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สาร 
พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

เนื่องในโอกาสจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

พุทธศักราช 2564 

................ 

 รัฐบาลมีวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศใหมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ 
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาประเทศใหกาวไปขางหนา
ดวยความม่ันคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ตลอดจนสรางเศรษฐกิจของประเทศใหแข็งแกรง  
และมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยอยูบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกันอยางสมดุล 
 
 การพัฒนาประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน จําเปนตองมีการวางแผน  
การกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหเปนไปในบริบทเดียวกัน ซึ่งการผังเมือง
เปนเครื่องมือสําคัญ เพื่อนํามาใชในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศ 
ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีกําหนดใหรัฐพึงดําเนินการวางแผนการใชท่ีดิน 
ของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีและศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
โดยการจัดใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
พัฒนาเมืองใหมีความเจริญ โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ี โดยการพัฒนา 
ดานการผังเมืองจําเปนตองมีกฎหมายรองรับเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ  
รัฐบาลจึงดําเนินการเรงรัดใหมีการปรับปรุงกฎหมายผังเมืองใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาเชิงพื้นท่ี  
ของประเทศ และไดประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
2562 เพื่อสนับสนุนใหเกิดการวางแผนการพัฒนาพื้นท่ีของประเทศในทุกระดับ รวมท้ังการพัฒนา 
เชิงพื้นท่ีในมิติตาง ๆ เพ่ือเตรียมรองรับการพัฒนาท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของอยางเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการผังเมืองของประเทศอยางยั่งยืน 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ผมหวังวาการจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ฉบับนี้ จะเปนปฐมบทเพื่อใหทุกภาคสวนไดรับทราบ 
ถึงความกาวหนาของการดําเนินงานดานผังเมือง อีกท้ังมีสวนรวมขับเคลื่อนและพัฒนาดานการผังเมือง 
ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอม เพื่อเปนเคร่ืองมือการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศใหบรรลุวิสัยทัศนของประเทศไทยตอไป 

 
 

 

 

 

 

         พลเอก 
  (ประวิตร  วงษสุวรรณ) 

                                                     รองนายกรัฐมนตรี 
                                                    ประธานกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
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สาร 
พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

เนื่องในโอกาสจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

พุทธศักราช 2564 

................ 

  กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานซึ่งมีหนาท่ีหลักในการดูแลประชาชนในทุกชวง 
ของชีวิต ผานกลไกในมิติตาง ๆ ตามหนาท่ีและอํานาจท่ีไดรับมอบหมาย โดยการผังเมืองถือวาเปนหนึ่ง 
ในหนาท่ีหลักของกระทรวงมหาดไทยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนภารกิจท่ีชวยสนับสนุน 
ใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ตลอดจน 
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม ควบคูไปกับการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม หรือพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม  
  นับตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม 2495 ที่พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 
ไดมีการประกาศใชบังคับเปนกฎหมายดานการผังเมืองฉบับปฐมฤกษของไทย กระทรวงมหาดไทย 
ไดดําเนินภารกิจดานการผังเมืองมาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม จากการเปล่ียนแปลงท้ังสภาพ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม จึงไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายผังเมือง เพื่อใหสอดคลอง 
กับบริบทของประเทศใหมากท่ีสุด ในการประกาศใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เมื่อวันท่ี 
14 กุมภาพันธ 2518 ซึ่งถือไดวาเปนกฎหมายดานการผังเมืองท่ีไดมีการนํามาเปนหลักสําหรับดําเนินการ
วางและจัดทําผังเมืองมากวา 40 ป และมีการประกาศบังคับใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนจํานวนมาก 
ในชวงระยะเวลาดังกลาว กระทรวงมหาดไทยยังคงดําเนินการศึกษาและพัฒนากฎหมายผังเมือง 
อยางตอเน่ือง เพื่อใหการผังเมืองกาวทันกับการเปล่ียนแปลง สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ 
ยุทธศาสตรชาติ  และอื่ น ๆ จึ งไดมี การบังคับใชพระราชบัญญัติ การผั งเมือง พ.ศ 2562  
ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งถือเปนกฎหมายหลักดานการผังเมือง ฉบับท่ี 3 ท่ีไดประกาศบังคับใช 
  

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้ไดนําพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาศึกษาและปรับปรุง 
ใหสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ซึ่งไดมีการเพ่ิมเติมหลักการ 
และแนวทางการปฏิบัติดานการผังเมืองหลายประการ อาทิ กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีเฉพาะคณะกรรมการผังเมือง  
การกําหนดใหมีผังนโยบายระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อมีกรอบนโยบาย  
การใชประโยชนพื้นท่ีตั้งแตระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดเพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีเฉพาะผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ กําหนดใหมีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เพื่อใหเปนหลักการพื้นฐาน 
ใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน และการจัดทํารายงาน
ประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งปนี้นับเปนปแรก 
ท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทํารายงานประจําป โดยไดมี  
การสรุปผลการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ รวมท้ังปญหา 
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นตลอดในชวงระยะเวลาท่ีผานมา เพื่อเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึง 
ผลการดําเนินการดานการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง   
  ผมหวังเปนอยางยิ่งวา พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ท่ีเปนเคร่ืองมือหนึ่ง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับบริบทของประเทศไทยอยางหน่ึงจะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนา 
ดานการผังเมือง ท่ีจะสามารถบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับประชาชนชาวไทยไดอยางย่ังยืนตามปณิธาน 
ของกระทรวงมหาดไทยตอไป 

 
 

 

 

 

 

      พลเอก 
                                              (อนุพงษ  เผาจินดา) 

                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
                                                รองประธานกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
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      สวนที่ 1                   ขอมลูทั่วไป 

รายงานประจําป 2563 
1 - 1 

 
 จากสภาพปจจุบันของประเทศไทยท่ีกําลังเผชิญกับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการขาดความสมดุล
ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาเมือง ชนบท การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม การเพ่ิมขึ้นของประชากร การใชประโยชนท่ีดินไมเปนระเบียบ การตั้งถิ่นฐานอยูใน
พื้นท่ีเสี่ยงภัย โรงงานอุตสาหกรรมปะปนกับชุมชน เปนตน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้สงผลใหคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมเส่ือมโทรมลง รวมท้ังสถานการณภายนอกท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศ ท้ัง ในเร่ือง
ของกรอบความรวมมือและนโยบายระดับประเทศ กระแสโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี  
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลกสูทองถิ่น ภาวะโลกรอนและวิกฤติดานพลังงาน ซึ่งเปนโอกาสและขอจํากัด 
ท่ีประเทศไทยตองเตรียมรับมือและปรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น  
การผังเมืองจะเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี ( Spatial Planning)  
ของประเทศใหเปนไปอยางสมดุล ซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไดกําหนดนิยาม “การผังเมือง” 
หมายความวา การวาง จัดทํา และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองในระดับตาง ๆ สําหรับเปน
กรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท
และพื้นท่ีเฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนี้ การวางผังเมืองไดถูกกลาวถึง
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมถึงยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ การวางและจัดทําผังเมืองจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาอื่น ๆ ดวย 

 1.1 กรอบความรวมมอืและนโยบายระดับประเทศ 
  ในปจจุบันมีกรอบความรวมมือระหวางประเทศท่ีใชเปนเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนา 
เชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังโครงสรางพื้นฐาน ในลักษณะของแผน นโยบาย และยุทธศาสตร
ระดับประเทศ ซึ่งมีผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองของประเทศไทย เพ่ือเอื้ออํานวย 
ตอการพัฒนาพื้นท่ีหรือการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับนานาประเทศ ท้ังนี้ โครงการ
สําคัญท่ีสงผลตอประเทศไทยและมีบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศตาง ๆ  ท่ัวโลก 
ประกอบดวย 
  1) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  2) ขอตกลงวาดวยภาวะโลกรอน (Global warming) 

  1.1.1 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนวาระการพัฒนาภายหลังป 2015 ระยะเวลา 15 ป 
(พ.ศ. 2559 - 2573) ท่ีผูนําประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จํานวน 193 ประเทศ ไดรวมกันลงนาม
รับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผูนําในเอกสาร “Transforming Our World : The 2030  
Agenda for Sustainable Development” เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 15 ปขางหนา  
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และยืนยันเจตนารมณรวมกันท่ีจะผลักดันและขับเคลื่อนการแกไขปญหาเกี่ยวกับความยากจนในทุกมิติ
และทุกรูปแบบ โดยมีเปาหมายหลัก 17 ขอ ครอบคลุม 3 เสาหลัก ดานการพัฒนาท่ียั่งยืน คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนการสานตอภารกิจท่ียังไมบรรลุผลสําเร็จภายใตเปาหมายการพัฒนา 
แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs)  
  สหประชาชาติไดประกาศกําหนด “เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)” 17 ขอ  
เพื่อใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลการพัฒนาของโลกระหวางป พ.ศ. 2559 - 2573 ดังนั้น การพัฒนา 
ท่ียั่งยืนจึงกลายเปนวาระหลักของการพัฒนา และไดถูกผูกโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และกําหนดอยูในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65 ท่ีกําหนดให  
แผนยุทธศาสตรตองมีการบรรจุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเขาไปดวย กลาวไดวาประเด็นความยั่งยืน
ตามเปาหมาย SDGs มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับแผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหเกิดแนวนโยบาย 
ของการขับเคลื่อนไทยไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายประการโดยเฉพาะการขับเคลื่อน  
ในระดับนโยบาย  
  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสงตอการพัฒนาเมือง และพื้นท่ีอื่น ๆ ไดแก เปาหมายท่ี 11 
การทําใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน และยั่งยืน 
  • สรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึงที่อยูอาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอ เพียง  
ปลอดภัย และในราคาท่ีสามารถจายได และยกระดับชุมชนแออัดใหหมดไป ภายในป พ.ศ. 2573  
  • จัดใหมีการเขาถึงระบบคมนาคมขนสงท่ียั่งยืน เขาถึงได ปลอดภัย ในราคาท่ีสามารถ
จายไดสําหรับทุกคน รวมท้ังพัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนสงสาธารณะ และคํานึงถึง
การออกแบบเพ่ือการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม (Universal Design) ภายในป พ.ศ. 2573 
   • สรางมาตรการเพื่อปกปองพื้นท่ีท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของประเทศ 
   • ควบคุมคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของพื้นท่ีเมือง  
   • จัดใหมีการเพ่ิมพื้นท่ีสาธารณะสีเขียวท่ีปลอดภัย ครอบคลุมและเขาถึงได  
   • สรางความเช่ือมโยงระหวางพื้นท่ีเมือง พ้ืนท่ีโดยรอบเมืองและชนบท ดวยการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ  
   • ควบคุมการขยายตัวของเมือง การตั้งถิ่นฐาน และการเพิ่มจํานวนเมืองใหมี  
ความเหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีศักยภาพและทั่วถึง และลดผลกระทบ 
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงภัยพิบัติตาง  ๆ เปาหมายที่ 11 มีความสําคัญ 
ในดานการบริหารจัดการเมืองใหมีความยืดหยุนและพรอมในการรับมือจากผลกระทบที่เกิดจาก 
การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศของเมือง ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในอนาคต การรับมือ
ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทยภายใตความรับผิดชอบของสถาบัน 
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สิ่งแวดลอมไทย ดําเนินงาน 2 โครงการ ไดแก โครงการเครือขายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ  
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network : ACCCRN) 
และโครงการเสริมสรางการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mekong - Building 
Climate Resilient Asian Cities : M - BRACE) Urban Resilience แนวคิดใหมเกี่ยวกับวิธีทําใหเมือง 
มีความชาญฉลาดและความยืดหยุนมากขึ ้น จากภัยพิบัต ิทางธรรมชาติที่ผ านมาควรจะตอง 
มีการศึกษาและมีแผนรองรับเพื่อเตรียมพรอมที่แมนยําในแตละเมือง เพื่อใหประชากรมีวิถีชีวิต 
ท่ีปลอดภัยยิ่งขึ้น 

  1.1.2 ขอตกลงวาดวยภาวะโลกรอน (Global warming) 
  กรอบความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสําคัญที่สุด 
คือ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2535 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อมุ ง รักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ 
ใหอยูในระดับท่ีปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษยอันจะกอใหเกิดอันตรายตอระบบภูมิอากาศ 
ท้ังนี้ ตองดําเนินการในกรอบเวลาท่ีเพียงพอท่ีระบบนิเวศจะสามารถปรับตัวไดเองตามธรรมชาติ  
ไมเกิดการคุกคามตอการผลิตอาหารและเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยได เปด 
ใหประเทศตาง ๆ รวมลงนามในอีกหนึ่ ง เดือนตอมาระหวางการประชุม  United Nations 
Conference on Environment and Development (UNCED) ห ร ือ ที ่รู จ ัก ก ัน ใ น ชื ่อ  
การประชุม Rio Earth Summit ณ นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 
โดยกรอบอนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม 2537 ปจจุบันมีประเทศท่ีใหสัตยาบัน 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 196 ประเทศ นอกจากนั้น เ ม่ือป พ.ศ. 2538 รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ  
ไดริเริ่มกระบวนการเจรจาเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกัน และไดรับรองพิธีสารเกียวโตขึ้น 
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2540 โดยเปนพิธีสารท่ีกําหนดพันธกรณีท่ีเปนเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ใหกับประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 โดยในปจจุบันมีประเทศตาง ๆ 
เขารวมเปนสมาชิกท้ังสิ้น 192 ประเทศ และลาสุดในป พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ 
ไดรับรองความตกลงปารีส ซึ่ งมีผลบังคับใช เ ม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 และมีประเทศ 
ท่ีใหสัตยาบันรวมท้ังสิ้น 189 ประเทศ ท้ังนี้ ประเทศไทยไดเขารวมเปนรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2537 เขารวมเปน 
รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2545 และเขารวมเปนรัฐภาคีความตกลงปารีส เม่ือวันท่ี 
21 กันยายน 2559 ตามลําดับ 
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  กรอบความรวมมือดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนปจจัยสําคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากร จึงถูกบรรจุเปนหนึ่งในวาระหลักของการพัฒนา 
และไดถูกผูกโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2565) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื ่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน รวมท้ังสงเสริม 
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือลดผลกระทบและปรับตัว 
ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย 
ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมือง
ใหมคีวามยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) 

  ผลกระทบตอการพัฒนาเมืองรวมท้ังการพัฒนาเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ เปาหมายท่ีสําคัญ 
ท่ีสงผลตอการพัฒนาเมือง รวมท้ังการพัฒนาเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ ประกอบดวย 

  (1) การขนสงสาธารณะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   การพัฒนาระบบขนสงมวลชนตองปรับปรุงการใหบริการ โดยคํานึงวิธีการ 
ลดปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอมและความแออัดในเมือง ในบริบทของแนวทางการขนสงอยางยั่งยืน 
ไดแก ขนสงสาธารณะ ระบบท่ีเกี่ยวของกับจักรยาน และเครือขายของคนเดินเทา โดยระบบการขนสง
อยางยั่งยืนเปนสิ่งหนึ่งท่ีชวยตอบสนองความตองการพ้ืนฐานตอการเขาถึงและการเคล่ือนยาย 
ของแตละบุคคลไดอยางปลอดภัย ราคาประหยัด มีตัวเลือกการขนสงหลายรูปแบบ และสนับสนุน 
ดานสาธารณสุขและเศรษฐกิจท่ีดีจากการปลอยมลพิษที่จํากัด และการลดการใชทรัพยากรส้ินเปลือง 

  (2) การใชประโยชนที่ดินรูปแบบใหม  
  การทําการเกษตรในพื้นท่ีเมืองและรอบ ๆ เขตพ้ืนท่ีเมือง ตองปรับตัวใหสามารถ
ผสมผสานขอบเขตของเศรษฐกิจเมืองเขากับระบบนิเวศ และพัฒนาเมืองตาง ๆ ใหเปนเมืองท่ีมี  
ความย่ังยืนและมีศักยภาพในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชกลไกการพัฒนา
เขตพื้นท่ีเมืองท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีเรียกวา การพัฒนาเมืองระบบหลายศูนยกลาง ซึ่ งหมายถึงรูปแบบ
การพัฒนาพื้นท่ีและเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีเขตเมือง แนวปฏิบัติเหลานี้มุงเนนเรื่องระบบเขตเมือง 
ซึ่งสงเสริมโครงการตาง ๆ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีแนวโนมเกิดข้ึน 
ในพื้นท่ีเมืองในหลายประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย ซึ่งเปนผลจากการควบคุมและรักษาระบบนิเวศ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ 
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 1.2 นโยบายดานการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ 
   1.2.1 แนวนโยบายแหงรัฐ  
    “สิ่งท่ีกฎหมายสูงสุดกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหรัฐพึงปฏิบัติตามเพื่อใหประโยชน
กับประเทศและประชาชน” 
    ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72 รัฐพึงดําเนินการ
เกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยากรนํ้าและพลังงาน ดังตอไปน้ี (1) วางแผนการใชท่ีดินของประเทศใหเหมาะสม
กับสภาพของพื้นท่ีและศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และ (2) จัดใหมีการวางผังเมือง
ทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาเมืองใหมีความเจริญ 
โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

  1.2.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
     “เปนยุทธศาสตรฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ซึ่งจําเปนตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศบรรลุวิสัยทัศน ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  
เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
    เปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศ มุงเนนการสรางสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติ
ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค  
ทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม  
และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยุทธศาสตรชาติ
มุงเนนความสําคัญกับสถานการณของประเทศอยางรอบดาน 
   1) ยุทธศาสตรชาติมีประเด็นความทาทายในหลายมิติ เชน ดานเศรษฐกิจ ท่ีตองปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มิติสังคม ท่ีตองยกระดับรายไดของประชาชน 
แกปญหาความเหลื ่อมลํ้า มิติดานสิ ่งแวดลอม มุ งเนนการอนุรักษฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 
    2) สถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เชน สัดสวนประชากรผูสูงอายุ
เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีประชากรวัยแรงงานลดลง ความกาวหนาดานเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   3) การวางผังเมืองทุกระดับมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ คือ  
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       - ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มุงเนนเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ ท้ังดานการผลิตเชิงเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสราง
พื้นฐานเพื่อตอบสนองตอความตองการในอนาคต เชน เกษตรสรางมูลคา อุตสาหกรรมและการบริการ
ในอนาคต ความหลากหลายดานการทองเท่ียว โครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก เศรษฐกิจ 
บนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

       - ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   
มีเปาหมายการพัฒนาประชาชนในทุกมิติและทุกชวงวัย สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร  
นักคิด ผูประกอบเกษตรกรยุคใหมโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตน โดยยุทธศาสตรนี้เชื่อมโยง 
กับการวางผังเมือง คือ พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตในเชิงคุณภาพ สรางเสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอมการทํางาน ดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทย เสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะ 
ท่ีดีทั้งกายและใจ  

       - ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเปาหมายกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูภาคเอกชนและประชาชนไปสูการบริหารราชการแผนดิน
ในระดับทองถิ่น เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง โดยภาครัฐ  ใหหลักประกัน 
การเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เชน กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น ลดความเหล่ือมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  ไดแก  
การกระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษา 

       - ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม  
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน มุงเนนการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมสีเขียว 
เศรษฐกิจในภาคทะเล สังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาพื้นท่ีเมืองและชนบท เกษตรและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาความม่ันคง พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตร 6 ดาน ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

   1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
      “เปนแผนพัฒนาท่ีถูกจัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลง
ยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ และไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมิน
ผลท่ีชัดเจนเพ่ือกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ” 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรท่ีมี
ความเชื่อมโยงกับบริบทการพัฒนาประเทศและภาค โดยยุทธศาสตรท่ี 4, 7 และ 9 เปนยุทธศาสตรหลัก
ท่ีเกี่ยวของกับการวางผังเมือง โดยยุทธศาสตรดานอื่น ๆ มีความสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนา 

    ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
     สรางความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติ เรงแกไขมลพิษ ลดการปลอยกาซ 
เรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเส่ียง
ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

    ยุทธศาสตรที่  7 ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพ สรางพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส 
     เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกกลุมในสังคมและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส 
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    ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
     สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม
ท่ีสรางรายไดสําหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ และการบริหารจัดการ
พื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดน 

    1.2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
     “เปนแผนท่ีมีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
โดยมีประเด็นขับเคล่ือนการปฏิรูปท่ีสําคัญ 6 มิติ ประกอบดวย การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
การพัฒนาเศรษฐกิจ การสรางสังคมและชุมชนท่ีเขมแข็ง การฟนฟูและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางประสิทธิภาพและความโปรงใสในกระบวนการทํางาน
ของภาครัฐ และการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” 
     การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ กอใหเกิดประโยชนในภาพรวมของประเทศ 
รวมถึงการพัฒนาดานผังเมือง ดังนี้ 

    1) ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใชประโยชนอยางสมดุลในเชิงสังคม 
และเชิงเศรษฐกิจรองรับการพัฒนาในระยะยาว การปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปขางหนา จะปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ 
ของหนวยงานตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาการเส่ือมโทรมและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปาไม สัตวปา 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนใหเกิดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสําหรับเปนฐานทรัพยากร
รองรับการพัฒนาในระยะยาวท้ังในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ 
    2) ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐท่ีเหมาะสม มีโอกาสในการสรางอาชีพและไดรับ 
ความเปนธรรมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม แผนการปฏิรูปประเทศจะนําไปสู  
การสรางสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหเกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นคง 
ในการดําเนินชีวิตในชวงวัยตาง ๆ และสงเสริมการออมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ ประชาชนสามารถ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรม มีการชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 
รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวของกับระบบภาษี และการถือครองทรัพยสิน เพื่อใหเกิด 
การกระจายรายไดอยางเปนธรรมมากขึ้น 
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     3) ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้ง  
ลดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ และอุตสาหกรรมอาหารท่ีเปนกลุมอุตสาหกรรมหลัก 
ของประเทศจะไดรับการพัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมท้ังการสรางฐานอุตสาหกรรมใหม
ท่ีเปนการตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิม มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงการผลิตและขยายตลาด 
ในภูมิภาค เพ่ือใหเปนฐานในการบริหารจัดการหวงโซอุปทานของภูมิภาค (Regional Supply Chain)  
     4) การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง  
ความตองการของประชาชน การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินจะทําใหประชาชนไดรับบริการ 
จากรัฐอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐจะเชื่อมโยงเขาดวยกัน  
เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลาย 

    1.2.5 ประเทศไทย 4.0 
    Thailand 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศ
รายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุล พรอมกับเปลี่ยนผานประเทศไทย
ไปสูประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution 
อยางเปนรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ไดวางไวดวยการสรางความเขมแข็ง 
จากภายใน ควบคูไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี  
2 ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ คือ การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from Within) และการเชื่อมโยง
กับประชาคมโลก (Connect to the World) การสรางความเขมแข็งจากภายใน เนนการปรับเปลี่ยน
ใน 4 ทิศทาง คือ  

� จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก สูการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
� จากการเนนการผลิตสินคาโภคภัณฑ สูการผลิตสินคาเชิงนวัตกรรม 
� จากการเนนเงินทุนและทุนทางกายภาพ สูการเนนทุนมนุษยและเทคโนโลยี 
� จากการกระจุกของความมั ่งคั ่งและโอกาส สู การกระจายของความมั่งคั ่ง 

และโอกาส 
 การปรับเปล่ียนใน 4 ทิศทางดังกลาวจะเกิดขึ้นได จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนน “การพัฒนา
ท่ีสมดุล” ใน 4 มิติ อันประกอบดวย 1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 2) ความอยูดี
มีสุขของผูคนในสังคม (Social Well - beings) 3) การรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) 
4) การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) โดยการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ 
ของ Thailand 4.0 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี สอดรับกับเปาหมายการพัฒนา  
อยางยั่งยืน (17 Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ 
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   เม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งก็จะเกิดการพัฒนา
ขีดความสามารถและมีภูมิคุมกันที่เพียงพอ เมื่อเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคามจากโลกภายนอก 
ในการเชื่อมโยงกับโลกภายใน มี 3 ระดับ คือ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสูจังหวัด 
และกลุมจังหวัด) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
เพื่อใหอยูกับประชาคมโลกอยางเปนปกติสุข ในการขับเคล่ือน Thailand 4.0 รัฐบาลจึงไดนอมนํา 
เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยเนน 

� การอนุรักษโลก (Saved the Planet) 
� การสรางสันติภาพท่ีมั่นคง (Secured Peace) 
� การเติบโตท่ียั่งยืน (Sustainable Growth) 
� การสรางความเจริญรุงเรืองรวมกัน (Shared Prosperity) 

 ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย แนวโนมการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ท่ีสามารถตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย 
 (1)  กลุมอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน เสนทางธุรกิจใหม (New Startups) 
ดานเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เปนตน 
     (2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน 
     (3)  กลุมเคร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 
     (4)  กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ  ปญญาประดิษฐ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี - มารเก็ตเพลส อี - คอมเมิรซ เปนตน 
     (5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยี
การออกแบบ ธุรกิจ เทคโนโลยีการทองเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เปนตน 

  ผลกระทบตอการพัฒนาเมืองรวมท้ังการพัฒนาเชิงพื้นที่อื่น ๆ เปาหมายท่ีสําคัญ 
ท่ีสงผลตอการพัฒนาเมืองรวมท้ังการพัฒนาเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ ประกอบดวย 
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 (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New Engines of Growth) 

     เกิดการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและสงผลใหไทยเปนศูนยกลางในดานตาง ๆ
การพัฒนาจึงตองอาศัยการเชื่อมโยงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมท้ังทางถนน  
ทางราง ทางเรือ และทางอากาศเขาดวยกัน เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และการขนสงสินคา  
ลดตนทุนโลจิสติกส และเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางใหแกประชาชน 

 (2) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 กลุม 
     ตามนโยบายของภาครัฐ แมวาพื้นท่ีภาคตะวันออกดูเหมือนวาจะมีความเหมาะสม  
เนื่องจากมีระบบโครงสรางพื้นฐานเดิมอยูท้ังการสาธารณูปโภค พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ระบบการขนสง
ทางบก ทางราง ทางอากาศและทางนํ้า แตทวาเมื่อเศรษฐกิจในภาคตะวันออกขยายตัว ระบบโครงสราง
พื้นฐานเดิม โดยเฉพาะดานการขนสงจะยังไมเพียงพอตอความตองการท่ีเพิ่มขึ้นเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหกับพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ 

 (3) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกใหเปนศูนยกลางเชื่อมตอ  
เขตเศรษฐกิจของกลุมประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม และไทย) 
     ไทยจะกลายเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 8 ดาน ไดแก (1) ศูนยกลางการบิน  
(2) ศูนยกลางการขนสง (3) ศูนยกลางทางการคา (4) ศูนยกลางดานอุตสาหกรรมการผลิตชั้นสูง  
(5) ศูนยกลางการทองเท่ียว (6) ศูนยกลางดานนวัตกรรมและดานสารสนเทศการสื่อสาร (7) ศูนยกลาง
ธุรกิจระดับโลก และ (8) มหานครแหงอนาคต เปนศูนยกลางการลงทุน การขนสงของภูมิภาค แหลงบุคลากร 
เปนประตูสูเอเชีย (Gate - way to Asia) 

  (4) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกใหมีการคมนาคมท่ีพรอม 
และทันสมัย ในการกระจายสินคาและรองรับผูโดยสารในทุกรูปแบบการขนสง  

  มีโครงการสําคัญซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาและขยายตัวของเมืองในภาคตะวันออก 
ไดแก โครงการขยายทาอากาศยานอูตะเภา ใหเปนเมืองการบินของภาคตะวันออก โครงการกอสราง
รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมตอ 3 สนามบิน โครงการพัฒนาทาเรือ 3 แหง โครงการกอสราง
รถไฟทางคู ท่ีจะเชื่อมการขนสงเขาสูทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือมาบตาพุด 

    1.2.6 การประกาศพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
       พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกาศใชบังคับ  
เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลเพื่อดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
ใหเปนระบบสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสงเสริมการประกอบ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมท่ีใช เทคโนโลยีขั้นสูงทันสมัยสรางนวัตกรรม และเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 
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     การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
       ตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองขึ้นใหมประกอบกับแผนผัง
การใชประโยชนในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ตามมาตรา 30 
เปนแผนผังท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง 3 จังหวัด ซึ่งเปนพื้นท่ีขนาดใหญ อาจทําใหรายละเอียดบางประการ 
ไมสามารถปรากฏในแผนผังฯ ดังกลาวได กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีนโยบายใหกําหนดขอบเขต
การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใหเปนไป 
ตามนโยบายการวางผังเมืองรวมศูนยกลางอําเภอ ท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการอยูแลว 
ท่ัวประเทศ เพ่ือใหงายตอการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง จึงไดกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการวางผังเมืองรวมเมือง
และผังเมืองรวมชุมชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีเต็มท้ังอําเภอ 
รวม 30 ผัง 30 อําเภอ ใน 3 จังหวัด ดังนี้ 

     ◊ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 11 ผัง ไดแก 
      - ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา 
      - ผังเมืองรวมชุมชนบางคลา 
      - ผังเมืองรวมชุมชนคลองเข่ือน 
      - ผังเมืองรวมชุมชนบางน้ําเปร้ียว 
       - ผังเมืองรวมชุมชนราชสาสน   
      - ผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม 
       - ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง 
       - ผังเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์ 
       - ผังเมืองรวมชุมชนทาตะเกียบ  
         - ผังเมืองรวมชุมชนสนามชัยเขต 
        - ผังเมืองรวมชุมชนแปลงยาว 

    ◊ จังหวัดชลบุรี จํานวน 11 ผัง ไดแก 
      - ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี 
     - ผังเมืองรวมเมืองบางละมุง 

   - ผังเมืองรวมเมืองศรีราชา 
   - ผังเมืองรวมเมืองสัตหีบ 
  - ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบอทอง 
    - ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง 
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   - ผังเมืองรวมชุมชนเกาะจันทร 
    - ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง 
    - ผังเมืองรวมเมืองบานบึง 
    - ผังเมืองรวมชุมชนหนองใหญ 

    ◊ จังหวัดระยอง จํานวน 8 ผัง ไดแก 
      - ผังเมืองรวมเมืองระยอง 
      - ผังเมืองรวมเมืองบานฉาง 
     - ผังเมืองรวมชุมชนบานคาย 
       - ผังเมืองรวมชุมชนแกลง 
      - ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร 
     - ผังเมืองรวมชุมชนนิคมพัฒนา 
     - ผังเมืองรวมชุมชนปลวกแดง 
      - ผังเมืองรวมชุมชนเขาชะเมา 

     การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองขึ้นใหม ตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ไมไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอนและวิธีดําเนินการไว  
เหมือนการวางผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง  
จึงดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน ทั้ง 30 ผัง ใหเปนไป 
ตามกระบวนการและขั ้นตอนแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ ่งมีผลใชบังคับ  
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดกําหนดกระบวนการและข้ันตอน
การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองและผงัเมืองรวมชุมชนไวแลว   

    สําหรับการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน 30 ผัง ท่ีดําเนินการ
ตามกระบวนการและข้ันตอนแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีองคประกอบของแผนผัง 
ท่ีจะตองดําเนินการตามมาตรา 22 (3) ซ่ึงแตกตางจากผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
กลาวคือ 
    (1) แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท  
    (2) แผนผังแสดงที่โลง  
    (3) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง โดยแสดงการเช่ือมตอ 
โครงขายการคมนาคมและการขนสงไวดวย  
    (4) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ  
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    (5) แผนผังแสดงแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    (6) แผนผังแสดงผังน้ํา  
   (7) แผนผังอื่น ๆ ท่ีจําเปน  

