภคท่ีส ำคัญของจังหวัด 
 2. ก ำหนดแผนผังโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและผังระบบคมนำคมและขนส่ง 
เพ่ือรองรับบทบำทกำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมนวัตกรรมภำยใต้กำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกจิพิเศษภำคตะวันออกและเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ 
 3. ก ำหนดมำตรกำรทำงผังเมืองเพ่ือป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยด้ำนอุทกภัย และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ใช้มำตรกำรทำงผังเมือง
เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัด เนื่องจำกพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เพ่ือกำรผลิตอำหำรลดลงมีผลต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร รวมไปถึงรักษำพ้ืนที่
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 

 8. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดก ำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั งเมือง โดยส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัดก ำแพงเพชร 
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดก ำแพงเพชร  
มีพ้ืนที่ประมำณ 8,607.5 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 5,379,687 ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด  
  2. ปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้ 
กำรขยำยตัวของชุมชนให้ เป็นไปในทิศทำงที่ เหมำะสมและสอดคล้องกับ 
ทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่   
 3. ควรมีกำรก ำหนดสถำนที่ทิ้ งขยะและก ำจัดขยะในบริเวณที่
เหมำะสมและชัดเจนในแผนผัง    
 4. ควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรทำงผังเมือง 
เพ่ือบรรเทำปัญหำภัยพิบัติท่ีจะมีผลกระทบต่อชุมชน    
 5. ควรวำงผังพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
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 9.  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 
   กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2560 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั งเมือง โดยส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัดแม่ ฮ่องสอน 
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน     
มีพ้ืนที่ประมำณ 12,681.259 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,925,787 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1..ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและโครงกำรพัฒนำในพ้ืนที่จังหวัด  
 2..กำรก ำหนดที่ดินประเภทชุมชนให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของเมือง
และกำรป้องกันบรรเทำภัยพิบัติ 
 3. พิจำรณำข้อก ำหนดที่ดินเอกชนหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย 
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้อย่ำงเหมำะสม  
 4..กำรพัฒนำพ้ืนที่เกษตรกรรมและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร 
เพ่ือส่งเสริมให้ผลผลิตและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น 
 5..กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน 
สำมำรถรองรับจ ำนวนประชำกร และนักท่องเที่ยวได้อย่ำงเพียงพอ 
 6. กำรวำงผังโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง ให้สอดคล้องกับผังกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัด 
 7. กำรวำงผังพ้ืนที่ชุมชนชำยแดน พ้ืนที่ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน  
และมำตรกำรที่เก่ียวข้อง เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตป่ำสงวนและป่ำอนุรักษ์ 
 8. พิจำรณำข้อก ำหนดและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรมท้ำยกฎกระทรวงฯ 
เพ่ือรองรับกำรผลิต กำรแปรรูปกำรเกษตร และด้ำนพลังงำน 
 9. ก ำหนดมำตรกำรป้องกันบรรเทำผลกระทบจำกภัยพิบัติต่ำง  ๆ  
รวมทั้งมำตรกำรทำงผังเมือง วิศวกรรม หรือท่ีเกี่ยวข้อง  
 10. พิจำรณำข้อก ำหนดระยะถอยร่นจำกเขตทำงหลวง ให้สอดคล้อง 
กับสภำพภูมิประเทศซึ่งมีท่ีรำบจ ำกัด  

 10. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560 
   กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธำนี พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผัง เมือ ง  โดยส ำนัก งำน โยธำธิกำรและผัง เมือ งจังหวัดอุด รธำนี
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดอุดรธำนี            
มีพ้ืนที่ประมำณ 11,730.30 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 7,331,438.75 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. วำงผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. ก ำหนดพ้ืนที่ที่ เหมำะสมเพ่ือรองรับภำคทุติยภูมิจำกโครงสร้ำง 
ทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 3. จัดท ำแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือก ำหนดพ้ืนที่ 
ที่มีควำมเหมำะสมกับจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละระดับชุมชน 
 4. จัดกำรระบบก ำจัดขยะ (กำรขนถ่ำย) และกำรระบำยน้ ำเสียในพ้ืนที่
ให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพเพียงพอสำมำรถรองรับประชำกรที่เพ่ิมขึ้น 
ในอนำคต 
 5. จัดท ำแผนผังโครงกำรคมนำคมและขนส่งให้เป็นไปตำมองค์ประกอบ
ของผังเมืองรวม โดยค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงในแต่ละชุมชนอย่ำงเหมำะสม 
สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่และโครงกำรต่ำง ๆ ในอนำคต 
 6. วำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินเพ่ืออนุรักษ์ พ้ืนที่ เกษตรกรรมชั้นดี 
ของจังหวัด และมีข้อก ำหนดที่ควบคุมไม่ให้มีกำรบุกรุกพ้ืนที่ 
 7. พิจำรณำปรับปรุงข้อก ำหนดและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรมท้ำยกฎกระทรวงฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยทำงพลังงำนของประเทศ 
 8. จัดท ำแผนผังแสดงที่โล่งเพ่ือก ำหนดพ้ืนที่รองรับพ้ืนที่แนวน้ ำหลำก 
พ้ืนที่รองรับน้ ำ ฯลฯ  ให้มีควำมสอดคล้องกับกำยภำพของเมืองและผังระดับภำค 
 9. ให้ปรับปรุงข้อก ำหนดให้มีควำมยืดหยุ่น ให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้หลำกหลำยในแต่ละพ้ืนที่ 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ภำยใต้หลักกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ก ำหนดให้มี 
กำรประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/จังหวัด หำกได้มีกำรประกำศใช้บังคับ
กฎกระทรวงเป็นระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศใช้ เมื่อผังครบ
ระยะเวลำดังกล่ำวต้องท ำกำรประเมินผลผัง เพื ่อวิเครำะห์สภำพกำรณ์   
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นรำยงำนประเมินผลทั้ง 10 ผังข้ำงต้น  
ได้ด ำเนินกำรประเมินผลผังแล้วตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  
ซึ่งจะมีปัจจัยที่ต้องประเมินด้วยกัน 8 ปัจจัย รวมทั้งกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
จำกประชำชน.ซึ่งผลสรุปทั้ง 10 ผัง เห็นชอบกำรประเมินผลผัง โดยเห็นควร 
ให้ปรับปรุงผังทั้ง 10 ผัง 
 2. เรื่องกำรใช้ตัวแปร ตัวชี้วัดต่ำง ๆ เช่น GPP ยังไม่ชัดเจนในเชิงของ
กำรวิเครำะห์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ส่วนด้ำนสังคม อัตรำส่วนครูกับแพทย์ไม่น่ำจะใช้
เป็นตัวแปรที่จะชี้วัดว่ำมีผลกระทบกับกำรต้องควรปรับปรุงผังหรือไม่ และอีกประกำร
ควรน ำนโยบำยหรือโครงกำรของรัฐ แผนภำค แผนจังหวัด รวมทั้งเรื่องเมืองเก่ำ
ที่เพ่ิมเติมตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรผังเมืองฉบับใหม่ระบุไว้ด้วย เนื่องจำก
จะมีผลกระทบแน่นอน 
 3. มีข้อพิจำรณำและข้อสังเกตให้คณะอนุกรรมกำรผังเมืองติดตำมเร่งรัด
และประเมินผลกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
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น ำไปพิจำรณำเพ่ิมเติม คือ ในด้ำนสังคมในเชิงผังเมืองควรพิจำรณำเชิงพ้ืนที่ 
กำรให้บริกำรของสำธำรณสุขกับโรงเรียนอยู่ในขอบข่ำยกำรให้บริกำรที่เหมำะสม
และเพียงพอหรือไม่ ส่วนด้ำนสิ่งแวดล้อมในกรณีของผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ 
จะเห็นได้ว่ำกำรจัดกำรขยะ น้ ำเน่ำเสีย ยังไม่ถูกต้อง ท้องถิ่นหรือจังหวัด
ควรจัดท ำแผนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและแผนบริกำร 
เพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือของบประมำณ 
จำกจังหวัด ส ำหรับเรื่องพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่นันทนำกำรที่ยังไม่เพียงพอในอนำคต 
เนื่องจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2550 มีมำตรกำรเชิงเสนอแนะในเรื่องพ้ืนที่สีเขียว
ควรจะต้องก ำหนดไว้ในพื้นที่รำชกำร วัด โรงเรียน เป็นต้น ดังนั้นในอนำคต
หำกจะต้องจัดท ำผังพ้ืนที่โล่งปกติแล้วอำจจะต้องใช้พ้ืนที่ของรำชกำรมำเป็นพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำมผังเมือง หรือบำงพ้ืนที่ในท้องถิ่น อำจจะไปขอ
ใช้พ้ืนที่ของเอกชนที่ยังปล่อยร้ำงมำท ำเป็นพ้ืนที่สำธำรณะชั่วครำว จะท ำให้มี
พ้ืนที่สีเขียวเกิดข้ึนในเมืองได้มำกขึ้น 
 4. เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงผัง เนื่องจำกแผนพัฒนำไฟฟ้ำของประเทศ
จะด ำเนินกำรพัฒนำไปในด้ำนตะวันออก เพ่ือเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน        
โดยสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำกับประเทศไทยได้มีข้อตกลงร่วมกัน 
ที่จะเชื่อมต่อไฟฟ้ำทำงภำคเหนือ ภำคกลำง ไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรค ำนึงถึงเรื่องกำรวำงแผนพัฒนำไฟฟ้ำของประเทศ 
รวมถึงจังหวัดระยอง จังหวัดตรำด จังหวัดจันทบุรี ในภำคตะวันออกด้วย 
 5. มีข้อเสนอแนะในขั้นตอนกำรปรับปรุงผัง โดยขอให้กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรพิจำรณำน ำแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำ 
ผัง เมืองรวมในเขตพื้นที่ควำมมั่นคงทำงทหำรตำม ตำมรำยละเ อียด
ที่กระทรวงกลำโหมได้แจ้งกับกระทรวงมหำดไทย ซึ่งจำกข้อมูลที่น ำเสนอมำนั้น  
ผังเมืองรวมทั้ง 10 ผัง จะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1. มีลักษณะกำรเว้นขำวไว้ในผัง 
แต่ไม่ได้ก ำหนดข้อยกเว้นในกฎกระทรวงฯ 2. ก ำหนดข้อยกเว้นในกฎกระทรวงฯ 
แต่ไม่ได้เว้นขำวในแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 3. จังหวัดที่ ไม่เว้นขำว    
ในแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและไม่มีกำรก ำหนดข้อยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 
จึงเห็นควรด ำเนินกำรให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ตำมแนวทำงที่กระทรวงกลำโหม 
ได้แจ้งมำ ทั้งนี้เพ่ือควำมมั่นคงของประเทศ 
 6. กำรปรับปรุงผังตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองที่ ได้ก ำหนดไว้ 
ชัดเจนอยู่แล้วว่ำต่อไปผังเมืองรวมจะไม่มีอำยุกำรใช้บังคับ จึงต้องประเมินผลผัง      
ในระยะเวลำ 5 ปี และถ้ำกำรประเมินผลมีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญก็ให้มี
กำรปรับปรุงผัง ซึ่งค ำว่ำสำระส ำคัญนั้น หมำยถึงผังไม่สำมำรถรองรับได้แล้ว 
และหำกผังเมืองรวมยังบังคับใช้ต่อไปจะเกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจ 
หรือต่อควำมมั่นคง ดังนั้น ผู้ประเมินจะต้องก ำหนดว่ำประเด็นใดบ้ำงที่ เป็น
สำระส ำคัญ เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงผัง 
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4.7 
 

 
 
 

 7. นอกจำกกำรพิจำรณำทั้ง 8 ปัจจัยแล้ว คณะอนุกรรมกำรผังเมือง
ติดตำมเร่งรัดและประเมินผลกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมได้มีกำรพิจำรณำ
ข้อมูลอื่น ๆ ด้วย ซึ ่งจะช่วยให้มีน้ ำหนักในกำรตัดสินใจว่ำควรปรับปรุง  
หรือไม่ควรปรับปรุง จะเห็นได้ว่ำบำงผังประกำศใช้กฎกระทรวงเมื่อปี 2559  
แต่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตั้งแต่ปี 2546 หรือปี 2548 เป็นระยะเวลำ 10 ปี 
ท ำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ผังเมืองรวมจังหวัดไม่มีผังคมนำคมขนส่ง 
ท ำให้ต้องมีกำรปรับปรุงผังใหม่และท่ีส ำคัญ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อกรกฎำคม 
2559.ก ำหนดให้เมื่อผังเมืองรวมจังหวัดประกำศบังคับใช้ให้รีบด ำเนินกำร
ปรับปรุงผังโดยเร่งด่วน 

มติที่ประชุม 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
ผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ. 2560 โดยให้
ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด และ
ให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไป
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
 ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 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 
    กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. 2558  
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลยเป็นผู้ด ำเนินกำร  
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ งหมดของจังหวัดเลย มี พ้ืนที่ประมำณ  
11,๔24.๖1 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,140,381 ไร่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 24 ก.ค. 61  
วำระท่ี 4.1  
หน้ำ 10 - 18 
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 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง  
รวมทั้งปรับปรุงข้อก ำหนด มำตรกำรให้สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ 
 2. ปรับปรุงผังโดยก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบริเวณบ่อบ ำบัดน้ ำเสียรวม
ของชุมชนเมือง  ในบริเวณที่ เหมำะสมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และก ำหนด
มำตรกำรอนรุักษ์ ฟ้ืนฟู สภำพแวดล้อมบริเวณริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง 
 3. วำงผังระบบคมนำคมและขนส่ง ผังระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ 
และกำรลงทุนในอนำคต 

 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕58  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒1 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอุบลรำชธำนี
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดอุบลรำชธำนี 
มีพ้ืนที่ประมำณ 1๕,๗๗4 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๙,858,750 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. จำกกำรประเมินพบว่ำ นโยบำยของภำครัฐที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไปตำมสภำพกำรณ์กำรพัฒนำของประเทศ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย 
กำรพ ัฒนำในระด ับภำค กลุ ่มจ ังหวัด  และจังหว ัด ในกำรปรับปร ุงผ ัง  
จึงต้องพิจำรณำนโยบำยต่ำง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปให้เหมำะสมและมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยในทุกระดับ 
 2. กำรปรับปรุงผังเมืองรวม ควรมีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวม
ให้ครบถ้วนตำมที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้ก ำหนดไว้ เช่น แผนผังแสดงที่โล่ง 
แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำร
สำธำรณูปโภค เป็นต้น 
 3. กำรปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม
กับสภำพทำงกำยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
ได้แก่ น้ ำท่วมและน้ ำแล้ง โดยกำรจัดท ำแผนผังแสดงที่โล่งก ำหนดพ้ืนที่รองรับ
แนวน้ ำหลำก (Floodway) พ้ืนที่หน่วงน้ ำหรือแก้มลิงให้มีควำมสอดคล้องกับ
กำยภำพของเมืองและผังระดับภำค 
 4. กำรปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม 
กับศักยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือรักษำพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดไว้อย่ำงยั่งยืน 
เนื่องจำกปัจจุบันแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
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 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560  
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรสำครเป็นผู้ด ำเนินกำร 
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดสมุทรสำคร มีพ้ืนที่ประมำณ 
๘๗๒.๓๔๗ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๕๔๕,๒๑๖ ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐและ
โครงกำรพัฒนำที่ เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพกำรณ์กำรพัฒนำของประเทศ  
ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรพัฒนำในระดับภำค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัด โดยกำรปรับปรุงผังฯ ต้องพิจำรณำให้เหมำะสมและมีควำมสอดคล้อง 
กับนโยบำยในทุกระดับ  
 2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวม 
ให้ครบถ้วนตำมที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้ก ำหนดไว้ เช่น แผนผังแสดงที่โล่ง 
แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำร
สำธำรณูปโภค เป็นต้น 
  3. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม
กับสภำพทำงกำยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
อุทกภัยและกำรกัดเซำะชำยฝั่ง โดยกำรจัดท ำแผนผังแสดงที่โล่ง ก ำหนดพ้ืนที่
รองรับแนวน้ ำหลำก.(Floodway).พ้ืนที่หน่วงน้ ำหรือแก้มลิงให้มีควำมสอดคล้อง
กับกำยภำพของเมืองและผังระดับภำคที่ก ำหนดไว้ และเป็นแนวทำงกำรจัดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่ให้กีดขวำงทำงน้ ำหลำก รวมไปถึงก ำหนดมำตรกำรทำงผังเมือง
เพ่ือป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยด้ำนอุทกภัยและกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
  4. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม 
กับศักยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือรักษำพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดไว้อย่ำงยั่งยืน 
เนื่องจำกปัจจุบันมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
  5. วำงผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งให้โครงข่ำยมีควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงเมืองในแต่ละระดับชุมชน ให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรในแต่ละเส้นทำง 
ได้อย่ำงเพียงพอและมีควำมคล่องตัว สอดคล้องกับผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ น
และนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ในอนำคต 
   6. จัดให้มีบริกำรสำธำรณะ ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
ที่มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำน สำมำรถรองรับจ ำนวนประชำกรที่เปลี่ยนแปลง 
ในอนำคตได้อย่ำงเพียงพอ และครอบคลุมทั่วถึงในทุกระดับชุมชน โดยเฉพำะ 
กำรก ำจัดขยะและกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่ยังประสบปัญหำและมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
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  7. ให้พิจำรณำข้อเสนอแนะจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในประเด็น 
ดังนี้ 
   7.1 ในพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ควรให้สำมำรถพัฒนำ
เป็นแหล่งพักอำศัยหรือจัดสรรเพื่อกำรอยู่อำศัยได้ 
    7.2 มีข้อก ำหนดเพ่ือรักษำพ้ืนที่ป่ำสงวนอย่ำงเข้มข้น และกรณี
ที่มแีผ่นดินงอกในพื้นที่ของเอกชน จำกกำรที่รัฐบำลลงทุนปักไม้ไผ่ ที่ดินงอก
ควรเป็นของรัฐหรือควบคุมไม่ให้ใช้ประโยชน์ส่วนตน  

 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 
    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกำญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖๐ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดกำญจนบุรีเป็นผู้ด ำเนินกำร 
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดกำญจนบุรี มีพ้ืนที่ประมำณ 
๑๙,๔๘๓ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑๒,๑๗๖,๙๖๘ ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป 
  2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวมครบถ้วน
ตำมพระรำชบัญญัตกิำรผังเมืองได้ก ำหนดไว้ 
  3. วำงผังให้เหมำะสมกับสภำพทำงกำยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทำ
ปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และรักษำพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัด
ไว้อย่ำงยั่งยืนโดยพิจำรณำตำมข้อเสนอแนะของประชำชน 
 4. จัดระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึง
ควำมเชื่อมโยงในทุกระดับชุมชน 
  5. จัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มีประสิทธิภำพ 
และได้มำตรฐำน 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - จำกกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลผังทั้ง 4 ผัง ได้มีกำรกล่ำวถึง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม เนื่องจำกมีกำรปลูกสร้ำงอำคำรและชุมชน
เป็นจ ำนวนมำก จึงมีข้อเสนอแนะให้น ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มำพิจำรณำ
ประกอบในกำรจัดกำรเรื่องกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพรำะในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
มีกำรก ำหนดสัดส่วนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ด้วย  

มติที่ประชุม   เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเลย พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดอุบลราชธานี .พ.ศ. 2558.กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร.พ.ศ. 2560.และกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี .พ.ศ. 2560. 
โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
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4.8 

   ก าหนด  และให้ น าข้ อสั งเกตและข้ อ เสนอแน ะของ 
   คณะกรรมการผังเมืองไปพิ จารณ าด าเนินการในส่วน 
   ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
 จังหวัด/เมือง ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 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 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขต 
วำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ประมำณ 6,๒๒๕.๑๔  
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับนโยบำยส่งเสริม
กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร โดยก ำหนดพื้นท่ีส่งเสริมที่เหมำะสม 
 ๒. ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ 
อย่ำงเหมำะสม 
  ๓. ควรมีกำรทบทวนมำตรกำรที่เป็นเงื่อนไขของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมเพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยว เนื่องจำกเป็นจังหวัด 
ที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 ๔. จัดท ำแผนผังโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของกำรขยำยตัว
ด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว 

 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พ.ศ. 255๕ 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
พ.ศ. 255๕ ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ด ำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมรำชเป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลปำกพนัง 
บำงส่ วนของต ำบลบำงพระ บำงส่ วนของต ำบลหูล่อง และบำงส่ วนของ 
ต ำบลบ้ำนเพิง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองปำกพนัง เทศบำลต ำบล
บำงพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกพนังฝั่งตะวันตก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ปำกพนังฝั่งตะวันออก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหูล่อง และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนเพิง มีพ้ืนที่ประมำณ ๕๙ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๓๖,๘๗๕ ไร่ 

 
 
 
 
ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 23 ส.ค. 61  
วำระท่ี 4.1  
หน้ำ 8 - 12 
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4.9 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ. 2560.โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอน
ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก าหนด และเห็นชอบ   
การประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 255๕ โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวม 
และให้ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไป 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
 จังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 4 ผัง 
  1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล ำภู พ.ศ. 2558 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 
 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 
 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
พ.ศ. 2555 

 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2558 
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล ำภู พ.ศ. ๒๕๕8  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 25๕8 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดหนองบัวล ำภู
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดหนองบัวล ำภู 
มีพ้ืนที่ประมำณ 3,859.086 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,411,937.50 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐและ
โครงกำรพัฒนำที่ เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพกำรณ์กำรพัฒนำของประเทศ  
ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรพัฒนำในระดับภำค กลุ่มจังหวัด  
และจังหวัด โดยกำรปรับปรุงผังฯ ต้องพิจำรณำให้เหมำะสมและมีควำมสอดคล้อง 
กับนโยบำยในทุกระดับ  
 2. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวมให้ครบถ้วน
ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้ก ำหนดไว้ เช่น แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผัง
แสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค เป็นต้น 
 3. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสมกับ
สภำพทำงกำยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
อุทกภัย และภัยแล้ง โดยกำรจัดท ำแผนผังแสดงที่โล่งก ำหนดพ้ืนที่รองรับแนวน้ ำหลำก 
(Floodway) พ้ืนที่หน่วงน้ ำหรือแก้มลิงให้มีควำมสอดคล้องกับกำยภำพของเมือง
และผังระดับภำคที่ก ำหนดไว้ และเป็นแนวทำงกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไม่ให้กีดขวำงทำงน้ ำหลำก รวมไปถึงก ำหนดมำตรกำรทำงผังเมืองเพ่ือป้องกันและ
บรรเทำภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 20 ก.ย. 61  
วำระ 4.1 
หน้ำ 9 - 17 

 



  - 180 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 

 4. ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจำรณำกำรวำงผังให้เหมำะสม 
กับศักยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือรักษำพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดไว้อย่ำงยั่งยืน 
เนื่องจำกปัจจุบันมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
 5. วำงผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งให้โครงข่ำยมีควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงเมืองในแต่ละระดับชุมชน ให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรในแต่ละเส้นทำง 
ได้อย่ำงเพียงพอและมีควำมคล่องตัว สอดคล้องกับผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ในอนำคต 
 6. จัดให้มีบริกำรสำธำรณะ ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถรองรับจ ำนวนประชำกรที่เปลี่ยนแปลง 
ในอนำคตได้อย่ำงเพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงในทุกระดับชุมชน โดยเฉพำะกำร
ก ำจัดขยะและกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่ยังประสบปัญหำและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในจังหวัด  
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 ได้ประกำศ 
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแพร่เป็นผู้ด ำเนินกำร  
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดแพร่ มี พ้ืนที่ประมำณ 
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
และรถไฟควำมเร็วสูงช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ โครงกำรเร่งรัดขยำยทำงหลวง
สำยประธำนให้เป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ทำงหลวงสำยเอเชีย AH 13 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำที่
อยู่อำศัย และแผนป้องกันแก้ไขปัญหำชุมชนแออัด ระดับพ้ืนที่จังหวัดแพร่ พ.ศ. 
2552  
 2. ในกำรปรับปรุงผัง ควรเพ่ิมเติมเรื่องข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือควบคุมให้ชัดเจนในเรื่องขนำดของอำคำร เพ่ือเป็นกำรควบคุมพ้ืนที่พัฒนำ
และสงวนรักษำพ้ืนที่เกษตรกรรม 
     3. ควรมีกำรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
ในบริเวณท่ีเหมำะสม 
 4. พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และมำตรกำรทำงผังเมืองเพ่ือบรรเทำปัญหำที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน 
     5. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
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 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕54  
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผั งเมื อง โดยส ำนั กงำนโยธำธิ กำรและผั งเมื องจั งหวัดนครสวรรค์  
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนมะเกลือ ต ำบลบำงม่วง
ต ำบลบึงเสนำท ต ำบลเกรียงไกร ต ำบลวัดไทรย์ ต ำบลบำงพระหลวง ต ำบลหนองกรด 
ต ำบลแควใหญ่ ต ำบลปำกน้ ำโพ ต ำบลนครสวรรค์ตก และต ำบลตะเคียนเลื่อน 
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ประมำณ ๑25.77 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ ๗8,604.81 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ขยำยเขตผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ให้ครอบคลุมทั้งเขต
เทศบำลนครสวรรค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของเมือง 
 2.. ปรับปรุงข้อก ำหนดผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ให้มีควำมสอดคล้อง
กับกำรลงทุนในพ้ืนที ่
 3. ปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีองค์ประกอบของกำรวำงผังเมืองรวม 
ให้ครบถ้วนตำมที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมืองได้ก ำหนดไว้ เช่น แผนผังแสดงที่โล่ง 
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค รวมถึงข้อก ำหนดอัตรำส่วน พ้ืนที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร ขนำดของแปลงที่ดิน 
ที่จะอนุญำตให้สร้ำงอำคำร เป็นต้น  
  4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พ.ศ. 2555 
     กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
พ.ศ. 2555 ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ด ำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด 
นครศรีธรรมรำชเป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลทุ่งโพธิ์ 
(บำงส่วน) ต ำบลสำมต ำบล และต ำบลนำหมอบุญ อ ำเภอจุฬำภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช มีพ้ืนที่ประมำณ 15.64 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
9,775 ไร่  
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. แนวทำงกำรปรับปรุงผังของผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 
ข้อ 3 ที่ระบุว่ำควรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน               
ในบริเวณที่เหมำะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ก ำหนดไว้ในแนวทำงกำรปรับปรุงผังด้วย 
เพรำะปัญหำเรื่องขยะและน้ ำเสียเป็นเรื่องที่จะทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นในอนำคต 
แต่กำรก ำหนดไว้เช่นนี้ จะเป็นกำรรอนสิทธิของชุมชนในอนำคตหรือไม่ แต่ถ้ำ  
ไม่เป็นกำรรอนสิทธิก็ควรก ำหนดให้ปรำกฏไว้ในแนวทำงกำรปรับปรุงในผังอ่ืน ๆ 
ต่อไปด้วย 
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 2. เรื่องระบบก ำจัดขยะและระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมจะก ำหนดไว้ 
ในแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค ส่วนเรื่องกำรบังคับจะมีกำรก ำหนด
มำตรกำรไว้ แต่ไม่ได้เจำะจงว่ำต้องเป็นบริเวณใดโดยเฉพำะ โดยจะก ำหนดไว้
เป็นกลุ่มพื้นที่หรือเป็นบริเวณในพื้นที่ที่เหมำะสมและสำมำรถท ำได้ ดังนั้น
เมื่อจะต้องมีกำรก่อสร้ำงและเวนคืนที่ดินจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
ที่กฎหมำยนั้นก ำหนดไว้ได้ 
 3. เรื่องกำรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยและน้ ำเสียจะมีผลกระทบ 
ต่อประชำชนในพ้ืนที่  จึงควรก ำหนดมำตรกำรเยียวยำหรือชดเชยเพ่ือให้
ประชำชนบริเวณนั้นได้รับผลประโยชน์จำกขยะด้วย ซึ่งตำมหลักกำรสำกล 
พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งก ำจัดขยะ ชุมชนจะต้องเห็นด้วยและได้รับประโยชน์จำกขยะ 
จึงขอฝำกให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองน ำไปพิจำรณำด้วย เพรำะปัจจุบันจะถูกต่อต้ำน
กำรสร้ำงแหล่งก ำจัดขยะเกือบทุกแห่ง 
 4. เรื่องขยะมูลฝอยเป็นนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยที่ให้ควำมส ำคัญ 
เรื่องผลกระทบกับชุมชน โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นหน่วยงำนวำงผัง 
ที่จะแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วย และจะมีท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักที่จะรับผิดชอบ
บริหำรจัดกำรให้มีเรื่องผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ 
  ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง 
  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวง 
  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 โดยให้
  ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง  
  พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  ก าหน ด  โดยให้ น าข้ อสั ง เกตและข้ อ เสน อแน ะของ 
  คณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงผังด้วย  
    2. เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
  ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  พ.ศ. 2555 โดยไม่ปรับปรุงผังและให้ใช้บังคับกฎกระทรวง    
  ผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไป 

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
 จังหวัด/เมือง ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 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 
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 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จั งหวัดเชียงรำย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ ด ำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงรำย 
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมท้องที่ต ำบลเมืองชุม ต ำบลเวียงเหนือ  
และต ำบลเวียงชัย อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย ประกอบด้วยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจ ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่  เทศบำลต ำบลเวียงชัย เทศบำลต ำบลสิริเวียงชัย 
เทศบำลต ำบลเมืองชุม และเทศบำลต ำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงรำย มีพ้ืนที่ประมำณ 
๔๖.๙๘ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๒๙,๓๖๒.๕๑ ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ควรก ำหนดพื้นที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชนในบริเวณ 
ที่เหมำะสม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพ่ือลดปัญหำขยะตกค้ำง 
            ๒. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนด ควรปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำในปัจจุบัน 

 2.  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. ๒๕๕6 
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕  กันยำยน  ๒๕๕๖ ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรสำคร
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอ ำเภอบ้ำนแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสำคร ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 10 แห่ง 
ได้แก่ เทศบำลต ำบลบ้ำนแพ้ว เทศบำลต ำบลหลักห้ำ เทศบำลต ำบลเกษตรพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแพ้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจ็ดริ้ว องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลคลองตัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนส้ม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หลักสอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ ำแพง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลักสำม 
มีพ้ืนที่ประมำณ ๒๔๕.๐๓๑ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๑๕๓,๑๔๔.๓๗๕ ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและควรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชน 
ในบริเวณท่ีเหมำะสม  
          2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่ง ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน นโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 3. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงข้อก ำหนด
ให้สอดคล้องกับบริบทของสภำพพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์
ของกำรใช้ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



  - 184 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 

 4. ควรใช้มำตรกำรทำงผังเมืองเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี  
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอำหำรที่มีผลต่อควำมมั่นคงของประเทศ 