    นอกจากนี้ ยังตองมีขอกําหนดท่ีจะปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติตามมาตรา 22 (5) เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผัง โดยเปนมาตรการทางผังเมืองท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 กําหนดใหดําเนินการ ไดแก (ก) ประเภทและขนาดกิจการ (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง 
และลักษณะของอาคาร (ค) อัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีแปลงท่ีดิน
ท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคาร (ง) อัตราสวนพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินตอพื้นท่ีแปลงท่ีดินท่ีใชเปน ท่ีตั้งอาคาร  
หรืออัตราสวนพ้ืนท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุมดินของแปลงท่ีดินท่ีอาคารต้ังอยูตอพื้นท่ีใชสอยรวม 
ของอาคาร (จ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตท่ีดิน อาคาร แหลงทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ และสถานท่ีอื่น ๆ ท่ีจําเปน รวมท้ังพื้น ท่ีแนวกันชน (ฉ) ขนาดของ แปลงท่ีดิน 
ท่ีจะอนุญาตใหกอสรางอาคาร (ช) ขอกําหนดอื่นท่ีจําเปน ซึ่งขอกําหนดในลักษณะน้ีจะไมปรากฏ 
ในผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    อยางไรก็ตาม กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง
และผังเมืองรวมชุมชนโดยใหสอดคลองกับผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในภาพรวม แตอาจมี
ขอแตกตางกันในเร่ืองของรายละเอียด ท้ังนี้ จะนําแผนผังตาง ๆ ในผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกมาเปนกรอบแนวทางการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวม
ชุมชน ซ่ึงถือเปนการลงรายละเอียดในพ้ืนท่ีระดับอําเภอ โดยคํานึงถึงศักยภาพในแตละพื้นท่ี  
ความเหมาะสมของการใชประโยชนท่ีดินและขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี รวมท้ังพิจารณา
แผนงานและโครงการพัฒนาตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  
แกประชาชนตอไป 
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 1.3 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

  .ประเทศไทยมีความเปลี่ ยนแปลงของงานดานการผั ง เมือง ท่ีสําคัญ โดยเริ่มจาก
พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติการผังเมืองท่ีไดใชบังคับ
เปนฉบับแรก มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2495 โดยรายละเอียดไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ใหใชพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 ในทองท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2495 ซึ่งมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2495 มีวัตถุประสงคใชบังคับ 
เพื่อสรางสวนของเมืองข้ึนแทนสวนท่ีไดรับความเสียหายเพราะไฟไหม หลังจากน้ันไดมีการตรา
พระราชบัญญัติใหใชบังคับโครงการผังเมืองในทองท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
พ.ศ. 2497 ซ่ึงมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2497 มีวัตถุประสงคเพื่อใชบังคับโครงการผังเมือง 
ในทองท่ีดังกลาว 
   ตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 ทั้งฉบับ            
โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2518 
และไดมีการแกไขพระราชบัญญัตินี้เพ่ิมเติมอีกจํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย 
  (1) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2525 
  (2) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 
  (3) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558      
  แตเนื่องจากระบบการผังเมืองของประเทศ จําเปนตองมีกรอบนโยบายและยุทธศาสตร  
ของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นท่ีและการใชประโยชนท่ีดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ระดับเมือง และระดับชนบท เพ่ือใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ จึงไดมีการประกาศพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
สงผลใหมีการยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ท้ังฉบับ  โดยการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    (1) ระบบการผังเมืองของประเทศจําเปนตองมีกรอบนโยบายการใชประโยชนพื้นท่ีตั้งแต
ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ 
    (2) เพ่ือใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (3) เพ่ือกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (4) เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 
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    จากความเปลี่ ยนแปลงของงานดานผังเมืองท่ี เกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีผ านมา นําไปสู                
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตองานดานผังเมือง และการพัฒนาเมืองอยางมากมาย ทั้งที่เปนผลมาจาก  
การประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 การประกาศพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก การจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง การปฏิบัติตามมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 และการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองและผังเมือง รวมชุมชน 
(ระดับอําเภอ) มีรายละเอียด ดังนี้ 

    1. การประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
     พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 136 ตอนท่ี 71 ก 
เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 และมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ 
มีสาระสําคัญของกฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
สรุปรายละเอียดได ดังนี้ 

  1.1 ประเภทของผัง จําแนกผังเปน 2 ระดับ 5 ประเภท คือ 
   ◊ ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นท่ี คือ การกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร
ของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นท่ีเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ (ใชบังคับเฉพาะ
หนวยงานของรัฐ) แบงเปน 3 ประเภท คือ 
  (1) ผังนโยบายระดับประเทศ เปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา
ประเทศในดานการใชพื้นท่ี การพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ และชนบท โครงสรางพื้นฐานหลัก  
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการอื่น ๆ ท่ีจําเปน 
  (2) ผังนโยบายระดับภาค เปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นท่ีท่ีมี
ขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด ในดานการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมท้ังการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
  (3) ผังนโยบายระดับจังหวัด เปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ี
ระดับจังหวัด ในดานการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมท้ังการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
   ◊ ผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน คือ การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงาน 
การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดเพื่อการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมือง บริเวณ 
ท่ีเกี่ยวของ และชนบท (ใชบังคับท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน) แบงเปน 2 ประเภท คือ 
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  (1) ผังเมืองรวม เปนแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุม
โดยท่ัวไป ในพื้นท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมือง บริเวณ
ท่ีเกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง  
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค  
ของการผังเมือง 
  (2) ผังเมืองเฉพาะ เปนแผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษา
บริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการท่ีเกี่ยวของในเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ หรือชนบท เพื่อประโยชนในการ
สรางเมืองใหม การพัฒนาเมือง การอนุรักษเมือง หรือการฟนฟูเมือง   

  1.2 คณะกรรมการใหความเห็นชอบผัง  จําแนกเปน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแหงชาติ คณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

  1.3 ผูมีอํานาจในการวางและจัดทําผัง กําหนดไว 2 หนวยงาน คือ 
   (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ  
ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม (ทุกพื้นท่ี) และผังเมืองเฉพาะ (ผังเมืองเฉพาะ
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือคณะกรรมการผังเมืองสั่ง เฉพาะกรณีไมมีท่ีอุปกรณ รื้อยาย
อาคารฯ) 
   (2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ไมตองขออนุมัติวางและจัดทําผังจากคณะกรรมการ
ผังเมือง) 
  -  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่ของตน  
  -  กรณีเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมท่ีมีขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ีบางสวน
ของจังหวัด โดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในจังหวัดเดียวกัน 
หรือหลายจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี
มีอํานาจวางและจัดทําผังนั้น 
  -  ผังเมืองเฉพาะ   

 1.4 รูปแบบการประกาศใชบังคับผังเมือง จําแนกตามประเภทผัง คือ 
  (1) ผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาค ประกาศใชบังคับ 
โดยประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
  (2) ผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการผังเมือง 
  (3) ผังเมืองรวม 
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   -  กรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับ 
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ในการน้ี ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองนําประกาศกระทรวงมหาดไทย
เสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
  - กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับ 
โดยขอบัญญัติทองถิ่น 
  (4) ผังเมืองเฉพาะ ประกาศใชบังคับโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
แลวแตกรณี (กรณีไมมีองคประกอบของขอกําหนดในเรื่องแนวทางและขนาดของที่อุปกรณ ประเภท 
ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารท่ีชํารุดทรุดโทรม การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร และรายละเอียดระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ประกาศใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกา)  

   1.5 การทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่และการประเมินผลผังเมืองรวม 
  (1) การทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพื้นท่ี ผังนโยบายระดับประเทศ  
ผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดใหมีการทบทวน 
ผังทุกหาปหรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะดําเนินการกอนระยะเวลา
ดังกลาวก็ได 
  (2) การประเมินผลผังเมืองรวม ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น 
แลวแตกรณี จัด ทํารายงานการประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผัง เมือ ง  
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแตกรณี แตไมเกินหาปนับแตวันท่ีผังเมืองรวมใชบังคับ 
หรือนับแตวันท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินผลคร้ังท่ีผานมาเสร็จสิ้น 

  1.6 การจัดทํารายงานประจําป 
   ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ของปงบประมาณท่ีผานมาเสนอตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
เพื่อใหความเห็นชอบภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ โดยอยางนอยตองสรุปผล 
การดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง ซึ่งประกอบดวยผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค 
ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคดวย 
   รายงานประจําปท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติใหความเห็นชอบ 
ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร
ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป   
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  1.7 ธรรมนูญวาดวยการผังเมือง 
  กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ มีหนาท่ีและอํานาจจัดทํา

ธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เพ่ือใชเปนหลักการพื้นฐานท่ีผูท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ และไดกําหนด 

ใหธรรมนูญวาดวยการผังเมืองท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว มีผลผูกพันหนวยงาน 

ของรัฐและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามหนาท่ีและอํานาจของตน 
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  บทสรุป 
  ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาสถานการณของโลกและการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม  
มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูการเชื่อมโยงกัน 
อยางใกลชิด และเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ทําใหสงผลกระทบตอ 
การพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายมิติ ไมวาจะเปนโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การคา การลงทุน 
เครือขายการผลิต การทองเท่ียว เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนวัฒนธรรม
การดํารงชีวิตของประชาชน ในขณะท่ีปจจุบันประเทศไทยยังมีปญหาและขอจํากัดการพัฒนาท้ังในเรื่อง
เศรษฐกิจและสังคม การเขาสูสังคมสูงวัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นมีผลตอสถานะและทิศทางการปรับตัว 
ของประเทศไทยในอนาคต  
  จากสถานการณดังกลาว ประเทศไทยไดจัดทํา “ยุทธศาสตรชาติ” ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
กําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนเปาหมายของประเทศ 
และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ เพ่ือใหไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว คือ “ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนตัวขับเคลื่อน 
การพัฒนาในระยะ 5 ป โดยปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูไทยแลนด 4.0 ท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี คลัสเตอรอุตสาหกรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาโดยรวมใหสอดคลอง  
กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การพัฒนาเมืองใหมี 
ความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) ซ่ึงการพัฒนาประเทศ
ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและการพัฒนาเมืองมากขึ้น โดยพัฒนาความเชื่อมโยง 
ทางกายภาพสูการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ การพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเลตะวันออก พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
การเติบโตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึง  
  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 
ในระดับตาง ๆ ซึ่งเปนการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีดานกายภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนดนโยบาย 
และเปาหมายการใชพื้นที่ กําหนดการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและชนบท และโครงสราง
พื้นฐานหลักของประเทศใหสอดคลองกับบทบาท และศักยภาพของพ้ืนท่ี เพื่อใหมีการพัฒนาพื้นท่ี 
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ทุกระดับเปนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ และเพ่ือเสริมสรางศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขนั
ของประเทศ ซึ่งภารกิจดานการผังเมืองจะเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติ  
เชิงพื้นท่ี สรางชุมชนท่ีเขมแข็งและนาอยู ลดความเหล่ือมล้ํา และสรางความเทาเทียมในการเขาถึง
บริการสาธารณะ มีสิ่งแวดลอมท่ีดี ดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  เปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จากหลักการและเหตุผลของการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562  

ซึ่งได เพิ่มประเภทของผังในระดับตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศ  
อีกท้ังเพื่อเปนการกระจายอํานาจในภารกิจดานการผังเมือง จึงมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการ 
เพื่อทําหนาท่ีขับเคล่ือนภารกิจดานการผังเมืองขึ้น 3 ระดับ ไดแก คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
คณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด โดยมีองคประกอบหนาท่ีและอํานาจดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
 มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแหงชาติขึ้น จํานวน 33 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) องคประกอบ 
 องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ท้ังหมด 33 คน แบงเปน
กรรมการโดยตําแหนง 20 คน (รวมประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ) ประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (ประธานกรรมการ) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (รองประธานกรรมการ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ประธาน 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสภาเกษตรกร
แหงชาติ นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แหงประเทศไทย และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ  

 ท้ังนี้  ในกรณี ท่ีประธานกรรมการเห็นว าการพิจารณาตามหน า ท่ีและ อํานาจ 
ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติตามท่ีกําหนดในมาตรา 75 ในครั้งใดเก่ียวของกับเรื่องใด 
ท่ีอยูในหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอื่นท่ีไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงแลว 
ใหประธานกรรมการแจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่มีหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในเร่ืองนั้นเขารวม 
เปนกรรมการโดยตําแหนงดวย 

 นอกจากกรรมการโดยตําแหนงแลวตามมาตรา 71  (4) ยังกําหนดใหมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางดานการผังเมือง เศรษฐศาสตร 
สังคมศาสตร ภูมิศาสตร หรือสาขาวิชาการดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ จํานวนไมเกินสิบสามคน  
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โดยการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด ตามมาตรา 71 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ในการนี้  กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แหงชาติ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563 กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ เพื่อดําเนินการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ ดังกลาว  

โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
จํานวน 9 คน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการ) อธิบดีกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อธิบดีกรมท่ีดิน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
นายกสภาสถาปนิก และนายกสภาวิศวกร (กรรมการ) รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ท่ีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมาย (กรรมการและเลขานุการ) และใหอธิบดีกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองแตงตั้งขาราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 1 คน เปนผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว ไดมีการประชุมเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ดําเนินการ
สรรหาผูท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แหงชาติ จากผูมีความรู ความสามารถทางดานการผังเมือง จํานวน 5 คน ดานเศรษฐศาสตร จํานวน 2 คน 
ดานสังคมศาสตร จํานวน 2 คน ดานภูมิศาสตร จํานวน 2 คน และในสาขาวิชาการดานอื่น ๆ  
จํ า น วน  2  คน  เ พ่ื อ เ สนอคณะรั ฐมนต รีพิ จ า รณาแ ต ง ตั้ ง เ ป น ก ร รมกา ร ผู ท ร ง คุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ รวมจํานวน 13 คน ตามมาตรา 71 วรรคหน่ึง (4)  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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ดานการผังเมือง จํานวน 5 คน ไดแก 

  ศาสตราจารย ดร. สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์  
      นายรัชทิน  ศยามานนท   
      ดร. จรูญเดช  เจนจรัสสกุล 
      นายไพโรจน  เผือกวิไล 
      ดร. พสุ  โลหารชุน 

   ดานเศรษฐศาสตร จํานวน 2 คน ไดแก  
      ดร. ชโยดม  สรรพศรี   
       นายชาญวิทย  อมตะมาทุชาติ 

   ดานสังคมศาสตร จํานวน 2 คน ไดแก 
      รอยตํารวจโท อาทิตย  บุญญะโสภตั   
      นายวิบูลย  สงวนพงศ 

   ดานภูมิศาสตร จํานวน 2 คน ไดแก  
      ศาสตราจารย ดร. ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท   
       รองศาสตราจารย ดร. พันธทิพย  จงโกรย 

   สาขาวิชาการดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 คน ไดแก  
       ดร. เสรี  ศุภราทิตย   
        พลอากาศเอก ชาญฤทธ์ิ  พลิกานนท 

  ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แหงชาติแลว เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 222 ง 
ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563 
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13  
คน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ* 

1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
    ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   
    ประธานกรรมการ 

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    
    รองประธานกรรมการ 

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  

4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง   

5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  

7. รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

8. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

9. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  

10. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

11. เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  

12. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

13. ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

14. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

15. ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ   

16. นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  

17. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  

18. นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย 

19. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   
      กรรมการและเลขานุการ 

20. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง   
      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ศ.ดร. ศิริวรรณ ศิลาพชัรนันท รศ.ดร. พันธทิพย จงโกรย 

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 

กรรมการโดยตําแหนง 

*มติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 

ดานการผังเมือง 

ศ.ดร. สุชัชวรี สุวรรณสวัสดิ ์ นายรัชทิน ศยามานนท 

ดร. จรูญเดช เจนจรัสสกุล นายไพโรจน เผือกวิไล 

ดร. พสุ โลหารชุน 

ั ิ

ไ โ  ื

โ

ด



ดร. ชโยดม สรรพศรี นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ 

ดานเศรษฐศาสตร 

ร.ต.ท. อาทิตย บุญญะโสภัต  นายวิบูลย สงวนพงศ 

ดร. เสร ีศุภราทิตย พล.อ.อ. ชาญฤทธิ์ พลิกานนท 

ดานภูมิศาสตร 

สาขาวิชาการดานอื่น ๆ 

ี

ดานสังคมศาสตร 

กร

20  
คน 
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  2) หนาที่และอํานาจ 

 (1) กําหนดนโยบายและเปาหมายเก่ียวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ  
   (2)  กําหนดมาตรการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือของภาคประชาสังคมและประสานงาน

ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง 
  (3) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรี เกี่ ยว กับมาตรการด านการเงิน การคลัง  

และมาตรการอื่น เพื่อสงเสริมการลงทุนและสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของการผังเมืองและเพ่ือสรางความเปนธรรมจากการใชประโยชนที่ดิน  

  (4) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการและกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ราชการในกรณีท่ีปรากฏวาหนวยงานของรัฐใดไมปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ  
หรือขอบังคับเกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

  (5)  ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 
  (6)  กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การดําเนินการใหเปนไปตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค  
  (7)  ใหความเห็นชอบรายงานประจําปท่ีจัดทําโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองตามมาตรา 10 

และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร 
ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป  

  (8)  จัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพื่อใชเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีผูเกี่ยวของกับการผังเมือง
พึงปฏิบัติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 (9)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบญัญัตินี้  

  ท้ังนี้ หนาท่ีอื่นตามพระราชบัญญัติฯ เชน ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟง
ความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีสวนรวมของประชาชน (มาตรา 9) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ
และวิธีการตามมาตรา 80 (4) และ (5) ตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด  
(มาตรา 80) เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      สวนที่ 2                    องคคณะและการขับเคลื่อนภารกิจดานการผังเมือง 

รายงานประจําป 2563 
2 - 6 

 
 3) ผลการประชุม 

 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 (เฉพาะกรรมการ
โดยตําแหนง) เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2563 ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล โดยมี  
พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานในการประชุมฯ 
โดยท่ีประชุมมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

  (1) รับทราบสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 รับทราบแนวทาง 
การดําเนินงานดานการผังเมืองของประเทศ ซึ่งประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย
ระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รับทราบองคประกอบ หนาท่ี 
และอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ และรับทราบกระบวนการแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ตามมาตรา 71 (4) 

  (2) เห็นชอบรางระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาซึ่ งผูแทนสภา ผูแทนสมาคม ผูแทนสถาบันหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง 
ในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 80 พิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ 
ตามมาตรา 80 (4) และ (5) ซ่ึงตามมติดังกลาวนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะไดดําเนินการสรรหา
กรรมการซ่ึงเปนผูแทนสภา ผูแทนสมาคม ผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง 
ในคณะกรรมการผังเมืองเพื่อใหคณะกรรมการผังเมืองมีองคประกอบครบถวนตามกฎหมาย 
และสามารถดําเนินการประชุมไดตอไป 

 (3) เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ เนื่องจากธรรมนูญวาดวย 
การผังเมือง จะใชเปนหลักการพื้นฐานท่ีผูเกี่ยวของกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ เม่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวจะมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน โดยธรรมนูญวาดวยการผังเมืองฉบับนี้จะมี 
ความสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอม เพ่ือใชเปนกรอบและนโยบายในการพัฒนาพ้ืนท่ีการใชท่ีดินระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท 
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2.2 คณะกรรมการผังเมือง 

มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ 
ผังเมืองขึ้น จํานวน 29 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) องคประกอบ 

 ตามมาตรา 80 กําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง มีท้ังหมด 29 คน 
แบงเปนกรรมการโดยตําแหนง จํานวน 11 คน (รวมประธาน/เลขานุการ) ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ประธานกรรมการ) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัล เ พื่อ เศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ํ าแหงชาติ  
และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการและเลขานุการ) 

 ท้ังนี้  ในกรณี ท่ีประธานกรรมการเห็นว าการพิจารณาตามหน า ท่ีและ อํานาจ 
ของคณะกรรมการผังเมืองตามท่ีกําหนดในมาตรา 81 ในคร้ังใดเกี่ยวของกับเรื่องใดท่ีอยูในหนาท่ี 
หรือความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงอ่ืนท่ีไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงตาม (2) แลว ใหประธาน
กรรมการแจงใหปลัดกระทรวงท่ีมีหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในเร่ืองนั้นเขารวมเปนกรรมการ 
โดยตําแหนงดวย  

นอกจากกรรมการโดยตําแหนงแลวไดกําหนดใหมีกรรมการจากภาคสวนตาง ๆ ดังนี้  
� กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 80 วรรคหนึ่ง (3) จํานวน 9 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ จํานวน 9 ดาน ดานละ 1 คน 
(ดานการผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร 
สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี และเกษตรกรรม) 

� กรรมการซึ่งเปนผูแทนสภาระบุองคกรตามมาตรา 80 วรรคหนึ่ง (4) จํานวน 5 คน 
(สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
และผูแทนสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

� กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง
ตามมาตรา 80 วรรคหน่ึง (5) จํานวน 4 คน ซ่ึงตองมาจากภาคประชาสังคมอยางนอย 1 คน 
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 โดยกรรมการจากภาคสวนตาง ๆ จะตองดําเนินการสรรหาและแตงตั้งใหเปนไปตามท่ี
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กําหนด ซึ่งมีบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง ดังนี้ 

 (1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 80 วรรคหน่ึง (3)  
         กรรมการผังเมืองในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้น แตงตั้งจากผูมีความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานการผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร  
วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 
และเกษตรกรรม ดานละ 1 คน รวมจํานวน 9 คน ดังนี้ 

ดานการผังเมือง               นายปรีชา  รณรงค 
ดานสถาปตยกรรมศาสตร    นายสมชัย  ศรีวิบูลย  
ดานวิศวกรรมศาสตร   นายโอฬาร  ศักยโรจนกุล  
ดานนิติศาสตร   นายปฏิคม  วงษสุวรรณ 
ดานเศรษฐศาสตร   นายพิชัย  อุทัยเชฏฐ 
ดานสังคมศาสตร   นายชยพล  ธิติศักดิ์ 
ดานสิ่งแวดลอม   ดร. สุรเจตส  บุญญาอรุณเนตร  
ดานประวัติศาสตรหรือโบราณคดี  นายสด  แดงเอียด 
ดานเกษตรกรรม    นายสรวิศ  ธานีโต 

 

 
 

คณะกรรมการผังเมือง 
29+ 
คน 

มาตรา 80 (3) 

ผูทรงคุณวุฒิ 9 คน 
(ดานละ 1 คน) 

มาตรา 80 (4) (5) 

ผูแทนสถาบัน องคการอิสระ 
และบุคคลอ่ืน 9 คน 

มาตรา 80 (1) (2) 

กรรมการโดยตําแหนง 
11 + คน 

1.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธาน) 

2.  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

3.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4.  ปลัดกระทรวงคมนาคม 

5.  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

6.  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม 

7.  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

8.  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

9.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ    

 และสังคมแหงชาติ 

10.  เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

11.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการและเลขานุการ) 

*ประธาน แจง ปลัดกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวของ  

1.  การผังเมือง 

2.  สถาปตยกรรมศาสตร 

3.  วิศวกรรมศาสตร 

4.  นิติศาสตร 

5.  เศรษฐศาสตร 

6.  สังคมศาสตร 

7.  สิ่งแวดลอม 

8.  ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

9.  เกษตรกรรม 

(4) กรรมการซึ่งเปน 
     ผูแทนสภาวิศวกร  
     ผูแทนสภาสถาปนิก  
     ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
     ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
     และผูแทนสมาคมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(5) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนสถาบันหรือ
บุคคลอื่นที่เก่ียวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน 4 คน  
ซึ่งตองมาจากภาคประชาสังคมอยางนอยหนึ่งคน 
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          ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองแลว  
เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 255 ง ลงวันท่ี  
29 ตุลาคม 2563 

  (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 80 วรรคหนึ่ง (4) และ (5)  
       องคประกอบของกรรมการผังเมืองในสวนของกรรมการซ่ึงเปนผูแทนสภาวิศวกร 
ผูแทนสภาสถาปนิก ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และผูแทนสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน
หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน 4 คน ซึ่งตองมาจากภาคประชาสังคม 
อยางนอย 1 คนนั้น การแตงตั้งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการไดมาตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ตามมาตรา 80 วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดออกระเบียบกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการท่ีเปนผูแทนสภา ผูแทนสมาคม 
ผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี  
13 เมษายน 2563 และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติแลว  
ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองฯ ดังกลาว กําหนดใหมี
คณะกรรมการสรรหากรรมการท่ีเปนผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง 
ในคณะกรรมการผังเมือง จํานวน 7 คน ประกอบดวย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธาน
กรรมการ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมาย ท่ีปรึกษา
ดานการผังเมือง ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เปนกรรมการ  
และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายขาราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 1 คน 
เปนเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



      สวนที่ 2                    องคคณะและการขับเคลื่อนภารกิจดานการผังเมือง 

รายงานประจําป 2563 
2 - 10 

 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว ไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 

ดําเนินการสรรหาผู ท่ีสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการท่ีเปนผูแทนสมาคม ผูแทนสถาบัน 
หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
แตงตั้ง ตามมาตรา 80 วรรคหนึ่ง (5) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 รวมจํานวน 4 คน 
(ภาคประชาสังคม 1 คน) ดังนี้  
 1. นายปวิณ  ชํานิประศาสน ผูแทนสถาบันหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง 
 2. ดร. วัฒนา  เชาวสกู ผูแทนสถาบันหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง 
 3. นางพรศิริ  มโนหาญ ผูแทนสถาบันหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง 
 4. ดร. วิฑูรย  สิมะโชคดี ผูแทนสถาบันหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  
   (ภาคประชาสังคม) 

 ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งกรรมการท่ีเปนผูแทนสมาคม ผูแทนสถาบัน 
หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองแลว เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2563  
และประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 255 ง ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2563  

 สําหรับการแตงตั้ งกรรมการซึ่ ง เปนผูแทนสภาและสมาคม ตามมาตรา  
80 วรรคหนึ่ง (4) จํานวน 5 คน มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 

 ◊ กรณีกรรมการที่เปนผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภาสถาปนิก ผูแทนสภาหอการคา
แหงประเทศไทยและผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนังสือถึงนายกสภา 4 สภา ไดแก สภาวิศวกร 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยผูแทนสภาน้ัน ๆ โดยเปน สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
(เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2563) เพื่อแจงรายชื่อผูแทนสภาน้ัน ๆ โดยเปนบุคคลท่ีเปนสมาชิกของสภา 
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ และท้ัง 4 สภา ไดแจงรายชื่อผูซึ่งท่ีประชุมของคณะกรรมการสภา
ดังกลาวมีมติเห็นชอบเพื่อเปนผูแทนในคณะกรรมการผังเมือง ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ  
(เมื่อเดือนมิถุนายน 2563) เรียบรอยแลว  

 ◊ กรณีกรรมการที่เปนสมาคมองคกรปกครองทองถิ่น  
  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนังสือแจงนายกสมาคมองคการบริหาร 

สวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และนายกสมาคม
องคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย (เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2563) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกกันเอง 
จํานวน 1 คน โดยนายกท้ัง 3 สมาคม ไดมีหนังสือแจงรายชื่อนายกสมาคมผูท่ีไดรับการคัดเลือก 
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบแลว (เม่ือเดือนเมษายน 2563) 
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  2) หนาที่และอํานาจ 

 (1)  ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองเปนผูวางและจัดทํา 

 (2)  ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีมีพื้นท่ีคาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ 
  (3)  ใหความเห็นหรือคําปรึกษาดานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง

ตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 
  (4)  กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การดําเนินการ ใหเปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด 
 (5)  จัด ทํารายงานสรุปผลการวางและจัดทําผั ง เ มือง ท่ีอยู ในความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการผังเมือง 
 (6)  วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหนาท่ีและอํานาจและความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ 

ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
 (7)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมาย  

 3) ผลการประชุม 
  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ใชบังคับเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562  

ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง นอกจากกรรมการโดยตําแหนงตามมาตรา 80 (1) และ (2) 
จํานวน 10 คนแลว ยังมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 80 (3) และกรรมการท่ีเปนผูแทนสภา 
ผูแทนสมาคม และผูแทนสถาบันหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองตามมาตรา 80 (4) และ (5) 
ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่กําหนด
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการตามขั้นตอนมาตามลําดับ
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 80 (3) และ (4)  แลว เมื่อวันท่ี  
12 ตุลาคม 2563 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ดังนั้นในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา จึงยังไมมีการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติ
การผังเมืองฉบับใหม 
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2.3 คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 
 มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมือง

จังหวัดขึ้น แบงเปนคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดในเขตจังหวัดอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) องคประกอบ 
องคประกอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 25 คน 

แบงเปนกรรมการโดยตําแหนง 17 คน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผูแทนกรมท่ีดิน  
ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนการเคหะ
แหงชาติ ผูแทนกองบังคับการตํารวจจราจร ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  ผูแทน 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวน 4 คน ผูอํานวยการสํานักผังเมือง (สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง)
กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองแตงต้ังจากผูมีคุณวุฒิ  
ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมือง 

บุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวน 4 คน ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง 

องคประกอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในเขตจังหวัดอ่ืน ท้ังหมด 37 คน 
แบงเปน กรรมการโดยตําแหนง 27 คน ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด 
เกษตรและสหกรณจังหวัด เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
ทองถิ่นจังหวัด ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด ธนารักษพื้นท่ี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัด พลังงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผูอํานวยการโครงการชลประทานในเขตพื้นท่ี ผูอํานวยการ
สํานักทางหลวงในเขตพ้ืนท่ี ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทในเขตพ้ืนท่ี ผูอํานวยการสํานักงานสถิติ
จังหวัด ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูแทนการไฟฟา 
สวนภูมิภาค ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค ผูแทนหอการคาจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทยในเขตพ้ืนท่ี ผูแทนสภาเกษตรกรจังหวัด และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง 
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กรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่ืน 
กรรมการโดยตําแหนง 17 คน กรรมการโดยตําแหนง 27 คน 

1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธาน) 
2. ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
3. ผูแทนกระทรวงดิจิทัลฯ 

4. ผูแทนกรมท่ีดิน 

5. ผูแทนกรมธนารักษ  

6. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 

7. ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8. ผูแทนการเคหะแหงชาติ  

9. ผูแทนกองบังคับการตํารวจจราจร 

10. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรนํ้าฯ 

11. ผูแทนสภาหอการคาฯ  

12. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมฯ 

13 - 16. ผูแทนหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  

  ไมเกิน 4 คน 

17. ผอ. สํานักผังเมือง (กรุงเทพฯ)    

     สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง 

     (กรรมการและเลขานุการ) 

1. ผูวาราชการจังหวัด (ประธาน) 

2. ปลัดจังหวัด 

3. เกษตรและสหกรณจังหวัด 

4. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด 

5. ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 

6. ทองถิ่นจังหวัด 

7. ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

8. ธนารักษพ้ืนที่ 

9. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

10. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

11. พลังงานจังหวัด 

12. อุตสาหกรรมจังหวัด 

13. ผอ. โครงการชลประทาน 

  ในเขตพ้ืนที่ 

14. ผอ. สํานักทางหลวง 

  ในเขตพ้ืนที่ 

15. ผอ. สํานักงานทางหลวงชนบท 

  ในเขตพ้ืนที่ 

16. ผอ. สนง. สถิติจังหวัด 
17. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
18. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

19. ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค/ 

  นครหลวง 

20. ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค/ 

  นครหลวง 

21. ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัด 

22. ผูแทนสนง. ทรัพยากรนํ้าภาค 

23. ผูแทนสนง. ทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 

24. ผูแทนหอการคาจังหวัด 

25. ผูแทนสภาอุตสาหกรรม (จังหวัด) 

  แหงประเทศไทยในเขตพ้ืนที่ 

26. ผูแทนสภาเกษตรกรจังหวัด 

27. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

  (กรรมการและเลขานุการ) 

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด (มาตรา 85) 



      สวนที่ 2                    องคคณะและการขับเคลื่อนภารกิจดานการผังเมือง 

รายงานประจําป 2563 
2 - 15 

 
  2) หนาที่และอํานาจ 

 (1) ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีวางและจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (2)  ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผังเมืองในสวนท่ีเกี่ยวกับการวาง 

และจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทํา  
ผังเมืองรวมท่ีมีพื้นท่ีคาบเก่ียวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไปและผังเมืองเฉพาะ 

 (3)  ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมตอกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน 

 (4)  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 
 (5)  กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การควบคุมและการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมือง 
 (6)  จัดทํารายงานสรุปผลการวางและจัดทําผังเมืองท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ผังเมืองจังหวัด 
 (7)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท่ียื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด   
 (8)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  

  3) ผลการประชุม 
  ไดมีการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดไปแลว จํานวน 1 จังหวัด คือ จังหวัด

สมุทรปราการ โดยประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
ซึ่งเปนการประชุมเฉพาะกรรมการโดยตําแหนง 
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 3.1 การวางและจัดทําผังเมือง 

  ระบบการวางผังเมืองของประเทศไทยตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
แบงออกเปน 2 ระดับ 5 ประเภท คือ 

  1.  ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ เปนการกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร 
ของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นท่ีเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยแบงออกเปน  
3 ประเภท คือ 
   ◊ ผังนโยบายระดับประเทศ เปนกรอบนโยบายและแผนกายภาพการใชพื้นท่ีโดยองครวม
ของประเทศ วางเปาหมายดานการใชประโยชนพื้นท่ี การพัฒนาเมืองและชนบท สรางความสมดุล 
ของการใชทรัพยากรและการใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมการพัฒนาเมืองของภูมิภาค  
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
     ◊ ผังนโยบายระดับภาค เปนแผนผังนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีภาค ช้ีนําการพัฒนา 
และดํารงรักษาพื้นท่ีท่ีมีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัดในดานการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาเมือง  
การคมนาคม และการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
      ◊ ผังนโยบายระดับจังหวัด  เปนแผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาพื้น ท่ีจั งหวัด  
เปนแนวทาง/มาตรการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับจังหวัด ดานการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคม  
และการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการดํารงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   2.  ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน เปนการกําหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช
ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดเพื่อการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ 
และชนบท โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
      ◊ ผังเมืองรวม เปนแผนผัง มาตรการ ขอกําหนด ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวม/
ชุมชน ดานการใชประโยชน ท่ีดิน พื้นท่ีโลง โครงการคมนาคมขนสง กิจการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 
      ◊ ผังเมืองเฉพาะ เปนแผนผังและโครงการดําเนินการ เพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษา 
บริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการท่ีเกี่ยวของในเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวของ หรือชนบท 
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  3.1.1 ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ 
      กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการจัดทําผังนโยบายระดับประเทศและภาค  
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 13, 14, 15 และมาตรา 16 จํานวน 6 ภาค ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 

   

  
  

 

  

 

 

 

 

ผังประเทศ 

1 ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ แบงเปน 3 ประเภท 
กําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานการใชพื้นที่เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ 

ผังนโยบายระดับประเทศ กรอบนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ระดับประเทศดานการใชพ้ืนที่ การพัฒนาเมือง 
และชนบท โครงสรางพ้ืนฐาน หลักการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ ฯลฯ 
ผังนโยบายระดับภาค แผนผังนโยบายและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ภาค เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา 
และดํารงรักษาพ้ืนที่ระดับภาคและกลุมจังหวัด ดานการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท ฯลฯ 
ผังนโยบายระดับจังหวัด แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา 
ดานการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และดํารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2 
ผังนโยบายการใชประโยชนที่ดิน แบงเปน 2 ประเภท 

กําหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใชประโยชนท่ีดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อการพัฒนาเมือง 
และการดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของและชนบท 

ผังเมืองรวม แผนผัง มาตรการ ขอกําหนด ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  
ดานการใชประโยชนที่ดิน พ้ืนที่โลง โครงการคมนาคมขนสง กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
และบริการสาธารณะ 
ผังเมืองเฉพาะ แผนผังและโครงการดําเนินการ เพ่ือประโยชน ในการสรางเมืองใหม พัฒนาเมือง อนุรักษ
และฟนฟูเมือง เพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวของหรือชนบท 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

ภาคกทม.  
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคใต 
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   ♦ ขั้นตอนการวางผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค 

     ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง สําหรับเปนกรอบช้ีนําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด เพื่อใหหนวยงานของรัฐนําไปใชในการกําหนดนโยบายและโครงการพัฒนา
ภายใตหนาท่ีและอํานาจของตนใหสอดคลองกับผังเมืองแตละระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

กระบวนการวางผังนโยบายระดับประเทศ   
และระดับภาค 

การรับฟงความคิดเห็น  
การปรึกษาหารือ และการมี      

สวนรวมของประชาชน 
การประชุม

คณะกรรมการ 

1. การวิเคราะหสถานการณ 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ/ภาค 

2. วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย  
ยุทธศาสตร ผังแนวคิด  

การใชพื้นที่ประเทศ/ภาค 

    3.  - กรอบนโยบายการใชพื้นที่ 
         - ผังโครงรางการใชพ้ืนที่ 
  ของประเทศ/ภาค 

  4. นโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่รายสาขา 
        - มาตรการและวิธีการดําเนินการ 
        - กรอบการนําผังไปสูการปฏิบัต ิ

5. ยกรางผังนโยบายระดับประเทศ/ภาค 

6. ประกาศผังนโยบายระดับประเทศ/ภาค 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ประชุมระดมความเห็น คร้ังที่ 1
ปญหา ศักยภาพ โอกาสความตองการ

และความคาดหวังของประชาชน 

ประชุมระดมความเห็น คร้ังที่ 2
วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย 

ยุทธศาสตร 

ประชุมระดมความเห็น คร้ังที่ 3 
กรอบนโยบายการใชพ้ืนท่ี 

ประชุมความเห็นเฉพาะดาน
นโยบายรายสาขา 

ประชุมระดมความเห็น คร้ังที่ 4 
รางผังนโยบายระดับประเทศ/ภาค 

ประชุมสมัมนา ประกาศใช  
ผังนโยบายระดับประเทศ/ภาค 

รายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแหงชาต ิ

เสนอคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมือง

แหงชาต ิ

รายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแหงชาต ิ
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     1) ผังนโยบายระดับประเทศ 
      ผังนโยบายระดับประเทศ  เปนกรอบนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ของประเทศดานการใชพื้นท่ี การพัฒนาเมืองและชนบท และโครงสรางพื้นฐานหลัก โดยมาตรา 13  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการวาง
ผังนโยบายระดับประเทศ และคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ เปนผูพิจารณา 
ใหความเห็นชอบ ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ   
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ ซึ่งผังนโยบาย
ระดับประเทศมีองคประกอบของผังตามมาตรา 14 ประกอบดวย 

      ◊ วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 

        ◊ กรอบนโยบาย เปาหมาย แผนและแผนผังทางดานกายภาพเพื่อการพัฒนา 
หรือการอนุรักษของประเทศ ดังตอไปนี้ 
            (ก) การใชประโยชนพื้นท่ี 

  (ข) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

  (ค) โครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย การจัดการน้ํา 
การสาธารณสุข การศึกษา การพลังงาน การทองเท่ียว การคมนาคมและการขนสง รวมท้ังระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (ง) พื้นท่ีพัฒนาพิเศษซึ่งเปนพื้นท่ีเพ่ือดําเนินการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลหรือ
กิจการเฉพาะท่ีรัฐจัดใหมขีึ้น 

  (จ) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 

  (ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 

  (ช) การพัฒนาเมืองและชนบท 

  (ซ) การเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาค 

  (ฌ) การอื่น ๆ ท่ีจําเปน 

  ◊   มาตรการและวิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังนโยบาย
ระดับประเทศ 

         ◊ การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความรวมมือของหนวยงาน 
และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 
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     ♦ การจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ พ.ศ. 2580 
     ◊ กําหนดนโยบายการใชพื้น ท่ีระดับประเทศ เ พ่ือใหบรรลุ เปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติในการสรางความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
     ◊ แปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสูมิติการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
     ◊ ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหเกิดการบูรณาการรวมกัน  
และมีเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีไปในทิศทางเดียวกัน 

   ♦ การขับเคลื่อนผังนโยบายระดับประเทศ 
   ◊ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และประกาศราชกิจจานุเบกษา 
   ◊ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
   ◊ หนวยงานของรัฐดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามผังนโยบาย
ระดับประเทศ 

  ♦ องคประกอบผังนโยบายระดับประเทศ 

 

 
  

                               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

(ค) โครงสรางพ้ืนฐานดานตาง ๆ (ง) พ้ืนที่พัฒนาพิเศษ 

(จ) ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ ศ

(ฉ) ศิลปวัฒนธรรม  
และประวัติศาสตรทองถ่ิน 

(ช) การพัฒนาเมือง 
และชนบท 

(ซ) การเชื่อมโยง 
กับประเทศในภูมิภาค 

           

(ก) การใชประโยชนพื้นที ่ที่ (ข) การต้ังถ่ินฐานและระบบชุมชน 
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   ♦ รายงานความกาวหนาของการจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 
    กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ  
พ.ศ. 2580 ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นท่ี การพัฒนาเมืองและชนบท โครงสรางพื้นฐานหลัก การพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนแผนแมบทชี้นําการพัฒนา
พื้นท่ีทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

    ♦ การดําเนินงานท่ีผานมา 
   ปจจุบันสถานการณโลกเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การแขงขันทางเศรษฐกิจ 
ท่ีเขมขนมากข้ึน และการพัฒนาประเทศถูกขับเคลื่อนไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สงผล 
ตอวิถีชีวิตของประชาชน การปรับเปล่ียนรูปแบบการคา การบริการ การใชทรัพยากรธรรมชาติและการใช
พื้นท่ีของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการวางผังนโยบายระดับประเทศใหสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ
และบริบทของประเทศ เพ่ือชี้นําการพัฒนาทางกายภาพระดับชาติ โดยบูรณาการการพัฒนาพื้นท่ี 
รายสาขาใหบรรลุเปาหมายในการสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ซึ่งจะเปนเครื่องมือในการประสาน
แผนการดําเนินการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการวางแผน/ผังพัฒนาพื้นท่ีทุกระดับ ใหมีทิศทาง 
การพัฒนาพ้ืนท่ีสูเปาหมายเดียวกัน ซึ่งท่ีผานมาผังนโยบายระดับประเทศไดดําเนินมาจนถึงปจจุบัน 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

    1) การวิเคราะหสถานการณและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
     เพื่อใหทราบถึงประเด็นของแนวโนมและทิศทางการพัฒนา ซึ่งจะสงผล 
ตอการวางแผนรองรับการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันมีประเด็นสําคัญ 
ท่ีสงผลตอการพัฒนา ดังนี้ 
    - การกาวเขาสูสังคมสูงวัย สงผลตอกําลังแรงงานในอนาคต 
   - โครงสรางเศรษฐกิจเปล่ียนไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ มีความเหลื่อมล้ํา
ดานรายได 
    - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม และภัยพิบัติ 
   - ประชากรเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
   - การกระจายตัวของเมืองหลักไมสมดุล 
    - ผลกระทบจากการระบาดโควิด - 19 รูปแบบวิถีชีวิตเปล่ียน ตองสรางจุดแข็ง
ทางเศรษฐกิจ 
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 2) การจัดทํา (ราง) วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายและแนวคิดการใชพ้ืนที่ประเทศ 
      เพื่อใหการกําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีท้ังประเทศ เปนไปอยางสอดคลอง 
และมีทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วัตถุประสงคของผังนโยบายระดับประเทศ : สรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ควบคู 
กับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานของความสามารถในการรองรับฐานทรัพยากร 
ของประเทศ 

      เปาหมายการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2580 
      - สง เสริมการอยูอาศัยในเขตเมือง กระจายการจางงานไปสูภูมิภาค 
เพ่ือลดการยายถิ่นฐาน 
     - สงวนและอนุรักษปาไม รอยละ 40 กําหนด Zoning เกษตรกรรม และพัฒนา  
“เมืองกระชับ” 
      - พนกับดักรายไดปานกลาง ดวยการตอยอดเศรษฐกิจแหงอนาคต   
โดยใชภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนกลไกขับเคล่ือน 

      - พัฒนาระบบเมืองโดยกําหนดลําดับศักยและบทบาทหนาท่ีท่ีสอดคลอง 
กับศักยภาพและขอจํากัดของแตละเมอืง 

     3) การประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1 รับฟงปญหา ความตองการ และความคาดหวัง
ของประชาชน 
 

วิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยย่ังยืน 

: เชื่อมโยง สรางสรรค สมดุล”  

“Sustainable Thailand : Connected 

Creative Equitable” 
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     (1) ภาคเหนือ 
      - อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟนฟูพื้นท่ีเกษตรกรรม 
     - ปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย 
     - เช่ือมโยงระบบคมนาคมขนสงกับประเทศเมียนมา ลาว และจีนตอนใต 
     - พัฒนากลุมเมืองทองเท่ียววัฒนธรรมลานนา 
      (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    - อนุรักษและพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดี และพัฒนาเกษตรอินทรีย  
     - พัฒนาแหลงพลังงานทดแทน  
    - การพัฒนากลุมเมืองทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอีสาน และเช่ือมโยงการคา
ชายแดนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
     (3) ภาคกลาง 
      - การพัฒนากลุมเมืองทองเท่ียวตามศักยภาพเมือง (ชายฝงทะเล ธรรมชาติ
ปาไม มรดกโลกและวัฒนธรรมลุมน้ํา)  
    - การสงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการขนสงโลจิสติกสของประเทศ  
และพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด  
     - การอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรมชั้นดี  บริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอย 
และของเสียในเมือง 
      (4) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
     - พัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองกระชับ (Compact City) และสงเสริม
การพัฒนาเมืองบริวารใหเชื่อมโยงเขาสูศูนยกลางเมืองดวยระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ 
     - สงเสริมและพัฒนาใหมีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาพื้นท่ี EEC 
     - เรงรัดการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนใหครอบคลุมท้ังระบบ 
      (5) ภาคตะวันออก 
     - คุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันดี และพ้ืนท่ีเพาะปลูกผลไม 
     - การพัฒนาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอการประกอบการอุตสาหกรรมแหงใหม 
     - พัฒนาเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสของพื้นท่ี EEC กับภาคกทม. และปริมณฑล  
     - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองใหรองรับการเปนเมืองทองเท่ียวระดับโลก 
     (6) ภาคใต 
     - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เช่ือมโยงการคากับประเทศ
มาเลเซีย และสรางความม่ันคง 3 จังหวัดชายแดนใต 
    -  เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงและการทองเท่ียวชายฝงทะเลอาวไทย - อันดามัน 
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    ♦ ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 
     1. ความยุงยากและซับซอนในการจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 
      - ความซับซอนของการบูรณาการขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ภายนอกและภายในประเทศ กฎหมาย ยุทธศาสตร นโยบายและแผนงานโครงการของหนวยงาน 
ทุกกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นท่ีใหมีความสอดคลองกัน 
       - การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีมีท่ีมาจากหลายแหลง ทําใหตองใชเวลา
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตาง ๆ 

       2. ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 สงผล 
ตอบริบทการพัฒนาของโลกและของประเทศ 
      - เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ยังไมยุติ 
และความไมชัดเจนของแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจโลก สงผลใหไมสามารถนําทิศทางและเปาหมาย
การพัฒนาของผังนโยบายระดับประเทศท่ีไดศึกษาวิเคราะหไวกอนเกิดสถานการณมาใช จึงมีความจําเปน 
ตองมีการทบทวนและวิเคราะหภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปและใหสอดคลองกับการปรับปรุง
ยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 13 
     - การควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ตามมาตรการ 
และขอกําหนดของรัฐบาล สงผลใหไมสามารถจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 
ท่ัวประเทศในพ้ืนท่ี 6 ภาค (เปาหมายภาคละ 300 - 500 คน) ได และไมสามารถนําผลการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขผลงานทางวิชาการได 
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     2)  ผังนโยบายระดับภาค 
  ผังนโยบายระดับภาค  กําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใหสอดรับ  
กับยุทธศาสตรชาติ แปลงยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแผนเชิงกายภาพ 
พรอมกับถายทอดนโยบายระดับประเทศสูภาคอยางเปนระบบ และช้ีนําการพัฒนาพื้นท่ีทางกายภาพ
ใหกับกลุมจังหวัด จังหวัดและเมือง รวมถึงเปนเครื่องมือการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีภาคไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กําหนดใหกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เปนผูดําเนินการวางผังนโยบายระดับภาคและคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แหงชาติ  ในราชกิจจานุ เบกษา เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ  
ซึ่งผังนโยบายระดับภาคมีองคประกอบของผังตามมาตรา 16 ประกอบดวย 

    ◊  วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาค 

    ◊  แผนท่ีแสดงเขตผังนโยบายระดับภาค 

    ◊  แผนผังท่ีทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
                 (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดิน 

     (ข)  แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

         (ค)  แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนสง   

          (ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ  
ตามโครงสรางพ้ืนฐาน  

         (จ)  แผนผังแสดงเขตพัฒนาการทองเท่ียว   

         (ฉ)  แผนผังเพ่ือการพัฒนาเมืองและชนบท  
          (ช)  แผนผังพื้นท่ีพัฒนาพิเศษ  
          (ซ)  แผนผังแสดงแหลงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 

         (ฌ)  แผนผังแสดงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ  

          (ญ)  แผนผังแสดงผังน้ํา 

          (ฎ)  แผนผังแสดงการเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาค 

          (ฏ)  แผนผังอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

         ◊  นโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของผังนโยบายระดับภาค 

        ◊  การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความรวมมือของหนวยงาน 
และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 
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*(ฌ) การอื่น ๆ       
ท่ีจําเปน 

(ก) การใชประโยชน
ท่ีดิน 

น (ข) การต้ังถ่ินฐาน 
และระบบชุมชน 

(ค) ระบบคมนาคม 
และการขนสง 

(ง) ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

และบริการสาธารณะ  
ตามโครงสรางพ้ืนฐาน 

(จ) เขตพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

โภค

ณะณ

(ฉ) การพัฒนาเมือง 
และชนบท 

(ช) พ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษ (ซ) แหลงศิลปวัฒนธรรม  
และประวัติศาสตรทองถ่ิน 

นธรรม 
ทองถ่ิน

(ฌ) แหลง 
ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 
(ญ) ผังนํ้า 

(ฎ) แสดงการเช่ือมโยง
ประเทศในภูมิภาค 

 

  ♦ การขับเคลื่อนผังนโยบายระดับภาค 
   ◊ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และประกาศราชกิจจานุเบกษา 
   ◊ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
 ◊ หนวยงานของรัฐดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามผังนโยบาย 
ระดับภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ♦ องคประกอบผังนโยบายระดับภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคใต ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกทม. 
และปริมณฑล 

ภาคตะวันออก 



      สวนที่ 3                   ผลการดําเนินการและผลสัมฤทธ์ิของการวางและจัดทําผังเมือง 

รายงานประจําป 2563 
3 - 13 

 

      ♦ รายงานความกาวหนาของการจัดทําผังนโยบายระดับภาค 
   กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการวางผังนโยบายระดับภาค พ.ศ. 2580 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ชี้นําการพัฒนาพื้นท่ีทางกายภาพใหกับกลุมจังหวัด 
จังหวัดและเมือง รวมถึงเปนเคร่ืองมือการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีภาคไปในทิศทางเดียวกัน 

  2.1) ผังนโยบายระดับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  มหานครชั้นนําท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน เปนเมืองท่ีนาอยูและพัฒนา
อยางยั่งยืน เปนภาคแหลงการคาและการบริการระดับนานาชาติ ศูนยกลางคมนาคมขนสง 
ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ฐานการพัฒนานวัตกรรมและการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง 
ศูนยกลางการศึกษาและการรักษาพยาบาล และแหลงทองเท่ียวระดับโลก 

   ♦ การดําเนนิงานท่ีผานมา 
   ปจจุบันผังนโยบายระดับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
อยูระหวางดําเนินการทบทวนการวางผังภาคใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และปรับปรุง 
ผังนโยบายรายสาขาใหครบถวนตามองคประกอบในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
     1) การวิเคราะหสถานการณและทิศทางการพัฒนาภาค 
   - ศึกษาวิเคราะหภาพรวมการพัฒนาพื้นท่ี เพื่อกําหนดบทบาท
หนาท่ีและจุดยืนในการพัฒนาภาค โดยศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการพัฒนา 
ท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นท่ี รวมถึงความเชื่อมโยงระหวางประเทศในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การคมนาคมขนสง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

   -  ศึกษาวิ เคราะหความสอดคลองของผังเมืองทุกระดับ  
เพื่อคนพบประเด็นปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยพิจารณาความเชื่อมโยง ความสอดคลองของการใชประโยชนท่ีดินและโครงขายคมนาคมขนสง 
รวมถึงความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   - ศึกษาวิ เคราะหทิศทางและสถานการณการพัฒนาพื้นที่ 
ในรายสาขาตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบูรณาการการวิเคราะหศักยภาพ  
ขอจํากัดการพัฒนาพ้ืนท่ี 
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     2) กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและเปาหมาย 
การพัฒนาพื้นท่ี 
  เพื่อเปนกรอบนโยบายการใชพื้นท่ีภาคมหานคร โดยภาคมหานคร 
มีศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยกลางดานการคาและบริการระดับนานาชาติ ศูนยกลางการคมนาคม
ขนสงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฐานการพัฒนานวัตกรรมและการผลิตทางอุตสาหกรรม 
โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงแหงเอเชีย ศูนยกลางการศึกษาและดานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติ 
และแหลงทองเท่ียวระดับโลก 
 
 
       

   วิสัยทัศน  “ภาคมหานครท่ีมีศักยภาพ 
                   ในการแขงขัน เปนเมืองที่นาอยู  
                        และพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน  แผนผังแสดงระบบคมนาคมและการขนสง 
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  3) กรอบนโยบายการใชพื้นที่ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคมหานครเปนศูนยกลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคมนาคมนานาชาติในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
พรอมการสรางสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู จัดเตรียมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพ้ืนท่ีสีเขียว
ใหเพียงพอ รองรับการขยายตัวของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    4) นโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่รายสาขา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พรอมมาตรการและโครงการพัฒนาพื้นท่ี ใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ี
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ลดปญหาการขัดแยงดานการใชประโยชนพื้นท่ีในภาค พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน โครงการกิจการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีความสอดคลอง 
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

� กําหนดการใชประโยชนที่ดิน ตามแนวคิดการพัฒนาเมือง 
แบบกระ ชับ  (Compact City) การพัฒนาเมื องตามระบบขนส งมวลชน ( Transit Oriented 
Development ; TOD) เมืองนิเวศ (Eco City) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

  - พื้นที่เมืองตั้งอยูในเขตดานในของวงแหวนกาญจนาภิเษก 
เปนหลัก การใชประโยชนท่ีดินท่ีมีความหนาแนนสูงและปานกลางตั้งอยูในบริเวณวงแหวนรัชดาภิเษก
และพื้นท่ีตอเน่ือง ท่ีสามารถเขาถึงไดโดยระบบรถไฟฟา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชระบบขนสงมวลชน
ในการเดินทาง 

  - พื้นท่ีชุมชนเมืองในเขตปริมณฑลมุงเนนการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบสถานีปลายทางของระบบขนสงมวลชนทางรางและพ้ืนที่บริเวณจุดตัดของถนนวงแหวน 
และถนนสายหลัก เพ่ือเปนพื้นท่ียุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและพื้นท่ีศูนยกลางการใหบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชน   

        - พ้ืนที่ดานนอกวงแหวนกาญจนาภิเษกไปจรดกับวงแหวน 
รอบที่ 3 เปนพื้นท่ีเกษตรกรรมเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอม และพื้นที่ดานนอกของวงแหวนรอบที่ 3  
เปนพื้นท่ีเกษตรกรรมเพ่ือการผลิตอาหาร 

� พื้นที่รองรับการพัฒนาคลัสเตอรธุรกิจ และการคาการบริการ 
ระดับนานาชาติ ตั้งอยูภายในวงแหวนรัชดาภิเษก โดยเฉพาะพื้นท่ี “ศูนยกลางพาณิชยกรรม 
ระดับนานาชาติ (CBD)” ในปจจุบัน (ยานปทุมวัน อโศก สีลม สาทร และพระราม 9) และพ้ืนท่ี 
“ศูนยกลางพาณิชยกรรมระดับนานาชาติใหม (Sub - CBD)” ไดแก พื้นท่ีโดยรอบศูนยคมนาคม 
“พหลโยธิน” “มักกะสัน” และ “วงเวียนใหญ” 
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� พื้นท่ีรองรับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมต้ังอยูตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อเปนฐานการผลิตท่ีสามารถเพิ่มมูลคาและกําลังการแขงขันใหกับภาคมหานคร  
ประกอบดวยพื้นท่ีรองรับ 
 - คลัสเตอรอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
ในจังหวัดปทุมธานี   
 - คล ัส เตอร อ ุตสาหกรรมแปรร ูปส ินค า เกษตรกรรม   
ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 - คลัสเตอรอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องกล และคลังสินคา  
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

� การพัฒนาเมืองในภาคมหานคร นอกเหนือจากศูนยกลาง 
พาณิชยกรรมระดับนานาชาติ ไดแก 

     - ศูนยกลางพาณิชยกรรมระดับมหานคร  : เมืองบางแค  
เมืองบางใหญ เมืองรังสิต เมืองสุวรรณภูมิ - ลาดกระบัง เมืองสมุทรปราการ และเมืองมีนบุรี 

 - ศูนยกลางแหลงงานและที่อยูอาศัยปริมณฑล : เมืองนครปฐม 
เมืองศาลายา เมืองสมุทรสาคร เมืองกระทุมแบน - ออมนอย เมืองคลองหลวง เมืองธัญบุรี เมืองบางปู 
และเมืองบางเสาธง 

     - ศูนยชุมชนเมือง : บางบัวทอง ปากเกร็ด นนทบุรี ปทุมธานี  
ลําลูกกา ดอนเมือง - สะพานใหม รามอินทรา บางกะป ตลิ่งชัน บางขุนเทียน บางนา พระประแดง สําโรง 
บางพลี 

   - ศูนยชุมชนเกษตรกรรม : กําแพงแสน บางเลน นครชัยศรี  
บานแพว ไทรนอย สน่ันรักษ หนองจอก 

 
 
 

ศูนยคมนาคมพหลโยธิน และโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยบริเวณสถานีกลางบางซื่อ   
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� โครงขายระบบขนสงมวลชนรางเปนระบบคมนาคมขนสงหลัก
ของภาคมหานคร เชื่อมโยงพื้นท่ีพาณิชยกรรมระดับนานาชาติกับพื้นท่ีศูนยกลางแหลงงานและท่ีอยูอาศัย
ท้ังในบริเวณชานเมืองและปริมณฑล รวมถึงเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง
และทาอากาศยานอูตะเภา เช่ือมโยงภาคมหานครและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor) 
          5) การประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 
  ผั ง น โ ยบ า ย ร ะดั บภ าคก รุ ง เ ทพ ม หาน ครแ ละ ป ริ มณฑล  
ใหความสําคัญตอกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน จึงไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ดังนี้ 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 
   มีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ขอจํากัด  
ความตองการ และความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลตาง  ๆ   
ซึ่งมีประเด็นสําคัญ คือ สงเสริมภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหเปนมหานครท่ีนาอยู   
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ีออกแบบใหคนอยูใกลกับแหลงงาน ลดระยะเวลาในการเดินทางจากแหลงงาน 
และท่ีพักอาศัย โดยปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง และสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน เพ่ือชวยลดปญหาการจราจรแออัด 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 
   มีวัตถุประสงค เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวิสัยทัศน 
และรางผังโครงสรางการพัฒนาภาคตาง ๆ ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
   - พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบพุทธมณฑลเปนพื้นท่ีเหมาะสมกับการทํา
การเกษตร แนวทางการพัฒนาเมืองท่ีเอื้อตอการเกษตรอินทรีย โดยไมมีพื้นท่ีอุตสาหกรรมเก่ียวกับ 
เคมีในพื้นท่ี 
   - การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟา โดยใชมาตรการ 
และเคร่ืองมือทางดานผังเมืองในการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟ 
   - สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และประชากรทุกกลุม ท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ 
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   การประชุมกลุมยอย   
   มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา 
ในรายสาขาการพัฒนา แผนงาน/โครงการพัฒนาในระดับจังหวัดท้ัง 6 จังหวัด 
   
 
 
 
 
 
 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 

   มีว ัตถ ุประสงคเพื ่อระดมความคิด เห็นเกี ่ยวกับรางผังภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผังพัฒนาดานตาง ๆ ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

   -  ร ะบบ โค ร งข า ย และคมนาคมและ โ ค ร ง ส ร า งพื้ น ฐ าน  
ตองพัฒนาเพ่ือตอบสนองรูปแบบการเดินทางท้ังภายในเมืองและเชื่อมตอเมืองในปริมณฑลทุกรูปแบบ 
(Multimodal) เพ่ือกระจายความเจริญท่ีกระจุกตัวในเมืองไปสูปริมณฑล 

   - ภาคมหานครเปนศูนยกลางแกนพัฒนาท่ีสําคัญของประเทศ 
แตการพัฒนายังคงกระจุกตัวท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ควรกระจายการพัฒนาเมืองไปยังปริมณฑล 
เพ่ือใหการพัฒนาเกิดความสมดุล 

    - พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในภาคมหานครใหเพิ่มมากข้ึน โดยภาคมหานคร 
ตองกําหนดพ้ืนที่สีเขียวใหเหมาะสมกับจํานวนประชากรและสามารถเขาถึงไดทุกพื้นท่ี 

   ♦ การดําเนินงานข้ันตอไป 
   - กระบวนการวางผังนโยบายระดับภาค 
  ◊ การจัดทํารายงานรางผังนโยบายระดับภาคกรุงเทพและปริมณฑล 
   ◊ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาต ิ
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  2.2) ผังนโยบายระดับภาคกลาง  
    เปนอูขาวอูน้ําสําคัญของประเทศ เปนฐานการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพดี 
และอุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนแหลงทองเท่ียว 
ทางประวัติศาสตรและชายทะเลนานาชาติ ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคาสูภูมิภาคโดยรอบ
สงเสริมเศรษฐกิจพิเศษทวาย - กาญจนบุรี พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตก (CWEC) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี ดาน (Argo & High -
Tech Industrail Base, Heritage and Green Tourism District) 

      ♦ การดําเนินงานท่ีผานมา 
             ปจจุบันผังนโยบายระดับภาคกลางไดดําเนินการถึงขั้นตอนการกําหนด
วิสัยทัศน วัตถุประสงค ยุทธศาสตร ทิศทางและกรอบนโยบายการใชพื้นท่ีภาค การจัดทําผังนโยบายภาค 
(ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562) แผนงาน/โครงการการพัฒนาพื้นท่ีภาคและกลุมจังหวัด 
รวมท้ังวิธีการนําผังภาคไปสูการปฏิบัติโดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

    1) การวิเคราะหสถานการณและทิศทางการพัฒนาภาค 
   - ศึกษาวิเคราะหบทบาทและตําแหนงการพัฒนาภาค เพื่อใหได

ประเด็นทาทาย โอกาส และศักยภาพการพัฒนาพื้นท่ีโดยพ้ืนท่ีภาคกลางเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
และทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ และเปนแหลงเกษตรกรรมช้ันดี เนนการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมตอเนื่องกับการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังในและนอกภาคเกษตรอยางเปนระบบ 

         - ศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปล่ียนแปลงและแนวโนม 
ดานตาง ๆ โดยภาคกลางครอบคลุมพื้นท่ี 12 จังหวัด พื้นท่ีรวม 59,640.56 ตร.กม. มีประชากร  
6.67 ลานคน ท่ีตั้งของภาคเชื่อมโยงกับภาคมหานครและปริมณฑล เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) และภาคอื่น ๆ ของประเทศ การใชประโยชนพื้นท่ีดานเกษตรกรรมกวารอยละ 11.57 เปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมช้ันดี เนื่องจากดินมีความสมบูรณถึงรอยละ 59.8 ภาคกลาง มีเขตชลประทาน 1 ใน 3  
ของประเทศ สินคาเกษตร GI 13 ชนิด จาก 9 จังหวัด และยังมีตลาดกลางสินคา 21 แหงท่ัวภูมิภาค  
ทําใหเกิดการควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมืองไมใหรุกล้ําพื้นท่ีเกษตรพรอมสงเสริมการทํา
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีเหมาะสม อีกท้ังภาคกลางยังเปนพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลัก First S - Curve, New S - Curve  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี สําหรับดานประชากร 
มีแนวโนมการเปล่ียนแปลงโดยวัยแรงงานมีจํานวนลดลงและกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ 
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      2) กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและเปาหมาย 
การพัฒนาพื้นท่ี 

         โดยพื้นท่ีภาคกลางจะเปนฐานการผลิตยั่งยืน เศรษฐกิจสรางสรรค 
เกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีการพัฒนาเมืองศูนยกลางหลัก ศูนยกลางรอง
ท่ีเช่ือมการคา การบริการกับแนวระเบียงเศรษฐกิจ พรอมท้ังอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
และ ส่ิงแวดลอม ปองกันการรุกล้ํ าพื้น ท่ี เกษตรกรรมชั้นดีและรักษาความเปนอัตลักษณ 
และศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