 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕8 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ประกำศใช้บังคับ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดตรังเป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผัง
ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ต ำบลบำงรัก ต ำบลบ้ำนควน และต ำบลควนปริง 
อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน  
3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครตรัง เทศบำลต ำบลโคกหล่อ และเทศบำลต ำบลนำตำล่วง 
มีพ้ืนที่ประมำณ ๕๒.๘๐ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๓๓,๐๐๐ ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภท 
ท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. 2558 
         ๒. ปรับปรุงข้อก ำหนดในแต่ละประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องของ
อำคำรพำณิชยกรรม 
         ๓. มีผังพ้ืนที่โล่งเพื่อกำรระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำอุทกภัย 
          ๔. ปักหมุดแนวถนนโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยกฎกระทรวง 
         ๕. ขยำยเขตผังให้ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยรอบ 
          ๖. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕8 
     กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ประกำศ 
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
โดยส ำนั ก งำน โยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั งห วัด สตู ล เป็ น ผู้ ด ำ เนิ น ก ำร  
มีขอบเขตวำงผังอยู่ในท้องที่ต ำบลคลองขุด ต ำบลควนขัน และต ำบลพิมำน 
อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 
3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองสตูล เทศบำลต ำบลคลองขุด และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลควนขัน มีพ้ืนที่ประมำณ ๒๘.๘๐ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
๑๘,๐๐๐ ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และมำตรกำรป้องกันและบรรเทำทำงด้ำนผังเมือง เพ่ือบรรเทำปัญหำ 
ที่จะกระทบต่อชุมชน และควรก ำหนดออกแบบวำงผังกำรจัดกำรระบบระบำยน้ ำ 
และบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชนในบริเวณท่ีเหมำะสม 
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 ๒. ด้ำนคมนำคมและขนส่ง ควรวำงผังระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง 
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน นโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
และให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
  ๓. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนด ควรปรับปรุงข้อก ำหนดและมำตรฐำนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ที่ดิน   
          ๔. ด้ำนขอบเขตผังเมืองรวม ควรก ำหนดขอบเขตกำรวำงผังเมืองรวม 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำชุมชน เพ่ือรองรับกำรขยำยตัว 
ของชุมชนในอนำคตให้มีกำรพัฒนำและขยำยตัวอย่ำงมีทิศทำง มีควำมเป็น
ระเบียบและปลอดภัย 

 5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา  
พ.ศ. ๒๕๕6  
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลำ จังหวัดสงขลำ 
พ.ศ. ๒๕๕6 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. 2556 ด ำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
สงขลำเป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังอยู่ในท้องที่ต ำบลพะตง อ ำเภอหำดใหญ่ 
และต ำบลพังลำ อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลพะตง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะตง 
เทศบำลต ำบลคลองแงะ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองแงะ มีพ้ืนที่
ประมำณ 41.47 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 29,919 ไร่ 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - ฝำกข้อสังเกตส ำหรับกำรจัดท ำผังเมืองรวมเมือง ขอให้น ำปัจจัยในด้ำน
กำรพัฒนำหรือรำคำที่ดินต่ำง ๆ  มำประกอบกำรวำงและจัดท ำผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในอนำคต ส่วนผังเมืองรวมชุมชนที่ยังไม่มีกำรพัฒนำมำกนัก ควรพิจำรณำในด้ำน 
ภูมิสังคมหรือภูมินิเวศน์ควบคู่กับกำรพัฒนำเมืองด้วย ส ำหรับปัจจัยกำรประเมินผล
ด้ำนสังคม ควรมุ่งเน้นกำรเข้ำถึงและกำรกระจำยตัวที่เหมำะสมกับที่ตั้งของเมือง 
มำกกว่ำมำตรฐำนจ ำนวนครูหรือแพทย์ต่อประชำกร  
มติที่ประชุม  1. เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
  ชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง
  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
  พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง       
  พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล 
  พ.ศ. 2558 โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ
  การผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
  พ.ศ. 2558 ก าหนด โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ        
  ของคณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงผังด้วย 
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4.11 

     2. เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
  ผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556  
  โดยไม่ปรับปรุงผังและให้ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม  ดังกล่าวต่อไป 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
 เมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 6 ฉบับ 
 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. 2558 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. 2558 
 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. 2558 
 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2558 
 5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก ำแพงเพชร - นำสีทอง 
จังหวัดสงขลำ พ.ศ. 2558 
 6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2558 

 1.  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด ำเนินกำร
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแพร่ 
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตกำรวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเด่นชัย ต ำบลแม่จั๊วะ  
และต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลเด่นชัย เทศบำลต ำบลแม่จั๊วะ 
เทศบำลต ำบลปงป่ำหวำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นชัย และองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลแม่จั๊วะ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 46.42 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ 29,012 ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรให้มีกำรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรป้องกัน
หรือลดผลกระทบจำกพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วม กำรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะ และ
บ ำบัดน้ ำเสียของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมทั้งมำตรกำรในกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
  

 
 
 

ครั้งที่ 11/2561 
วันที่ 23 พ.ย. 61 
วำระ 3.1 
หน้ำ 5 - 18 
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 2. ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ควรให้มีกำรวำงผังระบบกำรคมนำคมขนส่ง
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของระบบชุมชน รวมทั้งสำมำรถรองรับนโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำกำรขนส่งระบบรำงเชื่อมต่อกับกำรเดินทำงระบบอ่ืน ๆ ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
 3. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนด ควรให้มีกำรพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงข้อก ำหนด 
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรณ์และสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ 

  2.  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
พ.ศ. ๒๕๕8 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕8 ด ำเนินกำร
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่วำงผัง (เป็นผังซึ่งท้องถิ่นด ำเนินกำร
วำงและจัดท ำผังตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518)  
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเนินมะปรำง และต ำบลบ้ำนน้อยซุ้มขี้เหล็ก 
อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลเนินมะปรำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เนินมะปรำง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนน้อยซุ้มข้ีเหล็ก มีพ้ืนที่ประมำณ 
34.90 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 21,813 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรป้องกัน
และบรรเทำทำงด้ำนผังเมืองเพ่ือบรรเทำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน     
ได้ในอนำคตและควรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชนในบริเวณ 
ที่เหมำะสม รวมทั้ง ควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพ่ือลดปัญหำขยะตกค้ำง  
          2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่ง ปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคมให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน 
นโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 3. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนด ควรให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และตรงกับควำมต้องกำร
ของชุมชน โดยปรับปรุงข้อก ำหนดและมำตรฐำนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสภำพพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น 
          4. ด้ำนแผนผังประกอบฯ ควรมีแผนผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดง
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และกำรพัฒนำเมือง 
 

 



  - 188 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 
 

 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก  
พ.ศ. ๒๕๕8  
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕8 ด ำเนินกำร
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่วำงผัง (เป็นผังซึ่งท้องถิ่นด ำเนินกำรวำง
และจัดท ำผังตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518)  
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวงฆ้อง และต ำบลมะต้อง อ ำเภอพรหมพิรำม 
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
เทศบำลต ำบลวงฆ้อง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวงฆ้อง และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมะต้อง มีพ้ืนที่ประมำณ 42.27 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 
26,415.50 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำรป้องกัน
และบรรเทำทำงด้ำนผังเมืองเพ่ือบรรเทำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน       
ได้ในอนำคต และควรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชนในบริเวณ 
ที่เหมำะสม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะเพ่ือลดปัญหำขยะตกค้ำง  
  2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่ง ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
         3. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนด ควรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และตรงกับ
ควำมต้องกำรของชุมชน  
          4. ด้ำนแผนผังประกอบฯ ควรมีแผนผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดง
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และกำรพัฒนำเมือง 

 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2558 
    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2558 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดนครปฐม  
ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคลองโยง ต ำบลศำลำยำ ต ำบลมหำสวัสดิ์ อ ำเภอพุทธมณฑล 
และต ำบลหอมเกร็ด ต ำบลทรงคนอง ต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมพรำน  
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
เทศบำลต ำบลศำลำยำ เทศบำลต ำบลคลองโยง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำยำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมหำสวัสดิ์ อ ำเภอพุทธมณฑล และองค์กำรบริหำร  
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ส่วนต ำบลทรงคนอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหอมเกร็ด และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมพรำน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 91.66 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ 57,287 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป.ควรก ำหนดพื้นที่ก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชน  
ในบริเวณท่ีเหมำะสม 
 2. ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคม
และขนส่งให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน นโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่
ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
 3. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงข้อก ำหนดให้สอดคล้อง 
กับบริบทของสภำพพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ที่ดิน
ได้ดียิ่งขึ้น 
 4. ควรใช้มำตรกำรทำงผังเมืองเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตอำหำรที่มีผลต่อควำมมั่นคงของประเทศ 

 5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก าแพงเพชร – นาสีทอง 
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก ำแพงเพชร – นำสีทอง 
จังหวัดสงขลำ พ.ศ. 2558 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2558 
ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดสงขลำเป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลควนรู 
ต ำบลคูหำใต้ ต ำบลท่ำชะมวง ต ำบลก ำแพงเพชร และต ำบลเขำพระ อ ำเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลำ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
เทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร เทศบำลต ำบลนำสีทอง เทศบำลต ำบลคูหำใต้ 
เทศบำลเมืองก ำแพงเพชร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำชะมวง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลควนรู และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระ อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ 
และมีพ้ืนที่ประมำณ 157.26 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 98,293.41 ไร่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวชุมชน และกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลง 
      2. ด้ำนคมนำคมและขนส่ง ควรวำงผังระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง 
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน นโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
และให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
      3. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนดให้เหมำะสม ควรปรับปรุงข้อก ำหนดและมำตรฐำนเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของสภำพของพ้ืนที่เพ่ือรองรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้ดียิ่งขึ้น 
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 6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2558          
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2558 ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรโดย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นผู้ด ำเนินกำร มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลศรีส ำรำญ ต ำบลหัวโพธิ์ 
ต ำบลบำงพลับ ต ำบลต้นตำล ต ำบลบำงเลน และต ำบลเนินพระปรำงค์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1 แห่ง 
ได้แก่ เทศบำลเมืองสองพ่ีน้อง มีพ้ืนที่ 30.86 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
19,287.50 ไร่ โดยถ่ำยโอนภำรกิจให้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2548 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งควรมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและมำตรกำร
ป้องกันและบรรเทำทำงผังเมือง เพ่ือบรรเทำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนได้ในอนำคต และควรก ำหนดพ้ืนที่ก ำจัดขยะและน้ ำเสียในบริเวณที่เหมำะสม 
      2. ด้ำนคมนำคมและขนส่ง ควรปรับปรุงแผนผังโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน นโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
      3. ด้ำนแผนผังประกอบฯ ควรมีกำรปรับปรุงแผนผังและข้อก ำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง  
และแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคฯ ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. ๒๕๕8 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง 
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕8 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมชุมชนพุ ทธมณฑล จั งหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองชุมชนก าแพงเพชร - นาสีทอง 
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕58 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

 ผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕58 
โดยให้ปรับปรุงผังตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
ก าหนดต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  - 191 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ 
อ้างอิง 

(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

4.12 
 
 
 
 
 

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/
 ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสองและวรรคสาม จ านวน 5 ฉบับ 
 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร 
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 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร 
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด ำเนินกำร  
มีขอบเขตกำรวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองหำร ต ำบลป่ำไผ่ ต ำบลหนองจ๊อม 
ต ำบลสันทรำยหลวง ต ำบลสันนำเม็ง ต ำบลสันทรำยน้อย ต ำบลสันพระเนตร 
อ ำเภอสันทรำย ต ำบลเหมืองแก้ว ต ำบลริมใต้ ต ำบลแม่สำ ต ำบลดอนแก้ว  
อ ำเภอแม่ริม ต ำบลสันผีเสื้อ ต ำบลช้ำงเผือก ต ำบลป่ำตัน ต ำบลฟ้ำฮ่ำม ต ำบลสุเทพ 
ต ำบลหนองป่ำครั่ง ต ำบลศรีภูมิ ต ำบลช้ำงม่อย ต ำบลวัดเกต ต ำบลพระสิงห์ 
ต ำบลช้ำงคลำน ต ำบลท่ำศำลำ ต ำบลหำยยำ ต ำบลหนองหอย ต ำบลป่ำแดด 
ต ำบลแม่เหียะ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ต ำบลสันปูเลย อ ำเภอดอยสะเก็ด ต ำบลสันกลำง 
ต ำบลต้นเปำ อ ำเภอสันก ำแพง ต ำบลไชยสถำน ต ำบลหนองผึ้ง ต ำบลท่ำวังตำล 
ต ำบลป่ำบง ต ำบลยำงเนิ้ง ต ำบลชมพู ต ำบลดอนแก้ว ต ำบลหนองแฝก ต ำบลสำรภี 
ต ำบลขัวมุง ต ำบลท่ำกว้ำง อ ำเภอสำรภี ต ำบลหนองควำย ต ำบลสันผักหวำน 
ต ำบลน้ ำแพร่ ต ำบลบ้ำนแหวน ต ำบลหำงดง ต ำบลสบแม่ข่ำ ต ำบลหนองแก๋ว 
ต ำบลขุนคง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 43 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนคร จ ำนวน 1 แห่ง เทศบำลเมือง 
จ ำนวน 3 แห่ง เทศบำลต ำบล จ ำนวน 34 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 5 แห่ง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 429.53 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ 268,459.05 ไร่  
  สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชน และนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งกำรเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และพ้ืนที่โดยรอบ ได้แก่ 
พ้ืนที่พำณิชยกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์ 
และโบรำณสถำน พ้ืนที่บริกำรและกำรท่องเที่ยว และพ้ืนที่เกษตรกรรม ให้มีกำรส่งเสริม
เกื้อกูลกันอย่ำงสมดุล กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่จึงต้องก ำหนด 
พ้ืนที่กำรพัฒนำในภำพรวม ทั้งกำรพัฒนำและอนุรักษ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
กำรเชื่ อมโยงโครงสร้ ำงพ้ื นฐำน เพ่ื อส่ งเสริมและสนั บสนุ นกำรขยำยตั ว   
 

ครั้งที่ 12/2561 
วันที่ 24 ธ.ค. 61 
วำระ 3.1 
หน้ำ 6 - 16 
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ด้ำนกำรบริกำร กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว ตำมวิสัยทัศน์และแนวทำง 
กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่  

      2. ด้ำนแผนผังประกอบฯ ควรมีแผนผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดง
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค 

  3. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนด ควรก ำหนดให้เหมำะสม โดยปรับปรุงข้อก ำหนดฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของสภำพพ้ืนที่เพื่อสนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์
ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร        
พ.ศ. 2556 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร 
พ.ศ. 2556 ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ด ำเนินกำร
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่วำงผัง ร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
โดยถ่ำยโอนภำรกิจให้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีขอบเขต
กำรวำงผังครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลยำงสูง ต ำบลป่ำพุทรำ และต ำบลแสนตอ  
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลขำณุวรลักษบุรี  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 
๑๑.๖๔ ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๗,๒๗๕ ไร ่ 
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนในด้ำนกำรค้ำและบริกำร รวมถึง
ด้ำนอุตสำหกรรม โดยเฉพำะกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม
และที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) และประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง  
(สีส้ม) ที่ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกำรวำงผัง  
 2. ด้ำนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีโรงงำนอุตสำหกรรม
แนบท้ำยข้อก ำหนดควรปรับปรุงให้เหมำะสม โดยปรับปรุงข้อก ำหนดฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของสภำพพื้นที่ให้สนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์
ของกำรใช้ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น  
 3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ประสบอุทกภัยควรมีกำรก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชน พร้อมทั้งควรก ำหนดพ้ืนที่
ก ำจัดขยะของชุมชนในบริเวณที่เหมำะสม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะ
เพ่ือลดปัญหำขยะตกค้ำง   

 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครำม พ.ศ. 2558  
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่  12 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕8 ด ำเนินกำรโดย 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่วำงผังร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
โดยถ่ำยโอนภำรกิจให้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2548 มีขอบเขตกำรวำงผัง
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม ประกอบด้วยต ำบลนำงตะเคียน 
ต ำบลลำดใหญ่ ต ำบลคลองเขิน ต ำบลบำงแก้ว ต ำบลบ้ำนปรก ต ำบลแม่กลอง 
ต ำบลท้ำยหำด ต ำบลบำงขันแตก ต ำบลแหลมใหญ่ ต ำบลบำงจะเกร็ง ต ำบลคลองโคน 
และระยะ 1,000 เมตร ริมชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย ประกอบด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองสมุทรสงครำม เทศบำลต ำบล
บำงจะเกร็ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงตะเคียน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองเขิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนปรก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองโคน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดใหญ่ องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลบำงแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยหำด และองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลแหลมใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 191 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ 119,375 ไร่  
 สรุปเห็นควรปรับปรุงผัง โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงผัง ดังนี้ 
 1. พิจำรณำมำตรกำรที่เหมำะสม เพ่ือปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับนโยบำย
ระดับต่ำง ๆ และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
 2. ปรับปรุงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรองรับควำมหนำแน่นของประชำกร 
ที่เพ่ิมขึ้นบริเวณศูนย์กลำงชุมชน โดยพิจำรณำเพ่ิมพ้ืนที่พำณิชยกรรมและ 
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก รวมทั้งพิจำรณำขยำยพ้ืนที่รองรับกำรอยู่อำศัย 
รอบนอกศูนย์กลำงเมืองในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมบำงบริเวณ  
 3. ปรับปรุงข้อก ำหนดและบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ เพ่ือเป็นมำตรกำร
รองรับกิจกำรอ่ืน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ศูนย์กลำงชุมชน เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ 
ด้ำนเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม โดยเฉพำะกำรป้องกันปัญหำ
กำรถมล ำรำง และกำรก ำหนดที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 

 4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556 
    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนรำธิวำส พ.ศ. 2556  
ได้ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ด ำเนินกำรโดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่วำงผังร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง โดยถ่ำยโอนภำรกิจ
ให้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2548 มีขอบเขตวำงผังอยู่ในท้องที่
ต ำบลโคกเคียน ต ำบลบำงนำค ต ำบลกะลุวอเหนือ และต ำบลล ำภู อ ำเภอเมืองนรำธิวำส 
จังหวัดนรำธิวำส.ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
เทศบำลเมืองนรำธิวำส  เทศบำลต ำบลกะลุ วอเหนือ  องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลโคกเคียน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำภู อ ำเภอเมืองนรำธิวำส 
จังหวัดนรำธิวำส  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 51.166 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ 31,978.75 ไร่  
 สรุปเห็นควรไม่ปรับปรุงผัง เนื่องจำก ปัจจุบันกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
อยู่ระหว่ำงกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนรำธิวำส 
ซึ่งผังดังกล่ำวครอบคลุมพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองนรำธิวำส พ.ศ. 2556 
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 5.  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555 
    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน พ.ศ. 2555 
ได้ประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2555 ด ำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดน่ำนเป็นผู้ด ำเนินกำร  
มีขอบเขตวำงผังครอบคลุมท้องที่ต ำบลและ (บำงส่วน) และต ำบลทุ่งช้ำง (บำงส่วน) 
อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3 แห่ง 
ได้แก่ เทศบำลต ำบลทุ่งช้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งช้ำง มี พ้ืนที่ทั้ งหมดประมำณ 26.22 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
16,387.50 ไร่ 
  สรุปเห็นควรไม่ปรับปรุงผัง.เนื่องจำกสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อม 
ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุมชนทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน พ.ศ. 2555 
 คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทหำรตั้งอยู่ในเขตวำงผังเมืองรวม 
ที่ระบุไว้ไม่ครบถ้วน ได้แก่ ศูนย์พัฒนำปิโตรเลียมภำคเหนือ กรมพลังงำนทหำร 
สถำนีวิทยุศูนย์พัฒนำปิโตรเลียมภำคเหนือ เป็นต้น จึงขอให้เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 
รวมทั้ง ควรเพ่ิมหัวข้อพ้ืนที่ควำมมั่นคงทำงทหำรในเอกสำรประกอบกำรประชุม
อีกหนึ่งหัวข้อในผังเมืองรวมทุกผังตำมที่ได้เคยเสนอไว้ เพ่ือให้ ในกรณีที่ต้อง 
มีกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมใหม่หรือกำรปรับปรุงผังสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ได้อย่ำงถูกต้อง 
 2. ตำมแผนแม่บท ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ จะมีโครงกำรที่จะปรำกฏชัดเจน
ขึ้นมำหลำยโครงกำร ซึ่งจะมีบำงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมือง จึงขอฝำก
ให้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำพิจำรณำด้วย  

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง 
ให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชนขาณุ วรลั กษบุ รี  จั งหวั ด 
ก าแพงเพชร พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 โดยใหป้รับปรุงผัง
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก าหนด  
โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง
ไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงผังด้วย 

   2. เห็นชอบการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555 
โดยไม่ปรับปรุงผังและให้ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ดังกล่าวต่อไป 

        

 



  - 195 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

   3..ให้เพิ่มเติมพื้นที่ความม่ันคงทางทหารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผังเมือง ซึ่งเป็นผู้แทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยให้เพิ่มเป็นอีก 1 หัวข้อในเอกสาร 
ประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมทุกผังก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการผังเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

กำรพิจำรณำกำรขอแก้ไขข้อก ำหนด 
กฎกระทรวงใหใ้ช้บังคบัผังเมืองรวมจังหวดั/เมือง/ชุมชน  

ตำมมำตรำ 26/1 

 
 
 
 

 



5. เรื่อง การพิจารณาการขอแก้ไขข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน 
ตามมาตรา  ๒๖/1 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

5.๑ เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 
 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดชัยภูมิ  พ .ศ . ๒๕๕๘ เมื่ อวันที่  2๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด าเนินการโดย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มี พ้ืนที่ประมาณ  12 ,778.287 ตารางกิ โลเมตร  
หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 
7 .5 6  ข อ ง พ้ื น ที่ ภ าค ต ะวั น อ อก เฉี ย ง เห นื อ  ซึ่ งมี พ้ื น ที่ ให ญ่ เป็ น อั น ดั บ  3  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 16 อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลต าบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 106 แห่ง ซึ่งหลังการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558  
ปรากฏว่า สภาพการณ์ และสิ่ งแวดล้อมของจั งหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน ได้มีการ 
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดไม่สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาพ้ืนที่ จังหวัดชัยภูมิ  โดยสภาพการณ์ปัจจุบันมีการขยายตัวของพ้ืนที่ 
ชุมชนเมือง และชุมชนชนบทการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากที่มาจากการเกษตร
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร ท าให้การประกอบกิจการบางประเภท 
ไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว จังหวัดชั ยภูมิ จึงได้
ด าเนิ นการขอแก้ ไขปรับปรุงกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั งเมืองรวมจั งหวัดชัยภู มิ  
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1 แห่ งพระราชบัญญั ติการผั งเมือง พ .ศ. 2558  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการเกษตร         
ของจังหวัดชัยภูมิต่อไป ในประเด็นด้านการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง จ านวน 2 เรื่อง และ
ด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 1 เรื่อง และได้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมืองก าหนด โดยได้น าเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่  11 เมษายน ๒๕60 กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่  
14 กรกฎาคม 2560 และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง  
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
 ประเด็นที่ 1 ขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ  (จ านวน 2 เรื่อง)  
 1. ขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยแก้ไขให้สามารถด าเนินกิจการโรงงาน           
ล าดับที่  11 (3) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาว และ 11 (4) การท า 
น้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะในเขตท้องที่ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
 2. ขอแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยขอเพ่ิมเติมให้การด าเนินกิจการ
โร งงาน ล าดั บ ที่  8 8  (2 ) ก ารผ ลิ ต พ ลั ง งาน ไฟ ฟ้ าจ าก พ ลั ง งาน ค วาม ร้ อ น  
และโรงงานล าดับที่ 102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจ าหน่ายไอน้ า 
(Stream Generating) ได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) เฉพาะในเขตท้องที่ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 15 มี.ค. 61 
วาระท่ี 4.2 
หน้า 17 - 25 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  เหตุผลในการขอแก้ไข 
 1) เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  
ที่สามารถรองรับสนับสนุนการปลูกพืชที่ ใช้น้ าน้อย และลดการปลูกข้าวนาปรัง 
ในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่ เหมาะสม เนื่องจากมีวัตถุดิบในพ้ืนที่จ านวนมาก  
เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด อีกทั้ง  
ยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิต 
ทางการเกษตรในระดับชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
อย่างต่อเนื่อง 
  2) เพ่ือเป็นการรองรับการขยายและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
การเกษตรให้สามารถด าเนินการ หรือประกอบกิจการได้และเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง ในกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายที่ต้องมีการหีบ ต้ม เคี่ยว ปั่น ฯลฯ 
ในกลุ่มโรงงาน 3 ล าดับ ได้แก่ กลุ่มโรงงานล าดับที่ 11 (3) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือ
น้ าตาลทรายขาว และ (4) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ และ
กลุ่มโรงงานล าดับที่ 88 (2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน และกลุ่ม
โรงงานล าดับที่ 102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจ าหน่ายไอน้ า  
 3) การประกอบกิจการผลิต ไฟฟ้ าและไอน้ า เป็ นส่ วนหนึ่ งในขั้ นตอน 
และกระบวนการผลิตน้ าตาลโดยน าชานอ้อยมาผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทน  
ซึ่งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเถ้าส่วนเหลือจากการเผาสามารถน าไปใช้ปรับปรุงดินให้
เกษตรกรได ้
 ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ เห็นชอบ ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ในประเด็นการแก้ไขบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงฯ และการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามท่ีเสนอ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง          
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบ ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกฎกระทรวงให้
ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ. 2558 ในประเด็นการแก้ไขบัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ และการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิ น ตามคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ โดยให้ปรับแก้ไขบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ตามข้อเสนอแนะของ
กองนิติการ ดังนี้ 1) ให้แก้ไขบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้ด าเนินกิจการโรงงาน ล าดับที่ 
1 1  (3 ) (4 ) ได้ ใน ก าร ใช้ ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น ป ระ เภ ท ชน บ ท และ เกษ ตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 2.32 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้เพ่ิมการ
ด าเนินกิจการโรงงานล าดับที่ 88 (2) และโรงงานล าดับที่ 102 ให้ด าเนินการได้ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 2.3 เนื่องจาก
เพ่ื อ ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ น โยบ ายข อ งรั ฐ บ าล ที่ ส่ ง เส ริ ม ใน เรื่ อ ง อุ ต ส าห ก รรม 
การผลิตน้ าตาลทราย อีกทั้ง เป็นการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 การเกษตร ของจังหวัดชัยภูมิ และตรงกับสภาพข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัจจุบันในบริเวณดังกล่าว 
 ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 1 เรื่อง) 
 ขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนเกี่ยวกับความสูงของอาคาร      
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ข้อ 9 (1) ดังนี้ 
ข้อก าหนดเดิม ข้อ ๙ จากเดิม คือ (1) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มีความสูงไม่ เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสู งของอาคารให้วัดจากระดับ พ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับ พ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด (2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต 
 แก้ไขเป็น  (1) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน ๑๒ เมตร ยกเว้นโรงงานท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาว โรงงานน้ าตาล
ทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความ
ร้อน ซึ่งมิใช่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
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 
ว่าด้ วย โรงงานในท้ องที่ ต าบลบ้ าน เดื่ อ  อ า เภอเกษตรสมบู รณ์  จั งหวัดชั ยภู มิ  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรง
จั่ว  หรือปั้นหยาให้ วัดจากระดับ พ้ืนดินที่ ก่อสร้างถึงยอดผนั งของชั้นสู งสุด  (2)  
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
 เหตุผลในการขอแก้ไข 
 1. เพ่ือสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล ที่ได้ผลักดันนโยบายบริหาร
พ้ืนที่ เกษ ตรกรรมของพ ืช  (Zoning) โดย เป ลี ่ย น พื ้นที ่ป ล ูกข ้าวที ่อ ยู ่ใน พื ้น ที่ 
ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงานและสอดรับกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การตั้งโรงงานที่ ใช้ อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559  
ที่ก าหนดให้มีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ าตาลที่ได้รับอนุญาต ไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร  
 2. เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
แปรรูปสิ นค้ า เก ษ ต รที ่ส าม าร ถ รอ งร ับ ส น ับ ส น ุน ก ารป ล ูก พ ืช ที ่ใช ้น้ า น ้อ ย  
และลดการปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจากมีวัตถุดิบในพ้ืนที่ เป็น
จ านวนมากเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด อีกท้ังยัง
เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรในระดับชุมชน และเพ่ิมขี ดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
อย่างต่อเนื่อง 
 3. เนื่องจากการประกอบกิจการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ าตาลทรายและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นโรงงานที่มีก าลังการผลิตสูงและมีหลายขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่
การหีบ ต้ม เคี่ยว และปั่น เป็นต้น กระบวนการผลิตจึงมีขนาดแรงม้ามาก จัดเป็นโรงงาน
จ าพวกที่ 3 และจ าเป็นต้องติดตั้งในอาคารสูงเกิน 12 เมตร หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 

ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ เห็นชอบ ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ในประเด็นการแก้ไขบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงฯ และการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามท่ีเสนอ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง          
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่นเกี่ยวกับความสูงของอาคารในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ข้อ 9 (1) ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยภูมิ โดยขอให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อเสนอแนะ      ของกองนิติ
การ ดังนี้   ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
ราชการการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ
อ่ืนให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ (1) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการ     ได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่โรงงานล าดับที่ 11 (3) (4) โรงงานล าดับที่ 88 (2) 
และโรงงานล าดับที่ 102 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามบัญชีแนบท้าย ข้อก าหนด ใน
บริเวณหมายเลข 2.3 การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน
ดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด (2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดิน ที่ยื่นขออนุญาต 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิเป็นการแก้ไขเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือตามนโยบายแห่งรัฐ ประเด็นนี้ เป็นการแก้ไขเพ่ือเกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่มีอยู่จ านวนมาก และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่ส่งเสริมโรงงานน้ าตาล แต่ประเด็นปัญหา คือ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากชาวไร่อ้อย
จะต้องส่งอ้อยไปยังโรงงานน้ าตาล ซึ่งเป็นระยะทางไกลและกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีหลั ก เกณ ฑ์ ว่ าโรงงานน้ าตาลควรจะต้องห่ างกัน ไม่น้ อยกว่ า  50  กิ โล เมตร  
จากข้อเท็จจริงระยะห่างของโรงงานน้ าตาลในปัจจุบันมีระยะทางเกินกว่า 50 กิโลเมตร            
ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องแก้ไข เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการได้ ส าหรับโรงงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ ยวเนื่ องกับ โรงงานน้ าตาล เช่น  การผลิตพลั งงานต่าง ๆ  ซึ่ งใช้ วัตถุดิบจาก 
โรงงานอ้อยเป็นหลัก ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมจึงเห็นควรให้เพ่ิมโรงงานน้ าตาล 
และโรงงานที่เกี่ยวเนื่องในพ้ืนที่ดังกล่าว และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในบริเวณ
ใกล้ เคียง จึงเห็นควรอนุญาตในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)  
บริเวณหมายเลข 2.3 ตามผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิที่ประกาศใช้บังคับในปัจจุบัน ส่วน
ประเด็นเรื่องความสูงของอาคารก าหนดไว้ 12 เมตร ถ้าเป็นโรงงานท าน้ าตาลขนาด
ให ญ ่จ ะ ไม ่ส าม า ร ถ ท า ได ้ จ ึง ม ีก า ร ย ก เว ้น ใน พื ้น ที ่บ ร ิเว ณ ด ัง ก ล ่า ว ตามที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแล้ว และมีข้อสังเกตว่าการผลิตพลังงานอาจจะ 
มีการผลิตพลังงานในรูปแบบอ่ืนเกิดขึ้นได้ เช่น พลังงานถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จึงควรก าหนด
ข้อห้ามไว้ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย และได้ก าหนดเพ่ิมเติมเรื่องพ้ืนที่ 
เว้นว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต เพ่ือป้องกันผลกระทบ 
ต่อชุมชนหรือบริเวณข้างเคียง จึงให้กองนิติการพิจารณาในส่วนของค านิยามพ้ืนที่ 
เว้นว่างว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร 
 2. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการหรือข้อก าหนดบางประการที่ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีของโรงงานในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงเขียว) ควรมีความทันสมัยและปล่อยมลภาวะน้อยลง เนื่องจากโรงงาน
ควรจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และไม่ควรอนุญาตให้ใช้ถ่านหินและนิวเคลียร์  
แต่สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้หรือไม่ และเรื่องมลพิษทางน้ า เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ 2.3  
มีพ้ืนที่ที่ส าคัญคือ ภูเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบหรือไม่ว่า ถ้าตั้งโรงงาน
แล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อล าธารบริเวณนี้ดังกล่าว 
 3. การด าเนินการโรงงานน้ าตาลต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) อีกทั้ง ปัจจุบันเทคโนโลยีของโรงงานผลิตน้ าตาลพัฒนาไปอย่างมาก ในอดีตไม่มี
เทคโนโลยี  waste to energy จึงท าให้ชานอ้อยที่ เทกองถูกลมพัดปลิวเกิดมลภาวะ 
ทางอากาศก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสีย แต่ปัจจุบันมีการไหลเวียนน้ าได้น ามาใช้ภายในโรงงาน
และกระทรวงอุ ตสาห กรรมมี เค รื่ อ ง  monitoring online เพ่ื อ ใช้ ต รวจสอบ 
ค่ามลภาวะของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย อีกทั้ง กระทรวงอุตสาหกรรมยังประกาศว่า
การด าเนินกิจการโรงงานต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร เพ่ือลดปัญหา      
การขนส่งมลภาวะ  
 4 . โร ง ไฟ ฟ ้าที ่ผ ล ิต ไอน้ า ใน ป ัจ จ ุบ ัน เร ีย ก ว ่า  ร ะบ บ พ ล ัง งาน ร ่ว ม  
(Cogeneration Plant) คาดว่าเป็นแบบเดียวกับที่ภูเขียว ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากกากอ้อย    
เพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอน้ ามาใช้งานในระบบของโรงงานน้ าตาล ในส่วนของ Emission 
EIA จะก าหนดให้มลพิษที่ออกจากปล่องต้องต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้ งนี้  
ในระบบ Cogeneration Plant จะมีระบบ Scrubber และ Precipitation ที่ดักจับ
ฝุ่นละอองก่อนที่จะปล่อยออกมา ตามลักษณะที่คาดว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 
40 - 50 เมกะวัตต์เช่นเดียวกับที่โรงงานภูเขียวที่มีขนาด 40 เมกะวัตต์ Emission  
ก็ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้มาก ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นก็จะ
สามารถที่จะท าให้มลพิษต่ าลง 
 5. ประเด็นเรื่องที่ให้สามารถด าเนินกิจการโรงงานน้ าตาลได้ในที่ดินบริเวณ
หมายเลข 2.3 ทั้งบริเวณ หลักการพิจารณา คือ การอนุญาตจะต้องไม่เฉพาะเจาะจง  
ซึ่งความเหมาะสมในเชิงพ้ืนที่อาจจะไม่อยู่ในเขตต าบลหรืออ าเภอเท่านั้น แต่หลักการ 
ทางผังเมืองจะพิจารณาในเชิงบริเวณ บริเวณที่ขอแก้ไขทั้งหมดอยู่ในบริเวณหมายเลข 
2.3 เนื่องจากมีชาวไร่ อ้อยจ านวนมากในพ้ืนที่  ดังนั้น จึงพิจารณาในลักษณะ 
ทั้งบริเวณ และการค านึงถึงการกระจายตัวของโรงงานนั้น ในความเป็นจริงโรงงานอ้อย 
อยู่บริเวณใดวัตถุดิบก็จะอยู่บริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียง จึงยากที่จะก าหนด 
กฎเกณฑ์ว่าโรงงานจะต้องอยู่บริเวณใด อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการก าหนดพ้ืนที่เว้นว่าง 
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 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบตามกรมโยธาธิการและผังเมือง  
โดยมอบให้กองนิติการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว 
ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร 
 6. โรงงานอ้อยอาจจะผลิตเป็นฤดูกาล แต่อาจจะมีการเก็บวัตถุดิบเอาไว้ก็ได้  
ซึ่ งในข้อเท็จจริงการผลิตชีวมวลอาจจะใช้ พืชพันธุ์ อ่ืนได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ อ้อย 
เพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นถ้าจะระบุชัดว่าให้ ใช้วัตถุดิบที่มากจากอ้อยเท่านั้น  
อาจจะเป็นประเด็นปัญหาได้ อีกทั้ง โรงงานไฟฟ้าล าดับที่ 88 ได้รับการยกเว้นจาก 
ค าสั่ง คสช. ฉบับที่ 4 อยู่แล้ว จึงสามารถท าได้อยู่แล้ว 
 7. กรณีให้เพ่ิมพ้ืนที่ตั้งโรงงานจากต าบลมะเดื่อเป็นบริเวณหมายเลข 2.3  
ทั้งบริเวณ ก็ยังสามารถสร้างโรงงานน้ าตาลได้เพียง 1 โรงงานเท่านั้น เนื่องจากกระทรวง
อุตสาหกรรมระบุว่าโรงงานน้ าตาลจะต้องห่ างกันในระยะไม่น้อยกว่า 50 กิ โลเมตร       
และบริเวณหมายเลข 2.3 มีเนื้อที่ไม่มากนัก แต่ถ้าเปิดทั้งจังหวัดอาจจะมีโอกาส 
สร้างได้เพียงโรงงานเดียวเท่านั้น 
 8. ประเด็นพ้ืนที่เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม จะเห็นว่ามีข้อถกเถียงกันอยู่
ตลอดเวลาว่าอุตสาหกรรมประเภทใดที่สามารถด าเนินกิจการได้ และอุตสาหกรรม
ประเภทใดไม่ควรมี แต่โดยพ้ืนฐานแล้วเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมจ าเป็น           
ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร ดังนั้น กฎเกณฑ์ กติกาที่ตั้งขึ้นมา เช่น ความสูงไม่ควรจะ
เกิน 12 เมตร อาจจะต้องปรับปรุง เนื่องจาก ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงงานน้ าตาลค่อนข้างที่จะน้อยลง เพราะมีการตรวจสอบและมีมาตรการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
อีกทั้ ง การน าชานอ้อยมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่ งที่ดี  เพราะท าให้ต้นทุน 
การผลิตถูกลง ซึ่งเมื่อต้นทุนการผลิตถูกลงแล้ว หวังว่าจะท าให้ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่         
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนด้วย ส่วนเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีเครื่อง monitoring online 
อยากทราบว่าจะน าไปใช้กับโรงงานประเภทใด ขนาดใด เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
สิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงอยู่ตลอดเวลาว่าก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งถ้ าหากเครื่อง 
monitoring online สามารถที่จะแสดงผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมกันตรวจสอบด้วย 
ก็จะเป็นสิ่งที่ดี ก็จะสามารถลดข้อเคลือบแคลงลงไปได้ และประชาชนในพ้ืนที่จะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้มากข้ึน 
 9. เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนของโรงงานความร้อน
จากขยะไม่ต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังนั้น ในกรณีนี้ไม่แน่ใจว่า
ผลผลิตที่เหลือจากโรงงานน้ าตาลต้องให้ท า EIA หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบด้วย 
 10. เรื่องพ้ืนที่เว้นว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขอให้กองนิติการตรวจสอบและ
ก าหนดหลัก เกณ ฑ์ ว่ า พ้ื นที่ ดั งกล่ าวจะต้ องด าเนิ นการอย่ างไรตามรูปแบบ 
ที่เคยมีตัวอย่างมาแล้ว  
มติที่ประชุม ประเด็ นที่  1 เห็ นชอบให้ แก้ ไขบัญชี แนบท้ ายกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๒ เรื่อง ตาม
มติ คณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อพิ จ ารณ าด้ านผั ง เมื อ ง  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้   
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  ๑. ให้แก้ไขบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้ด าเนินกิจการ
โรงงานล าดับที่  ๑๑ (๓) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาล
ทรายขาว และ ๑๑ (๔) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาล
ทรายขาวให้บริสุทธิ์ ได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะในบริเวณหมายเลข ๒.๓  

  ๒. ให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ โดยให้เพิ่ม 
การด าเนินกิจการโรงงาน ล าดับที่ ๘๘ (๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพ ลั งงาน ความ ร้อน  ซึ่ ง ไ ม่ ใช้ ถ่ าน หิ น ห รื อนิ ว เค ลี ย ร์ 
ในการผลิตพลังงาน และโรงงานล าดับที่ ๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ ยวกั บการผลิต และหรือจ าหน่ ายไอน้ า ให้ ด าเนิ นการได้ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เฉพาะบริเวณหมายเลข ๒.๓    

 ประเด็นที่  2 เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภู มิ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ตามมติคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง 
 และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้   

     ๑. ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ มีความสูง 
ไม่เกิน ๑๒ เมตร ยกเว้นโรงงานล าดับ ๑๑ (๓) การท าน้ าตาลทรายดิบ 
หรือน้ าตาลทรายขาว ๑๑ (๔) การท าน้ าตาลทรายดิ บหรือ 
น้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์  โรงงานล าดับ ๘๘ (๒) การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ซึ่งไม่ใช้ถ่านหิน หรือนิวเคลียร์ในการ
ผลิตพลังงาน และโรงงานล าดับที่  ๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการ
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 าด้ วยโรงงาน เฉพาะบริ เวณ หมายเลข ๒ .๓  
การวัดความสูงของอาคาร ให้ วัดจากระดับพื้ นดินก่อสร้างถึ ง 
พื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคาร ทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

  ๒. ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาต 

  ๓. มอบให้กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 

ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ว่าที่ว่างดังกล่าว
สามารถที่จะด าเนินการอะไรได้บ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

   ๒) ให้ตรวจสอบแก้ไขการแก้ไขบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง  
และข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของคณะกรรมการผังเมืองให้ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้ 
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5.2 
 
 

   เนื่องจากให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมในเรื่อง
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย อีกทั้ ง เป็ นการรองรับ 
การข ยายตั วท างด้ าน เศ รษ ฐกิ จ ข องจั งห วั ด ชั ยภู มิ แ ล ะ 
ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 
ในบริเวณดังกล่าว 

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕๘ ด าเนินการโดย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มี พ้ืนที่ประมาณ ๑๕ ,๗๔๔.๘๔๐ ตารางกิโลเมตร  
หรือ ๙,๘๔๐,๕๒๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 
9 .32  ของพ้ื นที่ ภ าคตะวันออก เฉีย งเหนื อ  โดยมี พ้ื นที่ ใหญ่ เป็ นล าดั บที่  2  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 25 อ าเภอ 216 ต าบล 2,704 หมู่บ้าน 
 หลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2558 ปรากฏว่า สภาพการณ์และสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี 
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท 
เศรษฐกิจที่มีฐานรากจากการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร  
ท าให้การใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประกอบกิจการบางประเภทไม่สามารถด าเนินการได้  
เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ด าเนินการขอแก้ไข
ปรับปรุงผั งเมืองรวมจั งหวัด อุบลราชธานี  พ .ศ . 2558  ตามมาตรา 26/1                     
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานีมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ในประเด็นด้านการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง และด้านการแก้ไขข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมืองก าหนด   
มาโดยล าดับ โดยได้น าเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม ๒๕60 กรมโยธาธิการและผั งเมือง เมื่ อวันที่  7 พฤศจิกายน 2560  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
 ประเด็นที่ 1 ด้านขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ (จ านวน 1 เรื่อง)  
 ขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยให้ยกเลิกช่องหมายเหตุ * เครื่ องจักร            
ไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ในประเภทหรือกิจการโรงงานล าดับที่ 3 (2) 
การขุด หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข  การก าหนดขนาดเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า 
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการด าเนินกิจการ การขุด หรือลอกกรวด ทราย 
หรือดินซึ่งเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 โดยปัจจุบันเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการดังกล่าวมีขนาด
เกินกว่า 100 แรงม้า 

 
 
 
 
 

ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61 
วาระท่ี 4.3 
หน้า 28 - 32 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  ประเด็นที ่2 ด้านขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 1 เรื่อง) 
 ขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน เกี่ยวกับขนาดและความสูง    
ของอาคาร และการเว้นที่ว่างของแปลงที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขยีว) ข้อ 8 (1) และ (2) ดังนี้ 
 จากเดิม   
 ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม          
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจการอื่นให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรือ
อาคารสูง แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณ
โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 
 (๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
 แก้ไขเป็น   
 ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม          
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา  
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรือ
อาคารสูง ยกเว้นในท้องที่ต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ ต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี และพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 และฉบับที่ ๒๔ แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ใน
การรับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 
 (2) ให้มีที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  
ยกเว้นในท้องที่ต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ ต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และ
พ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ 
3 และฉบับที่ ๒๔ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
 เหตุผลในการขอแก้ไข 
 1) กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ได้ด าเนินการวาง
และจัดท ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน ท าให้สภาพการณ์ 
มีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด 
 2) รัฐบาลมีการผลักดันนโยบายบริหารพ้ืนที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) 
โดยเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เช่น 
อ้อยและมันส าปะหลัง ซึ่งเมื่อมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชแล้ว จ าเป็นต้องมีโรงงานแปรรูป
ผลผลิตเพ่ือรองรับ ซึ่งโรงงานแปรรูปดังกล่าวเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งเป็นโรงงาน 
ทีม่ีขนาดสูงและใหญ่พิเศษ 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  3) เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งหินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมได้
อย่างคุ้มค่า 
 4) เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  
ที่สามารถรองรับสนับสนุนการปลูกพืชที่ ใช้น้ าน้อย และลดการปลูกข้าวนาปรัง 
ในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่ เหมาะสม เนื่องจากมีวัตถุดิบในพ้ืนที่จ านวนมาก 
เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด อีกทั้ง 
ยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
ในระดับชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการพิจารณา (มีมติต่างกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ข้อ 8 
(1) และ (2) ตามท่ีเสนอ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง          
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือ
กิจการอ่ืนในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะข้อ 
8 (1) ส่วนข้อ 8 (2) ให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ดังนี้ 
  (1) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรือ
อาคารสูง ยกเว้นในท้องที่ต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ ต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานีและพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 และฉบับที่ ๒๔ แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ใน
การรับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 
 (2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  
 เนื่องจาก เป็นการสนับสนุนรัฐบาลที่มีการผลักดันนโยบายบริหารพ้ืนที่เกษตรกรรม        
ของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกพืชที่
ใช้น้ าน้อย ให้พ้ืนที่สามารถตั้งโรงงานที่ประกอบกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
เพ่ือรองรับวัตถุดิบภายในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ยังคงให้มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกัน 
ปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นต่อพ้ืนที่ข้างเคียง รวมถึงควรพิจารณาให้มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงาน และให้ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนข้างเคียงด้วยโดยให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามความเห็นของที่ประชุม 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ประเด็นการขอยกเลิกข้อก าหนด เรื่อง เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า  
และคนงานไม่เกิน 50 คน ในประเภท หรือกิจการโรงงานล าดับที่ 3 (2) การขุด  
หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 

เนื่องจากปัจจุบันรถแบคโฮ 1 คัน เครื่องจักรมีก าลังเกิน 50 แรงม้าแล้ว จึงเป็น
ประเด็นปัญหาที่เห็นควรอนุญาตตามที่ขอแก้ไข ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่อง การขอแก้ไขข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น 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 ในข้อเท็จจริงบริเวณพ้ืนที่ส่งเสริมให้
ปลูกอ้อยหรือมันส าปะหลัง ถ้ามีข้อจ ากัด เรื่องความสูงจะส่งผลให้ไม่สามารถประกอบ
กิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือรองรับวัตถุดิบภายในจังหวัดอุบลราชธานีตามที่
ส่งเสริมได้ คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ เฉพาะพ้ืนที่ 
ที่ขอแก้ไขเท่ านั้น  ส่ วนการให้มีที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาตยกเว้นในท้องที่ต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ ต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี และพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาเห็นว่าเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่โดยเฉพาะ
บริเวณที่ห่างจากชุมชนไม่มาก ดังนั้น การมีพ้ืนที่เว้นว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 
ของพ้ืนที่จะช่วยป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ข้างเคียงได้ในระดับหนึ่ง  
จึงไม่ควรยกเว้น 
 2. ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กฎกระทรวงฉบับที่ 2 เรื่องการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมจ าพวกที่ 3  ได้ก าหนดระยะห่างจากชุมชนและสถานที่ราชการในระยะ 
100 เมตร ไว้ด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
 จังหวัดอุบลราชธานี  พ .ศ. 2558  ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) โดยให้ยกเลิกช่อง 
 หมายเหตุ * เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน 
 ในประเภทหรือกิจการโรงงานล าดับที่ 3 (2) การขุด หรือลอก
 กรวด ทราย หรือดิน และเห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ 
  ประโยชน์ที่ดินเพื่ อกิจการอ่ืนในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
 (สีเขียว) เฉพาะข้อ 8 (1) ส าหรับ (2) ให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม 
 ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
 เพื่ อ พิ จ า รณ าด้ าน ผั ง เมื อ ง  โด ย ให้ ห า รื อ กั บ ก อ งนิ ติ ก า ร 
 และส านักที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ
 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ของคณ ะกรรมการผั ง เมื อ ง 
 แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด าเนินการ
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่
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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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีได้เริ่มด าเนินการวางผังมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547          
ท าให้ปัจจุบันสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปไม่สอดคล้องและรองรับ 
กับการพัฒนาพ้ืนที่โดยเฉพาะเรื่องของขยะมูลฝอยของจังหวัดชลบุรีที่มีปริมาณ 
เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พ้ืนที่ก าจัดขยะมีจ ากัดและวิธีการก าจัดขยะส่วนใหญ่ 
ใช้ วิ ธีก ารฝั งกลบ  ซึ่ งต้ อ งใช้ พ้ื นที่ ค่ อนข้ างมากและยั งก่ อ ให้ เกิ ดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดโดยรวม โดยเฉพาะพ้ืนที่เกาะล้านมีปริมาณขยะตกค้าง 
เป็ นจ านวนมาก และมี แนวโน้ ม เพ่ิมมากขึ้ น  โดยมาจากขยะมูลฝอยชุมชน 
และนักท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชลบุรีจึงเร่งรัดให้ด าเนินการก าจัดขยะ
มู ลฝอยตกค้ างให้ หมดไป โดยใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและส่ งเสริมให้ เอกชน 
เข้ามาร่วมลงทุน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดหาพ้ืนที่รองรับการจัดการขยะให้เพียงพอ 
และใช้พ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุ้มค่า รวมถึงวิธีการก าจัด
ขยะมู ลฝอยที่ เหมาะสม  เพ่ื อ ให้ การบ ริการจัดการขยะของ พ้ื นที่ เกาะล้ าน 
และจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เรื่อง คือ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  บริเวณหมายเลข 1.16  
(สีชมพู) เฉพาะบริเวณที่ดินตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่  ชบ ๐๓๓๔        
ที่ดินเลขท่ี ๑๑๙ ระวาง ๕๑๓๔ หมู่ที่ ๗ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๙๕ ตารางวา เพ่ืออนุญาตโรงงานล าดับที่ ๘๙ โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ 
โรงงานล าดับที่ ๑๐๕ โรงงานล าดับที่ 106 ให้สามารถด าเนินการได้ในบริเวณหมายเลข 
๑.๑๖ (เกาะล้าน) โดยได้น าเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม ๒๕60 กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕60 และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่  26 มกราคม ๒๕61  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็น ขอแก้ไขข้อก าหนดบริเวณหมายเลข ๑.๑๖ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)           
เฉพาะบริเวณที่ดินตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ชบ ๐๓๓๔ ที่ดินเลขท่ี ๑๑๙ 
ระวาง ๕๑๓๔ หมู่ที่ ๗ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๙๕ 
ตารางวา 
 จากเดิม ข้อ 6 ที่ดินประเภทชุมชนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ... 
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1).โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกท้าย
กฎกระทรวงนี้... 
 - โรงงานล าดับที่ 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติและโรงงานส่งหรือ
จ าหน่ายก๊าซแต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง จ าพวกที่ 3  
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  - โรงงานล าดับที่  101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) ยกเว้นจ าพวกที่ 3 เฉพาะโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
ให้ประกอบกิจการได้  
 - โรงงานล าดับที่  105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก 
หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ จ าพวกที่ 3 
 - โรงงานล าดับที่  106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม จ าพวกที่ 3 
    .... 
 ข้อ 6 (12) ก าจัดมูลฝอย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.10  
 แก้ไขเป็น ข้อ 6 ที่ดินประเภทชุมชนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ... 
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1).โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวก
ท้ายกฎกระทรวงนี้... 
 โรงงานต้องห้ามท้ายกฎกระทรวงฯ ในล าดับที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้น           
ให้ประกอบกิจการได้ 
 - โรงงานล าดับที่  89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่ งมิใช่ก๊าซธรรมชาติและโรงงานส่ง 
หรือจ าหน่ายก๊าซแต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง จ าพวกที่ 3 
 - โรงงานล าดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) จ าพวกที่ 3 ยกเว้นจ าพวกท่ี 3 เฉพาะโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน ให้ประกอบกิจการได้  
 - โรงงานล าดับที่ 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบ          
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จ าพวกที่ 3 
 - โรงงานล าดับที่  106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม จ าพวกที่ 3 
    .... 
 และแก้ไขข้อก าหนดในข้อห้าม 
 ข้อ 6 (12) ก าจัดขยะมูลฝอย ให้สามารถด าเนินการได้ 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
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  เหตุผลในการขอแก้ไข  
 ๑. เพ่ือให้รองรับการด าเนินการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการ 
เผาท าลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร  
    ๒. เป็นนโยบายของจังหวัดชลบุรีในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปด้วย         
ความเรียบร้อย คุ้มค่า และยั่งยืนภายในจังหวัดชลบุรี 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เกาะล้านเป็นพ้ืนที่ประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งเกาะ แต่พ้ืนที่เกาะล้าน 
ยั งไม่ ได้มี การวางผั งเมืองรวมชุมชนและไม่ ได้ อยู่ ในผั งเมืองรวมเมื องพัทยา              
จึงได้ก าหนดเป็นพ้ืนที่ชุมชน (สีชมพู) ตามผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี สามารถประกอบ
กิจกรรมได้บางประเภทและจะถูกห้ามประกอบกิจกรรมบางประเภทโดยเฉพาะเรื่อง
การก าจัดขยะหรืออุตสาหกรรมบางประเภท แต่เนื่องจากปัจจุบันเกาะล้านใช้วิธีการขน
ข ย ะจ าก เก าะม าขึ้ น ฝั่ ง แ ล ะน า ม าก า จั ด พ ร้ อ ม กั บ ข ย ะข อ ง เมื อ ง พั ท ย า  
แต่กระบวนการขนส่งขยะจากเกาะล้านมายังเมืองพัทยานั้น เกิดปัญหาบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะปัญหาเรือเสีย ปัญหาน้ าขึ้น ปัญหาน้ าลง อีกทั้งเกาะล้านยังมีขยะสะสม 
อยู่จ านวนมาก เมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นเกาะล้านเป็นที่หลวงที่ท้องถิ่นและจังหวัด
สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ และได้มีการศึกษาปัญหาขยะมาโดยตลอดจึงเห็นว่าการที่
ขนขยะจากเกาะล้านมาน ามาก าจัดที่ฝั่งนั้น จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรที่
จะให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในพ้ืนที่ชุมชน (สีชมพู) โดยปรับให้สามารถประกอบ
กิจกรรมอุตสาหกรรมบางประเภท จ าพวกที่สามารถก าจัดขยะได้ โดยที่ประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมืองมีมติ เห็นชอบตามที่ เสนอ  
แต่มีข้อสังเกตที่จะขอให้ เมืองพัทยาหรือกรมโยธาธิ การและผังเมืองควรจะต้อง 
มีการวางผังเมืองรวมเกาะล้านเป็นการเฉพาะ เพราะเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ที่ส าคัญและปัจจุบันมีชุมชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนตามล าดับ 
 2. เกาะล้านจ าเป็นจะต้องมีที่ก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย แต่มีความกังวลว่า
ท้องถิ่น หรือกรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลได้มากเพียงใด 
เนื่องจากท้องถิ่นยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้มีการว่าจ้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ท าการศึกษาแล้ว พบว่าเกาะล้านเหมาะสมที่
จะท าโรงก าจัดขยะมูลฝอยแบบเผา ดังนั้น ผังเมืองควรจะต้องพิจารณาข้อก าหนด 
ที่จะควบคุมการด าเนินการดังกล่าว เพราะถ้าโรงเผาขยะมูลฝอยใช้เทคโนโลยี 
ที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง อีกทั้งเกาะล้าน 
มีขนาดเล็กเมื่อมีลมพัดมาจะท าให้สารไดออกซินกระจายตัวไปทั่วทั้งเกาะ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อชุมชนและนักท่ องเที่ ยว ดั งนั้ น  ผั งเมืองควรจะหารือกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการก าหนดข้อก าหนดด้วย 
 3. เนื่องจากบริเวณเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสากมีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเมือง
พัทยา ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และปัจจุบันยังมีข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเกาะล้านอยู่ ประกอบกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก าหนดให้ 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 โรงงานที่ท าเรื่องเตาเผาขยะถ้าไม่เกิน 50 ตัน ต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น ถ้าเกิน 50 ตัน  ต้องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
โดยจังหวัดชลบุรีจะมีคณะกรรมการผู้ช านาญการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบ    
ส่วนเรื่องเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเสนอมานั้นว่า
เหมาะสมหรือไม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่  13 ซึ่งประจ าอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีส านักงาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีติดตามดูแล ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ก าหนดให้มีการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่อง
การบ าบั ดน้ าเสี ยคงต้ องใช้ กฎหมายควบคุ มอาคารเพ่ื อควบคุ มเมื องพั ทยา  
รวมถึงกับผู้ประกอบการประเภทที่พักรีสอร์ท 
 4. เรื่องน้ าเสียนั้น โรงแรมทุกแห่งควรจะต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบพื้นฐาน 
เป็นของตนเอง ส่วนเรื่องโรงเผาขยะในขั้นตอนการติดตั้งหรือก่อสร้างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจะเข้าไปดูแลตรวจสอบได้แค่ไหน อีกทั้ ง 
กระทรวงมหาดไทยควรจะมีมาตรการการดูแลคุณภาพของระบบเผาขยะเพราะมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเผาขยะอยู่ เพ่ือให้ได้โรงเผาขยะที่มีคุณภาพ  
 5. ประเทศไทยมีขยะหลายประเภท ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ในพื้นที่เกาะล้าน 
มีขยะโดยรวมประมาณ 20 ตัน เมื่อแยกขยะที่เผาไม่ได้ออกมาจะเหลือขยะที่สามารถเผา
ได้เพียง 1 - 2 ตันเท่านั้น และวิธีการเผาจะต้องใช้เตาเผาที่มี อุณหภูมิสูง ดังนั้น  
ถ้าขยะที่ เผาท าลายได้เหลือเพียง 1 - 2 ตัน ควรใช้วิธีการน าขยะมูลฝอยที่ผ่าน 
การคัดแยกแล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ  (Refuse 
Derived Fuel, RDF) แล้วขนส่งน ามาเผาในที่เดียวกัน ส่วนการฝังขยะควรจะต้องท า
บ่อฝังให้ถูกสุขลักษณะ สุดท้ายแล้วผังเมืองควรก าหนดให้แน่ชัดว่าแต่ละท้องที่  
ที่มีการวางและจัดท าผังเมืองรวมจะต้องมีจุดก าจัดขยะเป็นของตนเอง 
 6. ในข้อเท็จจริงขยะของเมืองเกาะล้านเป็นปัญหามาโดยตลอด เพราะปัจจุบัน
เมืองพัทยาใช้วิธีก าจัดขยะโดยไปกองรวมไว้แล้วขนขึ้นเรือ แล้วน ามาพักไว้ที่เก็บขยะ
ของเมืองพัทยา ซึ่ งขยะของเมืองพัทยาก็มีจ านวนมากแล้ว ดั งนั้น  จึงไม่สามารถ 
ที่จะจัดการได้ ในระบบปัจจุบัน เมืองพัทยาจึงใช้วิธีขนส่งต่อไปที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่ ง จึ งท าให้ เกาะล้านมีต้นทุนในการก าจัดขยะสูง  
ส่วน เรื่องการสร้างโรงก าจัดขยะตามกฎหมายก าหนดให้ ใช้ งบประมาณที่ ตั้ ง 
โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เดียวเท่านั้น  
ซึ่งท้องถิ่นได้พยายามขอแก้ไขกฎหมายนี้ เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณได้เอง 
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ขอแก้ไขกฎหมาย ส าหรับข้อเสนอแนะที่ว่าขยะเกิด 
ที่ไหนให้ก าจัดที่นั่น ในทางปฏิบัติจะเกิดความไม่คุ้มทุน เพราะท้องถิ่นเล็ก ๆ  ไม่มีงบประมาณ
พอที่จะสร้างแหล่งก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการคัดแยกขยะ 
ก่อนทิ้งแต่รถขนขยะไม่ได้มีการแบ่งช่องแยกขยะท าให้ขยะที่แยกทิ้งไว้ถูกเทรวมกัน
เหมือนเดิม ส่งผลให้ เกิดปัญหาในการแยกขยะ ดังนั้น ท้องถิ่นที่อยู่ ใกล้ เคียงกัน 
ควรร่วมกันสร้างแหล่งก าจัดขยะร่วมกันเพ่ือให้เกิดความคุ้มทุน โดยด้านเทคโนโลยี 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 ที่ใช้ในการก าจัดคงต้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน         
ที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป      
 7. บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยโรงงานล าดับที่ 89 โรงงานผลิต
ก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ โรงงานล าดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของ
เสียรวม (น้ าเสีย/เตาเผา) โรงงานล าดับที่  105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
การคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าขยะมีปริมาณที่ เพียงพอให้น าไปผลิตไฟฟ้า  
ก็จะต้องเพ่ิมโรงงานล าดับที่ 88 โรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าด้วย ส่วนเรื่อง
ก า รน า ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ที่ ผ่ า น ก า รคั ด แ ย ก แ ล้ ว ม าผ่ านกระบ วนการแปรรู ป 
ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) นั้น ต้องมีโรงงานล าดับที่ 106 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไมใช้แลว หรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรมด้วย เพ่ือที่จะน าพลาสติกมาแยกแล้วอัดเป็นก้อนเพ่ือเป็นเชื้อเพลิง  
คงจะต้องอยู่ที่เจตนาของผู้วางผังต้องการที่จะก าหนดหรือไม่ ถ้าต้องการก็ควรเพ่ิม
ประเภทโรงงานดังกล่าวด้วย 
 8. เพ่ือป้องกันการน าขยะไปท าประโยชน์อ่ืน ดังนั้น  โรงงานล าดับที่ 105 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่ งปฏิกูล หรือวัสดุที่ ไม ใช้แลว  
ควรจะต้องใส่ในช่องหมายเหตุว่าเป็นของเสียไม่อันตราย ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม     
ล าดับที่ 89, 101 และ 105 จึงครอบคลุมแล้ว 
 9. ตามที่กรรมการผังเมืองกล่าวถึงเรื่อง การน าขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยก
แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) 
และการผลิตไฟฟ้าจากขยะ หรือกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น การแยก การเผา การท าปุ๋ย 
การพิจารณาในครั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเภทโรงงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
จะได้ไม่ต้องน ากลับมาพิจารณาอีกครั้ง 
 10. เรื่องการก าจัดขยะมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะฉะนั้น
การที่จะก าหนดว่ามาตรการและวิธีการใดที่จะเหมาะสมกับเกาะล้านนั้น  ต้องผ่าน
กระบวนการศึกษาและต้องใช้เวลา ดังนั้น จึงเห็นว่าควรเปิดให้สามารถก าจัดขยะ 
ได้เท่านั้น ส่วนจะใช้ระบบใดก็เปิดช่องให้ใช้วิธีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
 11. เกาะล้านควรจะมีการวางผังเมืองเฉพาะเพ่ือที่จะสามารถก าหนดเทคโนโลยี
ในการบ าบัดขยะที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น และขอฝากให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาถึงมาตรการที่จะให้ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือกรมควบคุมมลพิษเข้ามาช่วยดูแลเกาะล้าน 
 12. เหตุผลในการขอแก้ไขข้อก าหนดในครั้ งนี้ เพราะเมืองพัทยามีปัญหา 
เรื่ องขยะ เมืองพัทยาจึ งมีความประสงค์จะด าเนิ นการสร้างศูนย์ก าจัดขยะ             
โด ย จ ะด า เนิ น ก า รคั ด เลื อ ก เอ ก ช น เข้ า ม า เป็ น ผู้ ด า เนิ น ก าร  แ ต่ ต าม ม ติ 
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมืองก าหนดว่า “ทั้งนี้จะต้องเป็น
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การด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ” จึงเห็นว่าด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐนั้น
อาจจะแคบเกินไป เห็นควรใช้ค าว่า “ด าเนินการโดยภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ” 
เพ่ือให้ความหมายกว้างขึ้นซึ่งจะหมายความรวมถึงเอกชนที่ได้รับการประมูลสัมปทาน
หรือที่ได้รับการคัดเลือกจากเมืองพัทยาเท่านั้น หรืออาจจะหมายถึงเอกชนรายอ่ืน 
ที่ขออนุญาตโดยถูกต้อง 
 13. ขอเสนอให้ท้องถิ่นตั้ งคณะท างานติดตามตรวจสอบ โดยร่วมกับ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบโครงการดังกล่าวส่วนเรื่องการจัดท าแผนการด าเนินการท้องถิ่นสามารถ 
ขอความร่วมมือกับชุมชน หรือผู้ประกอบการรีสอร์ทโรงแรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือลด 
ที่จะน าขยะพลาสติกหรือขยะเปียกมาด าเนินการบนเกาะ ส าหรับเรื่องการท า 
พลังงานไฟฟ้าจากขยะนั้น จะต้องใช้ขยะจ านวนมาก เช่น ไฟฟ้า 10 เมกกะวัต ต้องใช้ขยะ
อย่างน้อย 500 ตัน/วัน จึงไม่คุ้มค่าเกาะล้านต้องการเพียงแต่จะลดขยะในเกาะอย่างไร
เพ่ือให้ เป็นเกาะสี เขียวเป็นเกาะที่รักษาสิ่ งแวดล้อมให้ได้ และขอฝากท้องถิ่น 
เรื่องการจัดการภูมิทัศน์เกาะ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างท าให้ศักยภาพของภูมิทัศน์ 
บางหาดเสียไป อีกทั้ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีคณะอนุกรรมการในเรื่อง
ของการจัดการภูมิทัศน์ที่ให้ความส าคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี  พ .ศ . 2560 ที่ ดินประเภทชุมชน (สีชมพู )  
โดยอนุญาตให้โรงงานล าดับที่ ๘๙, ๑๐๑ และ ๑๐๕ สามารถ
ประกอบกิจการได้ในบริเวณหมายเลข ๑.๑๖ (เฉพาะเกาะล้าน)    
โดยมีเงื่อนไขให้ก าหนดแนวระยะป้องกัน (Protection Strip)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดิน และแก้ ไขข้อก าหนด 
ในข้อห้าม (๑๒) ก าจัดขยะมูลฝอยให้สามารถด าเนินการได้ภายใต้
การควบคุมดูแลของรัฐ  