วิสัยทัศน “ภูมภิาคแหงการผลิตอยางยั่งยืน 

เศรษฐกิจมูลคาสูง และการรักษาส่ิงแวดลอม เพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับทกุคน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ 
   - ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน :  
การพัฒนาฐานการผลิตอยางยั่งยืนเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจมูลคาสูง 
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาความเชื่อมโยง : สรางระบบโครงขาย
คมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงและเขาถึงทุกพื้นท่ีอยางสะดวกและท่ัวถึง พัฒนาระบบคมนาคมท่ีสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจท่ีชวยพัฒนาสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเมือง และชนบท : การบริหาร
จัดการใหเกิดเมืองกระชับท่ีนาอยูและมีศักยภาพในการผลักดันเศรษฐกิจ 
    - ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลอยางยั่งยืน : ก า ร ร ัก ษ า 
และตอยอดมรดกทางวัฒนธรรมไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 
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     3) กรอบนโยบายการใชพื้นที่ภาคกลาง  
 “เปนฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
การทองเท่ียว ท่ีไดมาตรฐานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 

       4) นโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่รายสาขา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา 
และดํารงรักษาพื้นท่ีในระดับภาคกลุมจังหวัด จังหวัดและเมือง พรอมมาตรการ ตัวชี้วัด และวิธีการ
ดําเนินการไปสูการปฏิบัติ เชน ผังนโยบายการพัฒนาภาคกลางป 2580 แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดิน 
แผนผังแสดงการต้ังถิ่นฐานและระบบชุมชน แผนผังแสดงระบบคมนาคมและการขนสง เปนตน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� กําหนดการใชประโยชนที่ดินของกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียว พื้นท่ีเมืองและชนบทใหเกิดความสมดุล 

� กํ าหนดบทบาท เม ือ ง และชนบท  ผล ักด ัน เศ รษฐก ิจ 
และบริหารจัดการเมืองใหกระชับ 

� พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส ใหเปนเมือง
อัจฉริยะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

� พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เ พื่อรองรับการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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       5) การประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 
            ผังนโยบายระดับภาคกลางใหความสําคัญตอกระบวนการการมีสวนรวม
ของประชาชน จึงไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ดังนี้  

� สงเสริมการอนุรักษพื้นที่ เกษตรกรรมช้ันดีบริเวณราบลุม
เจาพระยาไวเปนแหลงผลิตอาหารและสินคาเกษตรสงออกท่ีสําคัญของประเทศ กําหนดพ้ืนท่ีเกษตร
สําคัญพืชบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) 

� สงเสริมการทองเที่ยวเมอืงหลัก เมืองรอง ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
นิเวศวิถีชีวิตและความเปนอัตลักษณ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม  
และการทองเท่ียวชายฝงทะเลตะวันตก (The Royal Coach) 

� ปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัต ิจากการเปลี ่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เชน น้ําทวม สงผลตอพื้นท่ีเศรษฐกิจ ชุมชน แหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน 
พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี 

     ♦ การดําเนินงานข้ันตอไป 
     1) กระบวนการวางผังนโยบายระดับภาค 

    ◊ การจัดทํารายงานรางผังนโยบายระดับภาคกลาง 
    ◊ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
     2) การรับฟงความคิดเห็นประชาชนและการมีสวนรวม ฯ 

   ◊ การประชุมรับฟงความคิดเห็นและประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 
   ◊ การประชุมรับฟงความคิดเห็นและประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 3 
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   2.3) ผังนโยบายระดับภาคตะวันออก  
     เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูไทยแลนด 4.0 : 
พื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนประตูเศรษฐกิจการคาและการลงทุน ศูนยรวมท่ีตั้ง
ของอุตสาหกรรมสมัยใหมของอาเซียน ศูนยกลางการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีทันสมัย เปนแหลงพื้นท่ีแหลงเกษตรกรรมอินทรีย ศูนยรวมการทองเท่ียวระดับนานาชาติ   
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่ือมโยงการคาชายแดนไทย - กัมพูชา ในจังหวัดสระแกวและจังหวัดตราด 

      ♦ การดําเนินงานท่ีผานมา 
            ปจจุบันผังนโยบายระดับภาคตะวันออกไดดําเนินการถึงขั้นตอน 
การกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค ยุทธศาสตร ทิศทางและกรอบนโยบายการใชพื้นท่ีภาค การจัดทํา 
ผังนโยบายภาค (ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562) แผนงาน/โครงการการพัฒนาพื้นท่ีภาค
และกลุมจังหวัด รวมท้ังวิธีการนําผังภาคไปสูการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

      1) การวิเคราะหสถานการณและทิศทางการพัฒนาภาค 
     - ศึกษาวิเคราะหบทบาทและตําแหนงการพัฒนาภาค เพื่อใหได

ประเด็นทาทาย โอกาส และศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยพื้นท่ีภาคตะวันออกจะเปนฐานอุตสาหกรรม
New S - curve โดยใช EEC ในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขั้นสูง 
เพ่ือทําใหเกิดความเช่ือมโยงเชิงพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 

     - ศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปล่ียนแปลงและแนวโนม 
ดานตาง ๆ โดยภาคตะวันออกครอบคลุม 8 จังหวัด พื้นท่ีรวม 36,735.70 ตร.กม. มีประชากร 5.84 ลานคน 
(รวมประชากรแฝง) ท่ีตั้งของภาคเช่ือมโยงกับภาคมหานคร พื้นท่ีชายฝงทะเลดานตะวันออก ภาคใต 
รวมถึงกลุมประเทศ CLMV จีน เกาหลี ญ่ีปุน มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายเอ้ือตอกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐาน และมีการใชประโยชนท่ีดินดานเกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.74 
ปาไม รอยละ 22.99 เมือง/ชุมชน รอยละ 7.14 และอุตสาหกรรม รอยละ 1.46 ท้ังนี้  มีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงเปนพื้นท่ีเมือง/ชุมชนและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมากข้ึน สําหรับโครงสรางประชากรของภาค
จะเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2571  

       2) กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและเปาหมาย 
การพัฒนาพื้นท่ี 

   โดยพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกใหเกิดการกระจายการใชทรัพยากร
ท่ีดินอยางสมดุลควบคูกับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบเมืองใหเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
และมีความตอเนื่องกับภาคมหานครและพ้ืนท่ีภายนอก 
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วิสัยทัศน “เปนภาคแหงการพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนํา
ที่ยั่งยืนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 

 

 
 
 
 
 

� ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ 
     - ยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน มุงการจัดการ 
ดานตนทุน คุณภาพและเวลา เพ่ิมผลิตภาพและการสรางนวัตกรรม 
     - ยุทธศาสตรการพัฒนาการเช่ือมโยง มุงสูการเปนศูนยกลาง 
ของการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
      - ยุทธศาสตรการเติมเต็มและพึ่งพาอาศัย เปนสวนหนึ่ง 
ของนโยบายและเช่ือมโยงการพัฒนาของประเทศมหาอํานาจ  
      - ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนดวยเศรษฐกิจหมุนเวียน สูเปาหมาย 
SDGs และการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากร 
     - ยุทธศาสตรการรวมสรางของทุกภาคี พัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีมีสวนรวม
ในทุกระดับ ทุกมิติการพัฒนา 
      - ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรมสรางสรรค  
สรางมูลคาเพ่ิมจากอุตสาหกรรมเดิมดวยนวัตกรรม สงเสริมนวัตกรรมใหม ๆ ในการพัฒนาพื้นท่ี  
โดยการกระจายนวัตกรรมและสรางองคความรู 

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางสมดุล กระจายการพัฒนาทุกมิติ 

       3) กรอบนโยบายการใชพื้นที่ภาคตะวันออก  
          “เปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ และเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา  
ศูนยรวมของอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ เปนแหลงจางงาน มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง รวมท้ังเปนจุดเชื่อมตอในดานการคาระหวางประเทศ” 
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       4) นโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่รายสาขา  
       เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาและดํารงรักษาพื้นท่ีในระดับภาค 
กลุมจังหวัด จังหวัดและเมือง พรอมมาตรการ ตัวชี้วัด และวิธีการดําเนินการไปสูการปฏิบัติ  
เชน ผังนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกป พ.ศ. 2580 แผนผังแสดงการใชประโยชน ท่ีดิน  
แผนผังแสดงการต้ังถิ่นฐานและระบบชุมชน แผนผังแสดงระบบคมนาคมและการขนสง เปนตน 

       - กําหนดการใชประโยชนที่ดินของกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียว พื้นท่ีเมืองและชนบทใหเหมาะสมกับศักยภาพ 
      - กําหนดบทบาทเมืองและชนบท เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและชวย
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและโครงสรางพื้นฐาน 
      - พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส ใหเปนศูนยกลาง 
ความเชื่อมโยงของอาเซียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
       - พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับความตองการใหท่ัวถึง 
และเพียงพอ 

        5) การประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 
        เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทาง 
การพัฒนาภาค ซ่ึงสรุปประเด็นได ดังนี้ 

      การประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1  

      - กําหนดโซนนิ่งการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมและสอดคลอง 
กับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืน มีการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรมชั้นดี/พ้ืนท่ี
เพาะปลูกผลไม สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ กําหนดท่ีตั้งของอุตสาหกรรม 
ท่ีสามารถตอยอดธุรกิจได พรอมพัฒนาพื้นท่ีชายแดนใหเปนพื้นท่ียุทธศาสตรเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบาน  
     - สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและสงเสริมการทํา 
R&D เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและผลผลิต ลดการปลอยมลภาวะ ประหยัดขนาดพื้นท่ีในการประกอบ
กิจการ และเพ่ือเปนการกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหสอดรับกับนโยบายการพัฒนา EEC 

      - สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน  
การทองเท่ียวชายฝงทะเลและหมูเกาะท่ีจังหวัดตราด และแหลงทองเท่ียวอื่น ๆ เพื่อเปนฐาน  
การกระจายรายไดและสรางงานใหแกชุมชน 
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     การประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 

    เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวิสัยทัศนและกรอบนโยบาย 
การใชพื้นท่ีภาคซ่ึงสรุปประเด็นได ดังนี้ 
      - การกําหนดวิสัยทัศนควรมุงเนนการพัฒนาทุกมิติ  พรอมให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอม และเสนอใหแกเปน “ภาคตะวันออกเปนเลิศทางเศรษฐกิจอยางสมดุล 
และย่ังยืนแหงอาเซียน” 
     - เสนอวาไมควรระบุวิสัยทัศนเปนเพียงระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
นาจะเปนระดับโลก และควรปรับวิสัยทัศนใหชัดเจน ใหเปนวิสัยทัศนของการวางผังภาค 
     -  กําหนดพื้นที่ สงวนอนุ รักษและพื้ นที่พัฒนาใหชั ด เจน  
เพ่ือปองกันการบุกรุกพื้นท่ีและใชอยางผิดประเภท เชน พ้ืนท่ีเกษตรกับพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
      - มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เนื่องจากพ้ืนท่ีภาค 
มีปญหาน้ําอุปโภค - บริโภค ปญหาน้ําแลง ควรมีแหลงแหลงน้ําหรืออางเก็บกักน้ําเพิ่มมากข้ึน  
      - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคใหเปนครอบคลุมทั่ว
พื้นที่ โดยสามารถใหองคการปกครองสวนทองถิ่นเขามาดําเนินการตอไดและเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบและเปนไปตามยุทธศาสตร 
     - สงเสริมการทองเที่ยว การคาชายแดนใหเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบานโดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาความเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมแนวชายแดน 
อยางเปนระบบ 

     ♦ การดําเนินงานข้ันตอไป 
      1) กระบวนการวางผังนโยบายระดับภาค 

   ◊ การจัดทาํรายงานรางผังนโยบายระดับภาคตะวันออก  
   ◊ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  

     2) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมฯ 
   ◊ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอยคร้ังท่ี 3 
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  2.4) ผังนโยบายระดับภาคใต  
      เปนฐานเศรษฐกิจหลักของกลุมประเทศ IMT - GT ดานการคา  
การบริการและการขนสงทางทะเล เปนเมืองทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลก ฐานการผลิต 
และแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามัน การผลิตสินคาและอาหารฮาลาล พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใตอยางยั่งยืน (SEC) จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด า น  Western Gateway, Royal Coast & Andaman Route Bio - Based Products Green, 
Culture, Smart & Livable Cities) พรอมสงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) จังหวัดสงขลา
และนราธิวาส 

     ♦ การดําเนินงานท่ีผานมา 
        ปจจุบันผังนโยบายระดับภาคใตไดดําเนินการถึงขั้นตอนการกําหนด
บทบาทและตําแหนงการพัฒนาภาค การศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม
ดานตาง ๆ เชน การใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาเมืองและชนบท ดานเศรษฐกิจ ประชากร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน เปนตน รวมท้ังวิเคราะหความเหมาะสม 
ของพ้ืนท่ีในการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน การพัฒนาดานเกษตร และการพัฒนา 
ดานอุตสาหกรรม เปนตน โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

     1) การวิเคราะหสถานการณและทิศทางการพัฒนาภาค 
  - ศึกษาวิเคราะหบทบาทและตําแหนงการพัฒนาภาค เพ่ือใหได

ประเด็นทาทาย โอกาส และศักยภาพการพัฒนาพื้นท่ี โดยพื้นท่ีภาคใตจะเปนประตูการคาสะพาน
เช่ือมโยงภูมิภาค (Regional Bridge : Sea - to - Sea) การทองเท่ียวสีเขียว แหลงผลิตอาหาร  
ฐานนวัตกรรมเกษตรชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขั้นสูงเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมโยง 
เชิงพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น 

  - ศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม 
ดานตาง ๆ โดยภาคใตครอบคลุม 17 พื้นท่ีรวม 70,894.12 ตร.กม. มีประชากร 9.45 ลานคน  
ท่ีตั้งของภาคเช่ือมโยงกับกลุมประเทศ IMT - GT พ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันและทะเลอาวไทย พื้นท่ี EEC 
มีพื้นท่ีชุมชนชายแดนเชื่อมโยงกับมาเลเซีย มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายเอ้ือตอกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐานและเปนพื้นท่ียุทธศาสตร การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต (SEC) 
และมีการใชประโยชนท่ีดินดานเกษตรกรรมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 59.93 ปาไม  รอยละ 27.96 
เมือง/ชุมชน รอยละ 5.07 แหลงน้ํา รอยละ 4.39 และอื่น ๆ รอยละ 2.69 ท้ังนี้พื้นท่ีเกษตรกรรม  
พื้นท่ีเมือง/ชุมชนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งสวนทางกับแนวโนมการขยายตัว 
ของประชากรท่ีมีทิศทางขยายตัวลดลง  

 



      สวนที่ 3                   ผลการดําเนินการและผลสัมฤทธ์ิของการวางและจัดทําผังเมือง 

รายงานประจําป 2563 
3 - 28 

 

� ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ภาคใต “ประตูเศรษฐกิจการคา
และสะพานเชื่อมโยงภูมิภาคท้ังทางบกและทางทะเล เช่ือมโยงพื้นท่ี EEC ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร 
รวมไปถึงอินเดีย จีน เกาหลี และญี่ปุน ภายใตแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (SEC)”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ♦ การดําเนินงานข้ันตอไป 
    1) กระบวนการวางผังนโยบายระดับภาค 

     ◊ การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร ทิศทาง และกรอบนโยบาย 
การใชพื้นท่ีของภาคใต 

     ◊ การจัดทําผั งนโยบายภาค เ พ่ือเปนแนวทางการพัฒนา 
และดํารงรักษาพ้ืนท่ีในระดับภาค กลุมจังหวัด จังหวัดและเมือง พรอมมาตรการ ตัว ช้ีวัด  
และวิธีการดําเนินการไปสูการปฏิบัติ 
     ◊ รายงานผลการดํา เน ินงานต อคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแหงชาติ  
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      2) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมฯ 

     ◊ การประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 
     ◊ การประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 
     ◊ การประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย คร้ังท่ี 3 

    ◊ การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็นรวมกับหนวยงานสวนกลาง 
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   2.5) ผังนโยบายระดับภาคเหนือ  
     เปนพื้นท่ีปาตนน้ําท่ีสําคัญของประเทศ มีบทบาทเปนประตูเศรษฐกิจ
การคาและบริการกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ( GMS) เปนภาคของการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง ฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย มีแหลงทองเท่ียว
มรดกโลกอารยธรรมลานนาและแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมือง
ชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย เช่ือมโยงกับกลุม GMS BIMSTEC และ AEC พัฒนาพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง และจังหวัดเชียงราย 
ดาน Creative Lanna 

      ♦ การดําเนินงานท่ีผานมา 
          ปจจุบันผังนโยบายระดับภาคเหนือ ไดดํ าเนินการถึงขั้นตอน 
การกําหนดบทบาทและตําแหนงการพัฒนาภาค การศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปล่ียนแปลง 
และแนวโนมดานตาง ๆ เชน การใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาเมืองและชนบท ประชากร เศรษฐกิจ
และสังคม โครงสรางพื้นฐาน เปนตน รวมถึงการวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการพัฒนาดาน 
การพัฒนาเมืองและชุมชน การพัฒนาดานเกษตร และการพัฒนาดานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด 
การดําเนินงาน ดังนี้ 

      1) การวิเคราะหสถานการณและทิศทางการพัฒนาภาค 
    - ศึกษาวิเคราะหบทบาทและตําแหนงการพัฒนาภาคเหนือ  
มีศักยภาพเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค โดดเดนดานวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวอารยธรรมลานนา  
เปนศูนยกระจายและเช่ือมโยงท่ีเพิ่มโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภาคลุมแมน้ําโขง
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม พื้นท่ีตนน้ํา อยางมีประสิทธิภาพ   

     - ศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม 
ดานตาง ๆ โดยภาคเหนือครอบคลุม 17 จังหวัด พื้นท่ีรวม 169,664.29 ตร.กม. มีจํานวนประชากร 
12.12 ลานคน ท่ีตั้งของภาคเช่ือมโยงการคาและการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือ กลุมประเทศ 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) เปนศูนยกลางในการเช่ือมโยงภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสูกลุมประเทศในแถบอินโดจีน ตามแนวเสนทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต (North - South 
Economic Corridor : NSEC) และเสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West 
Economic Corridor : EWEC) เปนพื้นท่ีภาคท่ีมีการใชประโยชนท่ีดินดานปาไมมากท่ีสุด คิดเปน 
รอยละ 53.89 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม รอยละ 39.32 เมือง/ชุมชน รอยละ 3.75 พื้นท่ีแหลงน้ํา รอยละ 1.56
และอุตสาหกรรม รอยละ 0.21 ดานประชากรมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมไมมาก โดยจะมีประชากรวัยเด็ก
ลดลงและประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 
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� ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ภาคเหนือ “เปนฐานเศรษฐกิจ
สรางสรรคมูลคาสูงดานการคาและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     ♦ การดําเนินงานข้ันตอไป 
  1) กระบวนการวางผังนโยบายระดับภาค 

    ◊ การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร ทิศทาง และกรอบนโยบายการใช
พื้นท่ีของภาคเหนือ 

    ◊ การจัดทําผั งนโยบายภาค เ พ่ือเปนแนวทางการพัฒนา 
และดํารงรักษาพื ้นที่ในระดับภาค กลุ มจังหวัด  จังหวัดและเมือง พรอมมาตรการ ตัวชี ้ว ัด  
และวิธีการดําเนินการไปสูการปฏิบัติ 
    ◊  รายงานผลการดํ า เนิ นงานต อคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแหงชาติ  

    2) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมฯ 
   ◊ การประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 
    ◊ การประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 
    ◊ การประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 3 

    ◊ การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็นรวมกับหนวยงานสวนกลาง 
 
 



      สวนที่ 3                   ผลการดําเนินการและผลสัมฤทธ์ิของการวางและจัดทําผังเมือง 

รายงานประจําป 2563 
3 - 32 

 
   2.6) ผังนโยบายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

     ศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) และศูนยกลางโลจิสติกส 
(Logistics Hub) เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลาง พื้นท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค ในจังหวัดหนองคาย 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง (ทุงกุลารองไห)  
และพืชพลังงานของประเทศ และมีแหลงทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม   
และวัฒนธรรมลุมน้ําโขง  พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NeEc)  
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแกนและจังหวัดนครราชสีมา ดาน Bioeconomy  

    ♦ การดําเนินงานท่ีผานมา 
         ปจจุบันผังนโยบายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดดําเนินการ 
ถึงขั้นตอนการกําหนดบทบาทและตําแหนงการพัฒนาภาค การศึกษาวิเคราะหสถานการณ 
การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมดานตาง ๆ รวมถึงการวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นท่ีในการพัฒนา 
ดานการพัฒนาเมือง และชุมชน การพัฒนาดานเกษตร และการพัฒนาดานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด
การดําเนินงาน ดังนี้ 

    1) การวิเคราะหสถานการณและทิศทางการพัฒนาภาค 
  - ศึกษาวิเคราะหบทบาทและตําแหนงการพัฒนาภาค เพื่อใหได

ประเด็นทาทาย โอกาส และศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลาง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

   - ศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม 
ดานตาง ๆ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม 20 จังหวัด พื้นท่ีรวม 168,854 ตร.กม. มีประชากร 
10.83 ลานคน (รวมประชากรแฝง) ท่ีตั้งของภาคสามารถเชื่อมโยงกลุม GMS (ประเทศไทย เมียนมา 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต) และมีการใชประโยชนพื้นท่ีดานเกษตรกรรมมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 70.17 ปาไม รอยละ 16.58 ชุมชน/สิ่งปลูกสราง รอยละ  5.52 อุตสาหกรรม  
รอยละ 0.25 ท้ังนี้ การใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงเปนพื้นท่ีชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสราง 
แหลงน้ําและพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2581 และดานประชากรมีแนวโนม 
เขาสูสังคมสูงอายุระดับสุดยอดเร็วกวาในระดับประเทศในป พ.ศ. 2571  
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� ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

“เปนประตูการคาเชื่อมโยงกับอินโดจีนและการทองเ ท่ียวทางโบราณคดีอารยธรรมขอม 
และยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุดรธานี”  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

     ♦ การดําเนินงานข้ันตอไป 
      1) กระบวนการวางผังนโยบายระดับภาค 
   ◊ การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร ทิศทาง และกรอบนโยบาย 
การใชพื้นท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ◊ การจัดทําผั งนโยบายภาค เ พ่ือเปนแนวทางการพัฒนา 
และดํารงรักษาพื้นท่ีในระดับภาค กลุมจังหวัด จังหวัดและเมือง พรอมมาตรการ ตัวชี้วัด และวิธีการ
ดําเนินการไปสูการปฏิบัติ 
   ◊  รายงานผลการดํ า เนินงานต อคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแหงชาติ  

    2) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมฯ 
   ◊ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย คร้ังท่ี 1 
   ◊ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย คร้ังท่ี 2 

     ◊ การจดัประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุมยอย คร้ังท่ี 3 
   ◊ การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็นรวมกับหนวยงานสวนกลาง 
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   ♦ ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาค 
   1. ที่มาและความตอเนื่องของขอมูล เนื่องจากพื้นท่ีในแตละภาคมีหลายจังหวัด  
การจัดเก็บและวิ เคราะหขอมูลตองอยูบนฐานชวงป ท่ีกําหนด (ตองมีขอมูลยอนหลัง 10 ป  
และขอมูลทันสมัยลาสุด) เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นท่ีในระดับจังหวัด 
และอําเภอ ประกอบกับขอมูลมาจากหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นท่ี ตองใชเวลาตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล และบูรณาการนโยบาย แผนงาน/โครงการและขอมูลตาง ๆ ใหสอดคลองกัน 
   2. ความแตกตางของการจัดทําฐานขอมูล  ขอมูลท่ีมาจากหลายหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพ้ืนท่ีอาจมีการจัดทําฐานขอมูลในมาตราสวนและรูปแบบท่ีตางกัน ซึ่งใชเวลา 
ในการแปลงฐานขอมูลใหอยูในรปูแบบเดียวกันสําหรับนํามาใชในการวางผังนโยบายระดับภาค  
   3. การประสานและบูรณาการระหวางหนวยงาน เน่ืองจากผังภาคเปนกรอบชี้นํา 
การพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับกลุมจังหวัด จังหวัด เมืองและชุมชน ซึ่งจําเปนตองมีประสานและบูรณาการ
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการปรึกษาหารือในประเด็นรายสาขาใหครอบคลุมทุกมิติ 
เพื่อให เกิดความเขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดทําผังภาค  
และใหสามารถนําไปผังภาคไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   4. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน กระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เปนสิ่งสําคัญ เพื่อนําขอคิดเห็น 
และขอเสนอแนะท่ีสอดคลองตอความตองการของพื้นท่ีไปบูรณาการเพ่ือวางผังภาค การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนจะชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางผังภาค ซึ่งการดําเนินการอาจใชเวลา 
เนื่องจากพ้ืนท่ีวางผังมีขนาดใหญและตองแบงพื้นท่ีออกเปนระดับกลุมจังหวัดเพื่อให ท่ัวถึง  
ประกอบกับมีหลายหนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
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 3) ผังนโยบายระดับจังหวัด 
   ผังนโยบายระดับจังหวัด เปนแผนผังนโยบายและมาตรการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัด 
ดานการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาเมือง และโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงถายทอดจากกรอบนโยบาย
ระดับประเทศและภาค และมากําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีใหจังหวัดและอําเภอเพื่อเปนกรอบ 
การวางและจัดทําผังเมืองรวมระดับจังหวัด เมือง และชุมชนตอไป โดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการวางผังนโยบายระดับจังหวัด
และคณะกรรมการผังเมืองเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพื่อใหหนวยงานรัฐดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ ซึ่งผังนโยบายระดับจังหวัดมีองคประกอบ 
ของผังตามมาตรา 18 ประกอบดวย 

   ◊  วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด 

     ◊  แผนที่แสดงผังนโยบายระดับจังหวัด 

     ◊  แผนผังท่ีทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (ก)  แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดิน 

 (ข)  แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

 (ค)  แผนผังแสดงเขตสงเสริมการพัฒนาเมือง  

 (ง)  แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง โดยแสดงการเชื่อมตอ
โครงขายการคมนาคมและการขนสงไวดวย  
 (จ)  แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ  
ตามโครงสรางพื้นฐาน 

 (ฉ)  แผนผังแสดงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ   
 (ช)  แผนผังแสดงผังน้ํา  
 (ซ)  แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  
 (ฌ)  แผนผังแสดงเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 (ญ)  แผนผังแสดงเขตการพัฒนาเกษตรกรรม 

 (ฎ)  แผนผังพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษ 

 (ฏ)  แผนผังเขตการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประวิติศาสตรทองถิ่น และสภาพแวดลอม
ในพื้นท่ีระดับจังหวัด 

 (ฐ)  แผนผังอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 
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 ◊  รายการประกอบแผนผังตามความจําเปน 

 ◊  นโยบาย มาตรการ และวิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังนโยบาย
ระดับจังหวัด 

 ◊  การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความรวมมือของหนวยงาน 
และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ♦ การจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด 

 ◊ กําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัด โดยบูรณาการรวมกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหสอดคลองกับผังนโยบายระดับภาค 

 ♦ การขับเคล่ือนผังนโยบายระดับจังหวัด 

 ◊ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ◊ ประกาศคณะกรรมการผังเมือง 
 ◊ หนวยงานของรัฐดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด 

 ♦ องคประกอบผังนโยบายระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

การใชประโยชนท่ีดิน การต้ังถิ่นฐานและระบบชุมชน การพัฒนาเมือง โครงการคมนาคมและขนสง 
ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการฯ 

สภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ผังน้ํา เขตการพัฒนา 
แหลงทองเท่ียว 

เขตการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

เขตการพัฒนา
เกษตรกรรม 

พ้ืนที่พัฒนาพิเศษ 
เขตอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 
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        ♦ ขั้นตอนการวางผังนโยบายระดับจังหวัด 
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   ♦ การดําเนินงานในป พ.ศ. 2564 
  1) จัดทําคูมือผังนโยบายระดับจังหวัด 

   ◊ เกณฑมาตรฐานและรูปแบบของผังนโยบายระดับจังหวัด 
  ◊ ขั้นตอนการดําเนินการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด 
   ◊ มาตรฐานแผนท่ีแผนผังของผังนโยบายระดับจังหวัด 
  2) จัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด 4 จังหวดั 
   ◊ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ประกอบการวางผัง 
   ◊ ประชุมรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตาง ๆ ไดแก  
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ภาคราชการ ภาคประชาชน เอกชน) เพ่ือชี้แจง 
การดําเนินการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดและรับฟงความตองการของประชาชน 
    - ประชุมกลุมยอย (รายสาขา) เพื่อระดมความคิดเห็นและรวมดําเนินการ
จัดทํารางผังนโยบายระดับจังหวัดรวมกันระหวางกรมโยธาธิการและผังเมือง และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
   ◊ จัดทํารางผังนโยบายระดับจังหวัด 

   ♦ ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  
  การดําเนินการจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดจะตองดําเนินการใหสอดคลอง 
และเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับภาค แตเนื่องจากในป พ.ศ. 2563 ผังนโยบายระดับภาค 
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ผังนโยบายระดับจังหวัดจึงยังไมสามารถดําเนินการได โดยจะเร่ิมดําเนินการ
ในป พ.ศ. 2564 
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 3.1.2 ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
   1) ผังเมืองรวม 

    พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ไดกําหนดนิยามของผังเมืองรวมไว ดังนี้ 
  “ผังเมืองรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยท่ัวไปในพื้นท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองและดํารงรักษาเมือง บริเวณ 
ท่ีเกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง  
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 
ของการผังเมือง 
  ผูมีอํานาจในการวางผัง  คือ กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น หรือสามารถดําเนินการรวมกัน โดยผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เปนผูดําเนินการ คณะกรรมการผังเมืองจะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ และประกาศเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ผังเมืองรวมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ คณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดจะเปนผูใหความเห็นชอบ และประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่น 
  มาตรา 22 ผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการจัดทําผังเมืองรวม  
2 ลักษณะ ประกอบดวย ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เปนแผนผัง นโยบาย 
และมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาเมืองชนบท การใชประโยชนท่ีดิน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ 

  ♦ ผังเมืองรวม ประกอบดวย 7 แผนผัง ไดแก 
  1) แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีจําแนกประเภท 
  2) แผนผังแสดงท่ีโลง 
  3) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง โดยแสดงการเช่ือมตอโครงขาย 
การคมนาคมและขนสงไวดวย 
  4) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 
   5) แผนผังแสดงแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6) แผนผังแสดงผังน้ํา 
  7) แผนผังอื่น ๆ ท่ีจําเปน 
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  ♦ สถานภาพผังเมืองรวม 
  จากสถานภาพขอมูลผังเมืองรวมในปจจุบัน (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563)  
พบวา มีผังเมืองรวมท้ังหมดจํานวน 587 ผัง จําแนกออกเปน  
 1)  ผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 70 ผัง  
 2)   ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 486 ผัง และผังเมืองรวม 
ในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 31 ผัง รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

สถานภาพผังเมืองรวม   จํานวน (ผัง) 

1. ผังเมืองรวมจังหวัด    70 

2. ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน   486 

2.1 ผังเมืองรวมท่ีประกาศกฎกระทรวง   255 

1) ผังเมืองรวมท่ีกฎกระทรวงมีผลบังคับใช   214 

2) ผังเมืองรวมท่ีกฎกระทรวงส้ินสุดการบังคับใช   41 

2.2 ผังเมืองรวมเปดพื้นที่ใหม   231 

3. ผังเมืองรวมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   31 

3.1 ผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   1 

3.2 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน   30 

รวม   587 
 

ตารางท่ี 1  
จํานวนและสถานภาพผังเมืองรวม (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

  ท้ังนี้ มีจํานวนกฎกระทรวงผังเมืองรวมท่ีประกาศใชบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 
285 ผัง จําแนกออกเปน  
 1) ผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 70 ผัง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี  
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)               
  2) ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 214 ผัง  
  3) ผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 1 ผัง 
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  1. ผังเมืองรวมที่ดําเนินการตามกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
      จากภาพรวมขอมูลทั้งหมด พบวามีผังเมืองรวมที่อยูระหวางดําเนินการ   
จํานวนท้ังสิ้น 302 ผัง จําแนกออกเปน  
   1) ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนเปดพื้นที่ใหม จํานวน 231 ผัง  
  2)  ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนท่ีสถานะกฎกระทรวงส้ินสุดการบังคับใชแลว 
และอยูในขั้นตอนดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมใหม จํานวน 41 ผัง 
  3) ผัง เมือ งรวม เมืองและผัง เมือ งรวมชุมชนในเขตพื้น ที่พัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 30 ผัง (ดําเนินการตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561) รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ประเภทผังเมืองรวม จํานวน (ผัง) 