  2. ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักผังประเทศและผังภาค
ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ เมืองพัทยา ก าหนด
นโยบายและมาตรการ และตั้งคณะท างานในการติดตาม ควบคุม 
ดูแลการจัดการขยะ และการบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีผลกระทบ 
กับสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน รวมทั้งจัดภูมิทัศน์ของเกาะล้านให้มี
ความสวยงามเป็นระเบียบสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อให้เกาะล้านซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีความย่ังยืน 
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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 าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผั งเมือง มี พ้ืนที่ เขตวางผั ง 
11,472.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170 ,045 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของจังหวัดน่าน 
 เนื่องจากหลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดน่านปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปท าให้การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่านไม่สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เช่น ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนมีผลกระทบ
ต่อการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงความไม่สอดคล้องกับแผน      
หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดน่านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ดังนั้น เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันและรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ือรองรับการส่งเสริมการค้าชายแดน และ
เพ่ือให้จังหวัดน่านมีทิศทางการเติบโตอย่างเหมาะสมกับการพัฒนาในทุกด้าน  
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
กรมโยธาธิการและผั งเมือง โดยส านั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจั งหวัดน่ าน  
จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 ในประเด็นด้านการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง จ านวน 1 เรื่อง 
และด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 3 เรื่อง โดยได้น าเสนอ             
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดน่าน จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ๒๕60 กรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 4 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560  
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การขอแก้ไขด้านการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ (จ านวน 1 เรื่อง) 
 เรื่องการขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม โดยขอปรับบัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ ออก และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข  
 1. เพ่ือส่งเสริมการค้าการลุงทุนรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคต
เชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานและแนวทางในการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
จังหวัดน่าน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับการขยายตัวทางการค้า
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม 
  

ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 29 มิ.ย.  – 
1 ก.ค. 61 
วาระ 4.2.2 
หน้า 46 - 54 
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  3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาการผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพสูงใหท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 4. เพ่ือสนับสนุนการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด รวมถึงเพ่ือให้เกิด 
การจ้างงานในจังหวัด 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ ออก และ
ก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท  
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง   
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมฯ  

 ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 3 เรื่อง) 
 เรื่องที่ 1 การขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน เกี่ยวกับความสูง
ของอาคารและการเว้นที่ว่างของแปลงที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 จากเดิม  
   (1) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร            
การวัดของความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับ
อาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
   (2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
 แก้ไขเป็น 
  “ข้อ 9 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม       
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ  
และการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร 
เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการโรงงานให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึง
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
ถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  
 (2) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ส าหรับ
การประกอบกิจการโรงงานต้องมีที่ว่างโดยรอบและปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวกันชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ว่าง 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้การใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้องกับการประกอบกิจการโรงงานบางประเภทที่มีความสูง
มากกว่าที่กฎกระทรวงก าหนด 
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  ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผัง เมืองรวมจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน เกี่ยวกับความสูงของอาคาร
และการเว้นที่ว่างของแปลงที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สี เขียว) ตามที่ เสนอ ส าหรับการประกอบกิจการโรงงานต้องมีที่ ว่างโดยรอบ           
และปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ว่าง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) จากข้อก าหนดเดิม  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้ 

   (๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการโรงงานให้มี
ความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงปล่องโรงงาน
อุตสาหกรรม การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นที่ดิน    
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัด
จากระดับพื้นที่ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

   (๒ ) ให้ที่ มี ว่ างไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ ดิ น 
ที่ยื่นขออนุญาตส าหรับการประกอบกิจการโรงงานต้องมีที่ว่าง
โดยรอบและปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐ ของที่ว่าง ทั้งนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา
การก าหนดระยะที่ว่างส าหรับปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติได้ต่อไป 

  

 เรื่องที่ 2 ขอแก้ไขข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยขอแก้ไข
ข้อห้ามตาม (1) ดังนี้ 
 จากเดิม 
   (1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท 
ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
 แก้ไขเป็น 
   (1) โรงงานล าดับที่ 7 (1) เฉพาะที่ใช้สารตัวท าละลาย โรงงานล าดับที่ 7 (4) 
โรงงานล าดับที่ 11 (6) โรงงานล าดับที่ 16 โรงงานล าดับที่ 17 โรงงานล าดับที่ 27 (2) 
โรงงานล าดับที่ 29 โรงงานล าดับที่ 30 โรงงานล าดับที่ 31 โรงงานล าดับที่ 32 (2) 
โรงงานล าดับที่ 38 (1) โรงงานล าดับที่ 38 (2) เฉพาะที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 โรงงานล าดับที่ 42 (1) (2) โรงงานล าดับที่  43 (1) ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์      
และการผลิตปุ๋ยเคมี ที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรด (Ammonium Nitrate) หรือ
โปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) โรงงานล าดับที่ 43 (2) ยกเว้นการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรด (Ammonium Nitrate) หรือ 
โปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) โรงงานล าดับที่ 44 โรงงานล าดับที่ 
45 (1) (2) (3) โรงงานล าดับที่ 48 (4) (6) โรงงานล าดับที่ 49 โรงงานล าดับที่ 
50 (1) (2) (3) (4) (5) โรงงานล าดับที่ 53 (6) โรงงานล าดับที่  57 (1) (2) (3) 
โรงงานล าดับที่ 59 โรงงานล าดับที่ 60 โรงงานล าดับที่ 88 (1) (2) เว้นแต่การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลและก๊าซธรรมชาติ โรงงานล าดับที่ 88 (3) โรงงานล าดับที่ 89 
โรงงานล าดับที่ 91 (2) โรงงานล าดับที่ 92 โรงงานล าดับที่ 98 โรงงานล าดับที่ 99 
โรงงานล าดับที่ 101 เว้นแต่ โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน โรงงานล าดับที่ 
103 (1) (2) (4) โรงงานล าดับที่ 105 โรงงานล าดับที่ 106 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วย
โรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนด
ห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
 ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 
และเห็นชอบให้ยกเลิกการยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลและก๊าซธรรมชาติ                
ในข้อห้ามโรงงานล าดับที่ 88 (2) ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามที่ เสนอ ยกเว้นโรงงานล าดับที่  ๘๘ (๒) ให้ยกเลิก 
การยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซธรรมชาติ  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง          
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมฯ 

  เรื่องที่ 3 ขอแก้ไขข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) โดยขอแก้ไขข้อห้าม (1) ดังนี้ 
  จากเดิม 
  (1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท 
ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  แก้ไขเป็น 
   (1) โรงงานล าดับที่ 29 โรงงานล าดับที่ 30 โรงงานล าดับที่ 31 เฉพาะที่มี
การหมัก ฟอก ฟอกย้อมสีหนังสัตว์หรือขนสัตว์ โรงงานล าดับที่ 38 (1) โรงงานล าดับ
ที่ 38 (2) เฉพาะที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า โรงงานล าดับที่ 42 (1) (2) โรงงาน
ล าดับที่ 45 (1) ยกเว้น การผลิตสีน้ า โรงงานล าดับที่ 45 (2) (3) โรงงานล าดับที่ 48 
(4) (6) โรงงานล าดับที่ 49 โรงงานล าดับที่ 50 (1) (2) (3) โรงงานล าดับที่ 50 (4) 
ยกเว้นการท าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงงานล าดับที่ 50 (5) โรงงานล าดับที่ 59 
โรงงานล าดับ 60 โรงงานล าดับที่ 99 โรงงานล าดับที ่103 (1) (2) (4) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข 
 1) บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556  
บางประเภท ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาแนวทางของอุตสาหกรรม จึงท าให้ไม่สามารถ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการค้าประชาคมอาเซียนได้
อย่างเหมาะสม 
 2) เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมดูแลการป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตรายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบต่อประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
 ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน เป็นผังเมืองรวมจังหวัด เดิมมีการก าหนดบัญชี
แนบท้ายกฎกระทรวง ซึ่ งมีรายละเอียดมาก ดังนั้น  จึงยกเลิกบัญชีแนบท้าย
กฎกระทรวง ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยให้ระบุไว้ในข้อก าหนดแทน การเขียน
ข้อก าหนดนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่พ้ืนที่ ส่วนเรื่องความสูงของอาคาร 
ในหลาย ๆ จังหวัดได้มีการแก้ไขโดยเฉพาะพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เนื่องจากอุตสาหกรรมหลายแห่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชนบท ที่ส าคัญความสูงโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้ต้องไม่เกิน 10 เมตร ท าให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ ได้ 
จังหวัดน่านจึงขอแก้ไขให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน 10 เมตร เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการโรงงานให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร 
แต่ไม่หมายความรวมถึงปล่องโรงงานอุตสาหกรรมให้ตามความเหมาะสมตามกิจกรรม
ที่ได้ก าหนดไว้และต้องมีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของที่ว่าง และปลูกไม้ยืนต้น
เพ่ือเป็นแนวกันชนและการกลั่นกรองมลพิษ  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 

 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดชนิดของต้นไม้ 
ไว้ในประกาศกระทรวงว่าให้ใช้ไม้ยืนต้นพ้ืนถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก เพราะจะท าให้เข้า
กับระบบนิเวศบริเวณนั้น ๆ อีกทั้งยังง่ายต่อการบ ารุงรักษา โดยส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลรับรองการศึกษาพันธุ์ไม้ที่ลดมลพิษ
เฉพาะภาคตะวันออก 
 3. เรื่องความสูงของอาคารควรพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากในข้อก าหนด
ก าหนดว่า ส าหรับการใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการอ่ืนให้สามารถด าเนินการ หรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการโรงงาน 
ให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ความหมายของอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร คือ อาคารขนาด
ใหญ่ตามกฎหมายควบคุมอาคารจะต้องถูกควบคุมตามกฎหมายควบคุมอาคาร จึงขอให้ 
กองนิติการได้ตรวจสอบวิธีการเขียนข้อก าหนดความสูงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของการก าหนดความสูงด้วย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื ่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง  และ
คณะทีป่รึกษาผังเมืองรวมฯ 

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓0 ตอนที่ 43 ก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 ด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีพ้ืนที่ เขตวางผัง 429  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 268 ,125 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ด  
อ าเภอสารภี อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอสันก าแพง  
และอ าเภอหางดง รวมทั้งสิ้น 49 ต าบล 
  จังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ที่ก าลังมีการขยายตัวในการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคเหนือ ที่เชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการค้าและบริการ ส่งผลให้เกิดการลงทุน 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ประกอบกับในพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงใหม่ก าลังเกิดโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกหลายโครงการ เช่น โครงการ
รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โครงการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  
แห่งที่ 2 โครงการถนนวงแหวนรอบ 4 เป็นต้น ซึ่งทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่จึงต้องเป็น
การเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ พ้ืนที่พาณิชยกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย พื้นที่เกษตรกรรม พ้ืนที่บริการและการท่องเที่ยว ให้มีการส่งเสริม
เกื้อกูลกันอย่างสมดุล และสนับสนุนการขยายตัวด้านการบริการ การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 29 มิ.ย.  – 1 
ก.ค. 61 
วาระ 4.2.3 
หน้า 54 - 62 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555         
จ านวนทั้งสิ้น 3 ประเด็น โดยได้น าเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
และเสนอคณ ะอนุ กรรมการผั ง เมื อ งเพ่ื อ พิ จารณ าด้ านผั ง เมื อ ง เมื่ อ วันที่  
30 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 2.14, 2.15 และ 2.17 ในบริเวณ 
เส้นขนานระยะ 500 เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001  
ฟากตะวันตก และทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 ฟากเหนือ โดยขอยกเลิกข้อห้าม 
ดังนี้ 
 - โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
 - การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  
  - ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
  - การประกอบกิจการใด ๆ ด าเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร       
โดยก าหนดความสูงเป็น 18 เมตร  
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ข้อ 4 ที่ก าหนดให้
เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล (Tourism 
Hub/World’s Tourist Destination, MICE city, Medical/Health Hub) เมื องศูนย์ กลาง
การค้าการลงทุน และการคมนาคมขนส่ง (Northern Land Port) เมืองแห่งเกษตร
ปลอดภัย (Northern Food Valley) เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคเหนือ
ส่งเสริมงานหัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
ภาคเหนือ  
 ผลการพิจารณา (มีมตต่ิางกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เห็นควรให้แก้ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) โดยให้น าความเห็นแนวทางแก้ไขฯ 
เสนอเป็นข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการด้านผังเมือง ดังนี้ 
 ๑. กระบวนการจัดท าและปรับปรุงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 
 2. แก้ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(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 
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง) ตามศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 2.14, 2.15 และ 2.17 
และให้น าข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผัง เมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง  
และคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เห็นควร ดังนี้ 
 1. ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย        
(สีเหลือง) บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 และทางหลวงชนบท 
ชม. 3029 ในบางส่วนของบริเวณหมายเลข 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. ขอให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ส านักผังเมืองรวม 
และกองนิติการร่วมกันพิจารณาเขียนค าบรรยายขอบเขตให้มีความถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์
ตามท่ีเสนอ 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางหลักของภาคเหนือ มีพ้ืนที่เขตผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม่ ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนกลางของผังเมืองรวมเมือง
เชียงใหม่เป็นพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องจากเป็นเมืองเก่า 
มาก่อนการพัฒนาจึงขยายตัวออกไปรอบนอก ไม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในพ้ืน
ส่วนกลาง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นเมืองเก่า ในประเด็นการขอแก้ไขจ านวน 3 เรื่อง คือ 
การขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เพ่ือรองรับการขนส่งมวลชน  
ให้สามารถใช้พ้ืนที่ได้มากขึ้น เพราะเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) เดิม สภาพปัจจุบันมีการขยายตัวของกิจกรรมต่าง  ๆ 
ทางด้านธุรกิจเกิดขึ้น และยังมีพ้ืนที่ที่จะพัฒนาได้อีกส่วนหนึ่ง จึงขอเปลี่ยนแปลง 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากยิ่งขึ้น โดยขอยกเว้นข้อก าหนดในที่ดินประเภท 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) แต่การแก้ไขนั้นอาจจะมีข้อเสีย คือ จะต้องท า
ความเข้าใจประชาชนในพ้ืนที่ ว่าบริเวณดังกล่าวก าหนดเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เหมือนกัน แต่ข้อก าหนดไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ 
ที่เสนอมานั้น มีความคลาดเคลื่อนกับตอนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากในการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้ลากเส้นขนานตรงขึ้นมา  
โดยมีระยะขนานกับศูนย์กลางถนนเป็นระยะ 500 เมตร การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นว่าการบรรจบกันเป็นมุมแหลมไม่เหมาะสมควรจะใช้รัศมี 
500 เมตร จากศูนย์กลางสี่แยกมาบรรจบกับระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนน
เป็นแนวที่จะให้ข้อก าหนดเป็นกรณีพิเศษ ส่วนประเด็นเรื่องการยกเลิกข้อห้าม 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บางอย่างหรือกิจกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถท าได้ คือ เรื่องความสูงโดยเฉพาะ 
ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ในผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
ก าหนดให้สูงได้ไม่เกิน 12 เมตร เป็นหลัก แต่ในบริเวณดังกล่าวก าหนดเพ่ือเป็นพ้ืนที่
รองรับการพัฒนาในอนาคต การก าหนดความสูงไม่เกิน 18 เมตร จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรก าหนดความสูงไว้ไม่เกิน 23 เมตร 
 2. เรื่องสถานีรถไฟฟ้าทราบว่าจะมีรายงานการศึกษาความเหมาะสมบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอฝากผู้วางผังช่วยน าเรื่องดังกล่าว 
ไปพิจารณาในการวางผังด้วย ส่วนเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารที่ใช้บังคับควบคุมอาคาร 
ที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ควรมีการผ่อนผันให้โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรสามารถด าเนินการได ้
 3. เรื่องเส้นขนานระยะ 500 เมตรนั้น ระหว่างแบบรัศมีและแบบเหลี่ยม  
คิดว่าแบบเหลี่ยมได้พ้ืนที่มากกว่า ผู้ที่ถือครองที่ดินจะรู้สึกเป็นธรรมเพราะได้สิทธิ
เสมอภาคกัน ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ไม่มีทางคู่ขนาน ในอนาคต
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการเชื่อมทาง โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
ควรต้องมีการวางแผนการเชื่อมทางด้วยและในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่จะมีการ
พัฒนาที่รวดเร็ว การปรับปรุงแก้ไขจะต้องเร่งพิจารณาด าเนินการเพราะราคาที่ดินจะสูง
มากขึ้น เพราะในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูง จะมีการพัฒนาเมืองบริเวณดังกล่าว
ค่อนข้างมาก  
 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 เป็นเส้นทางที่ส าคัญ เพราะเชื่อมต่อ
เมืองกับเมือง อ าเภอกับอ าเภอ จากการดูสภาพพ้ืนที่จริงนั้น ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งอยู่
ในความดูแลของกรมทางหลวง ยังไม่มีทางเท้า ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ควรแก้ปัญหา 
โดยก าหนดมาตรการร่วมมือระหว่างกรมทางหลวงและเทศบาล เพ่ือพัฒนาสองฟากฝั่ง 
ของถนนให้คงสภาพเป็นทางหลวงแผ่นดินให้ได้  
 5. ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถก าหนดเงื่อนไขในการพัฒนาได้
หรือไม่ เนื่องจากภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์ในการเพิ่มความสูง ตัวอย่างเช่น  
หากก าหนดให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมความสูงของโครงการ
หรืออาคารชุดต่าง ๆ ควรก าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องจัดท าถนนเพ่ือเป็นทางสาธารณะ
หรือทางระบายน้ า เป็นต้น เพ่ือให้โครงการในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เป็นภาระกับทางราชการ 
 6. ทางหลวงชนบท 3029 มีบทบาทเป็นวงแหวนรอบที่ 2 จึงต้องพิจารณา
ด้วยความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้กระทบกับบทบาทของถนน  
 7. ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองแล้ว 
จะเข้าสู่กระบวนการการปิดประกาศ 30 วัน ซึ่งจะมีค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียจึงขอให้
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถือโอกาสนี้ น าค าร้ องเหล่านั้น 
มาเป็นข้อมูลเพ่ือไปประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ต่อไป  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๗ 
ในบริเวณเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากศูนย์กลางทางหลวง 
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   แผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๑ ฟากตะวันตก และทางหลวงชนบท
หมายเลข ๓๐๒๙ ฟากเหนือ โดยยกเลิกข้อห้ามโรงแรมตามกฎหมาย
โรงแรม  การอยู่ อาศั ยหรือประกอบพาณิ ชยกรรมประเภท  
อาคารขนาดใหญ่  ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า  ส าหรับการ
ประกอบกิจการใด ๆ ด าเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงเป็น ๑๘ เมตร               
ให้แก้ไขเป็น ด าเนินการได้ในอาคารที่ มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร  
ตามที่น าเสนอในครั้งนี้ ทั้งนี้ โดยให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาด าเนินการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการ
พัฒนา  และระบบการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๑๐๐๑ และทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๙  ให้มีประสิทธิภาพ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรรมผังเมืองต่อไป 

 ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโรงงาน จากเดิม “ไม่มี” เป็นข้อก าหนดใหม่ “ข้อ...ให้โรงงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการ
อยู่ ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลง
ที่ดินที่ เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บั งคับ หรือเป็นพ้ืนที่ ในที่ดินที่ เป็น
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้
บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดรับกับภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสขยายตัวด้านการค้าการลงทุนให้กับ
ผู้ประกอบการรายเดิมและช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 ผลการพิจารณา (มีมตต่ิางกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เห็นควรเพ่ิมข้อก าหนดการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ โดยน าความเห็น  
แนวทางการแก้ไขฯ เสนอเป็นข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการด้านผังเมือง ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดท าและปรับปรุงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 
 2. แก้ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควร ให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 กรณีขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน โดย 
 1. ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เตรียมข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการผังเมืองให้ครบถ้วน ดังนี้ 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการ เช่น จ านวนผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ปัจจุบันในเขตผังเมืองรวม จ านวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ จ านวนเงินลงทุน 
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ในปัจจุบันของผู้ประกอบกิจการและที่คาดว่าจะลงทุนเพ่ิมหากมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ 
จ านวนแรงงานปัจจุบันของผู้ประกอบกิจการที่มีการจ้างงานและที่คาดว่าจะจ้างงานเพ่ิม
หากมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ เป็นต้น 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น จ านวนและประเภทของโรงงาน 
ที่ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวง ที่ตั้งและการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวงและที่คาดว่าจะมีการลงทุนเพ่ิมหากมีการแก้ไข
กฎกระทรวงฯ ที่ตั้งและการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อชุมชนหากมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ รวมถึงวิธีการบรรเทาปัญหาที่คาดว่า
จะเกิดผลกระทบ 
  - ข้อมูล อ่ืน ๆ เช่น บริเวณและจ านวนประชาชนที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบหากมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ 
 2. การขอแก้ไขกฎกระทรวงกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้โรงงานทุกประเภท 
และทุกจ าพวกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดในเขต  
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ สามารถขยายพ้ืนที่โรงงานได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่
โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม จึงขอให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พิจารณาเงื่อนไขการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้รอบคอบ เพราะอาจเกิดมลภาวะจาก
โรงงานอุตสาหกรรมกระจายในเขตผังเมืองรวมและส่งผลกระทบต่อการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เห็นควร ดังนี้ 
 1. เห็นควรให้แก้ไขในหลักการให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน โดยเพ่ิมข้อความดังต่อไปนี้  “ข้อ......  
ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 นี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่  
ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั ้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่า
ของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม” 
 2. ขอให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานผังเมืองรวม          
และกองนิติการร่วมกันพิจารณาเขียนข้อความให้มีความถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์
ตามท่ีเสนอ โดยให้ใช้แนวทางตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยปฏิบัติอยู่ 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 เรื่องการขยายพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเดือดร้อนนั้น คือ 
ให้สามารถขยายโรงงานได้อีกหนึ่งเท่า โดยมีเงื่อนไขว่า 1. ต้องเป็นอุตสาหกรรม 
ที่มีมาก่อนกฎกระทรวงฯ จะประกาศใช้บังคับ 2. เป็นที่ดินแปลงเดิมหรือเป็นที่ดิน 
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมและเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกับที่ดินแปลงเดิม เพ่ือเป็นการ
ผ่อนคลายความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการ
   ประกอบกิจการโรงงานจากเดิม “ไม่ได้ก าหนด”  เป็นข้อก าหนดใหม่ 
   “ให้โรงงานที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ 
   กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
   มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะ
   ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดิน 
   ที่ เป็นที่ เป็นที่ตั้ งของโรงงานเดิม ซึ่ งเจ้าของโรงงานเดิมเป็น 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวง 
   ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ  
   หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
   ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
   ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้  
   ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม” ตามมติ 
   คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง  โดยมอบหมาย           
   ให้กองนิติการตรวจสอบการเขียนข้อก าหนดให้ถูกต้องตรงตาม
   เจตนารมณ์ของคณะกรรมการผังเมือง ก่อนน าไปปิดประกาศ ๓๐ วัน 

 ประเด็นที่ 3 ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และขอใช้บัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ใหม่ 
 เหตุผลในการขอแก้ไข  
 1. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 
 2. ให้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2558  
เรื่องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และมาตรฐานกลาง
และบัญชีท้ายข้อก าหนดผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2560) 
 ผลการพิจารณา (มีมติสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ  
เห็นควรให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 
และใช้ (ร่าง) บัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ตามที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และให้ใช้บัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ ใหม่ตามที่ เสนอ โดยให้เพิ่มเติมโรงงานล าดับท่ี ๖  
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างให้สามารถด าเนินการได้   
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

5.6 เรื่อง  ขอแกไ้ขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553  
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 ประกาศบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เมื่อครบก าหนด 5 ปี ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ครั้งละ 1 ปี จ านวนสองครั้ง ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดการบังคับใช้วันที่ 8 กรกฎาคม 2560  
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศใช้บังคับ   
ท าให้ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 ไม่สิ้นสุดการบังคับใช้ โดยมีพ้ืนที่เขตวางผัง 
167 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 104,812.5 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหมูม่น 
ต าบลบ้านเลื่อม ต าบลสามพร้าว ต าบลหมากแข้ง ต าบลหนองนาค า ต าบลหนองบัว 
ต าบลเชียงพิณ ต าบลนาดี ต าบลหนองขอนกว้าง ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาล
ต าบลบ้านจั่น และพ้ืนที่บางส่วนของเทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสามพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ปัจจุบันได้ถ่าย โอนภารกิจการวาง 
และจัดท าผังเมืองรวมให้ท้องถิ่นด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
เนื่องจากภายหลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 
เมื่อวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่าสภาพการณ์ของเมืองอุดรธานีในปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงไปท าให้การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีไม่สอดคล้องกับสภาพ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่สามารรถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการอยู่อาศัยของจังหวัดอุดรธานี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตวางผัง 
จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
เมืองอุดรธานี  พ.ศ. 2553 ในประเด็นด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน 1 เรื่อง ในประเด็นการขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดกฎกระทรวงฯ ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยได้น าเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่  
14 มิถุนายน 2559 และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559  และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
มาโดยล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็น ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
อุดรธานี พ.ศ. 2553 
  จาก ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน           
เพ่ือเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  
   

ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 20 ก.ย. 61  
วาระ 4.3 
หน้า 26 - 32 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 เป็น ข้อ ๑๔  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นให้ใช้ได้ 
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑, 
๗.๒, ๗.๓, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙, ๗.๑๐ และหมายเลข ๗.๑๓ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ   
  เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองหนองส าโรงเป็นพ้ืนที่                 
ที่มีความต่อเนื่องกับเทศบาลนครอุดรธานี ส่งผลให้มีเป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของเมือง
มีการขยายตัวของอาคารหลายประเภทเพ่ิมขึ้น เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย
ทั้งประเภทบ้านเดี่ยวและหมู่บ้านจัดสรร  ทั้งนี้  ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๕ 
ของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ พบว่าพ้ืนที่อนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอ่ืน ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี มีแนวโน้ม 
ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของเมือง 
 ผลการพิจารณา (มีมติต่างกัน)  
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี เห็นชอบการแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๖/๑ ในข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙, 
๗.๑๐ และหมายเลข ๗.๑๓ ให้ใช้เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ตามท่ีเสนอ 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง การประชุมประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมือง 
ไม่เห็นชอบการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา 
๒๖/๑ เนื่องจากบทบาทและแนวโน้มของการพัฒนาในเมืองอุดรธานีมีการเติบโต 
อย่างรวดเร็ว การแก้ไขบางบริเวณในครั้งนี้ยังไม่สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนา 
ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ประกอบกับปัจจุบันท้องถิ่นก าลังด าเนินการปรับปรุง 
ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ครั้งที่ ๓ อีกทั้งระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมฯ 
ทั้งฉบับกับการแก้ไขบางบริเวณใช้ระยะเวลาไม่แตกต่างกันมากนัก และเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีที่บังคับใช้อยู่  จึงไม่เห็นชอบในการแก้ไข
กฎกระทรวงฯ.ในครั้งนี้และเสนอแนะให้ท้องถิ่นเร่งด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองอุดรธานี ครั้งที่ ๓ โดยเร่งด่วน 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อก าหนดกฎกระทรวงฯ ข้อก าหนด ๑๔ ดังนี้ “ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ยกเว้น
บริเวณหมายเลข ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙, ๗.๑๐ และ ๗.๑๓  
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. โดยหลักการทั่วไป การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จะก าหนดไม่เกินร้อยละห้า ถ้าหาก
ต้องการจะส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่ควรที่จะมีกิจกรรมอ่ืน
มากเกินไปจนท าให้เจตนารมณ์ของพ้ืนที่สีเขียวเปลี่ยนแปลงไป แต่โดยหลักการทั่วไป
หากเป็นเมืองใหญ่ ๆ พ้ืนที่โดยรอบชุมชนเมืองจะมีกิจกรรมกระจายเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่มากขึ้น 
ดังนั้น การอยู่อาศัยซึ่งเป็นกิจกรรมรองจะมีปัญหาในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้ชุมชนใหญ่ 
จึงท าให้เกิดความกังวลว่ามีที่ดินแล้วจะสร้างบ้านไม่ได้ ดังนั้น  การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจการอ่ืนที่ให้ไว้ไม่เกินร้อยละห้านั้น ควรที่จะเพ่ิมมากขึ้น จึงเห็นชอบให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในบางบริเวณ 
ส่วนเรื่องที่จะให้ที่อยู่อาศัยเป็นกิจกรรมหลักเห็นว่าไม่สมควร ถ้าให้สามารถจัดสรรที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัยได้ต่อไปก็คงเป็นชุมชนเมือง จะท าให้ผิดเจตนารมณ์ของการ
ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 2. พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในแนวคิดของการวางผัง เพ่ือเป็นพ้ืนที่
รองรับการพัฒนาในอนาคต แต่ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ยังเป็นเขตชนบทและเกษตรกรรม 
ตามหลักการไม่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาในส่วนของพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) เพ่ือไม่ให้เมืองกระจายตัวแบบไร้ทิศทาง ควรให้เกิดเมืองในที่ดินประเภท 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) 
และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) แต่เพ่ือไม่ให้เกิด
การรอนสิทธิจนเกินไป จึงอนุโลมให้กิจการอ่ืนบางส่วนที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักเข้าไป 
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ดังนั้น 
จึงขอถามว่าที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
(สีแดง) ที่ก าหนดไว้ได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่แล้วหรือยัง รวมทั้งในการพิจารณา 
ให้กิจกรรมอ่ืนในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ควรจะต้องค านึง 
ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะมารองรับด้วย 
  

 

 

 



- 228 - 
 

ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
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 3. จากข้อมูลที่เสนอมานั้น น้ าประปาสามารถจ่ายในรัศมี 100 เมตร จากถนน 
สายหลัก ดังนั้น การที่จะเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวควรจะต้องค านึงเรื่องของน้ า ไฟฟ้า 
และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมขึ้น ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขจากข้อมูลที่เสนอมานั้น      
น้ าประปาสามารถจ่ายในรัศมี 100 เมตร จากถนนสายหลัก ดังนั้น การที่จะเข้าไปอยู่
ในพ้ืนที่ดังกล่าวควรจะต้องค านึงเรื่องของน้ า ไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค 
ให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ไข 
 4. โดยสภาพของเมืองอุดรธานีเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว  
โดยจะเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) 
คิดเป็นร้อยละห้าสิบของพ้ืนที่วางผัง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว พ้ืนที่ดังกล่าวจะมีประมาณร้อยละ 
15 - 20 ของพ้ืนที่วางผังเท่านั้น คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ได้ก็มีความเห็นเช่นเดียวกับ
กรมโยธาธิการและผังเมืองควรต้องวางผังใหม่ทั้งหมด แม้แต่เขตผังก็อาจจะต้องมี 
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เพราะฉะนั้นการปรับปรุงผังในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่อยู่ติดกับเมืองบางส่วนก็จะเป็นพ้ืนที่รองรับ
การกระจายตัวในอนาคตบางส่วนก็คงต้องรักษาไว้ รวมทั้งในปัจจุบันมีพ้ืนที่ชุมชนย่อย
ของแต่ละเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรจะมีการก าหนดศูนย์กลาง 
รองเพ่ิมเพ่ือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในตัวเมืองอุดรธานีและพ้ืนที่ข้างเคียง ส าหรับการประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ที่มีมติเห็นชอบนั้น เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่มีที่ดินและไม่สามารถสร้างบ้านได้ ดังนั้น จึงเห็นควรจะผ่อนคลายความเดือดร้อน
ในระดับหนึ่ง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
  ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ที่ดินประเภทชนบท 
  และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ยกเว้นประเด็นการอนุญาต
  ให้การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งไม่ใช่การจัดสรรที่ดินอยู่ใน
  กิจกรรมหลัก ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
  โดยให้ท้องถิ่นจัดท ามาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  เพื่อกิจการอ่ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรพิจารณาเร่งรัด
  ด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีทั้งฉบับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช          
       พ.ศ. 2555 
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ด าเนินการโดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีพ้ืนที่เขตวางผัง 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
36,875 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 11/2561 
วันที่ 23 พ.ย. 61  
วาระ 3.2  
หน้า 18 - 28 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 ต าบลปากพนัง ต าบลบางพระ ต าบลหูล่อง และต าบลบ้านเพิง อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลต าบลบางพระ องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนัง 
ฝั่งตะวันตก องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหูล่อง และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิง. 
 ภายหลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2555 ปรากฏว่า มีปัญหา
ประชาชนได้รับผลกระทบจากการก าหนดระยะถอยร่นริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 
ในเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง และโรงงานอุตสาหกรรมในบัญชีท้ายกฎกระทรวง 
ไม่รองรับนโยบายการพัฒนาของพ้ืนที่เมืองปากพนัง ดังนั้น เพ่ือประโยชน์สาธารณะ
และเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชน
ในผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการและผังเมือง  
โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พ.ศ. 2555.ในประเด็นการขอแก้ไขด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน       
1 เรื่อง และการขอแก้ไขบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ จ านวน 3 เรื่อง 
โดยได้น าเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  
12 มิถุนายน ๒๕61 กรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
20 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕61  และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕61 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม        
(สีเขียว) และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ระยะถอยร่นริมทางหลวง
หมายเลข 4013 ดังนี้ 
 - บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (นครศรีฯ - ปากพนัง) ในเขตผังเมืองรวม
เมืองปากพนัง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่ งตะวันตก ก าหนดที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ ระยะ ๖ เมตร 
 - บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) ซึ่งอยู่ในเขตทาง
เทศบาลต าบลบางพระ องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหูล่อง ก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๑๓ ระยะ ๖ เมตร 
 - บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ปากพนัง - หัวไทร) ในเขตผังเมืองรวม
เมืองปากพนัง อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางพระ และองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนัง 
ฝั่งตะวันออก ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ข้อก าหนดเดิม 
 ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ไม่มีวรรคสี่ 
 ข้อ 13 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) วรรคห้า  
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ยงเมือง)  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร” 
 (ร่าง) ข้อก าหนดใหม่ 
 ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เพ่ิมเติมวรรคสี่ 
 “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (นครศรีฯ - 
ปากพนัง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร” 
 ข้อ 13 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) วรรคห้า 
 “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ยงเมือง)            
และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (นครศรีฯ - ปากพนัง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข   
 1).เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบของเจ้าของแปลงที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4013 จึงปรับแก้ไขข้อก าหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 
6 เมตร เนื่องจาก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) ไม่ได้ท าหน้าที่ 
เป็นถนนเลี่ยงเมือง แต่ท าหน้าที่เป็นถนนสายหลักท่ีจะเดินทางเข้าเมืองปากพนัง 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓.(ตอนเลี่ยงเมือง) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๑๓ (ปากพนัง - หัวไทร) เกิดจากการบริจาคที่ดินของเจ้าของที่ดิน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่  
 - แปลงที่ดินที่ได้รับผลกระทบ จ านวน ๖๔๐ แปลง 
 ๒) เพ่ือให้สอดคล้องกัน จึงเพ่ิมข้อก าหนดในที่ดินประเภทที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 
หนาแน่นน้อยและที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๑๓  (นครศรีฯ – ปากพนัง) ในเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร 
 ๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ปากพนัง – หัวไทร) ในเขตผังเมืองรวม
เมืองปากพนังไม่ก าหนดที่ว่างขนานริมเขตทาง เนื่องจากเกิดการกัดเซาะชายฝั่ ง 
อย่างรุนแรงและไม่มีโครงการที่จะขยายเขตทาง 
 ผลการพิจารณา (มติสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมเมืองปากพนั ง กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื ่อพิจารณาด้านผังเมือง  มีมติสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขระยะถอยร่นริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 ดังนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (นครศรีฯ - ปากพนัง) 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013  (ตอนเลี่ยงเมือง)  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่าระยะ ๖ เมตร เนื่องจาก 
 - ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักที่ใช้ในการเดินทางระหว่างอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอปากพนัง อ าเภอหัวไทร และจังหวัดสงขลา ไม่ได้สัญจร
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ยงเมือง) ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณจราจร 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ยงเมือง)  มีความกว้าง 40 เมตร ซึ่งยังรองรับ
ปริมาณจราจรได้อยู่ ดังนั้น การก าหนดระยะถอยร่นไว้เพ่ือขยายเขตทางข้างละ 15 เมตร 
จึงมากเกินกว่าที่จ าเป็น 
 - ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือไม่ให้เกิดการพัฒนาเกาะตัวตามแนวถนนไว้แล้ว โดยก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ 
(ตอนเลี่ยงเมือง) ตลอดแนวสายทาง 
 ๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ปากพนัง - หัวไทร) ไม่ได้ก าหนด
ระยะถอยร่นโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากขนาดเขตทางปัจจุบัน 
มีความกว้าง ๔๐ เมตร มีผิวจราจรกว้าง 14 เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรมยังรองรับปริมาณการจราจรได้อยู่ รวมทั้งกรมทางหลวงยังไม่มีโครงการ 
ที่จะขยายผิวจราจร อีกทั้งพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งมีการกัดเซาะอย่างรุนแรง 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การขอลดระยะถอยร่นในบริเวณถนนเลี่ยงเมืองจากเดิม 15 เมตร เหลือ 6 เมตร
นั้น ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านการจราจรหรือไม่ เพราะหากทางเลี่ยงเมืองจะพัฒนา 
ให้มีการจราจรเพ่ิมมากขึ้น อาจท าให้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเป็นทางเลี่ยงเมือง 
ส่วนทางออกควรมีการหารือกับกรมทางหลวงเพ่ือก าหนดจุดทางออกท่ีเหมาะสม 
 2. การลดระยะถอยร่นจาก 15 เมตร เหลือ 6 เมตร อาจก่อให้เกิดอันตราย
มากยิ่งขึ้น เพราะจะมีบ้านเรือนเกาะตามแนวถนนใกล้ยิ่งขึ้น 
 3. เรื่องถนนเลียบชายฝั่งทะเลที่ถูกน้ าทะเลกัดเซาะนั้น กรมทางหลวงอาจจะ
มีโครงการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเกิดขึ้นแน่นอน จึงควรตรวจสอบโครงการต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเหมาะสมกับระยะถอยร่น 6 เมตร หรือไม่ และเรื่องทางแยกที่เชื่อมกับ
ถนนเลี่ยงเมืองมีการควบคุม หรือมาตรการทางผังเมืองเพ่ือรักษาบทบาทของ 
ถนนเลี่ยงเมืองไว้หรือไม่ 
 4. ถนนเลี่ยงเมืองไม่ใช่ถนนที่รองรับการเจริญเติบโตของเมือง แต่มีบทบาท 
เพ่ือการคมนาคมและขนส่งระหว่างเมือง หากก าหนดระยะถอยร่น 6 เมตร อาจท าให้มี
ชุมชนเกาะตัวบริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองจนกลายเป็นถนนกลางเมืองได้ 
 5. จากเดิมเมืองปากพนังมีความส าคัญเป็นอันดับ 2 รองจากอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช แต่ เนื่องจากกิจกรรมของเมืองปากพนังได้ เปลี่ยนแปลงไป  
โดยปัจจุบันกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ลดน้อยลง ซึ่งพ้ืนส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและเป็นที่ลุ่มบางส่วน การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
จึงไม่หนาแน่น ส าหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ทางเลี่ยงเมือง) เป็นเพียง
ถนนที่เชื่อมชุมชนฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เป็นเส้นทางที่ประชาชนในท้องถิ่น 
ใช้เท่านั้น อีกทั้ง จากสภาพปัจจุบันถนนดังกล่าวถูกน้ ากัดเซาะเสียหายไปมากแล้ว 
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมืองจึงมีมติที่ประชุมเห็นควรก าหนด
ระยะถอยร่นจาก 15 เมตร เป็น 6 เมตร เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเหมาะสม
กับพ้ืนที ่
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  6. ชุมชนปากพนังไม่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก 
ควรหาแนวทางที่จะเชื่อมชุมชนทั้ งสองฝั่ งเข้าด้วยกัน โดยอาจให้ตอนเลี่ยงเมือง 
เป็นส่วนหนึ่งของเมืองและการพัฒนาของเมืองทั้งสองฝั่ง แต่ในส่วนของตัวชุมชน 
ควรสร้างสะพานเพื่อเชื่อมชุมชนเข้าด้วยกัน 
 7. เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะแปลงที่ดินที่มีขนาดเล็ก 
เมื่อได้บริจาคให้สร้างถนนถึง 40 เมตรแล้ว และมีการก าหนดระยะถอยร่นไว้ข้างละ 
15 เมตรอีกนั้น ที่ดินของประชาชนบางรายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขระยะถอยร่นริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๑๓ ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ดังนี้  

  ๑. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ 
(นครศรีฯ – ปากพนัง) ให้มีที่ ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร  

  2. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ 
(ตอนเลี่ยงเมือง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร  

   3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑3 (ปากพนัง – หัวไทร) 
  ไม่ก าหนดระยะถอยร่น โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ขอยกเลิกกิจการโรงงาน ๒ ล าดับ ได้แก่ โรงงานล าดับที่ ๑๒ (๖) 
(๘) (๑๐) และโรงงานล าดับที่ ๑๐๐ (๒) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการท ามะขามอัดเม็ด 
มะนาวอัดเม็ดหรือผลไม้อัดเม็ด การอบ หรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ หรือการเคลือบถั่ว 
หรือเมล็ดผลไม้ ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต และการท าลูกกวาด 
หรือทอฟฟี่ ไม่มีผลผลิตในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองปากพนังและไม่มีความต้องการ 
ให้มีโรงงานการทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ ามันเคลือบเงาอ่ืน        
เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน 
 ผลการพิจารณา (มติสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกโรงงาน 2 ล าดับ ได้แก่ โรงงานล าดับ 12 (6) (8) (10) และโรงงาน
ล าดับที่ 100 (2) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกกิจการโรงงาน 2 ล าดับ ได้แก่ โรงงานล าดับ
ที่ 12 (6) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้
อัดเม็ด (๘) การอบ หรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือ
การเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  หรือช็อกโกแลต (๑๐) การท าลูกกวาดหรือทอฟฟี่ และโรงงาน
ล าดับที่ ๑๐๐ (๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ 
หรือน้ ามันเคลือบเงาอ่ืน ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม    
เมืองปากพนัง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 กลุ่มที่  2 ขอแก้ไขเพ่ิมประเภท ชนิด ขนาด จากเดิมที่สามารถด าเนินกิจการ 
ได้อยู่แล้ว จ านวน ๒๙ ล าดับ ได้แก่ โรงงานล าดับที่ ๒ ล าดับที่ ๔ ล าดับที่ ๙ ล าดับที่ ๑๐ 
ล าดับที่ ๑๑ ล าดับที่ ๑๒ ล าดับที่ ๑๓ ล าดับที่ ๑๔ ล าดับที่ ๒๐ ล าดับที่ ๒๖ ล าดับที่ ๒๘ 
ล าดับที่ ๓๔ ล าดับที่ ๓๖ ล าดับที่ ๕๕ ล าดับที่ ๕๘ ล าดับที่ ๖๑ ล าดับที่ ๖๒ ล าดับที่ 
๖๓ ล าดับที่ ๖๔ ล าดับที่ ๖๕ ล าดับที่ ๖๖ ล าดับที่ ๗๐ ล าดับที่ ๗๑ ล าดับที่ ๗๕ 
ล าดับที่ ๙๑ ล าดับที่ ๙๒ ล าดับที่ ๙๔ ล าดับที่ ๙๘ และล าดับที่ ๑๐๐ 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือประโยชน์สาธารณะและให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเมืองปากพนัง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ล าดับที่ ๒ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีบทบาทเป็นศูนย์กลางอ าเภอ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการประมงที่ส าคัญ อีกทั้งเพ่ิมศักยภาพในภาคการผลิตและการให้บริการสินค้า
และบริการต่าง ๆ แหล่งผลิตอาหารและสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
กับเกษตรกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 ผลการพิจารณา (มีมตต่ิางกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองปากพนัง เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมจากเดิม 
ที่ด าเนินการได้แต่มีการปรับเพ่ิมประเภท ชนิด ขนาด ๒๙ ล าดับ ตามร่างแก้ไขบัญชีท้าย
กฎกระทรวง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบร่างแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ 
แต่ให้มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 1. โรงงานล าดับที่ 4 (1) การฆ่าสัตว์ ให้คงบัญชีท้ายกฎกระทรวงไว้ตามเดิม 
เนื่องจากไม่เหมาะสมที่จะมีการฆ่าสัตว์ ตามล าดับที่ 4 (1) ในพ้ืนที่ชุมชนอยู่อาศัย 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และเพ่ือสุขอนามัยในชุมชน 
 2..โรงงานล าดับที่ ๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าน้ าแข็ง หรือตัด 
ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง โรงงานจ าพวกที่ ๒ และ ๓ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภท 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และโรงงานจ าพวกที่  ๒ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  
(สีม่วงอ่อน) ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)  
ให้สามารถด าเนินการ ได้เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๑๔ หมายเลข ๑.๑๗ หมายเลข 
๑.๑๘ และหมายเลข ๑.๑๙ และห้ามใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมประเภท ชนิด ขนาดของโรงงาน 29 
ล าดับ โดยไม่ให้เพิ่มล าดับที่ ๔ (๑) การฆ่าสัตว์ ในที่ดินประเภท 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และให้ เพิ่มล าดับที่  ๑๔ โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าน้ าแข็ง หรือ ตัด ซอย บดหรือย่อย
น้ าแข็ง โรงงานจ าพวกที่ ๒ และ ๓ ให้ด าเนินการได้ในที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๑๔ 
หมายเลข ๑.๑๗ หมายเลข ๑.๑๘ และหมายเลข ๑.๑๙ โดยห้ามใช้
แอมโมเนี ยเป็ นสารท าความเย็น และที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 กลุ่มที่  3 ขอเพ่ิมให้ด าเนินกิจการโรงงานได้ จ านวน ๑๙ ล าดับ ได้แก่ 
โรงงานล าดับที่ ๕ ล าดับที่ ๖ ล าดับที่ ๗ ล าดับที่ ๘ ล าดับที่ ๑๕ ล าดับที่ ๔๓ ล าดับที่ 
๔๖ ล าดับที่ ๔๗ ล าดับที่ ๕๓ ล าดับที่ ๖๗ ล าดับที่ ๗๗ ล าดับที่ ๗๘ ล าดับที่ ๘๖ 
ล าดับที่ ๘๘ ล าดับที่ ๘๙ ล าดับที่ ๙๐ ล าดับที่ ๑๐๑ ล าดับที่ ๑๐๕ และล าดับที่ ๑๐๖ 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือประโยชน์สาธารณะและให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเมืองปากพนังให้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ล าดับที่  ๒ 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทเป็นศูนย์กลางอ าเภอ และเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงที่ส าคัญ อีกทั้งเพ่ิมศักยภาพในภาคการผลิต 
และการให้บริการสินค้าและบริการต่าง ๆ แหล่งผลิตอาหารและสินค้าด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 ผลการพิจารณา (มีมตต่ิางกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองปากพนัง .เห็นชอบการขอแก้ไขบัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ ตามท่ีเสนอ โดยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่หนาแน่นน้อยให้ด าเนินการได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ 
 2. โรงงานล าดับที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ 
ฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามการคัดแยกประเภท 
ที่เป็นอันตราย การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยให้ด าเนินการ 
ได้เฉพาะคัดแยกเท่านั้น 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบการขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ 
ตามท่ีเสนอโดยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. โรงงานล าดับที่ 88 (1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนให้ด าเนินการ 
ได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ด าเนินการได้ในที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากกิจการดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ชุมชน 
 2. โรงงานล าดับที่ 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่ง
หรือจ าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงให้ด าเนินการได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
(สีเหลือง) เนื่องจากกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชน 
 3. โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่หนาแน่นน้อย (สี เหลือง) ให้ด าเนินการได้เฉพาะ
หน่วยงานของรัฐ   
 4. โรงงานล าดับที่  ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก 
หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้  
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงานจ าพวกที่.๓ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
(สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามการคัดแยก
ประเภทที่เป็นอันตราย การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 
ให้ด าเนินการได้เฉพาะคัดแยกเท่านั้น 
 5..โรงงานล าดับที่  ๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมโรงงานจ าพวกที่  ๓ ด าเนินการได้ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามขยะอิเล็กทรอนิกส์ กากพิษ  
ห้ามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานที่เป็นอันตราย 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง .เห็นชอบการขอแก้ไข
บัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ตามที่เสนอ โดยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้
 1. โรงงานล าดับที่ 88 (1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนให้ด าเนินการ 
 

 



- 236 - 
 

ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 ได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ด าเนินการได้ในที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่ชุมชน 
 2. โรงงานล าดับที่ 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่ง
หรือจ าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงให้ด าเนินการได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
(สีเหลือง) เนื่องจากกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชน 
 3. โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สี เหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว )  
โดยด าเนินการได้เฉพาะเตาเผาขยะที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น โดยการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ด าเนินการได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ
 4. โรงงานล าดับที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
(สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามการคัดแยก
ประเภทที่ เป็นอันตราย การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
ให้ด าเนินการได้เฉพาะคัดแยกเท่านั้น 
 5. โรงงานล าดับที่  ๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมโรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนินการได้ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามขยะอิเล็กทรอนิกส์ กากพิษ ห้ามผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานที่เป็นอันตราย 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดการแยกขยะ
อันตรายกับขยะไม่อันตรายไว้ชัดเจน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเตาเผาขยะ 
เนื่องจากเตาเผาขยะที่เป็นอันตรายและเตาเผาที่ไม่เป็นอันตรายนั้นมลพิษที่เกิดขึ้น
และระบบก าจัดมลพิษทีแ่ตกต่างกัน 
 2. ก่อนน าขยะออกจากโรงงานจะมีการขออนุญาตก่อน โดยของเสียที่เป็นอันตราย
ไม่สามารถน าออกจากโรงงานได้  
  3. ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมล าดับที่ 105 ล าดับที่ 106 
ควรก าหนดให้สามารถด าเนินกิจการได้เฉพาะในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เพราะมลพิษ 
ที่เกิดขึ้นจากโรงงานจะได้ไม่กระจายออกสู่พ้ืนที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งจะควบคุม 
ได้ยาก การตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมการจัดการจะง่ายกว่า   
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ตามที่ เสนอ ตามมติ 
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง โดย 

   1. ล าดับที่ ๘๘ (๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ยกเว้น ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  โดยมีขนาด
ก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน
1,000 กิ โลวัตต์  (๒).การผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงาน 
ความร้อนและล าดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ  
และโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ แต่ ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือ
จ าหน่ายก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงให้ด าเนินการได้เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่ให้ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน    

   2. ล าดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central 
  Waste Treatment Plant).โรงงานจ าพวกที่  ๓ ให้ด าเนินการได้ 
 ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สี เหลือง) และที่ดิน 
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ด าเนินการได้เฉพาะ 
 เตาเผาขยะที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น โดยการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ด าเนินการได้เฉพาะ 
 หน่วยงานของรัฐ  
   3. ล าดับที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก 
 หรือฝั งกลบสิ่ งปฏิ กูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้วที่ มี ลักษณะและ 
 คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ด าเนินการได้ 
 ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดิน 
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามการคัดแยก 
 ประเภทที่ เป็ นอันตราย และการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภท 
 ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สี เหลือง) ให้ด าเนินการได้ เฉพาะ 
 คัดแยกเท่านั้น  
   4. ล าดับที่  ๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน า 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิต 
 เป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ โดยผ่ านกรรมวิธีการผลิต 
 ทางอุตสาหกรรม โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด าเนินการได้ในที่ดินประเภท 
 ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามขยะอิเล็กทรอนิกส์ กากพิษ 
 ห้ามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานที่เป็นอันตราย 
 
 

 

 



 
 
 
 

กำรพิจำรณำเรือ่งอื่น ๆ 
 
 
 
 



6. เรื่อง การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครัง้ที่/วันที่ประชุม) 

6.๑ เรื่อง  ขอยกเลิกผู้มีอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองรวมขององค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 ผัง 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมตามนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จ านวน 153 ผัง จากการติดตามตรวจสอบปรากฏว่ามีผัง 
ที่ถ่ายโอนภารกิจที่สิ้นสุดการบังคับใช้ จ านวน 71 ผัง โดยการปรับปรุงผังของผังที่ถ่ายโอน
และสิ้นสุดการใช้บังคับเป็นผังที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนที่  1 - 4 จ านวน 19 ผัง 
ขั้นตอนที่ 5 - 8 จ านวน 27 ผัง และขั้นตอนที่ 9 - 18 จ านวน 25 ผัง เนื่องจาก 
การปรับปรุงมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จึงได้ติดตามประสานสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏว่าองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งเมื่อด าเนินการปรับปรุงผังไปแล้วมีปัญหาและไม่มีความก้าวหน้า 
บางแห่งยังไม่ได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงผัง ประกอบกับปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ผังเมืองรวมมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน  
ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้มีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง  
เพ่ือขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยด าเนินการวางและปรับปรุงผัง 
 ดั งนั้ น เพ่ื อเป็ นการแก้ ไขปัญหาเรื่ องผั งเมื องรวมสิ้ นสุ ดการใช้บั งคั บ 
และการปรับปรุงผังไม่มีความก้าวหน้า กรมโยธาธิการและผั งเมืองพิจารณาแล้ว  
เห็นควรขอยกเลิกผู้มีอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้รับการถ่ายโอน เพ่ือที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ด าเนินการวาง หรือปรับปรุง
ให้แล้วเสร็จและจะได้คืนภารกิจให้ท้องถิ่นเช่นเดิมต่อไป โดยก าหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาขอยกเลิกผู้มีอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. เป็นผังหมดอายุการใช้บังคับ 
 2. เป็นผังที่ยังไม่เริ่มด าเนินการวางและปรับปรุงผัง 
 3. เป็นผังที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ประสบปัญหาภัยพิบัติ มีการขยายตัวของเมือง/
ชุมชน อย่างรวดเร็ว 
 4. มีความส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ส าคัญของประเทศ รองรับการพัฒนาของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 5. ควรมีการขยายพื้นที่วางและจัดท าผังมากกว่าเขตผังเดิม 
 6. กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความพร้อมในการด าเนินงานวางและจัดท าผัง 
ทัง้ในเรื่องงบประมาณและบุคลากร 
 7. เหตุผลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของข้อเท็จจริงในแต่ละพ้ืนที่ 
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวในเบื้องต้น กรมโยธาธิการและผังเมือง           
จึงขอเสนอผังเมืองรวมที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จ านวน 7 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวม
เมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผังเมืองรวม
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ และผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก  
 

ครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 20 ก.พ. 61 
วาระที่ 4.2 
หน้า 30 - 36 
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 เพ่ือขอยกเลิกผู้มีอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ด าเนินงานวางหรือปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไป 
และเมื่อได้ด าเนินการวางหรือปรับปรุงเสร็จแล้วจะได้คืนภารกิจให้ท้องถิ่นเช่นเดิม  
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณากฎหมายด้านการผังเมือง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาในการยกเลิกการเป็นผู้มีอ านาจในการวาง
และจัดท าผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงาน
วางและจัดท าผังเมืองรวม และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้มีอ านาจในการวาง
และจัดท าผังเมืองรวม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแจ้งความประสงค์ 
เป็นหนังสือขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวม  
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 1.1 เป็นผังที่ปัจจุบันได้หมดอายุบังคับใช้และไม่สามารถด าเนินการได้  
โดยหากไม่มีกฎหมายผังเมืองบังคับใช้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก 
 1.2 พ้ืนที่วางผังมีบทบาทและมีความส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น 
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ พื้นที่พิเศษรองรับการพัฒนาของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ 
 1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ 
หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้
 1.4 เหตุผลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของข้อเท็จจริงในแต่ละพ้ืนที่  
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัด  
ไม่สามารถด าเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองให้เกิดประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร 
 2. เห็นชอบการขอยกเลิกการเป็นผู้มีอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองรวม       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานวางและจัดท าผังเมืองรวม 
ทั้ง 7 แห่ง ตามที่เสนอ แล้วให้กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการวางและปรับปรุง
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. โดยหลักการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการวางและจัดท าผังเมือง
ด้วยตนเองได้ ต ้องได้ร ับอนุม ัต ิจากคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา ๑๘  
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แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองก าหนด แต่เนื่องจากปัจจุบันขณะนี้ได้มีผังเมืองรวม
จ านวนหนึ่งไม่มีความก้าวหน้า กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้หารือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ข้อสรุป คือ จะให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองช่วยด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมแทน  และเมื่อได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ให้คืนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม ซึ่งตามกระบวนการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขออนุมัติวางและจัดท าผังเมืองรวมด้วยตนเองแล้ว 
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้ง ๗ ผัง รวมทั้งได้หารือ
ข้อกฎหมายกับกองนิ ติ การแล้ ว ได้ ข้ อสรุปว่ า  เมื่ อคณ ะกรรมการผั ง เมือ ง 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวม  
หากจะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกลับมาเป็นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมแทน 
ควรจะต้องให้คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้อนุมัติเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง แต่ไม่ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ เหตุผลที่ต้องด าเนินการเช่นนี้ 
เนื่องจากถ้าไม่ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นเจ้าพนักงานการผัง จะท าให้
กระบวนการจัดท าในกระบวนการต่าง ๆ  เช่น การด าเนินการประชุม การลงนามในแผนที่ 
การประกาศกฎกระทรวง จะมีประเด็นปัญหาบางประการ ขาดความคล่องตัว 
ในการด าเนินการ ฉะนั้นการปฏิบัติในเรื่องนี้จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองก าหนด 
 2. กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามมาตรา ๑๘ ที่ก าหนดว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ประสงค์จะวางและจัดท าผังเมืองรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผังเมืองก่อน และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งได้มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งตามหลักการจะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ปี เพราะเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคนิคที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว การถ่ายโอน
ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
ในขณะนั้นไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง แต่ภายหลัง
ได้มีการน ามาเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองอนุมัติทั้งหมด ตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เนื่องจากผังเมืองรวมที่ถ่ายโอน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางผังยังไม่มีความก้าวหน้า กรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงจะน าผังเมืองรวมที่ได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้วกลับมาด าเนินการใน ๒ รูปแบบ 
รูปแบบแรก เป็นการช่วยเหลือในด้านงบประมาณ บุคลากร และการฝึกอบรมต่าง ๆ 
แต่อ านาจยังคงเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบที่สอง กรมโยธาธิการ
และผังเมืองน าผังเมืองรวมกลับมาด าเนินการเอง โดยมีอ านาจในการวางและจัดท าผัง
ทุกขั้นตอน และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วจะส่งคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
ซึ่งในรูปแบบที่ ๒ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองอนุมัติก่อน ซึ่งเห็นด้วยที่กรมโยธาธิการ  
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 และผังเมือง จะน าผังเมืองรวมกลับมาด าเนินการ  ทั้งนี ้ กระบวนการดังกล่าว
ควรต้องตรวจสอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
ว่ามีความขัดแย้งหรือไม่ จึงเห็นควรให้ไปศึกษารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อน 
 3. จากเดิมการวางและจัดท าผังเมืองเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการวางและจัดท าผังเมือง 
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจึงถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณก็สามารถ
น าไปด าเนินการได้  ต่อมาเมื่ อมีพระราชบัญญั ติก าหนดแผนและขั้นต อน 
การกระจายอ านาจฯ ประกาศใช้บังคับจึงจ าเป็นต้องถ่ายโอนอ านาจสู่ท้องถิ่น  
ซึ่ งในข้อเท็จจริงยั งมีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ยั งไม่มีความพร้อม 
และความสามารถในการวางและจัดท าผังเมือง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาเหล่านี้ตามมา 
ดังนั้น การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกลับมาด าเนินการต่อ 
โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้การวางและจัดท าผังเมืองรวมเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแต่ท าการประเมินผล 
และปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลง โดยนักวิเคราะห์ผังเมืองหรือนักประเมินผลเท่านั้น 
 4. กรณีของผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  มีความชัดเจนในการ
คืนอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ส่วนอีก ๖ ผัง ยังไม่มีความชัดเจนในหลักการ จึงให้ตรวจสอบความแน่ชัดเสียก่อน 
 5. การขอคืนอ านาจและการส่งคืนอ านาจอาจจะไม่สามารถกระท าได้ 
ทั้ง ๒ กรณี แต่จะสามารถท าได้เพียงการเข้าไปช่วยเหลือในการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวม ซึ่งจะไม่กระทบกับในเรื่องของการกระจายอ านาจ 
 6. กรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ด าเนินการ สิ่งส าคัญที่จะต้อง
พิจารณา คือ เรื่องงบประมาณว่าจะมีเพียงพอในการด าเนินการหรื อจะต้อง 
ขออนุมัติเพ่ิมเติมหรือไม่   
 7. การพิจารณาดังกล่าวต้องพิจารณาว่าเป็นการถ่ายโอนอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญั ติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจฯ หรือตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ หากเป็นการ
ถ่ายโอนอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
 8. การถ่ายโอนอ านาจการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้แก่ท้องถิ่นใช้อ านาจ
ของทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ และพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการด าเนินการตามขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจฯ 
ในอดีตได้มีการของบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน างบประมาณไปใช้ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
ซ่ึงแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้งบประมาณไม่เท่ากันตามขนาดพื้นที่
และขั้นตอนการวางและจัดท าผังเมืองรวมในขณะนั้น แต่ปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุน  
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งบประมาณดังกล่าวแล้วส าหรับรายละเอียดของผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการอนุมัติวางผังด้วยตนเอง ตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ก่อนจะมีพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ ดังนั้น ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   
จึงไม่ได้ถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
แต่อีกจ านวน ๖ ผัง ยังไม่แน่ชัดว่าถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติฉบับใด จึงขอให้
ตรวจสอบด้วย 
 9. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้แน่ชัดในการพิจารณาว่าผังเมืองรวมใด 
ที่จะเข้าหลักเกณฑ์การขอยกเลิกอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องคืน
อ านาจการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งเรื่อง
งบประมาณในการวางและจัดท าผังเมืองรวม เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป 
 10. หลักเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณารับผังเมืองรวม
กลับมาด าเนินการเอง คือ จะต้องเป็นผังเมืองรวมที่หมดอายุการบังคับใช้จึงต้องเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงผัง เพ่ือลดปัญหาผังหมดอายุ  
 11. หลักเกณฑ์การพิจารณาในการขอยกเลิกการเป็นผู้มีอ านาจในการวาง
และจัดท าผังเมืองรวม ทั้ง ๗ ข้อมานั้น จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง ๗ ข้อ หรือเพียงข้อใด
ข้อหนึ่ งเท่านั้น ส าหรับเกณฑ์ข้อที่  ๑ ซึ่งระบุว่าเป็นผังที่ปัจจุบันได้หมดอายุ 
การบังคับใช้และไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น หากไม่มีกฎหมายผังเมืองบังคับใช้
จะส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก จึงเห็นควร  
ให้ใช้กฎหมายควบคุมอาคารหรือเทศบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับในพ้ืนที่ไปพลางก่อน 
เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับแก้ไข 
ในขณะนี้จะมีคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถวางผังเมืองรวมเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดพิจารณาได้
โดยตรง  
 12. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมืองที่ก าลังด าเนินการแก้ไขนั้น ตามมาตรา ๑๗ จะมีงานด้านวิศวกรรม
เพ่ิมขึ้น อีกจ านวนมาก ได้แก่  แผนที่ แสดงชั้นความสูง แผนที่ แสดงระบบ
สาธารณูปโภค แผนที่แสดงระบบระบายน้ า เป็นต้น จึงเห็นว่าบางท้องถิ่นยังไม่มี
ความพร้อมที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวมได้  เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
  13. ตามมาตรา ๑๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ก าหนดว่าในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นขอค าแนะน าจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความร่วมมือแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่ ได้ขอมา จึงเห็นควรให้ท้องถิ่นระบุความต้องการ 
ตามข้อความในมาตรา ๑๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาด้วย 
 14. ตามรายละเอียดของพระราชบัญญัติกระจายอ านาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ได้ระบุหรือไม่ว่าทุกภารกิจจะต้องกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น เพราะในการวาง  
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6.2 

และจัดท าผังเมืองรวมจะมีหลายภารกิจที่ต้องด าเนินการ จึงเห็นว่าควรกระจาย
อ านาจให้แก่ท้องถิ่น เพียงบางภารกิจที่ท้องถิ่นมีความสามารถด าเนินการได้เท่านั้น 
 15. ในการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจฯ เพียงแต่มีบัญชีแนบท้ายระบุว่าถ่ายโอนเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ - ๘
(ขั้นตอนการวางผัง - ขั้นตอนการยกร่างกฎกระทรวงฯ) ตั้งแต่ขั้นตอนที่  ๙ – ๑8 
เป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 16. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองที่ ก าลังด าเนินการแก้ไขระบุว่า 
ในการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวมในอนาคต จึงต้องมีผังเมืองรวม
เพ่ือชี้น าการพัฒนา โดยจะเป็นผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ที่มีทั้งแผนที่แสดงชั้นความสูง 
ผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังลุ่มน้ า ผังคมนาคม เป็นต้น จึงควรมีการวางแผน
เพ่ือรองรับเรื่องดังกล่าว 
 17. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๖ แห่งที่กล่าวมาได้ให้การยืนยัน
ตามหนังสือก็ขอให้น าค ายืนยันท าเป็นหนังสือตามข้อความในตัวบทกฎหมายด้วย 

มติที่ประชุม  เพื่ อให้ เกิดความรอบคอบและเป็น ไปด้วยความถูกต้อง  
 เห็นควรให้ กรมโยธาธิการและผั งเมืองน าเรื่องดั งกล่ าว 
 กลับไปพิจารณาทบทวนในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 หลักเกณฑ์การพิ จารณา และข้อมูลประกอบการพิ จารณา 
 ให้ครบถ้วน ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ      
 ผังเมืองอีกครั้งหนึ่ ง แล้วจึงให้น ามาเสนอคณะกรรมการ 
 ผังเมือง ในการประชุมครั้งต่อไป 

เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย                  
       การผังเมืองส าหรับการประกอบกิจการโรงแรมบางประการ 
 สืบเนื่องจากเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั ่งการ เรื่อง การพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือเกสท์เฮ้าท์
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์
ทีเ่กี่ยวข้องที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใดให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการต่อไป  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการประชุมเพ่ือหารือในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ
กรมการปกครองและกรมการท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว เมื่อวันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครัง้ที่ 5/2561 
วันที่ 23 พ.ค. 61 
วาระ 4.4 
หน้า 42 – 45  
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ให้การประกอบกิจการโรงแรมสามารถด าเนินการได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการออกกฎกระทรวงฯ 
ซึ่งได้มีการประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว และมีข้อก าหนดบางประการเกี่ยวกับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมต่าง ๆ ที่ท าให้การประกอบกิจการโรงแรม 
ไม่สามารถด าเนินการได้ในหลายพื้นท่ี  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลที่จ าเป็นจะต้องแก้ปัญหาการประกอบกิจการโรงแรมในภาพรวม
ของประเทศ ซึ่งการด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ตามมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
ต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทันต่อสภาพการณ ์
การพัฒนาประเทศให้สามารถด าเนินการได้โดยเร็ว จึงเห็นควรใช้อ านาจ ตามมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช 2557 
เพื่อยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผั ง เมือง ส าหรับการประกอบกิจการโรงแรมบางประการจึ งได้น าเสนอ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือโปรดพิจารณาน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
 กระทรวงมหาดไทย โดยส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ มาตรา 6 ก าหนดให้
มีคณะกรรมการผังเมือง และมาตรา 7 ก าหนดให้คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจ
หน้าที่ เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติ ไว้ ในพระราชบัญญัติการผังเมือง  ฯ              
และให้มีหน้าที่แนะน าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
การผังเมือง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในส่วนของพระราชบัญญัติการผังเมือง ฯ  
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ก็เห็นควรให้น าเสนอ
คณะกรรมการผังเมือง โดยน าความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองมาน าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา เรื่อง  
การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองส าหรับการประกอบกิจการโรงแรมบางประการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการผังเมือง
ให้ความเห็นก่อนน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยมีหลักการ 
ดังนี้  
 1. ต้องเป็นการยกเว้น กรณีที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
รวมถึงที่จะมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
 2. ใช้ส าหรับอาคารที่มีอยู่ก่อนวันแก้ไขกฎกระทรวงฯ และจะเปลี่ยน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการประกอบกิจการโรงแรม 
 3. ต้องเป็นกรณีโรงแรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เท่านั้น 
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 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้มอบให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
ความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการออก
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ ใช้ประกอบธุรกิจ โรงแรม  
พ.ศ. 2559 แล้ว แต่เนื่องจากมีข้อก าหนดบางประการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของผังเมืองรวมต่าง ๆ ที่ท าให้การประกอบกิจการโรงแรมไม่สามารถด าเนินการได้
ในหลายพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็น 2 แนวทาง คือ 1. การแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม
ทุกผังตามมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
โดยจะต้องแก้ไขทีละผัง ซึ่งบางผังอาจจะไม่มีค าร้อง แต่บางผังอาจจะมีค าร้อง  
ท าให้ต้องใช้ระยะอย่างน้อย 1 ปี และ 2. ใช้อ านาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  เพ่ือยกเว้นการใช้บังคับ 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ส าหรับการ
ประกอบกิจการโรงแรมบางประการ โดยมีหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1. ต้องเป็น
อาคารที่มีอยู่ก่อน 2. มีระยะเวลาเท่ากับกฎกระทรวง คือ ภายในปี พ.ศ. 2564 
และ 3. ให้สามารถด าเนินการ ได้เฉพาะโรงแรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เท่านั้น 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะสามารถท าได้กรณีที่เป็นอาคารเดิมที่มี
อยู่ก่อนแล้ว และต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคาร
ประเภทอ่ืน ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งจะประกาศครอบคลุมทั้งประเทศ 
 3. ในเรื่องความม่ังคง แข็งแรงของอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
และพระราชบัญญัติสภาวิศวกรเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว รวมทั้ ง          
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย 
 4. ในกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดเรื่องความมั่งคง แข็งแรง และความปลอดภัยไว้ค่อนข้าง
ชัดเจนแล้ว เช่น การติดตั้งระบบดับเพลิง การป้องกันไฟไหม้ ความกว้างของบันได 
ระยะวิ่งจากบันไดถึงประตูทางออก เป็นต้น 
 5. เรื่องการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น  
ในขั้นตอนต่อไปหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอไปยัง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวจะมีการเชิญหน่วยงาน             
ทีเ่กี่ยวข้องมาให้ความเห็นมากกว่าที่ก าหนดไว้ 
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6.3 

มติที่ประชุม เพื่อให้การประกอบธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  
4 ธันวาคม 2560 ควรมีการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ       
ผังเมืองรวมให้สอดคล้องและเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว แต่เนื่องจากการแก้ไขกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
การผังเมืองต้องด าเนินการเป็นรายฉบับ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา
ยาวนาน ดังนั้น หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนก็สามารถใช้การแก้ไข
ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ได้  
แต่อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
อาคารที่สร้างมาก่อนชั่วคราวเท่านั้น ส าหรับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่
ควรเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
เรื่อง การหารือแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
  ในเขตพื้นที่ความม่ันคงทางทหาร 
 ตามมติคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง  
ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี 
และวาระที่ ๔.๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ตามมาตรา ๒๒ ที่ประชุมมีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
น ากลับไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในเรื่องของพ้ืนที่ความมั่งคงทางทหาร พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือการเกษตร ฯลฯ เพ่ือให้มีความถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และ
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ .)             
 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๒๑.๒/๑๑๑๒๙  
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงกระทรวงกลาโหมเพ่ือขอหารือแนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่ความมั่นคงทางทหาร โดยได้เสนอ
แนวทางเลือกต่อกระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 ทางเลือกที่ ๑ ที่ดินของทางราชการทหารหรือที่ดินที่หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์                  
ของราชการทหาร ได้แก่ 
 ๑.๑ ที่เป็นค่ายทหาร : ให้เว้นขาว (ไม่ลงสี) และไม่มีข้อก าหนดใช้บังคับ 
 ๑.๒ ที่มิได้เป็นค่ายทหาร 
 1) ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหารเต็มพ้ืนที่  
 2).ที่ดินที่ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหารและมีบางส่วน 
เป็นที่ดินของเอกชน 
 : ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (สี) โดยไม่มีข้อก าหนดให้ใช้บังคับในที่ดิน
ของราชการทหาร แต่มีข้อก าหนดให้ใช้บังคับแก่ที่ดิน ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 29 มิ.ย.  – 
1 ก.ค. 61 
วาระท่ี 3.2 
หน้า 13 - 16 
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 ทางเลือกที่ ๒.ที่ดินของทางราชการทหารหรือที่ดินที่หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์
ของราชการทหาร ได้แก่ 
 ๒.๑ ที่เป็นค่ายทหาร : ให้เว้นขาว (ไม่ลงสี) และไม่มีข้อก าหนดใช้บังคับ 
 ๒.๒ ที่มิได้เป็นค่ายทหาร 
 ๑) ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหารเต็มพ้ืนที่ : เว้นขาว (ไม่ลงสี) 
และไม่มีข้อก าหนดใช้บังคับ 
 2) ที่ดินที่ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหารและมีบางส่วน
เป็นที่ดินของเอกชน : จะเว้นขาว (ไม่ลงสี) โดยไม่มีข้อก าหนดใช้บังคับในที่ดิน 
ของราชการทหาร แต่จะมีข้อก าหนดใช้บังคับแก่ที่ดิน ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ทางเลือกที่ ๓ หากไม่เห็นด้วยกับแนวทางเลือกที่ ๑ และทางเลือกที่ ๒ 
จะขอรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงกลาโหมเพ่ือน าไป
ประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมต่อไป 
 กระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือ ที่ กห ๐๒๐๗/๑๐๘๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑               
ถึงกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่ความมั่งคงทางทหาร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
ให้พิจารณา อาจมีผลกระทบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือภารกิจด้านความมั่นคงทางทหาร 
จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาก าหนด         
บทยกเว้นไว้ในกฎกระทรวงฯ ไม่ให้ใช้บังคับกับที่ดินของทางราชการทหารหรือที่ดิน 
ที่หวงห้ามไว้ เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร โดยเว้นขาว (ไม่ลงสี) ในผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว  
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ความเป็นมาของพ้ืนที่เว้นขาว  คือ พ้ืนที่ที่ไม่มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้แก่ พ้ืนที่ เขตป่าไม้และพ้ืนที่ ต้ังหน่วยทหาร ต่อมาในเขตป่าไม้  มีผู้ครอบครอง
กรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ จึงถูกยกเว้น
โดยกฎหมายว่ าด้ วยป่ าไม้ ให้ สามารถใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น ของตน เองได้  
กรมป่าไม้จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่า 
โดยก าหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  (สี เขียวอ่อนมี เส้นทแยงสีขาว)             
และมีข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะระบุกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ในพ้ืนที่
เอกชนดั งกล่ าวที่ มีสิทธิครอบครองหรือมี กรรมสิทธิ์ โดยชอบด้วยกฎหมาย  
ส าหรับ พ้ืนที่ ทหารโดยหลักการเป็ น เขต ความปลอดภั ยไม่ ควรพิจารณ า 
ในรายละเอียดของการใช้พ้ืนที่ของทางราชการทหาร แต่จะมีพ้ืนที่ บางประเภท 
ที่ อยู่ ในความดู แลของทางราชการทหารโดยจะมี พ้ื นที่ เอกชนเป็ นส่ วนใหญ่  
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเห็นว่าพ้ืนที่ เอกชนเหล่านั้นควรจะต้องก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ ดินเช่นเดี ยวกับพ้ืนที่ ป่ าไม้  ซึ่ งอาจจะมีการก าหนดการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินเป็นพิเศษ โดยการก าหนดที่ดินของเอกชนให้สอดคล้องกับ
เขตความมั่นคงของทางราชการทหารที่มีอยู่เดิม  จึงเป็นการร่วมมือกันของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม 
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 2. แนวทางในการด าเนินการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม
จั งห วัด ใน พ้ื นที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ราชการทหารที่ เจ้ าหน้ าที่ น า เสนอมานั้ น 
กระทรวงกลาโหมได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เนื่องจากพ้ืนที่ทหารเป็นพ้ืนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งหน่วย พ้ืนที่ฝึก 
และพ้ืนที่กิจการทางทหารเป็นหลัก โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินทั้ง 12 ฉบับ เดิมที่เป็นการหวงห้ามตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการหวงห้ามที ่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
พ.ศ. 2478 และมีการก าหนดกฎหมายต่าง ๆ ที ่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกอีก
จ านวน 12 ฉบับ ต่อมามีการประกาศประมวลกฎหมายที ่ดิน  พ.ศ. 2497  
ท าให้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ถูกยกเลิกไปแต่ยังคงก าหนดให้พ้ืนที่หวงห้ามยังคงให้ 
หวงห้ามต่อไปในพื้นที ่ที ่ประกาศแล้วในมาตรา 10 ต่อมาปี พ.ศ. 2506
กระทรวงมหาดไทยได้มีการส่งมอบที่ดินจ านวน 12 แปลง ให้แก่กองทัพบกดูแล
และใช้ประโยชน์เพ่ือความมั่นคง และกองทัพบกได้น าที่ดินบางส่วนแปรสภาพ 
จากที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ออกเป็นหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง และในปัจจุบันพ้ืนที่ทหารส่วนใหญ่ ได้มีการใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น 
ที่ตั้งหน่วยและที่ฝึก โดยเฉพาะพ้ืนที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเดิมที่ประกาศเป็น 
เขตทหารทั้งจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2481
ต่อมาภายหลังได้กันพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือให้หน่วยงานราชการอ่ืนได้ใช้ประโยชน์ ท าให้
ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ทหารที่ใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 1 ล้านไร่ จากประมาณ 3 ล้านไร่ 
และมีพ้ืนที่เขตหวงห้ามบางส่วนที่มีประชาชนเข้ามาบุกรุกและให้ประชาชนเช่า
บางส่วน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ. 2545 ส่วนบริเวณชายแดนในระยะ 3 กิโลเมตร ต้องก าหนดเว้นขาว 
เนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศส าหรับผังเมืองรวมในจังหวัดอื่น ๆ 
ที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว ให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ ๑ (๒) พ้ืนที่
ที่มิได้เป็นค่ายทหารให้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ 1. ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหารเต็มพ้ืนที่จะไม่มีการก าหนดข้อก าหนด
ในที่ดินของราชการทหาร และ 2. ที ่ดินที ่ส่วนใหญ่ใช้เพื ่อประโยชน์ในราชการ
ทหารและมีบางส ่วนเป ็นที ่ด ินของเอกชน  ในส ่วนพื ้นที ่ตั ้งหน่วยและพื ้นที่
สาธารณูปโภคให้คงเป็นพื้นที่หวงห้ามไว้ และส าหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ 
จากการพิสูจน์สิทธิ์แล้วนั้น จะกันออกเพ่ือน าเข้าสู่ระบบตามเอกสารสิทธิ์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ.โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการตามแนวทาง
ที่ ได้ ประสานกับกระทรวงกลาโหม และจะแจ้ งหน่ วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้  
ในกรณีพื้นที่ที่ไม่สามารถด าเนินการให้ท าหนังสือขอท าความ 
ตกลงกับกระทรวงกลาโหมเป็นกรณีไป 

 

 

 



 
 
 
 

เรื่องอื่น ๆ 



 7. เรื่องอ่ืน ๆ 

ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรม โยธาธิก ารและผั ง เมื อ ง ขอรายงานผลการด า เนิ น การของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองคณะต่าง .ๆ จ านวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่  
15 ธันวาคม 2560 – 1๕ มกราคม 2561) 
 1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
 - ครั้งที่ 12/๒๕60 วันที่  27 ธันวาคม ๒๕60 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
 2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน 1 ครั้ง 
 - ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 4 มกราคม ๒๕61  มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
 3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 8 มกราคม ๒๕61 มีการพิจารณาจ านวน 1 เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกำศ 30 วัน และ 90 วัน        
  แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 2 ผัง 
          1. ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามที่
คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองหลังสวน 
จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามมาตรา 22 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นั้น 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ  
90 วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ พระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดชุมพร 
ที่ ชพ 0022/86 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
 2. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
(กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯ) ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบผั งเมืองรวมบริ เวณ อุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบั ง  
จังหวัดชลบุรี กรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือผั งการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) ตามมาตรา 26/1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ  
30 วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดชลบุรี  
ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0022/1272 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ครั้งที่ ๑/2561 
วันที่ 19 ม.ค. 61 
วาระท่ี 3 
หน้า 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ ๑/2561 
วันที่ 19 ม.ค. 61 
วาระท่ี 5.1 
หน้า 40 – 41  
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7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.5 
 

เรื่อง  รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ ำนวน 2 ฉบับ 
 ตามที่คณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไข
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 แล้วนั้น  
 ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมดังกล่าว ทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั งเมืองรวมจั งหวัดเชียงราย (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 1 ก มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง เมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษณบุรี   
จังหวัดก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 1 ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 
 จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือโปรดทราบ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุมชน ที่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วในปัจจุบัน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
231 ผัง เป็นผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน 73 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
จ านวน 158 ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรม โยธาธิ การและผั ง เมื อ ง ขอราย งานผลการด า เนิ น การของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองคณะต่าง ๆ จ านวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่  
15 มกราคม 2561 – 1๕ กุมภาพันธ์ 2561) 
 1..คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม   
จ านวน 2 ครั้ง 
 - ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่  26 มกราคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
 - ครั้งที่ 2/๒๕61 วันที่  31 มกราคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง 
 2..คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวาง 
และจัดท าผังเมืองรวม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 29 มกราคม ๒๕61  มีการพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังภำคกรุงเทพมหำนคร
 และปริมณฑล 
 ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธาน 

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

 
 

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

 
 

ครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 20 ก.พ. 61 
วาระท่ี 3.2 
หน้า 7 - 21 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  แจ้งต่อที่ประชุม ได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักผังประเทศและผังภาค 
น าผลความก้าวหน้าในการด าเนินการวางและจัดท าผังภาคกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมีกรอบการด าเนินงานการวางผังภาค การวิเคราะห์บทบาท ศักยภาพ 
และแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ การก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแนวคิดการวางผัง 
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงประเด็นการวางผังพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ดอนเมือง - 
สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา มารายงานให้คณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบ นั้น  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดท าสรุป รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการจัดท าผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประเด็นดังกล่าว 
เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
  โครงการวางและจัดท าผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการจัดท า
ผังนโยบายเพ่ือวางกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดโดยรอบ 
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่นั้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาของภูมิภาค
และประเทศในปัจจุบัน  ตามแนวทางและนโยบายการพัฒนาที่รัฐบาลได้ก าหนดเอาไว้ 
ส าหรับขอบเขตของการวางผังจะครอบคลุมเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร  
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ปี พ.ศ. 2580 เนื้อหาหลักของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในผังประเทศ จากยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
น ามาสู ่การด าเน ินการในเช ิงพื ้นที ่โดยจัดท าเป ็นแผนแ นวคิดผ ังโครงสร้าง  
ซึ ่งจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาภาพรวมของภาคกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล รวมถึงการจัดท าเป็นผังนโยบาย ซึ่งจะระบุถึงนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่
บทบาทและตัวชี้วัดในด้านต่าง.ๆ เช่น ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การรักษาพ้ืนที่โล่ง 
และพ้ืนที่ สี เขียว ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านการป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น รวมทั้งมีการก าหนดถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ ส าหรับการด าเนินการที่ผ่านมาปัจจุบัน 
ได้ด าเนินมาถึงการจัดท ารายงานผลการศึกษาฉบับกลาง ได้ด าเนินการเปิดโครงการ 
เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560 ได้ด าเนินการจัดท าการประชุมย่อยเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดในเขตการวางผัง     
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และได้มีการเสนอวิสัยทัศน์ ผังแนวคิด และร่างผังโครงสร้าง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เมื่อเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันการด าเนินการ
โครงการอยู่ระหว่างจัดท าผังโครงสร้างซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการจัดท าผังนโยบายภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงโครงการต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  ผลการศึกษาการด าเนินโครงการรวมถึงเนื้อหาของร่างผังกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด 14 สาขา ท าให้สามารถสรุปเป็นประเด็น  
เพ่ือการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ส าคัญทั้งหมด 9 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1  ด้านประชากรภาคมหานคร 
 ประเด็นที่  ๒  การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
 ประเด็นที่  ๓  การปฏิวัติระบบคมนาคมขนส่ง  
  ประเด็นที่  ๔   การเพ่ิมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 
 ประเด็นที ่ 5  การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
 ประเด็นที่  6  การพัฒนาเมืองกระชับ 
 ประเด็นที่  ๗   ด้านสาธารณูปโภคเพ่ืออนาคต 
 ประเด็นที่  ๘   การสร้างสมดุลของคุณภาพชีวิตในทุกพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่  9  การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
 ผลการวิเคราะห์และประเด็นส าคัญในการจัดท าผังภาคกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลดังกล่าว น ามาสู่การจัดท าวิสัยทัศน์ รวมถึงแนวทางการพัฒนา และแผนผัง
โครงสร้างที่จะเป็นตัวตั้งต้นในการจัดท าผังนโยบายด้านต่าง ๆ ต่อไป ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ คือ ภาคมหานครที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นเมืองที่น่าอยู่  
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 เป้าหมายของการพัฒนาของภาคมหานคร คือ จะต้องพัฒนาให้เป็นเมือง 
มหานครระดับนานาชาติ โดยจะต้องเป็นศูนย์กลางทั้งการค้า การบริการ การคมนาคมขนส่ง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นฐานการผลิตนวัตกรรมและการผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง
แห่งเอเชีย รวมถึงเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่ให้บริการ 
ในระดับนานาชาติทั้งในระดับเอเชียและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และสะดวกสบายต่อประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุและวัยเด็กเป็นประเด็นส าคัญ
ที่จะท าให้ภาคมหานครของเรามีบุคลากรหรือมีประชาชนที่เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของเราต่อไป และนอกเหนือจากนั้น การรักษาให้เมืองมีความมั่นคง
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตอาหาร และการป้องกันภัยพิบัติเป็นประเด็นส าคัญ 
ในการที่จะตอบรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจุกตัวของประชากรต่อไปในอนาคต 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การใช้ผังเมืองชี้น าในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งในผังภาคกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอย่างชัดเจนเป็นเรื่องใหม่ของคนไทย ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ
อย่างจริงจัง จากท่ีบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้น าเสนอผลการศึกษาประเด็นการส่งเสริมการใช้
การขนส่งทางรางเป็นหลัก โดยจะมีเมืองศูนย์กลางและเมืองบริวารต่าง ๆ แต่จะ
ด าเนินการโดยใช้ระบบผังเมืองอย่างไรให้เป็นรูปธรรม ควรต้องมีการศึกษาให้ชัดเจน
ว่าจะต้องมีมาตรการทางผังเมืองหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างไรต่อผู้ที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายผังเมือง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองควรรับข้อเสนอของคณะกรรมการผังเมือง  
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 

 

ไปปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ตามกรมโยธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และส านักผังเมืองกรุงเทพมหานครต้องด าเนินการ
ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมการใช้ระบบทางรางขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นจริง ซึ่งปัจจุบันนี้มีทั้งสิ้น 13 สาย จะมีสถานี 
รถไฟฟ้าในอนาคตอีกประมาณ 300 สถานี โดยจะมีนโยบายรวมกลุ่มประชาชนอย่างไร 
ให้มีการพัฒนาชุมชนบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องเร่งวางผังเมือง 
ให้ เป็นผังเมืองเฉพาะโดยเร็ว มิฉะนั้นบริษัทขนาดใหญ่ จะซื้อที่ดินเ พ่ือสร้าง
คอนโดมิเนียมประชิดกับสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งประชาชนทั่วไปจะได้ประโยชน์น้อย ดังนั้น        
ผู้ศึกษาควรเร่งเสนอแนวทางดังกล่าวต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกภาคส่วนควรต้อง
หารือร่วมกันเพ่ือให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมาตรการทางผังเมือง 
มีหลายประเภท อาจจะใช้มาตรการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ หรือจะให้สิทธิพิเศษ
กับผู้ที่ปฏิบัติตามผังเมืองด้วยหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเริ่มด าเนินการ
ท าให้สาธารณชนและประเทศชาติได้ประโยชน์น้อย และขอสอบถามส านักงานนโยบาย          
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เกี่ยวกับ
การวางผังในสถานีรถไฟได้มีการประสานงานเกี่ยวกับการผังเมืองมากน้อยเพียงใด 
หรือจะมีการด าเนินการเร่งด่วนเพ่ือด าเนินการวางผังหรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าว 
เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้าปี พ.ศ. 2580 จากการน าเสนอเห็นว่า
จะต้องใช้รถไฟฟ้าจากจังหวัดนครปฐมหรือปริมณฑลเพ่ือเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งยังไม่เป็นการกระจายตัวออกไปยังเมืองต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ เนื่องจาก     
การลดการเดินทางเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น จึงขอให้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวด้วยและเรื่องสถานีรถไฟหัวล าโพงเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจเพราะอยู่ใจกลางเมือง 
ซึ่งอาจจะมีโอกาสพัฒนาต่อได้ด้วยหรือไม่ 
 3. เห็นชอบกับแนวทางที่บริษัทที่ปรึกษาฯ น าเสนอมาและควรให้การสนับสนุน 
แต่ เมื่ อมองย้อนกลับไป เกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคที่ จ าเป็น ใน เรื่องไฟฟ้า  
ซึ่งแผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทยไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง จึงได้สั่งยกเลิก
หรือชะลอโครงการไปหลายโครงการ แต่ความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ศึกษาได้เขียนข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตในเรื่องของไฟฟ้าด้วย 
 4. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการวางผังภาค จนถึงปัจจุบันยังไม่เป็น
กฎหมายผังภาคเพ่ือใช้บังคับ ดังนั้น การน ามาใช้ประโยชน์จึงยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพ้ืนที่เกือบทั้งหมดได้มีการวาง
และจัดท าผังเมืองรวมอยู่แล้วซึ่งการวางผังอาจจะอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการหรือ
สิ้นสุดการใช้บังคับไป และอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการใหม่  และหลายผังเมืองรวม 
ได้มีการประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว จึงอยากทราบว่าผังเมืองรวม 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งผังที่ใช้บังคับแล้วหรือผังที่ ก าลังด าเนินการอยู่ ไม่ทราบว่า
มีประเด็นซึ่งมีความขัดแย้งกับผังภาคฯ ที่ก าลังด าเนินการจัดท าอยู่หรือไม่อย่างไร   
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 และจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วนหรือไม่ เนื่องจากการวางผังที่ผ่านมา 
อาจจะต่างฝ่ายต่างท า ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยตรงทั้งหมด เพราะฉะนั้นควรจะต้องเสนอแนวคิดหลักการว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร และจะด าเนินการปรับปรุงผังใดเป็นการเร่งด่วน และอีกประเด็นหนึ่งผังภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นผัง Greater Bangkok เป็นผังฉบับเดียว ขณะที่ 
ผังเมืองรวมไม่ได้เป็นผังฉบับเดียวต่างด าเนินการ เพราะฉะนั้นจะเป็นการสมควรหรือไม่  
ที่จะต้องวางผังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในลักษณะของภาคและนครหลวง 
ให้เป็นผังฉบับเดียว เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันซึ่งอาจจะเป็นการวางผัง
ครั้งเดียวและใช้บังคับหรือมีอ านาจหน้าที่ตามส่วนของพ้ืนที่ ซึ่งส่วนหนึ่งที่ได้น าเสนอมา 
มี แน ว โน้ มทิ ศท างการขย ายตั ว ไป ท างด้ านทิ ศ เห นื อล้ า เข้ า ไป ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอเรื่องถนนวงแหวนเข้าไปในจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา ซึ่ งจ าเป็ นหรือไม่  ที่ จ ะ รวม พ้ื นที่ บ างส่ วน ของจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เนื่องจากมีพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงการก าหนด
เขตภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ต้องครอบคลุมพ้ืนที่
ที่มีความเหมาะสมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอีกส่วนหนึ่งที่มี
การน าเสนอเกี่ยวกับชุมชนที่จะเกิดขึ้นในเขตภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคาดว่า
น่าจะเป็นชุมชนที่มีอยู่เดิมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามีพ้ืนที่อ่ืนใดที่จะเสนอให้เป็นพื้นที่
รองรับการกระจายตัวทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งในการท างานในเขตระยะที่มีความเหมาะสม 
ซึ่งในเขตดังกล่าวจะมีหรือมีความจ าเป็นหรือไม่ เนื่องจากพ้ืนที่ใหม่คาดว่าเป็นพ้ืนที่
ที่อาจจะมีการพัฒนาอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นลักษณะของเมืองใหม่หรืออาจจะเป็นพ้ืนที่ที่
มีชุมชนอาศัยอยู่แล้วและท าการพัฒนาเพ่ือให้เป็นศูนย์ที่อยู่อาศัยหรือเศรษฐกิจใหม่  
หรือแหล่งงานแห่งใหม่ ได้มีการเตรียมการเรื่องดังกล่าวไว้หรือไม่อย่างไร เพราะเป็น
เรื่องส าคัญที่ควรมี Action area plan ในพื้นที่ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพ่ือให้เห็นภาพพ้ืนที่ในบางส่วนหรืออาจจะเป็นการก าหนดขอบเขต (Boundary)  
ให้มีความชัดเจนมากกว่าการน าเสนอเป็นภาพ (Graphic) เพียงอย่างเดียว   
 5. มีข้อสังเกตจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การรักษาพ้ืนที่โล่งหรือ
พ้ืนที่สีเขียวรอบกรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการรักษาพื้นที่ 
green belt ไว้ ปัจจุบันผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครมีการก าหนดพื้นที่ 
green belt ไว้เช่นกัน แต่มาตรการที่ใช้บังคับนั้นไม่สามารถที่จะรักษาพ้ืนที่บริเวณนั้น ๆ  ไว้ได้ 
ซึ่ง green belt ของกรุงเทพมหานครจะอยู่ติดกับพ้ืนที่ปริมณฑล ประเด็นที่ 2  
ในพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้เกิดความสมดุลของผู้อยู่อาศัยในชุมชนต่าง ๆ พ้ืนที่สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่หากสามารถจัดหาได้ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่พ้ืนที่ที่เป็น Public space ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ควรต้องมีการจัดสรรไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น 
พื้นที ่บริเวณวัดหรือโรงเรียนสามารถน ามาใช้ร่วมกับพื้นที่สวนสาธารณะได้ 
โดยการแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 30 - 50 ของพ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ประเด็นที่ 3 การพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้าควรพิจารณา  
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 สถานีที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่จะก าหนดให้พื้นที่บริเวณนั้นมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเข้มข้น       
ส่วนสถานีที่ไม่ใช่จุดเปลี่ยนผ่านอาจจะต้องมีการออกแบบอีกประเภทหนึ่ง 
ที่ไม่มีการใช้พ้ืนที่เข้มข้นมากนัก และประเด็นที่ 4 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ของผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ที่ก าลังจะมีการปรับปรุงใหม่ อาจจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ  
ที่ เพ่ิมมากขึ้น จึงฝากให้บริษัทที่ปรึกษาฯ น ามาเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
ได้รับทราบและให้ความเห็นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการบังคับใช้ที่สอดคล้องกัน อาทิเช่น 
มาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับรถไฟฟ้าหรือย่านนวัตกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ เป็นต้น ซึ่งผังดังกล่าว 
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้ายังไม่แล้วเสร็จจะส่งกระทบผลต่อผังปริมณฑลอ่ืน ๆ  
ก็จะไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกันได้ จึงควรต้องเร่งด าเนินการการจัดท า                
ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 6. การน าเสนอของบริษัทที่ปรึกษาฯ ท าให้เห็นว่ามีจุดประสงค์เพ่ือการออกแบบ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ใหญ่ขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกประชาชน
ให้สามารถเข้าออกพ้ืนที่ส่วนกลางหรือเมื่อมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น  
การออกแบบผังเมืองควรให้มีการสัญจรน้อยลง โดยก าหนดจุดส าคัญ ๆ แต่ละจุด
ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสามารถท างานภายในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ ซึ่งประชาชน
เหล่านั้นจะเข้าไปในพื้นที่ศูนย์กลางก็ต่อเมื่อจ าเป็นต้องไปเท่านั้น ตัวอย่างเช่น  
การเดินทางเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ศูนย์ราชการ แหล่งบันเทิง สถานที่รองรับ
ผู้สูงอายุ หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งไม่มีในพ้ืนที่ของตนเอง การออกแบบเมือง
ควรมีการกระจายและลดการแออัดบริเวณศูนย์กลางเมือง  
 7. การวางผังพัฒนาในพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทั้ง 13 สาย  
300 กว่าสถานี นอกจากจะอยู่ ในพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว           
ยังมีพ้ืนที่อยู่ในที่ดินทุกประเภทด้วย ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ถือกฎหมาย
การวางผังเมืองซึ่งจะมีอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
และส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรต้องประสานงานกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองในการก าหนดการพัฒนาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ถึงแม้จะสร้าง   
ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ตาม  
 8. ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนก่อสร้างระบบราง 4 โครงการหลัก 
ได้แก่ 1. สายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต และบางซื่อ - ตลิ่งชัน และมีการก่อสร้างเพ่ิมเติม 
ตลิ่งชัน - ศาลายา และตลิ่งชัน - ศิริราช และด้านเหนือ สายรังสิต - ธรรมศาสตร์)  
2. การเชื่อมต่อระหว่าง บางซื่อ – พญาไท - หัวหมาก 3. การสร้างสถานีรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง กรุงเทพฯ - โคราช ระยะที่ 1 และโครงการรถไฟความเร็วสูง                
3 สนามบิน ของ EEC ซึ่งอยู่ในระหว่างการเร่งด าเนินการ ส าหรับแผนการก่อสร้าง
ระบบรางจะเชื่อมโยงกับแผนการใช้ที่ดินของการรถไฟ ซึ่งได้มีการวางแผน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางรถไฟ ตัวอย่างเช่น รถไฟสายสีแดง (เดิม) 
ได้ศึกษาการวางแผนแนวความคิดและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศาลายา หลักสี่ 
หลักหก และรังสิตเก่า ส าหรับสายสีแดง (ใหม่) บริเวณรังสิต ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการ 
ร่าง TOR เพ่ือจัดท าสายธนบุรี และสายโครงการ EEC ได้แก่ สายมักกะสัน - ศรีราชา 
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 และสถานีกลาง (พหลโยธิน) พ้ืนที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งมี 3 โครงการใหญ่ ได้แก่  
1. นิคม กม. 11 (ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมเรียบร้อย)  2. โครงการบางซื่อ 
ประกอบด้วย แปลง A B และ C และ 3. โครงการมักกะสัน ซึ่งที่ดินของการรถไฟ
ทุกแปลงได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์และการเชื่อมโยงของกรุงเทพมหานคร
และประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งได้ให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ศึกษาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
และโครงการที่มีความเชื่อมโยงด้วย 
 9. เห็นด้วยกับกรอบการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ทั้งเรื่องของผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง  
รวมทั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังฉบับใหม่ 
โดยได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทที่ปรึกษาฯ กล่าวได้ว่าภารกิจงานของ
กรุงเทพมหานครเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.  2561  
คาดว่าจะจัดท าแผนผังตามมาตรา 17 ครบทุกแผนผัง แต่ผังภาคอาจจะมีความล่าช้า 
โดยยังมีความกังวลถึงแนวทางในการประสานให้เป็นไปตามแผนในทิศทางเดียวกัน 
และเห็นด้วยกับผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเกี่ยวกับศูนย์มีนบุรี 
ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดเป็น Sub - center เนื่องจากทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
มีแนววงแหวนที่สามารถเข้าถึงได้ ขณะที่ทิศตะวันออกเป็นลักษณะวงแหวนที่เข้าถึงไม่ได้ 
ฉะนั้น จึงไม่มี Sub - center ในทิศตะวันออก และชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการให้ TOD 
ในพ้ืนที่รอบสถานีไฟฟ้า ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ พ.ศ. 2556 ได้ให้สิทธิพิเศษ
ระยะ 500 เมตร แต่ไม่ได้เป็นในลักษณะการให้ FAR โบนัส จะเป็นลักษณะการให้
สร้างอาคารใหญ่พิเศษในพ้ืนที่ได้ เช่น การให้สร้างอาคารที่มีขนาดเกิน 10,000 
ตารางเมตร ได้ในบริเวณรอบสถานีระยะ 500 เมตร แต่ในกรณี FAR โบนัสร้อยละ 20 
นั้น ต ้อ ง เป ็น การที ่เอ กชนสร ้างสิ ่งก ่อ ส ร ้า งที ่อ าน วยความสะดวก ให ้ก ับ
สาธารณประโยชน์ใน 5 กรณี ได้แก่ 1. ที่จอดรถสาธารณะในสถานีปลายทาง  
2. การก่อสร้างบ่อหน่วงน้ าในพื้นที่ของเอกชน 3. การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของ  
ผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่อยู่อาศัยเดิม 4. การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน 5. การสร้าง
สวนสาธารณะซึ่งกรุงเทพมหานครเล็งเห็นว่าหลังจากการก่อสร้างสถานีแล้วก็ย่อม
จะต้องมีการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีในระบบ TOD จึงให้สิทธิประโยชน์ในอาคารต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถที่จะเพิ่มความหนาแน่นได้ แต่ในทางปฏิบัติ ระยะ 500 เมตร  
สามารถท าได้เฉพาะบริเวณที่อยู่ริมถนนเท่านั้นเมื่อถัดไปจากนั้น ซอยจะมีลักษณะแคบ
จะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งควรต้องมีหน่วยงานหลักในการ
พัฒนาระบบ TOD.รอบสถานีอย่างจริงจัง หรือจัดท าในรูปแบบของผังเฉพาะหรือ
บรรษัทพัฒนาเมืองที่เข้ามาดูแลและขับเคลื่อนแนวทางต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 10. การใช้ FAR โบนัส ส าหรับอาคารประหยัดพลังงาน หน่วยงานใดจะเข้ามา
ตรวจสอบ และเห็นว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผังเมือง เนื่องจากเมื่ออนุญาต       
ให้สร้างอาคารที่สูงขึ้น จะเพ่ิมความหนาแน่นการอยู่อาศัยและการใช้พลังงานที่สูงมากขึ้น 
จึงควรตรวจสอบเกี่ยวกับข้อก าหนดการให้ FAR โบนัส ให้รอบคอบและครอบคลุม  
พร้อมทั้งมาตรการที่ชัดเจนด้วย 
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7.7 

 11. สืบเนื่องจากการพัฒนารถไฟฟ้าศูนย์มีนบุรี แบบ TDR ซึ่งใกล้กับพ้ืนที่ 
ก 1 โดยใช้ลักษณะการถ่ายโอนกับพ้ืนที่ ค 1 หรือในพ้ืนที่ของเขตกรุงรัตนโกสินทร์ 
ดังนั้น การพัฒนาศูนย์มีนบุรี ควรมีการศึกษาว่าจะมีอิทธิพลไปถึงยังพ้ืนที่ ก 1  
ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครด้วยหรือไม่ และการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน 
ซึ่งเป็นแบบ TUD ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองมีราคาที่ดินที่สูง   
แต่ขณะเดียวกันประชาชนต้องการพ้ืนที่โล่งกว้างมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาสถานีควร
ให้มีความสอดคล้องกับอาคารและพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสมด้วย  
 12. ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันถือเป็นครั้งแรกและคาดว่าจะมีการหารือ
ในลักษณะเดียวกันนี้ อีกในครั้งต่อไป นอกจากนี้  ควรมีการจัดท าในลักษณะ 
Workshop เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวคิดการออกแบบเมือง 
แนวคิด Green Belt หรือ Green Area ฯลฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
และจราจร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย  
ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ควรจะน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง    
และเหมาะสมต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทรำบ โดยให้น ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ผั ง เมื อ ง ไปพิ จ ำรณ ำประกอบในกำรวำงและจั ดท ำผั งภำค
กรุ งเทพมหำนครและปริมณฑลต่ อไป และให้ กรมโยธำธิ กำร 
และผังเมือง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรให้
คณะกรรมกำรผังเมืองทรำบเป็นระยะต่อไป 

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ที่ปิดประกำศ 90 วัน 
 แล้วไม่มีค ำร้อง 
 ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชน
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ตามมาตรา 22 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เมื่อครบ
ก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่  
กจ 0022/2664 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรม โย ธาธิ ก ารแล ะผั ง เมื อ ง  ขอ ราย งาน ผลการด า เนิ น ก ารขอ ง
คณะอนุกรรมการผังเมืองคณะต่าง  ๆ จ านวน 4 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 มีนาคม 2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 20 ก.พ. 61 
วาระท่ี 5 
หน้า 36  
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 15 มี.ค. 61 
วาระท่ี 3 
หน้า 7 - 8 
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7.8  
 

 1..คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวาง  
และจัดท าผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง ได้แก ่
    1) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม  
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  2) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม 
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม 
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง 
ได้แก ่
 1)  ผังเมืองรวมภูเก ็ต 
 2) ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
(ผังพ้ืนที่เปิดใหม่) 
 3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  -  ครั้งที่ 3/๒๕61 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง 
ได้แก่ 
 1).ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1 
 2) ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  
ตามมาตรา 22) 
 4. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 2/๒๕61 วันที่ 7 มีนาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 
 1) เรื่อง ธรรมนูญการผังเมือง 
 2) เรื่อง บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางผังและการบริหาร
จัดการด้านผังเมือง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน/จังหวัด      
  จ ำนวน 2 ฉบับ  
 ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
ชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และให้ความเห็นชอบการแก้ไข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 15 มี.ค. 61 
วาระที่ 5 
หน้า 42 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
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7.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.10 
 

กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 แล้วนั้น ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมดังกล่าว 
ทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่  13 ก  
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 13 ก มีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ปิดประกำศ 90 วัน 
  แล้วไม่มีค ำร้อง  
 ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวม
ชุมชนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามมาตรา 22 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นั้น 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน     
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เมื่อครบ
ก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจั งหวัดกาญจนบุรี ที่ 
กจ 0022/5282 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 

มติที่ประชุม รับทรำบ และให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จ านวน 5 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 25 เมษายน 2561) 
 1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
และข้อก าหนดผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่  1/2561 วันที่  12 มีนาคม ๒๕61 มีเรื่องเพ่ือทราบ 1 เรื่อง คือ  
เรื่องรายงานผลการด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนที่มาตราส่วน 1  : 4,000 ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (การจัดท าตัวอย่างแผนที่
ในรูปแบบ 3 มิติ) ที่ประชุมมีมติรับทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง คือ 
เรื่องการปรับปรุงรูปแบบผังเมืองรวมจังหวัด กรณีตัวอย่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี  
(ปรับปรุงครั้งที ่ 1) .ที่ประชุมมีมติให้ส านักผังประเทศและผังภาคน าข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการและให้น ามาเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย. 61 
วาระท่ี 3.1 
หน้า 6 – 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย. 61 
วาระท่ี 3.2 
หน้า 7 - 8 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดท า      
ผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
ได้แก ่
    1) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ     
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง 
  2) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ    
ผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง 
  3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ     
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง 
 3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 มีนาคม ๒๕61 มีเรื่องเพ่ือทราบ 1 เรื่อง คือ 
รายงานผลการประสานจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานเพ่ิมเติมในการประชุมคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง ครั้งที่ 2/25๖1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25๖1 
จ านวน 15 หน่วยงาน ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
ได้แก่ 
  1) ผังเมืองรวมชุมชนกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ ์ (ผังพื ้นที ่เป ิดใหม่)   
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 15 หน่วยงาน  
  2) ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ (ผังพ้ืนที่เปิดใหม่)       
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 13 หน่วยงาน   
  3) ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผังพ้ืนที่เปิดใหม่)    
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 13 หน่วยงาน  
 4. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 3/๒๕61 วันที่ 29 มีนาคม ๒๕61 มีการพิจารณาจ านวน 1 เรื่อง 
คือ บทที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและก ากับ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ  
  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 
ที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการวางผังและระบบฐานข้อมูล    
ด้านการผังเมืองที่ถูกต้องและทันสมัย 
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7.11 

 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์ที่  2 และให้น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 
ส่วนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เหลือให้น ามาเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ในครั้งต่อไป 
 5. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง  มีการประชุม 
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 4/๒๕61 วันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง       
คือ เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ผังพ้ืนที่เปิดใหม่) 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลแผนที่มำตรำส่วน 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 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้น าเรื่อง การรายงานผลการด าเนินการ
จัดท าข้อมูลแผนที่ มาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
การจัดท าตัวอย่างแผนที่ในรูปแบบ 3 มิติ มาน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยส านักวิศวกรรมการผังเมือง รายละเอียด ดังนี้   
 ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักวิศวกรรมการผังเมืองได้ด าเนินการ
จัดท าแผนที่ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในงานวางผังเมืองทุกระดับ 
รวมถึงภารกิจอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์ด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยในปัจจุบันได้จัดท าเป็นแผนที่ (Base.Map) ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 
 ๒. ข้อมูลแผนที่มาตราส่วน ๑.:.๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)         
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มี ๓ ประเภทหลัก ประกอบด้วย ข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หรือแผนที ่ GIS ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  
(Digital Orthophoto).และข้อมูลแบบจ าลองระดับความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model : DEM) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๑ ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หรือแผนที่ GIS มาตราส่วน 
๑ : ๔,๐๐๐ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ข้อมูลลายเส้น (Vector Data) และข้อมูล 
เชิงบรรยาย (Attribute Data) โดยข้อมูลเชิงบรรยายตามมาตรฐานการออกแบบข้อมูล 
(Database Design) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีจ านวน ๒๘ ชั้นข้อมูล ดังนี้  
๑) เขตการปกครอง ๒) สนามบิน ๓) อาคาร ๔) การใช้ที ่ดินปัจจุบันโดยรวม             
๕) เขตผังเมืองรวม ๖) พ้ืนที่อนุรักษ์ ๗) จุดควบคุมค่าพิกัด ๘) สถานที่ก าจัดขยะ  
๙) ตารางกริด ๑๐) แหล่งน้ า ๑๑) การจ าแนกการใช้ที่ดินโดยประมาณ ๑๒) กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
๑๓) การจ าแนกการใช้ที ่ด ินรวมแต่ละประเภท  14) เขตการปกครองท้องถิ ่น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61 
วาระท่ี 3.3 
หน้า 8 - 11 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๕) IMAGE CATALOG ของภาพถ่ายทางอากาศ ๑๖) ท่าเรือ ๑๗) การใช้ประโยชน์
ที่ดินอนาคต ๑๘) ถนนอนาคต (เส้นกลางถนน) ๑๙) ถนนอนาคต (เส้นขอบถนน) 
๒๐) ทางรถไฟ ๒๑) เส้นขอบทางรถไฟ ๒๒) แนวกลางถนน ๒๓) เส้นขอบถนน  
๒๔) จุดความสูง ๒๕) สิ่งก่อสร้างทั่วไป ๒๖) เส้นชั้นความสูง ๒๗) เขตพ้ืนที่จัดจ้าง 
และ ๒๘) บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
 ปัจจุบันข้อมูลแผนที่มาตราส่วน ๑.:.๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ 
   1. มีข้อมูลเชิงบรรยาย เป็นข้อมูลแผนที่ในระดับชุมชน เทศบาลและ 
ผังเมืองรวม (ไม่ครบทุกผัง) ซึ่งจะสามารถดูได้ว่าเป็นอาคารประเภทใด 
  2. ไม่มีข้อมูลเชิงบรรยาย เป็นข้อมูลแผนที่ระดับจังหวัด ปัจจุบันมี ๔๖ จังหวัด 
การจัดท าในลักษณะนี้จะใช้งบประมาณน้อยกว่า และสามารถจัดท าได้รวดเร็ว ซึ่งจะมีปัญหา 
คือ การน ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยส านักวิศวกรรมการผังเมือง มีแผนปรับปรุงข้อมูล   
แผนที่มาตราส่วน ๑.:.๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.(GIS).ให้มีข้อมูลเชิงบรรยาย 
ครบทุกจังหวัดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  ๒.๒ ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Digital.Orthophoto).คือ ข้อมูลภาพถ่าย        
ทางอากาศสีที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดเพ้ียน โดยมีระบบพิกัดอ้างอิง 
สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาดและรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่
ลายเส้นหรือแผนที่ภูมิประเทศ 
  ๒.๓ ข้อมูลแบบจ าลองระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation. Model. 
:.DEM) คือ ข้อมูลจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนของภูมิประเทศ มีค่าจุดห่างกัน 5 เมตร 
สามารถน าไปสร้างเส้นชั้นความสูง (Contour Line) ได้ 
 ๓. ข้อมูลแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการผังเมืองได้ทั้งระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ดังนี้ 
  ๓.๑ ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการวางแผน วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้งาน 
เพ่ือการวางผังเมืองในระดับต่าง ๆ  
  ๓.๒ ใช้ในการสร้างแบบจ าลองอาคารจากข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ความสูงอาคาร 
การใช้ประโยชน์อาคาร ประเภทอาคาร เป็นต้น 
  ๓.๓ ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง ๓ มิติ ด้วยข้อมูลแบบจ าลองระดับความสูง
เชิงเลข (DEM) และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Digital Orthophoto) 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การจัดท าข้อมูลแบบจ าลองระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : 
DEM) มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมากน้อยเพียงใดเพราะถ้ามีความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลมาก จะท าให้ความผิดพลาดมาก ขอฝากให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
คงจะต้องด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป และควรบรรจุไว้ในแผนงาน เนื่องจาก
ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบด าเนินการโดยเฉพาะท้องถิ่น 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.12 
 

 

 2. ขณะนี้ควรจัดท าแผนที่มาตราส่วน 1.:.4,000 ให้ครอบคลุมทุกลุ่มน้ าก่อน 
เพ่ือให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติจัดท ารายละเอียดและน ามาให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองก าหนดไว้ในแผนที่ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมือง     
และท าให้ประชาชนเข้าใจแผนที่มากยิ่งขึ้น แผนที่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ส าหรับขั้นตอนท่ีจะจัดท ารายละเอียดก็ควรเป็นขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ โดยให้น ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
  ผังเมืองไปด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เรื่อง กำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรวำงผังพัฒนำในพื้นที่รอบสถำนีรถไฟฟ้ำ 
 ขนส่งมวลชน 
 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2561 ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผังเมือง ครั้งที่ 2/2561.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ก าหนดวาระสืบเนื่อง 
เพื่อน าเรื่องการรายงานผลความก้าวหน้าในประเด็นการวางผังพัฒนาในพื้นที่
รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมาน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป กรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะจึงขอน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการผังเมือง รายละเอียดดังนี้ 
 การศึกษาการวางผังพัฒนาในพ้ืนที่ รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
จากเดิมการศึกษาการพัฒนารถไฟความเร็วสูง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
ความเหมาะสม และต าแหน่งที่ตั้งเพ่ือวางผังพัฒนาในพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง              
ใน 4 เส้นทางแรก ได้แก่ สายเหนือ (กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก) สายใต้ (กรุงเทพฯ - 
อ าเภอหัวหิน) สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - จังหวัดนครราชสีมา) สายตะวันออก 
(กรุงเทพฯ - จังหวัดระยอง) ซึ่งจะมีการพิจารณาขนาดของเมืองที่เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟ
ความเร็วสูง โดยมีหลักการพิจารณาจากขนาดของประชากรเมือง ขนาดของสถานี 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบทบาทความส าคัญของเมือง เช่น เป็นศูนย์กลางการพัฒนา          
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งโลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การศึกษา การสาธารณสุข และศูนย์ประชุมนานาชาติ 
  ปัจจัยการพิจารณาความเหมาะสมของสถานีที่ตั้ง  
 1. ด้านกายภาพของที่ตั้งสถานี ค านึงถึงการเข้าถึงที่สะดวก ในระยะ 1.5 กิโลเมตร 
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 
 2. ด้านการพัฒนาสถานีและระบบราง ให้ค านึงถึงความเหมาะสมด้านวิศวกรรม          
ด้านการก่อสร้างที่มคี่าชดเชยและค่าสิ่งปลูกสร้างต่ า 
 3. ด้านการพัฒนาเมืองและขนาดเมือง ให้ค านึงถึงพ้ืนที่ว่างโล่งสามารถรองรับ
การพัฒนาสูงและมีผลกระทบต่อประชาชนน้อย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61 
วาระท่ี 3.4 
หน้า 11 - 14 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  ส าหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟความเร็วสูง  
 1. เมืองขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมา และเมืองพัทยา           
มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การค้า การบริการ การประชุมและแสดงสินค้า 
การแข่งขันกีฬานานาชาติ และจังหวัดที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีแนวคิด
เป็นเมืองอุตสาหกรรม และการขนส่งโลจิสติกส์ 
 2. เมืองขนาดกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครปฐม อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 
 3. เมืองขนาดเล็ก ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุร ี
จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญของการขนส่งระบบราง จึงมีการเชื่อมต่อ
รถไฟความเร็วสูงในสนามบิน 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยทั้ ง 3 เส้นทาง จะมี เมืองพัทยาอยู่ ในเส้นทาง 
การพัฒนาหลักของโครงการ จึงขอยกตัวอย่างเมืองพัทยา ในการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ
สถานีรถไฟความเร็วสูง  
 จากการศึกษาพ้ืนที่ เมืองพัทยา พบว่า เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการค้า  
การท่องเที่ยว มีชุมชนหนาแน่นมากบริเวณใจกลางเมืองและตามแนวถนนหมายเลข 3 
(ถนนสุขุมวิท) และมีศักยภาพที่ส าคัญ คือ มีรถไฟความเร็วสูงผ่านใจกลางเมือง 
ขนานกับถนนสุขุมวิท การวิเคราะห์ความเหมาะสมที่ตั้งสถานีรถไฟความเร็วสูงและ
พ้ืนที่โดยรอบ  
 - ทางเลือกที่ 1 พัทยาเหนือ ที่ตั้งสถานีรถไฟพัทยา (สถานีเดิม) ห่างจาก
ศูนย์กลางเมือง 2 กิโลเมตร     
 - ทางเลือกท่ี 2 พัทยากลาง ที่ตั้งทางตอนเหนือของสถานีรถไฟพัทยาห่างจาก
ศูนย์กลางเมืองมาทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร  
 - ทางเลือกที่ 3 พัทยาใต้ ที่ตั้งทางตอนเหนือของสถานีรถไฟห้วยขวางห่างจาก
ศูนย์กลางเมืองมาทางทิศใต้ 8 กิโลเมตร  
 การวิเคราะห์ความเหมาะสม จะวิเคราะห์จากข้อดีและศักยภาพของพ้ืนที่  
ไม่ว่าจะเป็นสถานีเดิม ความหนาแน่นของชุมชน การเข้าถึงพ้ืนที่ ระบบการเชื่อมต่อ 
โมโนเรล และพ้ืนที่โล่งว่างที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเพ่ือลดต้นทุน จาก 3 พ้ืนที่ข้างต้น 
เมื ่อพ ิจารณาตามเกณฑ์ความเหมาะสมแล้วจะท าให ้ได ้ต ัว เลข ของผังพ้ืนที่
ตัวอย่างเช่น พื้นที่ที่ 3 ที่มีต้นทุนค่าที่ดิน ค่าทดแทน ค่าปลูกสร้างที่ต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
เมื่อเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมแล้ว จึงมาก าหนดแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองโดยรอบ
สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยาให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เมืองสีเขียว
เน้นการใช้นวัตกรรมสีเขียวและพลังงานสะอาด เมืองสุขภาพมีแหล่งพยาบาลพักฟ้ืน
ร่างกายและจิตใจ เมืองนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  สามารถเชื่อมต่อ                
ใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกพ้ืนที่ในเมืองและแหล่งแสดงสินค้าและเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ .ๆ 
แล้วจึงมาสู่ขั้นตอนการวางแผนและผังการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่รอบสถานี ดังนี้ 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