1.  ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนเปดพื้นที่ใหม 231 

2.  ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนท่ีสถานะกฎกระทรวงส้ินสุด 
    การบังคับใชแลว และอยูในขั้นตอนดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมใหม 

41 

3.  ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนในเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ 
    ภาคตะวันออก (EEC) 

30 

รวม 302 
ตารางท่ี 2  

จํานวนและประเภทผังเมืองรวมที่ดําเนินการตามกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
  (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 2. สถานภาพผังเมืองรวมที่ดําเนินการตามกระบวนการแกไขผังเมืองรวม 
        เม่ือไดมีการประกาศใหใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมมาชวงระยะหนึ่งแลว 
หากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความประสงคขอแกไขผังเมืองรวม 
เฉพาะบริ เวณหรือเฉพาะสวนหนึ่ งสวนใดให เหมาะสมกับสภาพการณ ท่ี เปลี่ ยนแปลงไป 
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ สามารถดําเนินการขอแก ไขผังเมืองรวม ตามมาตรา 26/1 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2558 (เดิม) ได  
ท้ังนี้  จากการรวบรวมขอมูลท่ีผานมา พบวามีกฎกระทรวงผังเมืองรวมท่ีดําเนินการขอแกไข  
ตามมาตรา 26/1 (เดิม) ประกอบดวย  
 1) กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 12 ผัง  
  2) กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 9 ผัง รายละเอียด
ดังตารางท่ี 3 

ประเภทผังเมืองรวม จํานวน (ผัง) 

1. ผังเมืองรวมจังหวัด 12 

2. ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน 9 

รวม 21 
ตารางท่ี 3   

จํานวนและประเภทผังเมืองรวมที่ดําเนินการตามกระบวนการแกไขผังเมืองรวม 
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  ♦ สรุปขอมูลสถานภาพผังเมืองรวมในปจจุบัน 
 1. ผังเมืองรวมที่ประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
                1.1  ผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน  70 ผัง 
     1.2  ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 214 ผัง 
                1.3  ผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จํานวน  1 ผัง 
     รวมจํานวน 285 ผัง 
 2. ผังเมืองรวมที่อยูในข้ันตอนการวางและจัดทําผัง 
 2.1  ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน เปดพื้นท่ีใหม จํานวน  231 ผัง                 

 2.2  กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 41 ผัง 
 ท่ีมีสถานะสิ้นสุดการบังคับใชแลว  
 (ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมข้ึนใหม) 

 2.3  ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 30 ผัง 
 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 (ดําเนินการตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ 
 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561) 
    รวมจํานวน 302 ผัง 

  ขอมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่มีผลบังคับใชและอยูในขั้นตอนการปรับปรุงผังฯ 
 3. กฎกระทรวงผังเมืองรวมที่มีผลบังคับใช ดําเนินการประเมินผลผังฯ 
       3.1  กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด  จํานวน 70      ผัง 
     3.2  กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 142       ผัง 
                                                                      รวมจํานวน 212      ผัง 
 4. กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนที ่มีผลบังคับใช   
และอยูในขั้นตอนประเมินผลผังฯ   
                4.1 กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ จํานวน 19      ผัง 
           4.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ จํานวน 24 ผัง    
    รวมจํานวน 43 ผัง 
  5. กฎกระทรวงผังเมืองรวมท่ีมีผลบังคับใช และอยูในข้ันตอนการปรับปรุงผังฯ 
(ผานการประเมินผลผังแลว) 
   5.1 กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 69      ผัง 
                 5.2 กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จํานวน 66      ผัง 
      รวมจํานวน 135    ผัง 
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  สรุปขอมูลผังเมืองรวมท่ีอยูระหวางการดําเนินการ (ขอ 2 ผังเมืองรวมท่ีอยู 
ในขั้นตอนการวางและจัดทําผัง จํานวน 302 ผัง  และขอ 5 ผังเมืองรวมท่ีอยู ในขั้นตอน 
การปรับปรุงผังฯ จํานวน 135 ผัง) รวมจํานวน 437 ผัง 
  กฎกระทรวงผังเมืองรวมที่มีผลบังคับใช และอยูในขั้นตอนการแกไข ตามมาตรา 35  
  6.  กฎกระทรวงผังเมืองรวมมีผลบังคับใช ขอแกไขกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 35 
    6.1  กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด  จํานวน  12 ผัง 
    6.2  กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน  9 ผัง 
      รวมจํานวน 21      ผัง 
 

 
ภาพที่ 1 สถานภาพผังเมืองรวมในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
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ภาพที่ 2 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดจันทบุรี  
ครั้งท่ี 1/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การประชุมระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน (ครั้งที่ 1) 
ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งท่ี 3) 
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ภาพที่ 4 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ผังเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การประชุมกลุมยอยเพื่อหารือและระดมขอคิดเห็น 
รางผังเมืองรวมชุมชนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2 
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ภาพท่ี 6 การประชุมคณะทํางานวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนกะเปอร จังหวัดระนอง 

  จากขอมูลสรุปการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จะเปนผังเมืองรวมท่ีอยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ซึ่งไมสามารถดําเนินการตอไปได เนื่องจากการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 3 ไดยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  2518 และตามมาตรา 110  
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไดกําหนดวา บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
ท่ีอยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้น  ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการผังเมืองกาํหนดโดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงตองดําเนินการนําผังเมืองรวมท่ีอยูระหวางดําเนินการวาง 
และจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เสนอตอคณะกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาตามมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

   ♦ การปฏิบัติตามมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
   สืบเนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับตั้งแต
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เปนตนมา เปนผลใหพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
เปนอันยกเลิกไป และมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไดกําหนดวา บรรดา        
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ท่ีอยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ การดําเนินการตอไป 
สําหรับการนั้นใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
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   โดยท่ีผานมากรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมมากอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ปจจุบันมีผังเมืองรวมจํานวนท้ังสิ้น 587 ผัง (ขอมูล ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2563) แบงเปน  
   1) ผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 70 ผัง  
   2) ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 486 ผัง  
   3) ผงัเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 31 ผัง 
   ซ่ึงหากจะดําเนินการตอไปจะตองเปนไปตามท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนด 
โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

� แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดหารือแนวทางปฏิบัติการดําเนินงานผังเมืองรวม 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย 
ของกระทรวงมหาดไทย ใน 2 ประเด็น ดงันี้  
    1) กรณีผังเมืองรวมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการวางและจัดทํา และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ท่ีไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการเรื่องประกาศใชบังคับเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 110 ประกอบกับมาตรา 81 (6) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2562 ไดหรือไม 
    2) กรณีผังเมืองรวมท่ีอยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพิ่มเติม กอนวันท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ใชบังคับ  
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองยังไมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะตอง
ดําเนินการอยางไรตอไป จึงจะไมขัดแยงกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

   โดยตอมาคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะท่ี 1  
ไดประชุมหารือเร่ืองดังกลาวในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 มีผลการประชุม
สรุปได ดังนี ้
    1) ตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
กําหนดวา บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะท่ีอยู ระหวางดํ าเนินการวางและจัดทํา 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม ในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนดโดยไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
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    2) รูปแบบการดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะท่ีองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูจัดทํา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2562 แตกระบวนการท่ีไดดําเนินการมาแลวตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะจบสิ้นกระบวนการวางผังเมือง กลาวคือ คณะกรรมการผังเมือง 
มีอํานาจท่ีจะพิจารณาผังเมืองท่ีอยูระหวางดําเนินการกอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
ใชบังคับ โดยดําเนินการกระบวนการขั้นตอนตอไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
และท่ีแกไขเพิ่มเติมกําหนด จนกวาจะส้ินกระบวนการ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 แลวจึงประกาศใชบังคับในรูปแบบของประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่กําหนดไว  
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ก็ได 
    3) กรณีขั้นตอนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง      
พ.ศ. 2518 มีความแตกตางกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้น
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2562 ตามท่ีมาตรา 110 กําหนด กรณีนี้จะตองพิจารณาวาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ไดมีการจํากัดสิทธิเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือขั้นตอนใดข้ันตอนหน่ึงไว เชนเดียวกับ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 หรือไม หากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไมมี  
การจํากัดสิทธิตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไว การดําเนินการในเรื่องนี้ ตอไป  
ควรนําหลักการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาใช เพ่ือใหกระทบสิทธิการดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองนอยท่ีสุด 

� แนวทางการดําเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแลว มีแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรา 110 
โดยไดนําเสนอผังเมืองรวมท่ีอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และผังเมืองรวมท่ีอยูระหวางแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังสิ้น จํานวน 192 ผัง ใหสามารถ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไปได เนื่องจากผังเมืองรวมท้ังหมด จํานวน 192 ผังดังกลาว ไดดําเนินการ 
มากอนวันท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ใชบังคับ ซึ่งบางผังไดผานขั้นตอนการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตามลําดับ โดยใกลจะประกาศ 
ใชบังคับแลว หากตองยอนกลับไปดําเนินการใหมอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
มีผลกระทบตองบประมาณ และทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง  
จึงไดดําเนินการเสนอเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาตามมาตรา 110  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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    1) ขอความเห็นชอบผังเมืองรวม จํานวน 192 ผัง จากคณะกรรมการผังเมือง 
(ตามมาตรา 110) เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป แบงออกเปน 
    1.1) ผังเมืองรวมท่ีคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว อยูในขั้นตอน
จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทยจนถึงขั้นตอนการเตรียมประกาศกฎกระทรวง จํานวน 71 ผัง 
ไดแก ผังเมืองรวมท่ีอยูในขั้นตอนการวางและจัดทํา จํานวน 59 ผัง และผังเมืองรวมท่ีแกไขเพิ่มเติม 
จํานวน 12 ผัง เห็นควรใหดาํเนินการตอไป โดยจัดทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย 
    1.2) ผังเมืองรวมท่ีอยูระหวางการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ท่ียังไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง จํานวน 121 ผัง  
เห็นควรใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไปได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1.2.1) ผังเมืองรวมท่ีจัดทํา จํานวน 115 ผัง ไดแก 
     (1) ผังเมืองรวมท่ีดําเนินการอยู ในขั้นตอนการประชุมรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชนแลวรอเสนอคณะกรรมการผังเมือง จํานวน 109 ผัง  
  (2) ผังเมืองรวมท่ีดําเนินการอยูในขั้นตอนการปดประกาศ 90 วัน 
จํานวน 2 ผัง 
     (3) ผังเมืองรวมท่ีดําเนินการอยูในขั้นตอนการรวบรวม ตรวจสอบ  
และพิจารณาคํารอง จํานวน 4 ผัง (ไมมีคํารอง 1 ผัง มีคํารอง 3 ผัง)  

      1.2.2) ผังเมืองรวมท่ีแกไขเพ่ิมเติม จํานวน 6 ผัง ไดแก 
     (1) ผังเมืองรวมท่ีดําเนินการอยูในขั้นตอนเสนอคณะกรรมการ 
ผังเมือง จํานวน 3 ผัง 
     (2) ผังเมืองรวมท่ีดําเนินการอยูในขั้นตอนการปดประกาศ 30 วัน 
จํานวน 3 ผัง 

    ท้ังนี้ ผังเมืองรวมท่ีอยูในขั้นตอนวางและจัดทําผัง จํานวน 174 ผัง จะดําเนินการ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาใหยกเวนการจัดทําองคประกอบของผังเมืองรวม 
ตามมาตรา 22 (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตอไป 
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ภาพที่ 7 ผังเมืองรวมที่เสนอขอความเห็นชอบดําเนินการตามมาตรา 110  

แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จํานวน 192 ผัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 ผังเมืองรวมที่เสนอขอความเห็นชอบดําเนินการตามมาตรา 110  

แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จํานวน 192 ผัง (ตอ) 

 

ผังเมืองรวมที่เสนอดําเนนิการตามมาตรา 110 
จํานวน  192 ผัง 

ผังเมืองรวมที่ดําเนินการวางและจัดทําผัง 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม (เดิม) 
(ยังไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง) 

ผังเมืองรวมท่ีผานการพิจารณา 
จากคณะกรรมการผังเมืองแลว  
อยูในขั้นตอนการออกกฎหมาย  

จํานวน 71 ผัง 

ผังเมืองรวมที่ดาํเนินการ

วางและจดัทําผัง 
จํานวน 59 ผัง 

ผังเมืองรวมที่ขอแกไข 
กฎกระทรวงฯ (ม.26/1) 
จํานวน 12 ผัง 

ผังเมืองรวมที่ดาํเนินการ

วางและจดัทําผัง 
จํานวน 115 ผัง 

ผังเมืองรวมที่ขอแกไข 
กฎกระทรวงฯ (ม.26/1) 

จํานวน 6 ผัง 

ผังเมืองรวมที่เสนอดําเนนิการตามมาตรา 110 
จํานวน  192 ผัง (ตอ) 

ผังเมืองรวมที่ดําเนินการวางและจัดทําผัง 
จํานวน 174 ผัง 

ผังเมืองรวมที่ขอแกไขกฎกระทรวงฯ (ม.26/1) 
จํานวน 18 ผัง 

� ข อ ใ ห ดํ า เ นิ น ก า ร อ อก เป น ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ตอไป 

� ขอใหดําเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตอไป 

� ขอยกเวนการดําเนินการจัดทําองคประกอบของผังเมอืงรวม
ตามมาตรา 22 (3) และ (5) 

ผังเมืองรวมท่ีขอแกไข 
กฎกระทรวงฯ (ม.26/1) 
ผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการผังเมืองแลว       
อยูในขั้นตอนการออกกฎหมาย  

จํานวน 12 ผัง 

ผังเมืองรวมท่ีดําเนิน 
การวางและจัดทําผัง  

ผานการพิจารณา 
จากคณะกรรมการผังเมืองแลว  
อยูในขั้นตอนการออกกฎหมาย  

จํานวน 59 ผัง 

ผังเมืองรวมดําเนินการวางและจัดทําผัง    
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (เดิม) 
(ยังไมผานความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการผังเมือง) 
จํานวน 115  ผัง 

ผังเมืองรวมท่ีขอแกไข 
กฎกระทรวงฯ (ม.26/1) 
(ยังไมผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 
ผังเมือง) 

จํานวน 6 ผัง 
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   ♦ การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน (ระดับอําเภอ) 
   การดําเนินการขับเคล่ือนงานวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน  
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดกําหนดแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมศูนยกลาง 
ระดับอําเภอ ใหครอบคลุมพื้นท่ีครบทุกอําเภอ ท้ังสิ้นจํานวน 878 อําเภอ โดยมีพื้นท่ีเปาหมาย 
ในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีเปดใหม และการปรับปรุงผังเมืองรวมโดยขยายเขตผัง
ใหครอบคลุมพื้นท่ีทั้งอําเภอ (ผังระดับอําเภอ) จากขอมูลการดําเนินการที่ผานมา จนถึงวันที่   
30 กันยายน 2563 น้ัน กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง  
และผังเมืองรวมชุมชนไปแลวท้ังสิ้น จํานวน 535 อําเภอ แบงเปน ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน 
ท่ีดําเนินการเต็มท้ังอําเภอแลวท้ังส้ิน จํานวน 222 อําเภอ และผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน          
ท่ีดําเนินการยังไมเต็มท้ังอําเภอ จํานวน 313 อําเภอ และยังคงเหลืออําเภอท่ียังไมมีการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนท้ังสิ้น จํานวน 343 อําเภอ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง            
มีเปาหมายท่ีจะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน ใหแลวเสร็จ 
ครบทุกอําเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2573 (เฉล่ียปละ 40 อําเภอ)  

 
ภาพที่ 3 การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน (ระดับอําเภอ)  

 

 

 

ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน (ระดับอําเภอ) 
อําเภอ  

จํานวน 878 อําเภอ 

วางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแลว 
จํานวน 535 อําเภอ 

ยังไมมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
จํานวน 343 อําเภอ 

ดําเนินการเต็มทั้งอําเภอ 
จํานวน 222 อําเภอ 

ดําเนินการไมเต็มทั้งอําเภอ 
จํานวน 313 อําเภอ 

ประกาศกฎกระทรวง 
จํานวน 72 อําเภอ 

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน 150 อําเภอ 

ประกาศกฎกระทรวง 
จํานวน 177 อําเภอ 

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน 136 อําเภอ 

จะดําเนินการใหแลวเสร็จในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2573 

(เฉลี่ยปละประมาณ 40 อําเภอ) 
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ภาพที่ 4 แผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2573 

   ♦ ปญหาและอุปสรรค 
   ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินการขับเคลื่อนงานดานผังเมือง ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผานมา มีปจจัยท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานผังเมือง
อยางชัดเจน ประกอบดวย สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และการออกระเบียบ 
คูมือ หลักเกณฑ ตลอดจนแนวทางตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. 2562  
   จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศในชวงตนป 
พ.ศ. 2563 - ปจจุบันไดเกิดผลกระทบตอประเทศในหลายมิติ ไมวาจะเปนผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมเพื่อปองกัน 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตองดําเนินการตามอยางเครงครัด
เพ่ือหยุดการแพรเชื้อไวรัสและควบคุมการแพรระบาดอยางรวดเร็ว โดยในชวงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรั ส  
เพื่อควบคุมสถานการณดังกลาว อาทิ การงดการเดินทางขามระหวางจังหวัด การจัดประชุม อบรม 
สัมมนาตาง ๆ ท่ัวประเทศ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการ เชน 
การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work From Home) แมตอมาภายหลัง
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสภายในประเทศจะผอนคลายลงแลว แตยังมีความจําเปน 
 

 

 

ปงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 รวม 

จํานวนผัง 23 40 40 40 40 40 40 40 40 343 

แผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอําเภอ)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2573 
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ท่ีตองดําเนินมาตรการเฝาระวังและการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสตอไป เพื่อไมใหเกิด  

การแพรระบาดระลอก 2 นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดแนวทางเพื่อปองกันการแพรระบาดซึ่งกอใหเกิด

เปนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบใหม (New Normal) และการเวนระยะหางทางสังคม 

(Social distancing) เพ่ือลดปฏิสัมพันธใกลชิดระหวางกัน หรือลดการแพรระบาดของเช้ือท่ีติดตอ 

ทางละอองฝอยหรือการสัมผัส โดยการยืนหรือนั่งหางกันอยางนอย 2 เมตร หรือการอยูในสถานท่ี 

ท่ีมีคนอยูหนาแนน และงดกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมตั้งแต 50 คนขึ้นไป ทําใหในชวงเวลาท่ีผานมา  

(เดือนมีนาคมจนถึงปจจุบัน) การปฏิบัติงานดานผังเมืองซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการวาง 

และจัดทําผังเมืองท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางเพื่อสํารวจพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีวางผังในตางจังหวัด รวมท้ัง

การจัดประชุมตาง ๆ เจาหนาท่ีผูวางผังไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ สงผลใหผังเมืองท่ีอยู  

ในขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมตองลาชาออกไปเนื่องจากไมสามารถดําเนินการตามกรอบ

ระยะเวลาตามข้ันตอนการวางผังไดตามปกติไปดวย 
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 2) ผังเมอืงเฉพาะ 

  “ผังเมืองเฉพาะ” หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษา
บริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการท่ีเกี่ยวของในเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ หรือชนบท เพื่อประโยชน                
ในการสรางเมืองใหม การพัฒนาเมือง การอนุรักษเมือง หรือการฟนฟูเมือง (พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 มาตรา 4) 
  การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม ซึ่งผังเมืองรวม
เปนผังท่ีกําหนดเปาหมายในภาพรวมของการพัฒนาเมือง สวนผังเมืองเฉพาะเปนผังท่ีกําหนดแนวทาง
และรายละเอียดของการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะแหง เมือง ชุมชน ยานกิจกรรม ใหเปนไปตามเปาหมาย  
การพัฒนาพื้นท่ีตามผังเมืองรวม โดยจัดแบงการใชประโยชนพื้นท่ี กําหนดแนวทางการพัฒนา               
ในรายละเอียด รวมไปถึงการจัดทําแผนโครงการ แผนงบประมาณ และมาตรการขอกําหนดเพิ่มเติม 
เพื่อใหการพัฒนาพ้ืนท่ีบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  กอใหเกิดการพัฒนาเมืองเปนรูปธรรม               
ท้ังทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ี ผังเมืองเฉพาะตองบูรณาการกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนา เพื่อชวยขับเคล่ือนใหการพัฒนาเมืองบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวของแตละเมือง อาทิ 
การเวนคืน เคล่ือนยาย ร้ือถอนอาคาร การทําแผนงบประมาณในการดําเนินการโครงการ และการใหอํานาจ
ในการออกกฎหมายอ่ืน ๆ มาตรการจูงใจทางดานภาษี การควบคุมอาคาร หรือหลักเกณฑ                
วิธีปฏิบัติอื่น ๆ ใหเกิดการพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะ (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 40)   
  กรณีมีการดําเนินงานในพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญและจําเปนในการดําเนินการพัฒนาหรือแกไข
ปญหาเชิงพ้ืนท่ีแตสงผลกระทบตอสิทธิประโยชนสวนบุคคลของประชาชน อาทิ การดัดแปลง รื้อถอน 
รื้อยาย เคลื่อนยายอาคาร การเวนคืนเพื่อสาธารณประโยชนหรือการจัดทําโครงการในท่ีเอกชน            
ใหการดําเนนิการบังคับใชกฎหมายโดยการตราเปนพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ 
  ท้ังนี้ การประกาศใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนกฎหมายสามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ  
ใหตราเปนพระราชบัญญัติ หรือตราเปนพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี  (พระราชบัญญัติการผังเมือง    
พ.ศ. 2562 มาตรา 39)  
  อนึ่ง อํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดระบุไวในมาตรา 41 ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ หรือจะขอใหกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได 
โดยการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวมท่ีใชบังคับอยูในพื้นท่ีนั้น ๆ  
หากไมมีผังเมืองรวมบังคับใชอยู รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสั่งให  
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผัง เมืองเฉพาะ  
หรือคณะกรรมการผังเมืองส่ังใหดําเนินการก็ได 
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  2.1) ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
    ในปจจุบันปรากฏวายังไมมีผลการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ท้ังในกรณี
องคกรปกครองทองถิ่นเปนผูดําเนินการ หรือกรณีองคกรปกครองทองถิ่นรองขอใหกรมโยธาธิการ           
และผังเมืองดําเนินการแตอยางใด 

  2.2) แผนการดําเนินงานในอนาคต 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนดําเนินการขับเคล่ือนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ตามกฎหมาย มีเปาหมายขั้นตนจังหวัดละ 1 ผัง รวมท้ังหมด 76 ผัง โดยไดพิจารณา ผังพื้นที่เฉพาะ 
ท่ีมีศักยภาพ มีความพรอมของขอมูล และพื้นท่ีมาดําเนินการขับเคลื่อนรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพ่ือจัดทําผังเมอืงเฉพาะตามกฎหมาย จํานวน 4 ผัง ไดแก 
  1. ผังเมืองเฉพาะริมปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  2. ผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองเกานครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3. ผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
  4. ผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองเกาจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
    โดยแผนการขับเคล่ือนจะเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

  2.3) ปญหาอุปสรรค 
   เนื่องจากหลังการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562            
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะตองดําเนินการจัดทํากฎหมายประกอบพระราชบัญญัติฯ รวมไปถึง 
กระบวนการข้ันตอนในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และเปน
แนวทางปฏิบัติแกพนักงานวางผัง ท้ังกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ หรือกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองดําเนินการ  
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ภาพตัวอยาง : ผังเมืองเฉพาะ (เบื้องตน) ชุมชนปากน้ําประแส จังหวัดระยอง 
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ภาพตัวอยาง : ผังเมืองเฉพาะ (เบื้องตน) ชุมชนปากน้ําประแส จังหวัดระยอง (ตอ) 
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ภาพตัวอยาง : ผังเมืองเฉพาะ (เบื้องตน) ชุมชนปากน้ําประแส จังหวัดระยอง (ตอ) 
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 3.2 การทบทวนผั งนโยบายการใชประโยชนพื้ นที่  และการประเมิ นผล 
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ และส่ิงแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวม 

   สืบเน่ืองจากมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  2562 กําหนดใหมี 
การทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพื้นท่ี และมาตรา 34 กําหนดใหมีการประเมินผล 
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอมใหใชบังคับผังเมืองรวม นั้น 

  3.2.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการตามภารกิจภายใตพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ดังนี้  

   1) การติดตามสภาพการเปล่ียนแปลงรายปของผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน  
    เม่ือมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวม  
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินงานกํากับ แนะนํา ใหคําปรึกษาดานการติดตามสภาพการเปล่ียนแปลงรายป
เพื่อสนับสนุนการประเมินผลผังเมืองรวมโดยเม่ือมีการประกาศใชบังคับผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีหนึ่ง  
ครบ 1 ป เจาพนักงานการผังจะตองดําเนินการติดตามสภาพการเปล่ียนแปลงรายป และจัดทํา 
เปนรายงานสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปของผังเมืองรวมน้ัน ๆ เพ่ือเปนขอมูลนําไปใชในการประเมินผล 
กลาวคือ จะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพการเปล่ียนแปลงในองคประกอบดานการเปลี่ยนแปลง         
การใชประโยชนอาคาร ประชากร เศรษฐกิจ เปนรายป จนครบ 3 ป แลวจึง เริ่มเขาสูกระบวนการ
ประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณและส่ิงแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวมในปท่ี 4 ตอไป              
ท้ังนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักวิเคราะหและประเมินผล และสํานักงานโยธาธิการ              
และผังเมืองจังหวัด ไดดําเนินการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายป ระดับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
แลวเสร็จท้ังสิ้น 57 ผัง 

 2) การประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน  
   เมื่อมีการประกาศใชบังคับผังเมืองรวมแลว กรมโยธาธิการและผังเมือง 
หรือเจาพนักงานทองถิ่น จะตองดําเนินการประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณและส่ิงแวดลอม
การใชบังคับผังเมืองรวมภายใน 5 ป โดยมีแนวทางดําเนินการประเมินผลภายใตหลักเกณฑ 
และมาตรฐานงานประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณและส่ิงแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวม 
และระเบียบคณะกรรมการผงัเมืองวาดวยการประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณและส่ิงแวดลอม
การใชบังคับผังเมืองรวม ซึ่งประกอบดวยองคประกอบท่ีกําหนดไว 8 ปจจัย ไดแก การเปล่ียนแปลง
การใชประโยชนท่ีดิน ความหนาแนนของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ 
และสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกันการเกิดภัยพิบัติ 
และปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย  
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ท้ังนี้ ในการดําเนินงานท่ีผานมา กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวมแลวเสร็จ 
ดังนี้ 
       2.1) ดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดแลวเสร็จ จํานวน 72 ผัง  
โดยคณะกรรมการผังเมืองมีมติใหปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดทั้งหมด 

      2.2)  ดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแลวเสร็จ จํานวน 80 ผัง  
จําแนกเปน 
      - ผังท่ีผานการประเมินผล โดยคณะกรรมการผังเมืองมีมติใหปรับปรุงผัง 
จํานวน 46 ผัง 
       - ผังท่ีผานการประเมินผล โดยคณะกรรมการผังเมืองมีมติใหบังคับใชตอ  
(ไมปรับปรุงผัง) จํานวน 34 ผัง 

  3.2.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการในภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1) การติดตามสภาพการเปล่ียนแปลงรายปของผังเมืองรวม จํานวน 26 ผัง 
    2) การประเมินผลผังเมืองรวม จํานวน 36 ผัง สามารถจําแนกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 2.1) กรณีผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
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โดยมีรายช่ือผังเมืองรวมท่ีดําเนินการประเมินผลตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
จํานวน 18 ผัง ไดแก 

ผังเมืองรวม จังหวัด ขั้นตอนปจจุบัน 

ผร.ชุมชนดงเจน พะเยา ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนบานถ้ํา พะเยา ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนวิหารแดง สระบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนปาย แมฮองสอน ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.เมืองบานโปง ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนแมสะเรียง แมฮองสอน ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนสลกบาตร กําแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

ผร.ชุมชนแหลมงอบ ตราด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

ผร.ชุมชนหลวงเหนือ ลําปาง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

ผร.ชุมชนลอมแรด ลําปาง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
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ผังเมืองรวม จังหวัด ขั้นตอนปจจุบัน 

ผร.ชุมชนดอกคําใต พะเยา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

ผร.ชุมชนเชียงมวน พะเยา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

ผร.ชุมชนรองกวาง แพร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

ผร.ชุมชนคําชะอี มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก นครสวรรค ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนหาดเส้ียว สุโขทัย ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนศรีสําโรง สุโขทัย ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนกงไกรลาศ สุโขทัย ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 
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    2.2) กรณีผังเมืองรวมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ (ผังถายโอน)              
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจในการดําเนินงานกํากับ แนะนํา ใหคําปรึกษาแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีขั้นตอน ดังนี้ 
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รายชื่อผังเมืองรวม (กรณีถายโอนฯ) ท่ีดําเนินการประเมินผล 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จํานวน 18 ผัง ไดแก 
 

ผังเมืองรวม จังหวัด ขั้นตอนปจจุบัน 

ผร.เมืองพระพุทธบาท สระบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนบางบาล -  
มหาพราหมณ 

พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนผักไห - ลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.เมืองราชบุรี ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.เมืองปาโมก อางทอง จัดทํารางรายงานประเมินผลฯ 

ผร.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สํารวจ - จัดเก็บขอมูลฯ  

ผร.เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.เมืองลําปาง ลําปาง ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.เมืองอางทอง อางทอง ประชุมการมีสวนรวมฯ 

ผร.ชุมชนเกาะพงัน สุราษฎรธานี จัดเตรียมขอมูล  

ผร.เมืองนาน นาน ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนลาดบัวหลวง - 
สามเมือง 

พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชน กม.5 ประจวบคีรีขันธ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.เมืองบางมูลนาก พิจิตร ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนปลักแรด  พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนบางกระทุม  พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

ผร.ชุมชนบางระกํา พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 
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 ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการประเมินผลผังเมืองรวม 
  ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการประเมินผลผังเมืองรวม ไดแก ผังที่ผานการประเมินผล   
โดยคณะกรรมการผังเมืองมีมติใหผังเมืองรวมเขาสูขั้นตอนปรับปรุง หรือบังคับใชตอ โดยจําแนกได ดังนี้ 
  1. ผังท่ีผานการประเมินผล โดยคณะกรรมการผังเมืองมีมติใหปรับปรุงผัง จํานวน 118 ผัง 
  2. ผังท่ีผานการประเมินผล โดยคณะกรรมการผังเมืองมีมติใหบังคับใชตอ (ไมปรับปรุงผัง) 
จํานวน 34 ผัง 

 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวม         
  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาพนักงานการผัง ขาดความรู และความพรอม       
ดานบุคลากรและงบประมาณ จึงมีความจําเปนตองมีการถายทอดองคความรูในการดําเนินการ
ประเมินผลให เนื่องจากข้ันตอนการประเมินผลผังเมืองรวม เปนขั้นตอนการประมวลผลขอมูล       
จากแผนท่ีสํารวจในระบบ GIS เชื่อมโยงเขากับตารางคํานวณในเชิงตัวเลข และวิเคราะหขอมูล      
เพ่ือจัดทําเปนรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมตอไป 

  2. การจัดเก็บขอมูลการอนุญาตกอสรางอาคาร แยกรายบริเวณการใชประโยชนท่ีดิน            
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประเมินผลขาดความตอเนื่อง ทําใหเมื่อถึงเวลาประเมินผลผังเมืองรวม 
ตองใชเวลาในการสํารวจขอมูลอาคารท่ีเกิดขึ้นใหมท้ังหมด เปนผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ 

 เปาหมายการดําเนินการในระยะตอไป 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

ดําเนินการประเมินผลแลวเสร็จ (ผัง) 

รวม (ผัง) กรมโยธาธิการและผังเมือง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2564 42 19 23 

2565 7 4 3 

2566 19 13 6 

2567 81 48 33 
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 3.3 การพัฒนาเมืองภายใตกรอบการผังเมอืง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ไดกําหนดนิยามของการพัฒนาเมืองไว ดังนี้ 
“การพัฒนาเมือง” หมายความวา การดําเนินการวางนโยบาย รวมท้ังการสราง ปรับปรุง 

ฟนฟู บูรณะ ดํารงรักษาหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือพัฒนาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ภายใตกรอบ 
ของการผังเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูท่ีดีของประชาชน และความเจริญกาวหนา 
ของเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ หรือชนบทในดานตาง ๆ   

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจสําคัญ 4 ดาน ประกอบดวยงานดานการผังเมือง  
งานดานพัฒนาเมือง งานดานการอาคาร และงานใหบริการดานชาง กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ไดดําเนินการวางผังเมืองระดับตาง ๆ ของประเทศ และถายทอดสูการพัฒนาเมืองผานผังเมืองเฉพาะ 
ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี  ซึ่งการพัฒนาเมืองตามผังเมืองนั้น             
เปนการดําเนินการโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย จึงจะตองมีท้ังมาตรการในการควบคุมและพัฒนา
ควบคูกันไป กลาวคือ มีการควบคุมรูปแบบการพัฒนาเพื่อปองกันและลดปญหาที่จะเกิดขึ้น               
โดยการกําหนดกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดิน (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  2562) กําหนด            
การควบคุมการกอสรางหรือกําหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรม (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
กําหนดการควบคุมการปรับระดับพื้นท่ี (พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543) ควบคูไปกับ 
การสงเสริมการพัฒนาเพื่อฟนฟูชุมชนและปรับปรุงพื้นท่ีใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ไมวาจะดวย
วิธีการฟนฟูเมือง การพัฒนาเมือง หรือการสรางเมืองใหม โดยอาศัยการจัดทําผังเมืองเฉพาะภายใต
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 หรือการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีภายใตพระราชบัญญัติ 
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. 2547 ในการดําเนินการ 
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นโยบายดานการพัฒนาเมือง และทิศทางการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ พัฒนาใหเมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดลอมท่ีดี 
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีมาตรฐาน โดยมีระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชน เขื่อนปองกันตลิ่ง 
ระบบโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาตามผังเมือง และโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
เปนภารกิจสําคัญท่ีตอยอดจากงานผังเมืองสูการพัฒนาเมืองเพื่อใหเกิดเมืองนาอยู สะดวกสบาย 
ปลอดภัย มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน รวมท้ังการรักษาเอกลักษณ 
ทางวัฒนธรรมของชุมชน สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งการพัฒนาเมืองภายใตกรอบผังเมือง
ท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ และเปนเครื่องมือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตามผังเมือง 
ประกอบดวย 2 โครงการ คือ โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีและโครงการพัฒนาผังพื้นท่ีเฉพาะ 
เพ่ือจัดทําเปนผังเมืองเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 3.3.1 โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที ่

 การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาเมือง โดยการพัฒนาท่ีดิน
ท้ังบริเวณ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของชุมชนพรอมกับการจัดระเบียบแปลงท่ีดินใหมและเปนวิธีการ
พัฒนาเมืองรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ทําใหเกิดการพัฒนาเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
ท่ีผานมาภาครัฐมีเครื่องมือในการพัฒนาเมืองท่ีจํากัด คือ การเวนคืนท่ีดินซึ่งเปนการเปดพื้นท่ีดวยการตัดถนน
และเปนวิธี ท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมาก สวนภาคเอกชนพัฒนาพื้ นท่ีโดยการจัดสรรท่ีดิน 
ซึ่งเปนการพัฒนาเปนแบบตางคนตางทํา อีกท้ัง การพัฒนาถนนโครงการตามผังเมืองรวมยังเปนไป 
อยางลาชา สงผลใหประชาชนท่ีมีท่ีดินในบริเวณแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมไมสามารถกอสราง
อาคารหรือพัฒนาพื้นท่ีของตนได รวมท้ังพื้นท่ีบริเวณโดยรอบก็ไมสามารถพัฒนาใหเปนไปตามท่ี 
ผังเมืองรวมไดกําหนดไว กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงมีแนวคิดนําวิธีการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา 
พื้นท่ีมาใชขับเคล่ือนผังเมืองรวมใหเกิดผลเปนรูปธรรม  

 ซึ่งในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. 2547 บัญญัติวา 
การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพื้นท่ี คือ การดําเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปท่ีดินใหม 
ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐาน และการรวมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม 
ท้ังนี้ โดยความรวมมือระหวางเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดิน 
ท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้นในดานการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและชุมชน และเปนการสอดคลอง
กับการผังเมือง ประกอบกับมาตรา 37 บัญญัติวา การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจะตองสอดคลอง 
กับหลักการผังเมืองหรือผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแลวแตกรณี และดําเนินการใหมี  
สิ่งท่ีจะเปนประโยชนแกสวนรวมตามความเหมาะสมแกสภาพชุมชนและการพัฒนาเมืองตอไป 
ในอนาคต 
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 ในป พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดนําวิธีการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพื้นท่ี 

มาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ ใหเปนไปตามผังเมือง โดยการปรับปรุง 
หรือจัดโครงสรางพื้นฐานสําหรับชุมชนใหไดมาตรฐานสอดคลองกับผังเมือง และพัฒนาที่ดิน 
ใหเขาถึงบริการพื้นฐาน และสามารถใชประโยชนในท่ีดินไดเต็มศักยภาพ เปนการนําผังเมืองรวม
ไปสูการปฏิบัติ โดยสงเสริมใหประชาชนในเขตผังเมืองรวม เขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการพัฒนา
พื้นท่ีของตน ดวยการรวมดําเนินการกอสรางถนนตามผังเมืองรวมโดยใชการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี
เปนกลไกในการดําเนินการ และมีนโยบายใหทุกจังหวัดดําเนินโครงการพัฒนาถนนตามผังเมืองรวม
ดวยวิธีการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี อยางนอยจังหวัดละ 1 โครงการ เพื่อเปนตัวอยางในการสงเสริม
ใหเอกชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดรูปท่ีดิน โดยโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
ท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนิ นการมาตั้งแตป  พ.ศ. 2552 - 2563 มีวัตถุประสงค 
เ พ่ื อ แก ปญหาที่ ดิ น ต าบอดสาธา รณู ป โภค เข า ไ ม ถึ ง  เ ต รี ย มพื้ น ที่ ใ ห พ ร อ ม รอ ง รับ 
การพัฒนาตามผังเมือง สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ของตน  
ลดงบประมาณในการเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคสําหรับเมือง  และยังทําใหมูลคาท่ีดิน
และทรัพยสินของประชาชนและประเทศเพิ่มขึ้น แมวาตองปนท่ีดินสวนหน่ึงออกมาใหรัฐจัดสราง
สาธารณูปโภคเพ่ือสวนรวมแลวก็ตาม  

 การดําเนินงานโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีของประเทศไทย เกิดประโยชน 
ในการพัฒนาสภาพท่ีอยูอาศัย แหลงธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปรับปรุงหรือจัดสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของเมืองและชนบทท่ีเสื่อมโทรม อันเปนการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสรางความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนเมือง ซึ่ง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  
มีโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางถนน 
ตามผังเมืองรวมแลว รวมท้ังสิ้น 50 โครงการ ใน 44 จังหวัด รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,284 ลานบาท 
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 ผลการดําเนินการในภาพรวมของโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจนถึงปจจุบัน

มีโครงการท่ีมอบหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแปลงใหมใหเจาของท่ีดินแลวจํานวน 26 โครงการ ไดแก 
โครงการในจังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร (สวนหลวง ร.9) นราธิวาส นาน พะเยา 
ยะลา (2 โครงการ) จันทบุรี เพชรบูรณ (2 โครงการ) สุรินทร แมฮองสอน สระแกว ตรัง แพร 
นครราชสีมา ชัยนาท เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี พิษณุโลก สุโขทัย ระยอง ลพบุรี และพังงา 
นอกจากนี้ มีโครงการท่ีอยูระหวางเจาพนักงานท่ีดินดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแปลงใหม 
จํานวน 14 โครงการ ไดแก โครงการในจังหวัดชลบุรี ระนอง สมุทรสงคราม มุกดาหาร ปราจีนบุรี 
นครนายก ชัยภูมิ  ฉะเชิงเทรา เลย ยโสธร สมุทรสาคร เชียงใหม พังง า และอุบลราชธานี 
สําหรับโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีท่ีประกาศส้ินสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษาแลวมีจํานวน 
7 โครงการ คือ โครงการในกรุงเทพมหานคร (สวนหลวง ร.9) พะเยา สุรินทร สระแกว แมฮองสอน 
นครราชสีมา และเพชรบูรณ 

 

 

44 จังหวัดที่ไดรับงบประมาณกอสรางถนนตามผังเมืองแลว 
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 การดําเนินการโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวสงผลใหผังเมืองรวม 

ถูกนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเมืองอยางเปนรูปธรรม แปลงท่ีดินมีรูปแปลงท่ีเปนระเบียบสวยงาม 
และใชประโยชนไดดีขึ้น มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะตาง ๆ ท่ีไดมาตรฐาน
อยางครบถวนและเพียงพอสําหรับชุมชนเมืองในอนาคต อีกทั้ง ท่ีดินมีมูลคาสูงขึ้น (สูงสุดกวา 10 เทา) 
และภาครัฐไดพื้นท่ีสาธารณประโยชนเพิ่มขึ้นจากการปนสวนท่ีดินของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 
เพ่ือนํามาเปนถนนและสวนสาธารณะสําหรับประชาชนในเมืองใชรวมกันแลวกวา 1,500 ไร 

 การดําเนินงานโครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การดําเนินการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม โดยใชการจัดรูปท่ีดินเปนกลไก               

ในการดําเนินการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น  
5 โครงการ ใน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง (แหงท่ี 2) จังหวัดตราด 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 (1) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ที่ตั้งโครงการ : บริเวณองคการบริหารสวนตําบลจําปา และองคการบริหาร 

สวนตําบลทาเจาสนุก อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในเขตพื้นท่ีผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ 
ตั้งอยูในเขตการใชประโยชนท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) และท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 

 

 

 

 

 

 

 การดําเนินงาน : กอสรางถนนตามผังเมืองรวมสาย ก เขตทาง 14 เมตร ความยาว 
529 เมตร วงเงินคากอสราง 21,310,000 บาท (งบประมาณผูกพัน 2563 - 2565) 

 ผลการดําเนินงานปจจุบัน : อยูระหวางการกอสราง ผูท่ีไดรับผลประโยชน 
จากการดําเนินการกอสรางถนนตามผังเมืองสาย ก ไดแก ประชากรที่อยูในพื้นท่ีโครงการจํานวน 13 ราย 
13 แปลง และประชากรท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ จํานวน 19,599 ราย  

  
ผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ  รูปแปลงท่ีดินหลังโครงการ รูปแปลงท่ีดินกอนโครงการ 
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  (2) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา 

 ที่ตั้งโครงการ : บริเวณเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา อยูในเขตพ้ืนท่ี
ผังเมืองรวมเมืองยะลา การใชประโยชนท่ีดินตั้งอยูในเขตท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)  
ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การดําเนินงาน : เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรับงบประมาณกอสรางถนน
ตามผังเมืองสาย ก4 ขนาดเขตทาง 16 เมตร ความยาว 602 เมตร และกอสรางถนนสายหลัก 
ขนาดเขตทาง 20 เมตร ความยาว 1,072 เมตร จํานวน 72,200,000 บาทแลว และในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดสนับสนุนงบประมาณกอสรางถนนสายยอยจํานวน 11 สาย 
ขนาดเขตทาง 3 ขนาด ไดแก ขนาดเขตทาง 12 เมตร ความยาว 390 เมตร ขนาดเขตทาง 9 เมตร 
ความยาว 2,783 เมตร และขนาดเขตทาง 6 เมตร ความยาว 502 เมตร ตามลําดับ วงเงินคากอสราง 
72,190,000 บาท (งบประมาณผูกพัน 2563 - 2565) 

 ผลการดําเนินงานปจจุบัน : อยูระหวางการกอสรางและมีผลการดําเนินงาน 
เร็วกวาแผน ผูท่ีไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการกอสรางถนนสายยอย ไดแก ประชากรท่ีอยู  
ในพื้นท่ีโครงการ จํานวน 135 ราย 236 แปลง และประชากรที่อยูในเขตพื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองยะลา  
จํานวน 164,188 ราย 

 

 

 

 

 

  
ผังเมืองรวมเมืองยะลา รูปแปลงท่ีดินหลังโครงการ รูปแปลงท่ีดินกอนโครงการ 
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 (3) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง (แหงที ่2) 

 ท่ีตั้งโครงการ : บริเวณตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในเขต 
ผังเมืองรวมเมืองตรัง การใชประโยชนท่ีดินตั้งอยูในเขตท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)  
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 การดําเนินงาน : กอสรางถนนตามผังเมืองจํานวน 2 สาย ไดแก ถนนสาย ค 
ขนาดเขตทาง 30 เมตร ความยาว 1,962 เมตร และถนนสาย ก1 ขนาดเขตทาง 14 เมตร ความยาว 
270 เมตร ตามลําดับ วงเงินคากอสราง 149,900,000 บาท (งบประมาณผูกพัน 2563 - 2565) 

 ผลการดําเนินงานปจจุบัน : เตรียมลงนามในสัญญาจางงานกอสราง (รออนุมัติ
จากกระทรวงมหาดไทย) ผูท่ีไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการกอสรางถนนตามผังเมืองสาย ค 
และ ก1 ไดแก ประชากรท่ีอยูในพื้นท่ีโครงการจํานวน 212 ราย 316 แปลง และประชากรท่ีอยูในเขต
ผังเมืองรวมเมืองตรัง จํานวน 106,377 ราย 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
ผังเมืองรวมเมืองตรัง รูปแปลงท่ีดินหลังโครงการ รูปแปลงท่ีดินกอนโครงการ 

ค

ก�

ค ค 

ก1 ก1 
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  (4) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด 

 ที่ตั้งโครงการ : บริเวณตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด อยูในเขต
พื้นท่ีผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ การใชประโยชนท่ีดินตั้งอยูในเขตท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การดําเนินงาน : กอสรางถนนตามผังเมืองจํานวน 1 สาย คือ ถนนสาย ก2 
ขนาดเขตทาง 12 เมตร ความยาว 625 เมตร วงเงินคากอสราง 34,741,000 บาท (งบประมาณผูกพัน 
2563 - 2565) 

 ผลการดําเนินงานปจจุบัน : อยูระหวางการกอสราง ผูท่ีไดรับผลประโยชน 
จากการดําเนินการกอสรางถนนตามผังเมืองสาย ก2 ไดแก ประชากรที่อยูในพื้นท่ีโครงการ จํานวน    
9 ราย 15 แปลง และประชากรท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ จํานวน 8,644 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ รูปแปลงท่ีดินหลังโครงการ รูปแปลงท่ีดินกอนโครงการ ผังเมืองรวมชมชนแหลมงอบ
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  (5) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ตั้งโครงการ : บริเวณเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และองคการบริหาร 
สวนตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู ในเขตพ้ืนท่ีผังเมืองรวมเมือง
นครศรีธรรมราช การใชประโยชน ท่ีดินตั้ งอยู ในเขตท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สี เหลือง )  
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การดําเนินงาน : กอสรางถนนสายยอยจํานวน 2 สาย ไดแก ถนนตามผังเมือง
สาย ข6 ขนาดเขตทาง 16 เมตร ความยาว 1,428 เมตร และถนนตามผังเมืองสาย ง4 ขนาดเขตทาง 
20 เมตร ความยาว 173 เมตร ตามลําดับ วงเงินคากอสราง 53,950,000 บาท (งบประมาณผูกพัน 
2563 - 2565) 

 ผลการดําเนินงานปจจุบัน  : ผลการดําเนินงานเร็วกวาแผน ผู ที ่ไดร ับ
ผลประโยชนจากการดําเนินการกอสรางถนนตามผังเมืองสาย ข6 และ ง4 ไดแก ประชากรท่ีอยูในพื้นท่ี
โครงการจํานวน 120 ราย 138 แปลง และประชากรท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช
จํานวน 169,464 ราย 

 

 
 
 

ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช

  

รูปแปลงท่ีดินกอนโครงการ 

รูปแปลงท่ีดินหลังโครงการ 
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 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดําเนินการ

กอสรางถนนตามผังเมืองรวมโดยใชการจัดรูปที่ดินเปนกลไกในการดําเนินการ 4 โครงการ  
ใน 4 จังหวัด คือ นราธิวาส พิษณุโลก อุตรดิตถ และบึงกาฬ โดยกอสรางถนนตามผังเมืองความยาวรวม 
5,420 เมตร งบประมาณรวมท้ังส้ิน 405.569 ลานบาท  

 ในป 2563 มีโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีไดมอบโฉนดท่ีดินแปลงใหมใหแก
เจาของท่ีดิน จํานวน 4 โครงการ คือ  โครงการฯ ยะลา พังงา ลพบุรี ระยอง โดยมีโครงการท่ีจัดพิธี
มอบโฉนดที่ดินใหเจาของท่ีดิน ดังนี้ 

 พิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา รวมกับ

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดพังงา บริเวณ 
บานหานบัว ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง ตั้งอยูในเขตผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ทายเหมือง  
มีขนาดพื้นท่ีโครงการ 293 ไร เจาของท่ีดิน 12 ราย 38 แปลง โดยการพัฒนาถนนตามผังเมืองรวม 
สาย ข5 ขนาดเขตทาง 20 เมตร ความยาว 1,033 เมตร พรอมท้ังถนนภายในโครงการเพื่อสงเสริม 
ใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม และเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ไดมีพิธีมอบโฉนดท่ีดิน
แปลงใหมใหแกเจาของท่ีดิน ณ บริเวณโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี บริเวณบานหานบัว  
หมู  5 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ  อธิบดี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธาน และมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผูวาราชการจังหวัดพังงา  
เขารวมพิธี  
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 พิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุร ี
 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี รวมกับ

องคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี  บริเวณ 
ผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง ขนาดพื้นท่ีโครงการ 335 ไร เจาของท่ีดิน 90 ราย 84 แปลง โดยการพัฒนา
ถนนตามผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง สาย ง1 ขนาดเขตทาง 40 เมตร ความยาว 1,210 เมตร มีถนนสายรอง 
ขนาดเขตทาง 16 เมตร ความยาว 1,076 เมตร เช่ือมตอกับถนนตามผังเมืองรวม และถนนสายยอย 
ขนาดเขตทาง 9 เมตร รวมความยาว 1,856 เมตร เพื่อเปนการเปดพื้นท่ีภายในโครงการใหสามารถ
เดินทางเช่ือมตอกันไดสะดวก และเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ไดมีพิธีมอบโฉนดท่ีดิน
แปลงใหมใหกับเจาของท่ีดิน พรอมท้ังเปดถนนตามโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีอยางเปนทางการ 
ณ บริเวณโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี บริเวณหมู ท่ี  9 ตําบลโคกสําโรง               
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง      
เปนประธาน และนายสุภกิณห แวงซิน รองผูวาราชการจังหวัดลพบุร ีเขารวมพิธ ี
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 พิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รวมกับ

เทศบาลตําบลทับมา ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดระยอง บริเวณหนองมะหาด  
ตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นท่ีโครงการ 24 - 2 - 97.7 ไร โดยไดรับความรวมมือ 
จากเจาของท่ีดิน 14 ราย 16 แปลง รวมกันพัฒนาถนนตามผังเมืองรวมเมืองระยอง สาย ก3 ขนาดเขตทาง 
12 เมตร ความยาว 380 เมตร ซ่ึงเช่ือมตอกับเสนทางคมนาคมสายหลัก (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36) 
สามารถชวยบรรเทาปญหาการจราจรท่ีติดขัดของเมืองไดและเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2563 ไดมีพิธี       
มอบโฉนดท่ีดินแปลงใหมใหแกเจาของท่ีดินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดระยอง โดยมี  
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธาน และนายปริญญา โพธิสัตย    
รองผูวาราชการจังหวัดระยอง เขารวมพิธี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาเมืองดวยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 วิธีการจัดรูปท่ีดินนั้นยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อแกปญหา 

การใชท่ีดินในเมืองและสามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาพื้นท่ีรูปแบบตาง ๆ ในเขตเมือง อาทิ  
การปรับปรุงฟนฟูเมือง การพัฒนาเมืองใหม การพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนสงมวลชน การพัฒนาพื้นท่ี
รอบสถานีรถไฟฟาหรือการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถพัฒนาพื้นท่ี
ใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ภาพแสดงพิธีมอบโฉนดโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง 
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 3.3.2 โครงการพัฒนาผังพ้ืนที่เฉพาะเพื่อจัดทําเปนผังเมืองเฉพาะ 

   “ผังพื้นที่เฉพาะ” เปนการกําหนดแนวทางและรายละเอียดในการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะแหงเมือง 

หรือชุมชน ที่สอดคลองกับผัง เมืองรวม โดยมีบริบท ดํา เนินการ เหมือนผัง เมือ ง เฉพาะ  

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  เชน การกําหนดยานการใชที่ดิน หลักเกณฑการกอสราง  

และการใชอาคาร โครงการเพื่อการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและการบริการชุมชน   

รวมถึงแผนงานและโครงการพัฒนาพื้นท่ีพรอมรายละเอียด เพื่อนําไปสูการพัฒนาพื้นท่ีอยางเปนรูปธรรม 

ภายใตการประสานและรับฟงขอคิดเห็นจากทุกหนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของทุกขั้นตอนในระหวาง 

การดําเนินการ  

   ท่ีผานมาไมมีการประกาศใชบังคับผังเมืองเฉพาะตามกฎหมาย เนื่องจากใชระยะเวลา 

ในการดําเนินการนาน ท้ังในข้ันตอนการตราเปนพระราชบัญญัติ และขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

ท่ีมีความจําเปนจะตองดําเนินการอยางละเอียด รอบคอบ จําเปนตองมีการระบุรายละเอียดท่ีดินทุกแปลง

พรอมกรรมสิทธิ์ภายในพ้ืนท่ีวางผัง เพื่อใหสามารถกําหนดโครงการพัฒนาพื้นท่ีอยางถูกตอง 

และแมนยํา รวมท้ังมีประเด็นออนไหวในการเวนคืน ซึ่ งต องใช เวลาช้ีแจงทําความเข าใจ 

กับผูถือครองกรรมสิทธิ์ และสวนใหญจะมีผลตอบรับดานลบจากผูมีสวนเก่ียวของ  

  จากขอจํากัดขางตน กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงไดดําเนินการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะขึ้น 

แทนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผั งเมือง หรืออาจ เรียกไดว า  

ผังพ้ืนที่เฉพาะ คือ ผังเมืองเฉพาะเบื้องตน แตไมไดมีผลบังคับใชตามกฎหมาย เม่ือดําเนินการออกแบบ

วางผังพื้นท่ีเฉพาะแลวเสร็จ จะมีแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. การผลักดันใหมีการควบคุมและกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นท่ี เพื่อนําไปสูการบังคับใช

เปนกฎหมาย ดวยวิธีการนําผังพื้นท่ีเฉพาะเขาสูขั้นตอนการตราเปนพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ  

หรือวิธีการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของและหนวยงานทองถิ่น 

  2. การผลักดันใหเกิดการพัฒนาพื้นท่ี ตามโครงการพัฒนาท่ีระบุในผังพื้นท่ีเฉพาะ เชน               

การปรับปรุงภูมิทัศนเมือง การอาคารเพื่อบริการชุมชน การคมนาคม การสงเสริมระบบสาธารณูปโภค                

การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม เปนตน โดยโครงการพัฒนาสวนหน่ึงจะนําไปสูการจัดทํา

รายละเอียดเพื่อการกอสรางพรอมการของบประมาณ เพ่ือดําเนินการพัฒนาตามผังใหเปนรูปธรรม 

โดยการผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามผังสามารถดําเนินการได 3 แนวทาง คือ 1) การนําเขาสูการกําหนด

ยุทธศาสตรของจังหวัดและแผนการพัฒนาประจําจังหวัด 2) โครงการบางลักษณะท่ีอยู ในวิสัย 

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) สามารถดําเนินการไดเอง กรมโยธาธิการ 
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และผังเมืองจะสงมอบตอทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนตอไป และ 3) การนําเขาสูแผนการพัฒนา

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

  (1) ผลการดําเนินการที่ผานมา 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ ต้ังแตป พ.ศ. 2558 

จนถึงป พ.ศ. 2562 ดังนี้    

พื้นท่ีดําเนินการ 
ปที่

ดําเนิน 
การ 

การนําไปสูการปฏิบัติ 
การบังคับ
ใชเปน

กฎหมาย 

โครงการที่
นําไปพัฒนา

ตามผัง 
1. ผังพื้นท่ีเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 
   1.1 จังหวัดสงขลา 2558 �  
   1.2 จังหวัดตาก  2558 �  
   1.3 จังหวัดตราด  2558 �  
   1.4 จังหวัดสระแกว  2558 �  
   1.5 จังหวัดมุกดาหาร 2558 �  
   1.6 จังหวัดหนองคาย 2558 �  
   1.7 จังหวัดนครพนม  2559 �  
   1.8 จังหวัดนราธิวาส   2559 �  
   1.9 จังหวัดเชียงราย 2559 �  
   1.10 จังหวัดกาญจนบุรี 2559 �  
2. ผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน 
   2.1 บานพุน้ํารอน จ.กาญจนบุรี 2557   
   2.2 บานสวนดอก จ.เชียงราย 2558   
   2.3 บานปางหา จ.เชียงราย 2558   
   2.4 ดานพระเจดียสามองค จ.กาญจนบุรี 2558   
   2.5 บานผักกาด จ.จันทบุรี 2558   
   2.6 บานแหลม จ.จันทบุรี 2558   
   2.7 บานตาพระยา จ.สระแกว 2558   
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พื้นท่ีดําเนินการ 
ปที่

ดําเนิน 
การ 

การนําไปสูการปฏิบัติ 
การบังคับ
ใชเปน

กฎหมาย 

โครงการที่
นําไปพัฒนา

ตามผัง 
   2.8 บานหนองปรือ จ.สระแกว 2558   
   2.9 บานปากแซง จ.อุบลราชธานี 2558   
   2.10 ชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ 2558   
   2.11 ชองจอม จ.สุรินทร 2558   
   2.12 บานคกไผ จ.เลย 2558   
   2.13 ดานชองสายตะกู จ.บุรีรัมย 2558   
   2.14 ดานสะเดา จ.สงขลา 2558   
   2.15 ดานบานประกอบ จ.สงขลา 2558   
   2.16 บานเขาฝาชี จ.ระนอง 2558   
   2.17 เกาะหลีเปะ จ.สตูล 2558   
   2.18 จุดผานแดนถาวรตําบลในเมือง จ.นครพนม 2559  � 
   2.19 จุดผานแดนถาวรสุไหงโกลก จ.นราธิวาส 2559  � 
   2.20 สะพานขามแมน้ําโกลก บานบูเกะตา จ.นราธิวาส 2559  � 
   2.21 บานธาตุพนมสามัคคี จ.นครพนม 2559   
   2.22 บานทาอุเทน จ.นครพนม 2559   
   2.23 บานมวง จ.หนองคาย 2559   
   2.24 บานหาดบาย จ.เชียงราย 2559   
   2.25 บริเวณจุดผานแดนถาวร จ.บึงกาฬ 2559   
   2.26 บริเวณจุดผานแดนถาวรชองเม็ก จ.อุบลราชธานี 2559  � 
   2.27 จุดผานแดนถาวรปากน้ําระนอง จ.ระนอง 2559   
   2.28 จุดผานแดนถาวรภูดู จ.อุตรดิตถ 2559   
   2.29 บานหวยตาง  จ.อุตรดิตถ 2559   
   2.30 ชองตะโกบน จ.ราชบุรี 2559   
   2.31 จุดผานแดนทาเรือปากบารา จ.สตูล 2559   
   2.32 บานฮวก จ.พะเยา 2559   
   2.33 บานเขาดิน จ.สระแกว 2559   
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พื้นท่ีดําเนินการ 
ปที่

ดําเนิน 
การ 

การนําไปสูการปฏิบัติ 
การบังคับ
ใชเปน

กฎหมาย 

โครงการที่
นําไปพัฒนา

ตามผัง 
   2.34 บานหม่ืนดาน จ.ตราด 2559   
   2.35 ชองทางกิ่วผาวอก จ.เชียงใหม 2559   
   2.36 ชองทางหลักแตง จ.เชียงใหม 2559   
   2.37 บานเชียงคาน จ.เลย 2559   
   2.38 ชองอานมา จ.อุบลราชธานี 2559   
   2.39 บานมะมวง จ.ตราด 2559   
   2.40 จุดผานแดนอําเภอทาล่ี  จ.เลย 2559   
   2.41 จุดผานแดนอําเภอสอยดาว จ.จันทบุรี 2559  � 
   2.42 บานดอนแพง จ.นครพนม 2560   
   2.43 บานโพธ์ิชัย จ.นครพนม 2560   
   2.44 บานหนาดทา จ.นครพนม 2560   
   2.45 บริเวณชองทางบานเสาหิน จ.แมฮองสอน 2560   
   2.46 บริเวณชองทางบานหวยผ้ึง จ.แมฮองสอน 2560   
   2.47 บานนํ้าเพียงดิน จ.แมฮองสอน 2560   
   2.48 บานใหมชายแดน จ.นาน 2560   
   2.49 บานหวยสะแตง จ.นาน 2560   
   2.50 บานยักษคุ จ.อํานาจเจริญ 2560   
   2.51 บริเวณชองตาอู จ.อุบลราชธานี 2560   
   2.52 บริเวณหนาท่ีวาการ อ.เขมราฐหลังเกา  
          จ.อุบลราชธานี 

2560 � � 

   2.53 บานสองคอน จ.อุบลราชธานี 2560   
   2.54 บานหมอ จ.หนองคาย 2560   
   2.55 บริเวณเทศบาลเมืองทาบอ จ.หนองคาย 2560   
   2.56 ในตําบลจุมพล จ.หนองคาย 2560   
   2.57 บานเมืองแพร จ.เลย 2560   
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พื้นท่ีดําเนินการ 
ปที่

ดําเนิน 
การ 

การนําไปสูการปฏิบัติ 
การบังคับ
ใชเปน

กฎหมาย 

โครงการที่
นําไปพัฒนา

ตามผัง 
   2.58 บานบุงคลา จ.บึงกาฬ 2560   
   2.59 บานหวยคาด จ.บึงกาฬ 2560   
   2.60 ดานตากใบ (ทาเรือ) จ.นราธิวาส  2560   
   2.61 ดานเบตง จ.ยะลา 2560   
   2.62 บานทาเสน จ.ตราด 2560   
   2.63 บานแจมปอง จ.เชียงราย 2561   
   2.64 บานหวยลึก จ.เชียงราย 2561   
   2.65 บานเปงจาน จ.หนองคาย 2561   
   2.66 บานนาขา จ.เลย 2561   
   2.67 บริเวณชองทางข้ึนเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ 2561   
   2.68 ชุมชนบานหัวถนน จ.ระนอง 2561   
3. ผังพื้นท่ีเฉพาะเพ่ือสงเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 
   3.1 บริเวณโดยรอบทาอากาศยานอูตะเภา จ.ระยอง 2560  � 
   3.2 บริเวณโดยรอบทาเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี 2561  � 
4. ผังพื้นท่ีเฉพาะเพื่อรองรับการทองเที่ยว 
   4.1 ชุมชนเมืองเกา จ.ลําปาง 2561   
   4.2 ชุมชนเการอบปราสาทพนมรุง จ.บุรีรัมย 2561   
   4.3 ชุมชนทุงวัวแลน จ.ชุมพร 2561   
   4.4 ชุมชนหลมเกา จ.เพชรบูรณ 2561   � 
   4.5 ชุมชนแหลมงอบ  จ.ตราด 2561   
   4.6 ชุมชนโพธาราม  จ.ราชบุรี 2561   
   4.7 เมืองเกากันตัง จ.ตรัง 2561  � 
   4.8 ชุมชนเการิมแมน้ําจันทบูร  จ.จันทบุรี 2561 �  
   4.9 ชุมชนเกาะคา จ.ลําปาง 2562   
   4.10 ชุมชนหางฉัตร จ.ลําปาง 2562   
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พื้นท่ีดําเนินการ 
ปที่

ดําเนิน 
การ 

การนําไปสูการปฏิบัติ 
การบังคับ
ใชเปน
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นําไปพัฒนา

ตามผัง 
   4.11 ชุมชนเมืองเกานาน จ.นาน 2562   
   4.12 ชุมชนปว จ.นาน 2562   
   4.13 ชุมชนภูเรือ จ.เลย 2562   
   4.14 ชุมชนดานซาย  จ.เลย 2562   
   4.15 ชุมชนเมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 2562 �  
   4.16 ชุมชนโนนดินแดง จ.บุรีรัมย 2562   
   4.17 ชุมชนหลมสัก จ.เพชรบูรณ 2562   
   4.18 ชุมชนศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 2562   
   4.19 ชุมชนเขาคอ จ.เพชรบูรณ 2562   
   4.20 ชุมชนแหลมสิงห จ.จันทบุรี 2562  � 
   4.21 อาวคุงกระเบนและพ้ืนท่ีโดยรอบอําเภอทาใหม    
          จ.จันทบุรี 