  1. ศึกษาการเจริญเติบโตทางประชากร เศรษฐกิจ  สังคม กายภาพ 
 2. ก าหนดขอบเขตและขนาดพ้ืนที่การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานี  
 3. ก าหนดแนวคิดการพัฒนาระดับเมืองและระดับพ้ืนที่ 
 4. ออกมาตรการด้านกฎหมายเพ่ือควบคุมพ้ืนที่พัฒนาในเบื้องต้น  
 5. วางและจัดท าหรือปรับปรุงผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่จะพัฒนา  
 6. วางแผนแม่บทและพ้ืนที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินฯ 
 7. ออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะบริเวณรอบสถานี 
 โดยทั้ง 7 ขั้นตอน จะด าเนินการควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการจัดรูปที่ดิน 
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรน าแนวคิดนี้ไปก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ 
เพ่ือให้หน่วยงานในโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้นทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส าหรับ เรื่องการวางผั งพัฒนาพ้ืนที่ รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนในพ้ืนที่ 
คงต้องน าแนวคิดนี ้ไปก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ 
เพื่อให้หน่วยงานในโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้นทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส าหรับเรื่องการวางผังพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร     
และปริมณฑลมีกว่า 300 สถานี ได้มีแนวคิดอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน  
และเรื่องพื้นที่ชานเมืองรอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง จากการหารือกับส านักงาน 
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรยังมีความกังวลเรื่องการสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนมาสร้างบ้านเรือนในบริเวณพ้ืนที่สถานี เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า 
และการเข้าถึงพ้ืนที่ซึ่งเป็นเรื่องการวางผังเมืองโดยตรง จึงขอให้การวางผังเมืองพิจารณา
ถึงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วย 
 2. ส าหรับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจะอยู่ในอ านาจ 
หน้าที่ของส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีศักยภาพและงบประมาณที่จะสามารถพัฒนา
พ้ืนที่ดังกล่าวได้ แต่ถ้ามีข้อปัญหาใด ๆ จะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปช่วยเหลือ
ก็สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานครควรจะต้องรายงานความก้าวหน้า
ในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าต่อคณะกรรมการผังเมืองเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 3. พ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าจะมีบางพ้ืนที่เป็นที่ดินของเอกชนแล้ว 
จึงต้องก าหนดวิธีการพัฒนาเพ่ือลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ในเบื้องต้น
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้นโยบายว่าให้ใช้การจัดรูปที่ดิน ด้วยระบบ
การเวนคืนที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือน ามาสร้างระบบสาธารณูปโภคและจัดพื้นที่
โดยรอบให้มีความเหมาะสมแก่การพัฒนา ดังนั้น ปัญหาที่เกรงว่าจะมีเอกชน
มาซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบสถานี จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป อีกทั้ง ในพ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะ
อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดหรือผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนที่ถูกก าหนดข้อห้ามไว้แล้ว  
ไม่สามารถด าเนินการอย่างอ่ืนได้คงต้องรอโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วเสร็จ
เสียก่อน 
  

 

  

 



- 266 - 

ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.13 
 
 
 
 
 
 

 
7.14 

 
 
 

 

 4. เส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพมหานคร - จังหวัดนครราชสีมา 
จะมีสถานีที่ประเทศจีนเป็นผู้ออกแบบจ านวน 4 สถานี ขณะนี้ได้ออกแบบร่างครั้งที่ 1 
เพ่ือน ามาเสนอส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยมีสภาสถาปนิก
เป็นผู้ร่วมให้ความเห็นด้วย จึงเห็นควรเร่งด าเนินการในการวางและจัดท าผังบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าเพ่ือป้องกันการกว้านซื้อที่ดินของเอกชน 
 5. การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ  จะสามารถใช้มาตรการ 
การจัดรูปโดยวิธ ีการเวนคืนที ่ด ินได้ แต่ในพื ้นที ่กรุง เทพมหานครจะล าบาก 
เพราะการเวนคืนเพ่ือน ามาพัฒนาจะต้องเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น
ไม่สามารถสร้างห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมได้ 
 6. สถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น สถานีจตุจักร ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
ยังไม่เคยน ามารายงานผลให้คณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ ถนนสายต่าง.ๆ ที่เชื่อมต่อสถานีหลัก ทั้งถนนสายย่อยมีหน่วยใด 
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาจจะต้องเชิญส านักผังเมืองกรุงเทพมหานครมาน าเสนอ 
ให้คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือทราบต่อไปด้วย 

7. ทั้งหมดเป็นเรื่องของการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ฉะนั้นการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวก็จะเลือกวิธีการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนที่ดิน 
หรือการใช้ที่ดินของรัฐมาเปิดประมูลและด าเนินการ หรือการใช้พ้ืนที่ด้านนอกที่ยังไม่มี
การตั้งถิ่นฐานมากนักมาใช้วิธีการจัดรูปที่ดินหรือเวนคืนที่ดิน เพ่ือให้พื้นที่นั้นมีระเบียบยิ่งขึ้น 
เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทรำบ โดยให้น ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
  ผังเมืองไปด ำเนินกำรในส่วนที่เกี ่ยวข้องต่อไป .และให้น ำผล 
  กำรด ำเนินกำรในเรื่องนี้มำรำยงำนให้คณะกรรมกำรผังเมืองทรำบ
  เป็นระยะ ๆ ต่อไป 

เรื่อง รำยงำนกำรแต่งตั้งกรรมกำรผังเมืองแทน พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน ซึ่งได้ขอลำออก 
 บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 อนุมัติแต่งตั้ง  
พลเอก เกษม  ยุกตวีระ เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองแทน พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน 
ที่ได้ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ
ตามส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร 0508/10549 ลงวันที่  
10 เมษายน 2561 และหนังสือ ที่ นร 0508/11216 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกำศ 90 วัน แล้วไม่มีค ำร้อง 
  จ ำนวน 2 ผัง 
 1.  ผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ตามท่ีคณะกรรมการผังเมือง 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นั้น 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61 
วาระท่ี 3.5 
หน้า 14  
 
 
 
 
ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 23 พ.ค. 61 
วาระท่ี 3.1 
หน้า 8 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ..2558 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี 
ที่ สห 0022.4/3163 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
 2. ผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่คณะกรรมการผังเมือง 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นั้น 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน 
เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 เมื่อครบก าหนด 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0022/10684 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  

มติที่ประชุม รับทรำบ และให้ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 
คณะต่าง ๆ จ านวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561) 
 1.  คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 เมษายน ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
ได้แก ่
   1) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม  
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง 
 2) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง 
 3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้ปรับปรุงผัง 
 2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 5/๒๕61 วันที่ 26 เมษายน ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง คือ  
   1) ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 
ตามมาตรา 26/1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  2) ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บ ังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 26/1 ที่ประชุมมีมติเห็นควร
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ิมเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาและให้น ากลับมาเสนอ 
ต่อคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมืองอีกครั้งหนึ่ง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 23 พ.ค. 61 
วาระท่ี 3.2 
หน้า 8 - 9 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.16 

 

 3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 4/๒๕61 วันที ่2 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง คือ  
  1) ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ประชุมมีมตริับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 15 หน่วยงาน  
  2) ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูล
ของหน่วยงาน จ านวน 10 หน่วยงาน  
 3) ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูล
ของหน่วยงาน จ านวน 13 หน่วยงาน  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง  ๆจ านวน 5 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที ่11.พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561) 
 1. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอแก้ไข         
หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม 
  - ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง 
ได้แก ่
   1).เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ โดยเป็นค าร้องด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินทั้งสิ้น จ านวน 4 เรื่อง ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ยกค าร้อง 
   2) เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
โดยเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 3 เรื่อง ที่ประชุมมีมติเห็นควร
ให้ยกค าร้อง และค าร้องด้านอื่น ๆ จ านวน 1 เรื่อง ที่ประชุมมีมติไม่ถือเป็นค าร้อง 
 2.  คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง มีการประชุม        
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 5 ผัง 
ได้แก่ 
 1) ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 23 หน่วยงาน   
  2) ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ประชุม 
มีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 20 หน่วยงาน   
  3) ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประชุมมีมติ 
รับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 14 หน่วยงาน   
  4) ผังเมืองรวมชุมชนเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ประชุมมีมติ
รับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 12 หน่วยงาน   
  5) ผังเมืองรวมชุมชนหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมมีมติ 
รับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 11 หน่วยงาน   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 29 มิ.ย. – 
1 ก.ค. 61 
วาระท่ี 3.1 
หน้า 12 - 13 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุมจ านวน 
1 ครั้ง 
  -  ครั้งที่ 6/๒๕61 วันที ่30 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง คือ  
   1) ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  2) เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
(ผังพ้ืนที่เปิดใหม่) ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ 
  3) เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 26/1 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ 
 4. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
 - ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕61 มีการพิจารณาจ านวน 2 เรื่อง 
คือ  
  1) เรื่อง กรุงเทพมหานครในฐานะหน่ วยงานท้องถิ่นขออนุมัติ
ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 
  2) เรื่อง ขอยกเลิก “ผู้มีอ านาจในการวางและจัดท าผัง” ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   
 5. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดท า            
ผังเมืองรวม มีการประชุมจ านวน 1 ครั้ง 
 - ครั้งที่ 6/๒๕61 วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 
4 เรื่อง คือ  
  1) การประเมินผลการเปลี ่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ ่งแวดล้อม  
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ให้ปรับปรุงผัง 
  2) การประเมินผลการเปลี ่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ ่งแวดล้อม  
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง 
  3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ ่งแวดล้อม  
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ให้ปรับปรุงผัง 
  4) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้ปรับปรุงผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

7.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.18 

 

 

 
 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองคณะต่าง ๆ  จ านวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที ่18 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2561) 
 1. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 มิถุนายน  ๒๕61 มีการพิจารณาจ านวน 1 ผัง 
คือ ค าร้องผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3) มีค าร้องทั้งสิ้น จ านวน 163 ฉบับ 596 ราย 63 เรื่อง  
  1) ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 23 เรื่อง ที่ประชุมมีมติเห็นควร 
ให้ตามค าร้อง จ านวน 3 เรื่อง และเห็นควรยกค าร้อง จ านวน 20 เรื่อง 
   2) ค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 39 เรื่อง 
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ตามค าร้องบางส่วน จ านวน 2 เรื่อง และเห็นควรยกค าร้อง 
จ านวน 37 เรื่อง 
  3) ค าร้องด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง จ านวน 1 เรื่อง ที่ประชุมมีมติ 
เห็นควรยกค าร้อง 
 2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 6/๒๕61 วันที ่16 กรกฎาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 1 ผัง 
คือ ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่ประชุมมีมติ
รับทราบข้อมูลของหน่วยงานทั้ง ๒1 หน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง  รำยงำนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ปิดประกำศ 90 วัน แล้วไม่มีค ำร้อง 
 จ ำนวน 2 ผัง ได้แก่ 
 1. ผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ตามที่
คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นั้น 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ  
90 วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์
ที่ นว 0022/5702 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
 2.  ผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามที่คณะกรรมการผังเมือง 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นั้น 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม ไปตรวจดูและยื่นรายละเอียดค าร้อง
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 24 ก.ค. 61  
วาระท่ี 3.2  
หน้า 8 - 9 
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(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
7.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การผ ังเม ือง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2561 เมื ่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตาม
หนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย 0022.2/5225 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ ำนวน 13 ฉบับ  
 ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชน
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ผังเมืองรวมชุมชน 
บ้านค่าย - มาบข่า จั งหวัดระยอง ผั งเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ผังเมืองรวมชุมชนก าแพง จังหวัดสตูล  
ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร ผังเมืองรวม
เมืองสุพรรณบุรี ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  และผังเมืองรวม เมืองแกลง  
จังหวัดระยอง แล้วนั้น  
 ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมทั้ง 13 ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 
ตอนที่ 1 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561  
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561     
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 1 ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 
 3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง           
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 
ตอนที่ 8 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
 4 . กฎ กระท รวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั ง เมื อ งรวมชุ มชนบ างสะพ าน น้ อ ย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  
เล่ม 135 ตอนที่ 13 ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561  
 5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 13  ก มีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561  
 6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก าแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. 2561       
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 28 ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 20 เมษายน 2561 
 7. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 
ตอนที่ 31 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  
  

 
 
 
 
 
ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 24 ก.ค. 61  
วาระท่ี 3.3  
หน้า 9 - 10 
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 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. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
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 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135  ตอนที่ 43 ก  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561  
 13. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561        
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 48 ก มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 
คณะต่าง ๆ จ านวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561) 
 1..คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติ ดตามเร่งรัดและประเมินผลการวาง 
และจัดท าผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน 2 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 
ได้แก่  
   1) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  2) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 23 ส.ค. 61  
วาระท่ี 3.1  
หน้า 5 - 7 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   4) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา  
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 
ได้แก ่ 
  1) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผังโดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๖   
 2) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงาน
การประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง 
โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 4) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงาน
การประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 
 2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง 
ได้แก่  
  1) ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผังพ้ืนที่
เปิดใหม)่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ – นางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี (ผังพ้ืนที่เปิดใหม่)  
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี 
 3..คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม 
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง 
ได้แก่    
  1) ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีค าร้อง
ทั้งสิ้น จ านวน 1 ฉบับ 1 ราย 1 เรื่อง โดยเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ประชุม
มีมติ เห็นควรยกค าร้อง 
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  2) ค าร้องผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) มีค าร้องทั้งสิ้น 
จ านวน 111 ฉบับ 103 ราย 31 เรื่อง โดยแยกเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน 18 เรื่อง ค าร้องด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง จ านวน 5 เรื่อง ค าร้องด้าน
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 6 เรื่อง  และค าร้องด้านอื่น ๆ จ านวน 2 เรื่อง 
ผลการพิจารณามีดังนี้ 
   2.1.ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 18 เรื่อง) ที่ประชุม
มีมติ เห็นควรยกค าร้องทั้งหมด 
  2.2 ค าร้องด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง (จ านวน 5 เรื่อง) ที่ประชุม
มีมติ เห็นควรยกค าร้องทั้งหมด 
  2.3 ค าร้องด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 6 เรื่อง) 
ที่ประชุมมีมติ เห็นควรยกค าร้องทั้งหมด 
  2.4 ค าร้องอ่ืน (จ านวน 2 เรื่อง) ที่ประชุมมีมติ เห็นควรยกค าร้อง
ทั้งหมด 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชน ที่ปิดประกำศ 90 วัน แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 3 ผัง  
 1. ผังเมืองรวมชุมชนไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
  ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2560 นั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าว 
ไปปิดประกาศ 90 วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่น 
ค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่  27 เมษายน 2561 ถึงวันที่  
25 กรกฎาคม 2561 เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือ 
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0022/18287 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

 2. ผังเมืองรวมชุมชนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  ตามที่ คณะกรรมการผั งเมื องได้ พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ เมื่ อวันที่  
17 พฤศจิกายน 2560 นั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าว 
ไปปิดประกาศ 90 วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้อง 
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่  4) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน 2561 ถึงวันที่  
18 กรกฎาคม 2561 เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0022/15989 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

 3. ผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
  ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2560 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 
90 วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และ พระราชบัญญัติการผังเมือ ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 23 ส.ค. 61  
วาระท่ี 3.2 
หน้า 7 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 

7.22 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ ำนวน 4 ฉบับ 
  ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
ชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 การขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประเด็นเรื่องขอแก้ไขข้อก าหนด ข้อ 23 การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. 1 - 11 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประเด็นเรื่อง
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ 11 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว) และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ประเด็นเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
หรือผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(สีน้ าเงิน) บริเวณหมายเลข 10.24 ให้สามารถพัฒนาโครงการที่พักอาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) แล้วนั้น 
 ขณะนี้ผังเมืองรวม ทั้ง 4 ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561          
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 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        
จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  
เล่ม 135 ตอนที่ 60 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561  
 จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุมชน ที่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วในปัจจุบันมีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 311 ผัง เป็นผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน 73 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
จ านวน 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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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

7.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.24 

เรื่อง กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
 เนื่องจากในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ตามโครงการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองคงจะได้ด าเนินการรายงาน
ความก้าวหน้า โดยเฉพาะของจังหวัดตราดด้วย แต่เนื่องจากคณะอนุกรรมการ 
สิทธิประโยชน์ก าหนดพ้ืนทีแ่ละศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนที่มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน มีความประสงค์ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ช่วยเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เหมือนเช่นเดียวกับโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจึงขอฝากให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะกรรมการผังเมืองช่วยเร่งรัดด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม รับทรำบ และให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดต่อไป  

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 
คณะต่าง  ๆจ านวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1๕ สิงหาคม 2561 – 7 กันยายน 2561) 
 1..คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
 - ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 1 ผัง 
ได้แก่.ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท (เพ่ิมเติม) มีค าร้องที่ต้องพิจารณา
เพิ่มเติมทั ้งสิ ้น จ านวน.335 ฉบับ 316 ราย 13 เรื่อง โดยแยกเป็นค าร้องด้าน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 5 เรื่อง และค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 8 เรื่อง ผลการพิจารณามีดังนี้ 
   1.1 ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 5 เรื่อง) มีมติเห็นควร
ยกค าร้องทั้งหมด 
  1.2 ค าร้องด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 8 เรื่อง) มีมติ
เรื่องที่ 1 เห็นควรให้ตามค าร้องบางส่วน เรื่องที่ 2 - 8 เห็นควรยกค าร้อง 
 2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมมีการประชุม จ านวน 1 ครัง้ 
 - ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 28 สิงหาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 
ได้แก่  
  1. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  2. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 23 ส.ค. 61  
วาระ 5 
หน้า 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 20 ก.ย. 61  
วาระ 3.1 
หน้า 6 - 8 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕๘.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง 
โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. ๒๕๕๘  
 4. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จ านวน 2 ครั้ง 
             - ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง ได้แก ่ 
   1. เรื ่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมเมือง เดชอุดม - โพนงาม 
จังหวัดอุบลราชธานี (ผังพ้ืนที่เปิดใหม่) ตามมาตรา 22 (สืบเนื่องจากการประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ครั้งที่ 24/2558).ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมเมืองเดชอุดม - โพนงาม จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี น าข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบกับส านัก
ผังเมืองรวม กองนิติการ และส านัก/กองที่เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  2..เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช.พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 26/1 (สืบเนื่องจากการประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 เมษายน 
พ.ศ. 2561) จ านวน 2 ประเด็น       
   ประเด็นที่  1 ขอแก้ไขข้อก าหนดระยะถอยร่นริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4013 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (นครศรีฯ – ปากพนัง) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 (ตอนเลี่ยงเมือง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตามความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  3. เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี  
(ผังพ้ืนที่เปิดใหม่) ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวม 
ชุมชนหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
และตรวจสอบกับส านักผังเมืองรวม กองนิติการ และส านัก/กองที่ เกี่ยวข้อง 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  - ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 7 กันยายน ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
ได้แก ่
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   1. ผังเมืองรวมชุมชนเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ (ผังพ้ืนที่เปิดใหม่)  
ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนเสนางคนิคม 
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ านาจเจริญ 
น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  
และตรวจสอบกับส านักผังเมืองรวม กองนิติการ  และส านัก/กองที่เกี่ยวข้อง
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  2. ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ผังพื้นที่เปิดใหม่) 
ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี โดยให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานีน าข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบ
กับส านักผังเมืองรวม กองนิติการ และส านัก/กองที่ เกี่ยวข้อง  ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  3. ผังเมืองรวมชุมชนก าแพงดิน จังหวัดพิจิตร (ผังพื้นที ่เปิดใหม่)  
ตามมาตรา 22 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมชุมชนก าแพงดิน 
จังห วัดพิจิต ร  โดย ให้ส านัก ผัง เมือ งร วม น าข้อ สัง เก ตและข้อ เสนอแน ะ  
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ.ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบกับกองนิติการ 
และส านัก/กองที่ เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาต่อไป  
ทั้งนี้ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักผังเมืองรวมและส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตรร่วมกันพิจารณาในประเด็นพื้นที่จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
อีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินขอให้น าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ เพ่ือทราบก่อนน าเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง  รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน 
  จ ำนวน 2 ผัง  
 ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
ชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี และการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 แล้วนั้น  
 ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง 
ให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวม เรียบร้อยแล้ว  โดยได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 63 ก มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
 2..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 66 ก มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 20 ก.ย. 61  
วาระ 3.2 
หน้า 8 - 9 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 

7.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือโปรดทราบ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/
ชุมชน ที่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วในปัจจุบันมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 312 ผัง  
เป็นผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน 73 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน 239 ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง และกำรทบทวน 
 นโยบำยเรื่องกำรจัดสรรที่ดินเพื่ อกำรอยู่อำศั ยในที่ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีเขียว)  
 คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - แนวความคิดหรือนโยบายต่าง ๆ ของผังเมืองที่มีความเห็นแตกต่างกัน เช่น 
เรื่องการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บางท่านคิดว่าไม่ใช่กิจกรรมหลัก แต่บางท่านคิดว่าควรเป็นกิจกรรมหลัก ซึ่งจะมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป จึงขอเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
หารือร่วมกันเพื่อก าหนดแนวคิดต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
เรื่องพระราชบัญญัติการผังเมืองที่ก าลังปรับปรุงแก้ไขควรน ามาเสนอให้คณะกรรมการผังเมือง
ได้ทราบถึงกรอบแนวความคิดพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ด้วย  

มติที่ประชุม  รับทรำบ.และให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองรับข้อเสนอแนะ 
  เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป          

เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน จ ำนวน 2 ผัง 
  ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน 
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 และผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั้น  
  ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ    
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 79 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 5 ตุลาคม 2561  
 2..กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี            
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 81 ก มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
 จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุมชน ที่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วในปัจจุบัน  มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 314 ผัง เป็นผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน 73 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
จ านวน 241 ผัง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 
 
 
 
 
ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 20 ก.ย. 61  
วาระ 5 
หน้า 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 10/2561 
วันที่ 26 ต.ค. 61  
วาระ 3.1 
หน้า 5 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

7.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.29 
 

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน ที่ปิดประกำศ 30 วัน และ 90 วัน         
  แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 2 ผัง  
 1. คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในประเด็นด้านการปรับปรุง
บัญชีท้ายกฎกระทรวง จ านวน 2 เรื่อง และด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน 1 เรื่อง นั้น     
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 30 วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 26/1 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561  
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ                  
ที่ ชย 0022.4/12650 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 
 2. คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้ผังเมืองรวมชุมชนด าเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ 
- ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นั้น     
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นรายละเอียดค าร้องตามมาตรา 
23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดราชบุรี                   
ที่ รบ 0022/25565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จ านวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่  7 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561) 
 1. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม
จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 กันยายน ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง 
ได้แก่  
  1) เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด มีค าร้อง
ทั้งสิ้น จ านวน 111 ฉบับ 111 ราย 6 เรื่อง โดยแยกเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน 3 เรื่อง และค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 3 เรื่อง 
ผลการพิจารณามีดังนี้ 
   1.1 ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 3 เรื่อง) มีมติเห็นควร
ยกค าร้องทั้งหมด  
   1.2 ค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 3 เรื่อง).
มีมติเห็นควรยกค าร้องทั้งหมด 
   

ครั้งที่ 10/2561 
วันที่ 26 ต.ค. 61  
วาระ 3.2 
หน้า 5 - 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 10/2561 
วันที่ 26 ต.ค. 61  
วาระ 3.3 
หน้า 6 - 7 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค าร้อง 
ทั้งสิ้น จ านวน 9 ฉบับ 9 ราย 6 เรื่อง โดยแยกเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน 2 เรื่อง และค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 4 เรื่อง 
ผลการพิจารณามีดังนี้ 
   2.1 ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 2 เรื่อง) มีมติเห็นควร
ยกค าร้องทั้งหมด 
   2.2 ค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ านวน 4 เรื่อง) 
มีมตเิห็นควรยกค าร้องทั้งหมด 
 2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมมีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 กันยายน ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 10 ผัง 
ได้แก่  
  1. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 
  2. การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558                
ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผั งเมืองรวม 
เมืองสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558  
   3. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558  
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง 
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558 
   4. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558         
ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ ปรับปรุงผังเมืองรวม 
ชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558 
  5. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย  – แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวม 
ชุมชนเด่นชัย – แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558 
   6. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนก าแพงเพชร – นาสีทอง จังหวัดสงขลา  
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนก าแพงเพชร – 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. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2555  
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวม 
ชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  พ.ศ. 2555 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 
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7.31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10. การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม 
พ.ศ. 2558 
 3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน 1 ครั้ง 
 - ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 2 ผัง 
ได้แก่  
  1. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุม  
มีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 12 หน่วยงาน 
  2. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านด่านเก่า จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน จ านวน 14 หน่วยงาน  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนท่ำแซะ - เนินสันติ จังหวัดชุมพร ที่ปิดประกำศ        
       90 วัน แล้วไม่มีค ำร้อง  
 ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ 
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 นั้น     
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23  
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เมื่อครบก าหนด
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0022/18038  
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 
คณะต่าง  ๆจ านวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่  12 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561) 
 1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง 
  - ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
ได้แก ่ 
   1. ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีมติ
เห็นชอบในหลักการ 
   2. ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 26/1 จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 11/2561 
วันที่ 23 พ.ย. 61  
วาระ 4.1  
หน้า 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 11/2561 
วันที่ 23 พ.ย. 61  
วาระ 4.2  
หน้า 44 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.1 ขอแก้ไขร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากเดิม “ไม่เกินร้อยละห้า” ขอแก้ไขเป็น  
“ไม่เกินร้อยละสิบ” 2 บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข 4.23 และบริเวณหมายเลข 4.42 
มีมตเิห็นชอบตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    2.2.ขอแก้ไขร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากเดิม “ไม่เกินร้อยละสิบ”.ขอแก้ไขเป็น 
“ไม่เกินร้อยละสิบห้า” 1 บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข 4.33 มีมติเห็นชอบตามความเห็น
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
   3. ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 
ตามมาตรา 26/1 ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) โดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดให้สามารถขยายพ้ืนที่หรือขยายขนาดของกิจการ
โรงงานที่ประกอบกิจการมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ  
มีมตเิห็นชอบตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 2. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดท า
ผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน 1 ครัง้ 
 - ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 
ได้แก่  
  1..การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองล าพูน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติ  
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผัง 
  2. การประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2554        
ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยไม่ปรับปรุงผัง 
  3. การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556        
ที่ประชุมมีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน าเรื่องกลับไปพิจารณาเพ่ิมเติมข้อมูล 
ให้ครบถ้วน แล้วน ากลับมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการผังเมืองอีกครั้ง 
   4. การประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555 ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบรายงานการประเมินผลผัง โดยให้ปรับปรุงผัง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมจังหวัด/ชุมชน ที่ปิดประกำศ 30 วัน และ 90 วัน                  
       แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 2 ผัง  
 1. ผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ 
  ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ 
จังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรา 22 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นั้น กรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 90 วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เมื่อครบก าหนด 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.33 
 
 
 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0022/26704 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
 2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558  
  คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1 ในประเด็นด้านการปรับปรุงบัญชีท้าย 
กฎกระทรวงฯ จ านวน 1 เรื่อง และด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 
1 เรื่อง เมื่ อวันที่  25 เมษายน 2561 นั้ น  กรมโยธาธิการและผั งเมื องได้น า 
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ 30 วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นรายละเอียดค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เมื่อครบก าหนดปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียดตามหนังสืออุบลราชธานี อบ 0022.4/ 21456 ลงวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2561 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จ านวน 1 คณะ ดังนี้  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 
2561) 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางและจัดท าผังเมือง มีการประชุม       
จ านวน 1 ครั้ง  
 - ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕61 มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
ได้แก่  
  1..ผังเมืองรวมชุมชนห้างฉัตร จังหวัดล าปาง.มีมติรับทราบข้อมูลของหน่วยงาน       
จ านวน 12 หน่วยงาน 
 2. ผั งเมืองรวมชุมชนเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล .มีมติ รับทราบข้อมูล 
ของหน่วยงาน จ านวน 10 หน่วยงาน  
 3..ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา.(ปรับปรุงครั้งที่  1).มีมติรับทราบข้อมูล 
ของหน่วยงาน จ านวน 19 หน่วยงาน 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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รายนามคณะผู้จัดท า 

 
1.  นายสุเทพ  ประเทืองโภคเจริญ ผู้ก ากับดูแล 
 นักผังเมืองช ำนำญกำรพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ 
 
2.  นายปองพล  ทองสมจิตร  ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
 นักวิเครำะห์ผังเมืองช ำนำญกำรพิเศษ 
 หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรผังเมือง 
 
3.  น.ส.กนกวรรณ วังจินา  ผู้จัดท าและสรุป  
 นักวิเครำะห์ผังเมืองปฏิบัติกำร  เรียบเรียงข้อมูล 
 
4.  น.ส.อาจรีย์ ภักดีสุข ผู้จัดท าและสรุป 
 พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป เรียบเรียงข้อมูล 
 
5.  น.ส.ขวัญวรา นพพันธ์ ผู้จัดท าเอกสาร 
 เจ้ำหน้ำที่นิติกร 