2562  � 

   4.22 ชุมชนคลองบางพระ จ.ตราด 2562   
   4.23 ชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2562   
   4.24 ชุมชนอนุรักษแมกลอง จ.สมุทรสงคราม 2562   
   4.25 ชุมชนบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม 2562  � 
   4.26 ชุมชนบานโปง จ.ราชบุรี 2562   
   4.27 ชุมชนเมืองเการาชบุรี จ.ราชบุรี 2562   
   4.28 ชุมชนปากนํ้า จ.ชุมพร 2562   
   4.29 ชุมชนละแม จ.ชุมพร 2562   
   4.30 ชุมชนหวยยอด  จ.ตรัง 2562   
   4.31 ชุมชนเมืองเกานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 2562 � � 
   4.32 ชุมชนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2562   
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  (2) เปาหมายและแผนการดําเนินงานในอนาคต 

  (2.1) การออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ ไดมีการทบทวนและกําหนดพื้นท่ีเปาหมาย อางอิง

ตามลักษณะงาน ความสําคัญพื้นท่ี และนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถแบงลักษณะเมืองเปน 4 แบบ 

คือ 1) การพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจของเมืองศูนยกลางจังหวัด ตามยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 2) การสรางชุมชน/เมืองใหม ศูนยเศรษฐกิจ ศูนยกิจกรรมใหม 3) การอนุรักษ  ฟนฟูเมืองเกา               

หรือชุมชนเกา เพื่อสงเสริมแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา โดยสํานักนโยบาย            

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) และ 4) การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเฉพาะในเขตเมือง

และชนบทตามนโยบายของรัฐบาล ท้ังนี้ ในอนาคตกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเปาหมายดําเนินการ

ออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ ปละ 15 ผัง 

  (2.2) การนําผังพื้นท่ีเฉพาะไปสูการปฏิบัติ โดยการนําพื้นท่ีเฉพาะท่ีไดดําเนินการไวแลว

และกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน นํามาบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับ

ทองถิ่น จังหวัด และหนวยงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อคัดเลือกผังพื้นท่ีเฉพาะท่ีมีความพรอม

ในดานตาง ๆ ไปดําเนินการตอ ท้ังในดานการนําไปสูการบังคับใชเปนกฎหมายตามพระราชบัญญัติ   

การผังเมือง พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ปละ 4 ผงั และในดานการผลักดันใหเกิดการพัฒนา

พื้นท่ีตามโครงการท่ีระบุในผังเมืองเฉพาะตอไป 
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 3.4 การดําเนินการอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัต ิ
  3.4.1 การจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง 

     พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนการผังเมือง 
ใหมีประสิทธิภาพ เปนเคร่ืองมือใหการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศมีความสอดคลองกันในทุกระดับ     
โดยกําหนดใหระบบการผัง เมืองของประเทศตองมีกรอบนโยบายการใชประโยชนพื้น ท่ี  
ตั้งแตระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชดําเนินการรวมกัน  
เพื่อใหการวางและจัดทําผังเมือง และการใชประโยชนพื้น ท่ีและท่ีดินในทุกระดับเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังประโยชนแกสาธารณะ “การผังเมือง (Urban Planning)” จึงเปนกลไกหนึ่งในทางสากลท่ีใช 
ในการจัดการและแกไขปญหาอันเนื่องมาจากการขาดระเบียบของการใชประโยชนพื้นท่ีรวมกัน 
ของสังคมเพราะการผังเมืองไมไดมีความหมายเพียงเฉพาะการดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 
ท่ีเปนศูนยรวมของกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทานั้น แตหมายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีอยูภายในอาณาเขต
การปกครองของประเทศ โดยครอบคลุมพื้นท่ีท้ังในและนอกเขตชุมชนเมือง พื้นท่ีท่ีมีสภาพการใชประโยชน
ท่ีดินปจจุบัน (Existing Land Use) เปนอยางไรและเปนของใครก็ตาม หากจะนํามาใชประโยชน 
ในกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหลักสากลประเทศจะมีการพัฒนาภายใตกฎกติกาการใชพื้นท่ี  
ท่ีสังคมตกลงรวมกัน เพ่ือใหเกิดการใชพื้นท่ีท่ีเหมาะสมทําใหชวยลดปญหาตาง ๆ ในการใชพื้นท่ี 
ตามกรอบท่ีการผังเมืองกําหนดอันจะนํามาซึ่ งความสงบสุขของสังคมท่ียั่ งยืน สอดคลอง 
ตามเจตนารมณของการผังเมืองท่ีมีจุดมุงหมายหลักท่ีตองการสรางกติกาการใชพื้นท่ีรวมกันระหวาง
กลุมคนในสังคมเพื่อใหประชาชนสวนใหญดํารงชีวิตภายใตคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือใหประเทศพัฒนา 
อยางสมดุล สอดคลองกับการพัฒนาตามหลักปรัชญามั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนในท่ีสุด 

     1) ความหมายและนิยามศัพท 
      (1) ธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เปนหลักการพ้ืนฐานท่ีผูท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง
พึงปฏิบัติ 
       (2) การผังเมือง คือ การวาง จัดทํา และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง 
ในระดับตาง ๆ สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค  
ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพ้ืนท่ีเฉพาะ ควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพ่ือการพัฒนาเมืองบริเวณท่ีเกี่ยวของ หรือชนบทใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ  
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคม 
และการขนสง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การปองกันภัยพิบัติ และการปองกัน
ความขัดแยงในการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษา 
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หรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติ ศาสตร
หรือโบราณคดี หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณคา
ในทางธรรมชาติ 

  (3) การพัฒนาเมือง หมายความวา การดําเนินการวางนโยบาย รวมท้ังการสราง 
ปรับปรุง ฟนฟู บูรณะ ดํารงรักษา หรือดําเนินการอื่นใดเพ่ือพัฒนาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ภายใตกรอบ
ของการผังเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูท่ีดีของประชาชน และความเจริญกาวหนาของเมือง 
บริเวณท่ีเกี่ยวของ หรือชนบทในดานตาง ๆ 

    2) ที่มาของธรรมนูญวาดวยการผังเมือง 
       (1) ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติการผังเมือง        
พ.ศ. 2562 โดยใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเปนผูจัดทํา เพื่อใชเปนหลักการพื้นฐาน
ท่ีผู ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ  
และเม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว จะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น            
ท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน (มาตรา 7 และมาตรา 75 (8)) 

       (2) สืบเนื่องจากคํากลาวของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)  
กลาวในรายการ “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แห งประ เทศไทย วัน ท่ี  7  เมษายน พ .ศ .  2560 ความตอนหนึ่ ง ว า  รั ฐบาลได กํ าหนด 
แนวทางแกไขปญหาในเร่ืองการใชพื้นท่ีใหเกิดความยั่งยนื โดยตองมีการกําหนดนโยบายการตั้งถิ่นฐาน
และการผังเมือง ใหมีหนวยงานระดับชาติกํากับดูแล และทํางานควบคูไปกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และใหมีกฎหมายเฉพาะเหมือนเปนธรรมนูญการผังเมืองในการกํากับกฎหมายอื่น ๆ 
ไมใหหนวยงานตาง ๆ ละเมิด หรือปลอยใหมีการพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีไมเปนไปตามหลักการ  

       ท้ังนี้ ในการดําเนินการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองไดพิจารณาความรวมมือ
ระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ โดยพิจารณาจากกรอบความรวมมือท่ีเกี่ยวของกับ 
เรื่องการพัฒนาเมือง ไดแก เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ซึ่งถายทอดลงสูวาระใหม   
แหงการพัฒนาเมือง หรือ New Urban Agenda : NUA โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

       1) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
(2015 - 2030) องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ซ่ึงจะใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2558  
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป   โดยประกอบไปดวย 17 เปาหมาย 
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โดยเปาหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง คือ เปาหมายท่ี 11 เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย 
อยางยั่งยืน การทําใหเขาถึงท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัยและเหมาะสม และพัฒนาการต้ังถิ่นฐานของชุมชน 
ท่ียั่งยืน การลงทุนดานการขนสงสาธารณะ การสรางพื้นท่ีสาธารณะสีเขียว การปรับปรุง การวางผังเมือง 
และการจัดการในลักษณะแบบมีสวนรวม 

       2) วาระใหมแหงการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda : NUA) (2030)  
เปนวิสัยทัศนของประชาคมโลกในการพัฒนาที่อยูอาศัยและเมืองอยางยั่งยืน ครอบคลุม  
ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม สามารถเช่ือมโยงกับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. 2573  
และความตกลงระหวางประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวของวาระใหมแหงการพัฒนาเมือง เปรียบเสมือนหลักการ
การพัฒนาเมืองท่ีผานการรวมกันใหขอมูลแลกเปลี่ยน ขอคิดเห็นและรับรองรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิก รัฐบาลทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนา 
ท่ีอยูอาศัยและเมืองอยางยั่งยืน ครั้งท่ี 3 (Habitat III) NUA จึงไดมาซึ่งหลักการและแนวปฏิบัติท่ีผาน 
การทดลองแลวเพื่อเปนวิสัยทัศนรวมกันของประชาคมโลกในการพัฒนาเมืองและท่ีอยูอาศัยอยางยั่งยืน 
และควรเปนสวนหนึ่งของการกําหนดอนาคตของเมือง นโยบาย และกฎหมายตอไป 

      สําหรับกรอบนโยบายระดับประเทศท่ีนํามาเปนกรอบในการพิจารณา ไดแก 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

      1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
อยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการ
เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู เปาหมาย ซ่ึงมียุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับเมือง 2 ดาน  
คือ ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสราง  
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมียุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคมและยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับบริหารจัดการดานผังเมือง 

     2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ซึ่งมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับเมือง คือ ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส   
และยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
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    3) การดําเนินการที่ผานมา 
       เพื่อเปนการขับเคล่ือนธรรมนูญวาดวยการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง         
ไดเสนอเรื่องการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองตอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แหงชาติ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันพุธท่ี 8 เมษายน 2563 ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํา
รางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง  
      กระทรวงมหาดไทย จึงไดมีคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1335/2563 ลงวันท่ี  
26 พฤษภาคม 2563 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง ซึ่งมีหนาท่ีและอํานาจ    
ในการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เพื่อใชเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีผูเกี่ยวของกับการผังเมือง 
พึงปฏิบัติ โดยคณะทํางานประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานคณะทํางาน อธิบดี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนรองประธาน มีคณะทํางาน ประกอบดวย ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ผูแทนกระทรวงพลังงาน ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนกระทรวงแรงงาน 
ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม ผูแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม  
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีรองอธิบดี 
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนคณะทํางานและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมเปน
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
      ตอมากรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดประชุมคณะทํางานจัดทํารางธรรมนูญ 
วาดวยการผังเมือง จํานวน 2 ครั้ง  ซ่ึงท่ีประชุมฯ ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทํารางธรรมนูญ 
วาดวยการผังเมือง และรางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เพ่ือนําไปรับฟงความคิดเห็นตามกระบวนการ 
มีสวนรวม โดยมีเนื้อหาของรางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง และแผนปฏิบัติการการจัดทํารางธรรมนูญ
วาดวยการผังเมือง ดังนี้ 
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     ♦ รางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง  แบงเปน 3 หมวด ประกอบดวย 

     หมวดที่ 1 หลักการเชิงนโยบาย 
 1)  รัฐพึงบรรจุเรื่องการผังเมืองในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 2)  รัฐพึ งบรรจุ เ รื่ อ งการผั ง เมือ ง ไว เปนสวนหนึ่ งของนโยบายรัฐบาล  
และแผนการบริหารราชการแผนดินใหมีผลผูกพันนําไปสูการปฏิบัติ 
 3)  รัฐพึงใชผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนาประเทศและดําเนินการหรือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ แบบบูรณาการในทุกภาคสวน ใหเปนไปตามท่ีผังเมืองแตละระดับกําหนด 
 4)  หนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนงาน และโครงการใหสอดคลองกับผังเมือง 
ทุกระดับ 
 5)  หนวยงานของรัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมใหมีการดําเนินโครงการใหเปนไป 
ตามผังเมืองท่ีกําหนด 
 6)  รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานผังเมืองทั้งใน  
และนอกระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
 7)  รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
กับการดําเนินการในการจัดทําและปฏิบัติทางผังเมือง 

     หมวดที่ 2 หลักการพื้นฐาน 
 8)  การวางผังเมืองตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศและประชาชนเปนหลัก 
 9)  การวางผังเมืองตองคํานึงถึงการปองกันอุบัติภัยและความสงบเรียบรอย 
ของประชาชน 
 10) การวางผังเมืองตองคํานึงถึงความเสมอภาคเทาเทียมกันในการเขาถึง
สาธารณประโยชน 
 11)  การวางและปฏิบัติตามผังตองยึดมั่นในหลักวิชาการทางผังเมือง 
 12)  การวางผังเมืองตองคํานึงถึงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ท่ีเกิดจากการใชประโยชนที่ดิน 
 13)  การวางผังเมืองตองคํานึงถึงการสรางความเชื่อมโยงในการเดินทาง  
ของประชาชนใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 14)  การวางผัง เมืองตองคํานึงถึงการใหผู มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวม  
และแสดงขอคิดเห็น 
 15)  การวางผัง เมืองตองคํานึงถึงความสําคัญในพื้นที่ ที่มีความออนไหว  
ดานสิ่งแวดลอม 
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 16)  การวางผังเมืองตองคํานึงถึงการวางแผนการตั้งถิ่นฐานใหมีความเหมาะสม 
กับสภาพแวดลอม ลดความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากสาธารณภัย 
 17)  การวางและจัดทําผังเมืองตองคํานึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 18)  การวางผังเมืองตองคํานึงถึงการจัดหาบริการข้ันพื้นฐานและพื้นท่ีสาธารณะ      
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมใหแกประชาชน 
 19)  การวางผังเมืองตองคํานึงถึงการจัดใหมีพื้นท่ีเปดโลงและพื้นท่ีสีเขียว 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 20)  การวางผังเมืองตองสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาเมือง
แหงอนาคต 
 21)  การวางผังเมืองตองออกแบบวางผังพื้นท่ี กลุมอาคาร ส่ิงกอสรางและโครงสราง
พื้นฐาน ท่ีมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

     หมวดที่ 3 หลักการเชิงพื้นที่ 
     22) การวางผังเมืองตองกําหนดเขตสงวน เขตอนุรักษ เขตพัฒนา ใหเหมาะสม 
กับสภาพพื้นท่ี 
      23) การวางผังเมืองตองคุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความสมบูรณ 
     24) การวางผังเมืองตองกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
ท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
     25) การวางผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ีตองคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคา
ท้ังปาไม แรธาตุ ภูเขา นํ้าตก แหลงทองเท่ียว ชายหาด ฯลฯ 
     26) การวางผังเมืองและการพัฒนาพื้นท่ี ตองใหความสําคัญตอโบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชุมชนที่มีคุณคา 

    ♦ แผนปฏิบัติการการจัดทํารางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง  
     กําหนดใหมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํารางธรรมนูญ
วาดวยการผังเมืองเปนรายภาค ในระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
จํานวน 9 คร้ัง ดังนี้  
     (1) ภาคเหนือ  จํานวน 2 คร้ัง  
     (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 2 คร้ัง  
     (3) ภาคกลาง  จํานวน 1 คร้ัง  
     (4) ภาคตะวันออก  จํานวน 1 คร้ัง  
     (5) ภาคตะวันตก  จํานวน 1 คร้ัง   
     (6) ภาคใต  จํานวน 2 คร้ัง   
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    และกําหนดจัดประชุมเพื่อสรุปผลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํา
รางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง จํานวน 1 คร้ัง ณ กรุงเทพมหานคร 

    4) การดําเนินการตอไป  
   กรมโยธาธิการและผังเมือง กําหนดใหมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ประกอบการจัดทํารางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง และสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นประกอบ 
การจัดทํารางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง ในระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2564 เพื่อใหสวนราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดเขามามีสวนรวมในการใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ หรือกําหนดปจจัยท่ีมีความจําเปนท่ีหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามธรรมนูญวาดวย
การผังเมือง หรือตองไดรับการสนับสนุนจากภาคนโยบายเพ่ือยกระดับความสําคัญของการผังเมือง 
นอกจากน้ัน กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดใหมีการประชาสัมพันธ เพื่อเชิญชวนใหผูท่ีเกี่ยวของ 
กับการผังเมือง เสนอขอคิดเห็นประกอบการจัด ทํารางธรรมนูญฯ โดยนําเสนอเปนวีดิ ทัศน
ประชาสัมพันธผานทางส่ือสังคมออนไลน 
     ท้ังนี้ ผลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นท้ังหมด กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จะนํามาปรับปรุงรางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง และนําเสนอตอคณะทํางานจัดทํารางธรรมนูญวาดวย
การผังเมืองเพื่อพิจารณา กอนเสนอใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติพิจารณาแลว
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
จากนั้นจะประกาศใชธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เพื่อใหสวนราชการไ ดนําไปใชเปนกรอบ 
ในการดําเนินงานใหเปนไปตามหนาท่ีและอํานาจของตนตอไป 

    5) การบังคับใชของธรรมนูญวาดวยการผังเมือง 
     เนื่องจากธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เปนหลักการพื้นฐานท่ีผู ท่ีเกี่ยวของ 
พึงปฏิบัติ โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กําหนดวาเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  
จึงมีผลผูกพันกับหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจ
หนาท่ี ดังนั้น ผลของการใชบังคับ จึงบังคับใชกับหนวยงานของรัฐท่ีจะตองดําเนินงานภายใตระเบียบ
บริหารราชการแผนดินที่ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
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ภาพที่ 1 

การประชุมคณะทํางานจัดทํารางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
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ภาพที่ 2 
การประชุมคณะทํางานจัดทํารางธรรมนูญวาดวยการผังเมือง ครั้งที่ 2/2563 

วันที่ 17 กันยายน 2563 
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3.4.2 การดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนผังแสดงผังน้ํา 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีขอสั่งการใหกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

แนวทางแกไขปญหาผังเมือง เพ่ือมิใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในอนาคต และพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  
มีหนังสือใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ใชมาตรการผังเมือง 
เปนมาตรการสําคัญในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย และการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล 
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม รวมท้ังแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางนํ้าท้ังของภาครัฐและเอกชน 
ท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพการระบายน้ําอันเปนสาเหตุหลักของปญหาน้ําทวม  

 พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ดําเนินการแกไขและบรรเทาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชมาตรการผังเมือง 
เปนมาตรการสําคญัในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยรุนแรงกอใหเกิดความเสียหายมูลคามหาศาล 
ดังเชน เหตุการณอุทกภัยขนาดใหญในลุมน้ําเจาพระยาในป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 เหตุการณ
อุทกภัยขนาดใหญในลุมน้ําปราจีนบุรีในป พ.ศ. 2556  เหตุการณอุทกภัยขนาดใหญในลุมน้ําเมย  
ในป พ.ศ. 2556  และการเกิดอุทกภัยขนาดใหญในลุมน้ําเจาพระยาเมื่อป พ.ศ.  2554 กอใหเกิด 
ความเสียหายเปนมูลคาถึง 1.44 ลานลานบาท (ตามการประเมินของธนาคารโลก) และสงผลกระทบ 
ทําใหเกิดความเสียหายท้ังดานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศทุกภาคสวนของสังคมสูญเสียโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลตองนํางบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ มาใชแกปญหาเฉพาะหนา ดังท่ีเห็น  
อยูในปจจุบัน และมีแนวโนมมูลคาความเสียหายจากอุกทภัยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีปจจัย 
หลักสําคัญที่ทําใหมูลคาความเสียหายเพิ่มขึ้น คือ  การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่ราบลุม 
ริมฝงแมน้ําหรือพื้นที่แกมลิงแมน้ําตามธรรมชาติ  จากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทาน 
ไปเปนสิ่งปลูกสรางท่ีมีมูลคามากข้ึน   
 ปญหาอุทกภัยขนาดใหญในลุมน้ําของประเทศไทยจะเกิดขึ้นทุก ๆ รอบ 15 ถึง 20 ป  
ดังนั้น  การวางผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองและชุมชน ควรมีแนวทางและมาตรการทางผังเมือง   
โดยเฉพาะการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีแกมลิงแมน้ําและทางน้ําหลากธรรมชาติ และมาตรการตาง ๆ   
เพื่อควบคุมการกอสรางอาคาร  สิ่งปลูกสราง และโครงสรางพื้นฐานไมใหกีดขวางทางน้ํา   
รวมถึงการขุดดิน ถมดิน ซึ่งจําเปนตองกระทําดวยความรูและความเขาใจในสภาพธรรมชาติ 
ของการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีลุมน้ํา เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยในอนาคต   
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 ดังนั้น จึงจําเปนตองดําเนินโครงการวางผังการระบายน้ําจังหวัดในพื้นท่ีลุมน้ํา     
หาแนวทางพรอมกําหนดมาตรการดานผังเมืองในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยท่ีจะเกิดขึ้น 
ในพื้นท่ีลุมน้ํา พื้นท่ีแกมลิงแมน้ํา พื้นท่ีจังหวัด อยางเปนระบบและสัมพันธกันตั้งแตพื้นท่ีตนน้ํา  
ถึงพื้นท่ีปลายน้ํา ท้ังท่ีใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสราง  เชน การฟนฟูและการปรับปรุงคลองระบายน้ํา  
ทางนํ้าหลาก ทางผันน้ํา ระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีโครงสรางพื้นฐาน/ 
ระบบโลจิสติกสในพื้นท่ีรับนํ้านอง และนํ้าหลากจากอุทกภัย (พื้นท่ีแกมลิงแมน้ํา) เพื่อลดความสูญเสีย 
ท่ีเกิดจากน้ําทวม  ประชาชนมีแนวทางในการเตรียมพรอมและรับมือกับปญหาอุทกภัย ภาครัฐสามารถ
ลดภาระคาใชจายในการซอมแซมสาธารณูปโภคท่ีเสียหายจากนํ้าทวม และคาใชจายในการชดเชย 
และเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง  จึงจัดทําแผนดําเนินการโครงการวางผังการระบายน้ําจังหวัด
ในลุมน้ํา  ซึ่งเปน “การวางผังการระบายนํ้าระดับจังหวัดตามขอบเขตลุมน้ํา” เพ่ือแกปญหาอุทกภัย 
ใน 3 สวน ประกอบดวย ระบบระบายน้ําตามธรรมชาติ สิ่งกอสรางกีดขวางทางน้ํา และบูรณาการ
แผนงาน โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยบนฐานขอมูลเดียวกัน   ใหครอบคลุมพื้นท่ีลุมน้ํา 
ท่ัวประเทศ 25 ลุมน้ําหลัก (แบงตามแนวทางของสํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา 
ในป พ.ศ. 2550) ระหวาง ป พ.ศ. 2558 - ป พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังตาราง 

 
ตารางแสดงแผนการดําเนินงานโครงการ 

ปงบประมาณ จํานวน 
(ลุมน้ํา) 

รายละเอียดลุมน้ํา 

2558 - 2559 5 1. สะแกกรัง    2. แมกลอง   3. ปราจีนบุรี       
4. โตนเลสาป   5. ชายฝงทะเลตะวันออก 

2560 5 1. ตาป     2. ชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ 
3. ภาคใตฝงตะวันออก  4. เพชรบุรี  5. ทะเลสาบสงขลา 

2561 9 1. ภาคใตฝงตะวันตก  2. ปตตานี  3. ทาจีน    
4. เจาพระยา   5. บางปะกง  6. วัง   7. ยม    8. นาน   
9. สาละวิน  

2562 6 1. ปง   2. ปาสัก   3. กก   4. โขง   5. ชี    6. มูล 
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แผนดําเนินการ  25 ลุมน้ําหลัก 

ลุมน้ําโตนเลสาป 

รูปที่ 1 แสดงแผนดําเนินการของโครงการ 
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 ผลการดําเนินงาน 
 1. ผลการศึกษาของโครงการวางผังการระบายนํ้าจังหวัดในลุมน้ํา เพ่ือจัดทําแผนผังแสดงผังน้ํา 

ไดดําเนินการศึกษาสภาพน้ําทวมของพื้นท่ีในระดับลุมน้ําและระดับจังหวัด สํารวจขอมูลโครงขาย 
ทางน้ําตามธรรมชาติและส่ิงกีดขวาง จัดทําแบบจําลองสภาพน้ําทวมท่ีคาบอุบัติซ้ํา 2 5 10 25 50  
และ 100 ป มีสาระสําคัญ  ดังนี้  
  1) แผนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวม (Flood Risk Map)  
  2) การแกไขปญหาสิ่งกอสรางและโครงสรางพื้นฐานท่ีกีดขวางทางระบายนํ้า 
  3) ผังระบบการระบายน้ําของจังหวัดพรอมมาตรการ  แผนงาน  โครงการปรับปรุงทางน้ําธรรมชาติ  
เพ่ือการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 
  4) โครงการปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชน 
  5) กําหนดพ้ืนท่ีทางน้ําหลาก (Floodway) พรอมมาตรการดานผังเมือง   

  ผลลัพธของการศึกษาจะนําไปกําหนดเปนกรอบนโยบายการพัฒนาเมืองและกําหนด 
การใชประโยชนท่ีดินในผังนโยบายระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวมถึงควบคุมการพัฒนา
และการใชท่ีดิน การกอสรางอาคารและโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีคํานึงถึงพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวม  
ในผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงผลการศึกษาของโครงการ (พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมที่คาบอุบัติ 100 ป ) 



      สวนที่ 3                   ผลการดําเนินการและผลสัมฤทธ์ิของการวางและจัดทําผังเมือง 

รายงานประจําป 2563 
3 - 109 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงผลการศึกษาของโครงการ (สิ่งกีดขวางทางน้ํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงผลการศึกษาของโครงการ (ผังระบบระบายน้ํา) 
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รูปที่ 5 แสดงผลการศึกษาของโครงการ (โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แสดงผลการศึกษาของโครงการ (การกําหนดพื้นที่น้ําหลาก FloodWay) 
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2. การบูรณาการขอมูลโครงการฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยสํานักวิศวกรรมการผังเมือง นําผลการศึกษาของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ไปดําเนินการ ดังนี้ 

หนวยงานภายนอกกรมโยธาธิการและผังเมือง 

1) สงขอมูลผลการศึกษาของโครงการ (พรอม Digital file) ใหสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ เพ่ือเปนฐานขอมูลในการดําเนินการจัดทําเสนทางนํ้าท่ัวประเทศ 

2) สงขอมูลแผนท่ีท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมและตารางอัตราการไหลท่ีคาบอุบัติตาง ๆ ในลําน้ํา 
บริเวณโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตัดขวางทางนํ้า (พรอม Digital file) ใหหนวยงานตาง ๆ เชน กรมทางหลวงชนบท 
กรมทางหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย กรมชลประทาน และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
เพื่อดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 7 แสดงการจัดสงผลการศึกษาของโครงการฯ กับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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รูปที่ 8 แสดงผลการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดแก สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/
สํานักและกองตาง ๆ  
   1) นําไปใชเปนแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวมทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง                  
พ.ศ. 2518 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ตามความในมาตรา 9 แกไข มาตรา 17 (3) แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคเพ่ือการระบายน้ํา ไดดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม ไดแก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผังเมืองรวมชุมชนโนนสูงเปอย จังหวัดหนองบัวลําภู ผังเมืองรวมชุมชนดอนเจดีย 
ผังเมืองรวมชุมชนศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน 
  2) นําไปใชในการวางและจัดทําผังนโยบาย ผังเมืองรวมทุกระดับ ไดแก ผังนโยบาย
ระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และความตามมาตรา 22 ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
ตองมีแผนผังแสดงผังน้ํ า เปนองคประกอบหนึ่ ง ท่ีต องดํ า เนินการวางและจัดทําเพิ่ม เติ ม 
จากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลงน้ํา 
เพื่อการระบายน้ํา การปองกันและบรรเทาอุทกภัยท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และบูรณาการ 
ความเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบและสัมพันธกันท้ังภายในและภายนอก ไดแก ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี ผัง เมืองรวมชุมชนนาโยง จังหวัดตรัง  
ผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ผังเมืองรวมชุมชนลี้ จังหวัดลําพูน เปนตน 
 

ี่  ั  ี่ ี่ 
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 หมายเหตุ : พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 บัญญัติใหมีการกําหนดลุมน้ํา
เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ซึ่งเปนสวนราชการ 
ท่ีทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบ ทําการศึกษาทบทวนการแบงพื้นท่ี
ลุ มน้ํา ใหม โดยผลการศ ึกษา ให ปร ับปร ุง  25 ลุ มน้ําหล ัก เด ิม  เหลือจํานว น 22 ลุ มน้ํา   
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ พระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
โดยลุมน้ําหลักท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมผลการจัดแบงลุมน้ําหลักใหม  ดังนี้ 
 1)  ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (รหัส 03 ใหม) เปนลุมน้ําแมน้ําโขง (รหัส 02 เดิม) 
เฉพาะในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้นสวนลุมน้ําแมน้ําโขงท่ีอยูในภาคเหนือไดไปรวมอยู
ในลุมน้ําแมน้ําโขงเหนือ (รหัส 02 ใหม) 
                    2) ลุมน้ําโขงเหนือ (รหัส 02 ใหม) เปนการรวมลุมน้ําแมน้ําโขง (รหัส 02 เดิม)  
สวนท่ีอยูในภาคเหนือ กับลุมน้ําแมน้ํากก (รหัส 03 เดิม) เขาดวยกัน 
 3)  ลุมน้ําบางปะกง (รหัส 15 ใหม) เปนการรวมลุมน้ําแมน้ําปราจีนบุรี (รหัส 15 เดิม) 
กับลุมน้ําแมน้ําบางปะกง (รหัส 16 เดิม) เขาดวยกัน 
 4)  ลุมน้ําชายฝงอาวไทยตะวันตก (รหัส 18 ใหม) เปนการรวมลุมน้ําแมน้ําเพชรบุรี 
(รหัส 19 เดิม) กับลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ (รหัส 20 เดิม) เขาดวยกัน 
 5) ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกตอนบน (รหัส 19 ใหม) เปนการรวมลุมน้ําภาคใต 
ฝงตะวันออกสวนท่ี 1 (รหัส 21 เดิม) กับลุมน้ําแมน้ําตาป (รหัส 22 เดิม) เขาดวยกัน 
 6) ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (รหัส 20 ใหม) เปนการรวมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 
สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 (รหัส 21 เดิม) กับลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (รหัส 23 เดิม) เขาดวยกัน 

7) ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง (รหัส 21 ใหม) เปนการรวมลุมน้ําภาคใต 
ฝงตะวันออกสวนท่ี 4 (รหัส 21 เดิม) กับลุมน้ําแมน้ําปตตานี (รหัส 24 เดิม) เขาดวยกัน 

ท้ังนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีแผนการดําเนินงานของโครงการจัดผังน้ํา ดังนี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ดําเนินการใน 8 ลุมน้ํา ไดแก สะแกกรัง ปาสัก 

เจาพระยา ทาจีน บางปะกง แมกลอง ชี และมูล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดําเนินการใน 6 ลุมน้ํา ไดแก ปง วัง ยม นาน  

โขงตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตฝงตะวันออกตอนบน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 มีแผนท่ีจะดําเนินการใน 8 ลุมน้ํา ไดแก สาละวิน 

โขงเหนือ เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ ทะเลสาบสงขลา ภาคใตฝงตะวันตกตอนลาง ชายฝงทะเล
ตะวันออก ภาคใตฝงตะวันตก และโตนเลสาป 
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โดยมีวัตถุประสงคของโครงการจัดทําผังน้ํา 
1) เพ่ือจัดทําผังน้ําระดับลุมน้ํา ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
2) เพื่อใหมีขอมูลผังน้ําลุมน้ํา ประกอบเปนขอมูลในการพิจารณาการใชประโยชนท่ีดิน 

ท่ีอยูในระบบทางน้ําตามท่ีกําหนดในผังน้ําใหเปนไปตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2561 

3) เพื่อจัดทําแผนปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเชื่อมโยงกับทางน้ําสายหลัก 
รวมท้ังเสนอแนะขนาดของชองเปดของอาคารในลําน้ํา 

4) เพ่ือจัดทําเปนแนวทางการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํา ท้ังฤดูน้ําหลากและฤดูน้ําแลง 
5) เพื่อใชเปนมาตรฐานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดใชขอมูลผังน้ําท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ผลการจัดแบงลุมน้ําหลักใหม จากเดิม 25 ลุมน้ํา เปน 22 ลุมน้ํา 
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รูปภาพการดําเนินงาน 
ตัวอยาง รางแผนผังแสดงผังน้ํา ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 
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ตัวอยาง รางแผนผังแสดงผังน้ํา ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร 
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ตัวอยาง รางแผนผังแสดงผังน้ํา ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
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ตัวอยาง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ํา  

ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ดําเนินการวางและจัดทําผังตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 โดย บริษัทท่ีปรึกษา 
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 3.4.3 การจัดทําอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 111 มาตรา ซึ่งตองมีการจัดทํา 
อนุบัญญัติท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงาน 
ของเจาหนาท่ี รวมท้ังการใชบังคับกฎหมายท่ีมีผลกระทบกับประชาชน จํานวน 15 ฉบับ โดยแบงเปน 
  (1)  กฎกระทรวง จํานวน 1 ฉบับ 
   (2)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 ฉบับ 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการผังเมือง จํานวน 1 ฉบับ 
  (4) ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 2 ฉบับ 
   (5) ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง จํานวน 7 ฉบับ 
  (6) ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 1 ฉบับ 

 โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดทําและประกาศใชบังคับไปแลว จํานวน  
2 ฉบับ คือ 
  1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2563  
  สาระสําคัญตามมาตรา 71 วรรคส่ี บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย               
เปนผูกําหนด โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ    
นโยบายการผังเมืองแหงชาติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางดานการผังเมือง 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร ภูมิศาสตร หรือสาขาวิชาการดานอื่น ๆ ท่ี เกี่ยวของ และไดประกาศ           
ใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  

  2) ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมา               
ซึ่งกรรมการท่ีเปนผูแทนสภา ผูแทนสมาคม ผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง 
ในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563  
  สาระสําคัญตามมาตรา 80 วรรคสาม บัญญัติใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง               
เปนผูกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ โดยกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการท่ีเปนผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภาสถาปนิก ผูแทนสภาหอการคา            
แหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูแทนสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามมาตรา 80 (4) และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
กับการผังเมือง จํานวนไมเกินสี่คน ซึ่งตองมาจากภาคประชาสังคมอยางนอยหนึ่งคน ตามมาตรา 80 (5) 
และไดประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 
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 สําหรับรางอนุบัญญัติท่ีอยูระหวางดําเนินการซึ่งยังไมไดประกาศใชบังคับ จํานวน 13 ฉบับ 
อยูในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
  1) รางระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็น  
การปรึกษาหารือ และการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 
พ.ศ. ....  
  2) รางระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็น  
การปรึกษาหารือ และการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาค 
พ.ศ. .... 
  3) รางระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็น  
การปรึกษาหารือ และการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด 
พ.ศ. ....  

  4) รางระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็น  

การปรึกษาหารือ และการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม พ.ศ. ....  

 5) รางระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็น  
การปรึกษาหารือ และการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....  

 สาระสําคัญของรางระเบียบคณะกรรมการผังเมืองทั้ง 5 ฉบับดังกลาว ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม 
และผังเมืองเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงผูท่ีจะไดรับผลกระทบ มีการประชาสัมพันธใหทราบดวยวิธีการ     
ท่ีหลากหลายและท่ัวถึง มีขอมูลเพียงพอตอการที่ประชาชนจะเขาใจถึงผลกระทบตอประชาชน ชุมชน 
สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหาย
แกประชาชนหรือชุมชน ปจจุบันอยูในระหวางการเตรียมเสนอเร่ืองเขาที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
แผนการดําเนินงานคาดวาจะมีผลใชบังคับเดือนมิถุนายน 2564 
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  6) รางระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย 
ที่จะมีสิทธิยื่นคํารอง การยื่นคํารอง และวิธีพิจารณาคํารอง เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
พ.ศ. ....  
   สาระสําคัญตามมาตรา 30 วรรคสาม บัญญัติใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูกําหนด          
โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกรณีผูมีสวนไดเสียท่ีจะมีสิทธิยื่นคํารอง การยื่นคํารอง และวิธีการ  
ในการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม ในกรณีมีการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ขอกําหนดตามมาตรา 22 (5) ในการปดประกาศผังเมืองรวมเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ปจจุบัน 
อยูในระหวางการเตรียมเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง แผนการดําเนินงานคาดวา
จะมีผลใชบังคับเดือนมิถุนายน 2564 

  7) รางระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการจัดทํารายงานการประเมินผล 
การเปล่ียนแปลงสภาพการณและส่ิงแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ....  
   สาระสําคัญตามมาตรา 34 วรรคสอง บัญญัติใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูกําหนด     
โดยกําหนดวิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณและส่ิงแวดลอม             
การใชบังคับผังเมืองรวม ซึ่งตองมีการกําหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน              
ความหนาแนนของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกันการเกิดภัยพิบัติ        
และปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ปจจุบัน            
อยูในระหวางการเตรียมเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง แผนการดําเนินงานคาดวา
จะมีผลใชบังคับเดือนมิถุนายน 2564 

  8) รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการย่ืนอุทธรณและวิธีพิจารณา 
ในการวินิจฉัยอุทธรณเกี่ยวกับผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....  
  สาระสํ าคัญ ตามมาตรา  95  วรรคสอง  บัญญัติ ให หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก าร 
ในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งกําหนด หลักเกณฑและวิธีการย่ืนอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณ 
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในกรณีดังตอไปนี้  
 - การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชประโยชนท่ีดิน ตามมาตรา 37 วรรคสอง 
 - การกําหนดคาทดแทนตามมาตรา 37 วรรคสาม 
 - การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการท่ีจะมีการใชประโยชนท่ีดินหรือท่ีจะกอสราง
อาคาร ตามมาตรา 44 
 - การสั่งใหดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 57 
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  - การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา 59 มาตรา 64 มาตรา 66 ซึ่งคณะกรรมการ 
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนด และมาตรา 67 
  - การคิดคาใชจายในการร้ือถอนหรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 60 
  - การคิดคาใชจายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 61 
  - การจัดทําระบบสาธารณูปโภคและการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใช ท่ีดิน    
ตามมาตรา 69 
  - การสั่งใหระงับการกระทําท่ีฝาฝน หรือการสั่งใหแกไขปรับปรุง หรือการส่ังใหปฏิบัติ            
ใหถูกตองตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตามมาตรา 97 

 ป จ จุบั น อยู ใ น ร ะหว า งก าร เสนอ รัฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาด ไทย  
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แผนการดําเนินงานคาดวาจะมีผลใชบังคับเดือนกันยายน 2564 

  9) รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง วิธีดําเนินการและวิธีกําหนดคาใชจายเก่ียวกับ
การวางและจัดทําผังเมืองรวมซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะตองจายตามสัดสวน 
ของตน พ.ศ. ....  
   สาระสําคัญตามมาตรา 23 วรรคสาม บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย         
เปนผูกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งกําหนดวิธีดําเนินการและวิธีกําหนด
คาใชจายในกรณีท่ีเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมท่ีมีขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนของจังหวัด 
โดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด      
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะตองดําเนินการและจะตองจายตามสัดสวนของตน ปจจุบัน
อยูในระหวางการประชุมคณะทํางานจัดทําอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
แผนการดําเนินงานคาดวาจะมีผลใชบังคับเดือนมิถุนายน 2564 

  10) รางประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐาน 

ของผังเมืองรวม พ.ศ. .... 

   สาระสําคัญตามมาตรา 25 บัญญัติใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูกําหนด โดยกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐาน ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ซึ่งจะตองสอดคลองกับผังนโยบาย

ระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด และตองสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ปจจุบันอยูในระหวางการประชุมคณะทํางานจัดทําอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2562 แผนการดําเนินงานคาดวาจะมีผลใชบังคับเดือนมิถุนายน 2564 
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  11) รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนความเสียหายหรือเสื่อมสิทธิจากการระงับการใชประโยชนที่ดิน  
ที่ผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม พ.ศ. ....  
  สาระสําคัญตามมาตรา 37 วรรคสาม บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย      
เปนผูกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนความเสียหายหรือเสื่อมสิทธิ จากการท่ีคณะกรรมการผังเมือง 
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวมตอไปของเจาของ 
หรือผูครอบครองท่ีดินขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะ  
ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม หรือประโยชนสาธารณะ ปจจุบันอยูในระหวาง
การประชุมคณะทํางานจัดทําอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แผนการ
ดําเนินงาน คาดวาจะมีผลใชบังคับเดือนกันยายน 2564 

  12) รางประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่ือง บุคคลผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทน           
และวิธีการจายเงินคาตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เก่ียวกับการวาง      
และจัดทําผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. .... 
    สาระสําคัญตามมาตรา 59 วรรคสอง บัญญัติใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง          
เปนผูกําหนด โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินงานกรณีบุคคลผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและวิธีการ
จายเงินคาตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
จากการท่ีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร ปจจุบันอยูในระหวางการประชุมคณะทํางานจัดทํา            
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แผนการดําเนินงานคาดวาจะมีผลใชบังคับ
เดือนมิถุนายน 2564 

  13) รางประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงิน
คาตอบแทนในการเชาซื้อหรือเชาที่ดินหรืออาคารท่ีจัดหาใหใหม เกี่ยวกับการวางและจัดทํา        
ผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....  
  สาระสําคัญตามมาตรา 63 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง              
เปนผูกําหนด โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาตอบแทนในการเชาซื้อหรือเชาท่ีดิน 
หรืออาคารท่ีจัดหาใหใหมในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  
ท่ีไดรับคําสั่งใหร้ือถอนหรือเคล่ือนยายอาคารไมสามารถจัดหาท่ีอยูเองได เจาหนาท่ีดําเนินการมีหนาท่ี
จัดหาท่ีดินหรืออาคารใหบุคคลท่ีถูกดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น ปจจุบันอยูในระหวาง
การประชุมคณะทํางานจัดทําอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ.  2562               
แผนการดําเนินงานคาดวาจะมีผลใชบงัคับเดือนมิถุนายน 2564  
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คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ คร้ังที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  

ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
  

 ั ี

้
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นายพรพจน  เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ คร้ังที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  

ณ หองประชุม 2101 ช้ัน 1 อาคาร 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 กทม. 
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คณะกรรมการผังเมือง 
 

 
 
 
 
 
 

นายอนวัช  สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการท่ีเปนผูแทนสถาบัน  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการที่เปนผูแทนสถาบัน 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง คร้ังที่ 1/2563 
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การตรวจสภาพพื้นทีด่านการพัฒนาเมอืง 
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การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ 
 
 

 



 





 



พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

ใหไว  ณ  วนัท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เปนปที่  ๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให

การวางและจัดทําผังเมืองและการใชประโยชนพ้ืนที่และที่ดินในทุกระดับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

อันจะเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งประโยชนแก 

สาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยแลว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

(๒) พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

(๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔) พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การผังเมือง”  หมายความวา  การวาง  จัดทํา  และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง 

ในระดับตาง ๆ  สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ  ระดับภาค  

ระดับจังหวัด  ระดับเมือง  ระดับชนบท  และพ้ืนท่ีเฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ  เพ่ือการพัฒนาเมือง  บริเวณที่เกี่ยวของ  หรือชนบทใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ 

ความสะดวกสบาย  ความเปนระเบียบ  ความสวยงาม  การใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและ

การขนสง  ความปลอดภัยของประชาชน  สวัสดิภาพของสังคม  การปองกันภัยพิบัติ  และการปองกัน

ความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน  เพ่ือสงเสริมการเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอม  เพ่ือดํารงรักษา

หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตรหรือ

โบราณคดี  หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาใน 

ทางธรรมชาติ 

“การพัฒนาเมือง”  หมายความวา  การดําเนินการวางนโยบาย  รวมทั้งการสราง  ปรับปรุง 

ฟนฟู  บูรณะ  ดํารงรักษา  หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย  ภายใตกรอบของ

การผังเมือง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเปนอยูที่ดีของประชาชน  และความเจริญกาวหนาของเมือง 

บริเวณที่เกี่ยวของ  หรือชนบท  ในดานตาง ๆ 

“ผังเมืองรวม”  หมายความวา  แผนผัง  นโยบาย  และโครงการ  รวมทั้งมาตรการควบคุม

โดยทั่วไปในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมือง  บริเวณ 

ที่เกี่ยวของ  หรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา



“ผังเมืองเฉพาะ”  หมายความวา  แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษา

บริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการท่ีเกี่ยวของในเมือง  บริเวณที่เกี่ยวของ  หรือชนบท  เพ่ือประโยชนใน 

การสรางเมืองใหม  การพัฒนาเมือง  การอนุรักษเมือง  หรือการฟนฟูเมือง 

“อาคาร”  หมายความวา  อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  รวมทั้งสิ่งกอสราง 

ทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน  ใต  หรือผานเหนือพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ํา  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 

“ที่อุปกรณ”  หมายความวา  ท่ีดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวาง  หรือ 

ใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอื่นดวย  เชน  ทางเทา  ทางเดิน  ตรอกหลังหรือขางอาคาร  ทางนํ้า  

ทางระบายน้ําหรือทอระบายน้ํา 

“ที่โลง”  หมายความวา  บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะใหเปนท่ีวาง

เปนสวนใหญ  และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

“ผังน้ํา”  หมายความวา  ผังน้ําตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา  หรือผังแสดงเขตการพัฒนา

แหลงน้ําและพื้นที่น้ําหลาก 

“เจาพนักงานการผัง”  หมายความวา 

(๑) เจาพนักงานการผังตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจ

เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

(๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผังในกรณีที่มี  

การใชบังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา 

(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล 

(๓) นายกองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

(๖) ผูบริหารทองถิ่นหรือหัวหนาคณะผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

“เจาหนาที่ดําเนินการ”  หมายความวา  เจาพนักงานทองถ่ินหรือองคกรซึ่งมีหนาที่และอํานาจ

หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และอํานาจกระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่เปนการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 

ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแลว 

ใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

มาตรา ๖ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มุงหมายเพ่ือกําหนดรูปแบบการวางและจัดทํา

ผังเมืองทุกระดับ  พรอมทั้งบริหารจัดการผังเมืองใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหารจัดการ 

ที่เหมาะสม  สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  โดยการวางกรอบและนโยบายดานการพัฒนาพ้ืนท่ีและการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ 

ระดับภาค  ระดับจังหวัด  ระดับเมือง  และระดับชนบท  ตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทํา 

ผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือ

การพัฒนาของพ้ืนที่  ท้ังนี้  ภายใตวัตถุประสงค ดังตอไปนี้  

(๑) วางและจัดทําผังเมืองในแตละระดับใหสอดคลองกัน 

(๒) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง  บริเวณท่ีเก่ียวของ  และชนบทอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๓) วางกรอบและนโยบายดานการพัฒนา  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๔) วางกรอบในการอนุรักษและรักษาคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม 

(๕) วางแนวทางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําไปใชในการกําหนดนโยบายและโครงการพัฒนา

ภายใตหนาที่และอํานาจของตนใหสอดคลองกับผังเมืองแตละระดับ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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(๖) แกไขปญหาผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดินที่ไมสอดคลองกันใหมีการใชประโยชน

อยางมีประสิทธิภาพ  อันจะเปนการปองกัน  แกไข  หรือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน 

มาตรา ๗ ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติจัดทํา

ตามมาตรา  ๗๕  (๘)  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  มีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามหนาท่ีและอํานาจของตน 

หมวด  ๒ 

การวางและจัดทําผังเมือง 

มาตรา ๘ ผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้  ไดแก 

(๑) ผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่  คือ  การกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของ 

การพัฒนาประเทศในดานการใชพ้ืนที่เพ่ือใหหนวยงานของรัฐดาํเนนิการ  แบงเปนสามประเภท  ดังตอไปน้ี 

(ก) ผังนโยบายระดับประเทศ 

(ข) ผังนโยบายระดับภาค 

(ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๒) ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  คือ  การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช

ประโยชนที่ดินในพ้ืนที่หน่ึงพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมือง  บริเวณที่เกี่ยวของ  และ

ชนบท  แบงเปนสองประเภท  ดังตอไปนี้ 

(ก) ผังเมืองรวม 

(ข) ผังเมืองเฉพาะ 

มาตรา ๙ การวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ตามมาตรา  ๘  (๑)  และ 

ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา  ๘  (๒)  ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ  

และการมีสวนรวมของประชาชน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  โดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับผลกระทบ

ในผังแตละประเภท  และตองมีการประชาสัมพันธใหทราบดวยวิธีการท่ีหลากหลายและท่ัวถึง  โดยมีขอมูล

เพียงพอตอการที่ประชาชนจะเขาใจถึงผลกระทบตอประชาชน  ชุมชน  ส่ิงแวดลอม  ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  และแนวทางการเยียวยาความเดือดรอน  หรือความเสียหายแกประชาชนหรือชุมชน 

การวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ตามมาตรา  ๘  (๑)  และผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามมาตรา  ๘  (๒)  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานการดําเนินการกับหนวยงาน

และภาคสวนที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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มาตรา ๑๐ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดใหมี

การทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ทุกหาป  หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับ

แนวนโยบายแหงรัฐ  ยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนและข้ันตอน 

การดําเนินการปฏิรูปประเทศ  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  หรือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ท่ีเปล่ียนแปลงไปจะจัดใหมีการทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่กอนระยะเวลาดังกลาวก็ได 

ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ของปงบประมาณท่ีผานมาเสนอตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  เพ่ือใหความเห็นชอบ  

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  โดยอยางนอยตองสรุปผลการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง

ตามมาตรา  ๘  และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งปญหาและอุปสรรคดวย 

มาตรา ๑๑ การวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับ 

ผังนโยบายระดับภาค  สวนการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาคจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับ  

ผังนโยบายระดับประเทศ  

มาตรา ๑๒ เมื่อไดมีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ  ผังนโยบายระดับภาค  หรือ 

ผังนโยบายระดับจังหวัด  ในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ

เพ่ือใหเปนไปตามผังนโยบายดังกลาว  ท้ังนี้  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาที่ใหคําแนะนําแก

หนวยงานของรัฐดวย 

หมวด  ๓ 

ผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ 

สวนท่ี  ๑ 

ผังนโยบายระดับประเทศ 

มาตรา ๑๓ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

วางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศเพื่อใชเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศใน

ดานการใชพ้ืนที ่ การพัฒนาเมือง  บริเวณท่ีเก่ียวของ  และชนบท  โครงสรางพ้ืนฐานหลัก  การพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษ  

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และการอื่น ๆ  ที่จําเปน  เสนอตอคณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๑๔ ผังนโยบายระดับประเทศตามมาตรา  ๑๓  ประกอบดวย 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 

(๒) กรอบนโยบาย  เปาหมาย  แผนและแผนผังทางดานกายภาพ  เพ่ือการพัฒนาหรือการอนุรักษ

ของประเทศ  ดังตอไปน้ี  

(ก) การใชประโยชนพ้ืนที่ 

(ข) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

 (ค) โครงสรางพ้ืนฐานดานตาง ๆ  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย  การจัดการนํ้า 

การสาธารณสุข  การศึกษา  การพลังงาน  การทองเท่ียว  การคมนาคมและการขนสง  รวมทั้งระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

(ง) พ้ืนที่พัฒนาพิเศษซึ่งเปนพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลหรือกิจการ

เฉพาะท่ีรัฐจัดใหมีขึ้น 

(จ) ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และระบบนิเวศ 

(ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 

(ช) การพัฒนาเมืองและชนบท 

(ซ) การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

(ฌ) การอื่น ๆ  ที่จําเปน 

(๓) มาตรการและวิธีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของผังนโยบายระดับประเทศ 

(๔) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง  วิธีปฏิบัติ  และความรวมมือของหนวยงานและ 

ภาคสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 

สวนท่ี  ๒ 

ผังนโยบายระดับภาค 

มาตรา ๑๕ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

วางและจัดทําผังนโยบายระดับภาคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนที่ที่มีขอบเขต 

เกินหนึ่งจังหวัด  ในดานการใชประโยชนที่ดิน  การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนสง 

การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  รวมท้ังการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  เสนอตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๖ ผังนโยบายระดับภาคตามมาตรา  ๑๕  ประกอบดวย 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาค 

(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค 

(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน 

(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนสง  

(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  ตามโครงสราง

พ้ืนฐาน 

(จ) แผนผังแสดงเขตพัฒนาการทองเที่ยว 

(ฉ) แผนผังเพ่ือการพัฒนาเมืองและชนบท 

(ช) แผนผังพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ 

(ซ) แผนผังแสดงแหลงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 

(ฌ) แผนผังแสดงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และระบบนิเวศ 

(ญ) แผนผังแสดงผังน้ํา  

(ฎ) แผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

(ฏ) แผนผังอื่น ๆ  ตามความจําเปน 

ในกรณีที่ผังนโยบายระดับภาคไมมีสาระสําคัญประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค) (ง)  (จ)  (ฉ) 

(ช)  (ซ)  (ฌ)  (ญ)  หรือ  (ฎ)  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการผังเมอืงแหงชาติ

โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังนโยบายระดับภาคนั้นดวย 

(๔) นโยบาย  มาตรการ  และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังนโยบาย 

ระดับภาค 

(๕) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง  วิธีปฏิบัติ  และความรวมมือของหนวยงานและ 

ภาคสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 

สวนท่ี  ๓ 

ผังนโยบายระดับจงัหวัด 

มาตรา ๑๗ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

วางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ีระดับจังหวัด  

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในดานการใชประโยชนทีด่ิน  การพัฒนาเมืองและชนบท  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  รวมท้ังการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ ผังนโยบายระดับจังหวัดตามมาตรา  ๑๗  ประกอบดวย  

(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน  

(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

(ค) แผนผังแสดงเขตสงเสริมการพัฒนาเมือง 

(ง) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง  โดยแสดงการเช่ือมตอโครงขาย

การคมนาคมและการขนสงไวดวย 

(จ) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  ตามโครงสราง

พ้ืนฐาน 

(ฉ) แผนผังแสดงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และระบบนิเวศ 

(ช) แผนผังแสดงผังน้ํา  

(ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

(ฌ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม 

(ญ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาเกษตรกรรม 

(ฎ) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

(ฏ) แผนผังแสดงเขตการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตรทองถ่ิน  และสภาพแวดลอม

ในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

(ฐ) แผนผังอื่น ๆ  ตามความจําเปน 

 ในกรณีที่ผังนโยบายระดับจังหวัดไมมีสาระสําคัญประการใดตาม  (ก)  (ข)   (ค)  (ง)  (จ) 

(ฉ)  (ช)  (ซ)  (ฌ)  (ญ)  (ฎ)  หรือ  (ฏ)  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 

โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังนโยบายระดับจังหวัดนั้นดวย 

(๔) รายการประกอบแผนผังตามความจําเปน 

(๕) นโยบาย  มาตรการ  และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังนโยบายระดับ

จังหวัด 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๖) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง  วิธีปฏิบัติ  และความรวมมือของหนวยงานและ 

ภาคสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 

หมวด  ๔ 

ผังกําหนดการใชประโยชนทีด่ิน 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พ้ืนที่ใดสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  จะตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไว

ก็ได 

ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ 

(๑) วัตถุประสงคเพ่ือการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

(๒) เจาพนักงานการผัง 

(๓) เขตทองที่ที่จะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจแนบทายพระราชกฤษฎีกา 

(๔) กําหนดระยะเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง  ใหสิ้นผลการใชบังคับเมื่อผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมีผล

ใชบังคับ  หรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตาม  (๔)  แลวแตเหตุใดจะเกิดข้ึนกอน 

มาตรา ๒๐ ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจตามมาตรา  ๑๙  

ใชบังคับ  ใหเจาพนักงานการผังมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานท่ีใด ๆ  เพ่ือทําการสํารวจในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  

(๒) จัดทําขอเสนอเบือ้งตนสําหรับบริเวณที่ประสงคจะวางและจัดทําผังเมืองรวมหรอืผังเมืองเฉพาะ 

(๓) ทําเคร่ืองหมายแสดงระดับ  ขอบเขต  และแนวเขตตามความจําเปน 

(๔) แจงใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  สงแผนท่ีหรือแผนผังแสดง 

เขตท่ีดินเพียงเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมอืงรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๑)  และ  (๓)  หากจําเปนตองเขาไปในอาคาร  สถานท่ีพักอาศัย 

สถานท่ีทําการ  หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น  เพ่ือทําการสํารวจ  ตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ  

ผูครอบครองสถานที่ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  และในการปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักหรือผูซึ่งอาศัยอยูใน

สถานที่นั้น  และใหแสดงบัตรประจําตวัเจาพนักงานการผังหรือบัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาท่ีตอบคุคล

ซึ่งเกี่ยวของ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๑ ในระหวางกําหนดระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจ

ตามมาตรา  ๑๙  ใชบังคับ  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน  เพ่ือประโยชน

ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ท้ังนี้  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองหรือ

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แลวแตกรณี 

สวนท่ี  ๑ 

ผังเมืองรวม 

มาตรา ๒๒ ผังเมืองรวมประกอบดวย 

(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

(๒) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงขอมูลภูมิประเทศ  ระดับชั้นความสูง  และ 

พิกัดภูมิศาสตร 

(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ  โดยใชมาตราสวนตามความเหมาะสมท่ีมี

ความละเอียดเพียงพอใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจไดงาย  สามารถเช่ือมโยงกับ

แผนที่ดิจิทัลที่เปนมาตรฐานสากลตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท 

(ข) แผนผังแสดงที่โลง 

(ค) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง  โดยแสดงการเช่ือมตอโครงขาย

การคมนาคมและการขนสงไวดวย 

(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  

(จ) แผนผังแสดงแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(ฉ) แผนผังแสดงผังน้ํา 

(ช) แผนผังอื่น ๆ  ที่จําเปน 

ในกรณีที่ผังเมืองรวมไมมีสาระสําคัญประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  

จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แลวแตกรณี 

โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังเมืองรวมนั้นดวย 

(๔) รายการประกอบแผนผัง 

(๕) ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินท่ีจะใหปฏิบัติหรือไม ใหปฏิบัติ เ พ่ือให เปนไปตาม

วัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผังตาม  (๓)  ทุกประการ  ดังตอไปนี้ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(ก) ประเภทและขนาดกิจการ 

(ข) ประเภท  ชนิด  ขนาด  ความสูง  และลักษณะของอาคาร 

(ค) อัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนที่แปลงท่ีดินที่ใชเปน

ที่ตั้งอาคาร 

 (ง) อัตราสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินตอพ้ืนที่แปลงที่ดินท่ีใชเปนที่ตั้งอาคาร  หรืออัตราสวน

พ้ืนที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยูตอพ้ืนที่ใชสอยรวมของอาคาร     

 (จ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ  ถนน  แนวเขตท่ีดิน  อาคาร  แหลงทรัพยากรนํ้า

สาธารณะ  และสถานท่ีอื่น ๆ  ที่จําเปน  รวมท้ังพื้นที่แนวกันชนดวย 

(ฉ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหกอสรางอาคาร 

(ช) ขอกําหนดอ่ืนที่จําเปนโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ผังเมือง 

 ในกรณีที่ผังเมืองรวมไมมีขอกําหนดประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  หรือ  (ช) 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แลวแตกรณี 

โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังเมืองรวมนั้นดวย 

(๖) นโยบาย  มาตรการ  และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม

ซึ่งอาจเปนแนวทางในการปรับอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารตาม  (๕)  (ค)  แนวทางในการใชมาตรการดานการเงิน  

การคลัง  หรือแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนา  

หรือเพื่อเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

มาตรา ๒๓ ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  ใหเปนหนาที่และอํานาจของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นรวมกันก็ได 

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด  ใหเปนหนาที่

และอํานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น  หรือกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองกับองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกันก็ได 

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของจังหวัด 

โดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด  ใหเปน

หนาที่และอํานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตท่ีจะวางและจัดทําผังเมอืงรวมรวมกนั  หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมรวมกันก็ได  ทั้งนี้  วิธีดําเนินการ

และวิธีกําหนดคาใชจายซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะตองจายตามสัดสวนของตนใหเปนไป

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง 

ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวม  

ใหแจงอีกฝายทราบกอนวางและจัดทํา  ในกรณีที่ฝายใดฝายหน่ึงไมเห็นดวยกับการจะวางและจัดทํา 

ผังเมืองรวมและไมอาจตกลงกันได  ใหรัฐมนตรีเปนผูชี้ขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง  

เมื่อเปนที่ยุติแลว  ใหผูวางและจัดทําผังเมืองรวมดําเนินการใหเปนไปตามคําชี้ ขาดน้ัน  และใหนํา 

ความคิดเห็นของอีกฝายมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการดวย 

มาตรา ๒๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรูความสามารถดานการผังเมืองหรือ

สาขาวิชาการดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  มีจํานวนรวมท้ังสิ้นไมนอยกวาสิบหาคน  แตไมเกินย่ีสิบเอ็ดคน  

มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอื่น  หากมีแนวเขตตามผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่

บางสวนของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหน่ึง  ประกอบดวย  ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ผูแทน

สวนราชการที่เกี่ยวของ  และบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควรซึ่งมีความรูความสามารถดานการผังเมืองหรือ

สาขาวิชาการดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  มีจํานวนรวมท้ังสิ้นไมนอยกวาสิบหาคน  แตไมเกินย่ีสิบเอ็ดคน 

 มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนั้น 

การวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีพื้นที่ครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนที่คาบเกี่ยว

ตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป  ใหคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหน่ึง 

ประกอบดวย  ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวของ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ 

และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรูความสามารถดานการผังเมืองหรือสาขาวิชาการดานอื่น ๆ   ท่ีเก่ียวของ  

มีจํานวนรวมท้ังสิ้นไมนอยกวาสิบหาคน  แตไมเกินยี่สิบเอ็ดคน  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็น

เกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวนั้น 

มาตรา ๒๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับภาคและ 

ผังนโยบายระดับจังหวัด  ตองสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่  และเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และมาตรฐานท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนด 
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มาตรา ๒๖ ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทํา  ใหกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ 

มาตรา ๒๗ ผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทํา  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

กอนเสนอไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทํา  

ผังขอความเห็นไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง  และเสนอความเห็นพรอมเหตุผลของกรมโยธาธิการ  

และผังเมืองไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

ไมเห็นดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไมสามารถหาขอยุติได  ใหคณะกรรมการ  

ผังเมืองจังหวัดเสนอประเด็นที่ไมสามารถหาขอยุติไดนั้นใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  เม่ือคณะกรรมการ

ผังเมืองพิจารณาเปนประการใดแลว  ใหดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นวาผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทํา  

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือมาตรฐานเก่ียวกับการผังเมือง หรือไมเหมาะสมดวยเหตุอื่นใด  

อันอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจสั่งใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้นแกไขพรอมกําหนดข้ันตอนและวิธีการในการแกไขในคราวเดียวกันดวย  หรือ  

จะสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุติการวางและจัดทําผังเมืองรวมดังกลาว  และส่ังใหกรมโยธาธิการ

และผังเมืองเปนผูวางและจัดทําแทนก็ได 

มาตรา ๒๘ ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือ

กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง  องคการ

บริหารสวนจังหวัด  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันวางและจัดทํา  ใหถือเปนผังเมืองรวมท่ี 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทํา  และใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา 

ใหความเห็นชอบ 

ในกรณีที่ผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่คาบเก่ียวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป  ใหถือเปนผังเมืองรวม

ที่กรมโยธาธิการและผังเมอืงเปนผูวางและจัดทํา  และใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ 

มาตรา ๒๙ ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา 

ใหความเห็นชอบแลว  ใหเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ

สื่ออื่น ๆ  และปดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมไวในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานเขต

หรือที่วาการอําเภอ  และที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ภายในเขตของผังเมืองรวมนัน้  แลวแตกรณี  

เปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันปดประกาศ  โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศไวในประกาศนั้นดวย  
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ในการเผยแพรหรือประกาศดังกลาว  ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผงั

และขอกําหนดของผังเมืองรวมได  ณ  กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือที่ทําการขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น  

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียผูใดตองการแกไข  เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนด

ตามมาตรา  ๒๒  (๕)  ใหยื่นคํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวาง

และจัดทําผังเมืองรวมนั้น 

คํารองขอใหแกไข  เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนดตามมาตรา  ๒๒  (๕)  ตองเปนไป 

เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเปนไปตามที่ผูมีสวนไดเสียท่ียื่นคํารองแสดงความเห็นไว เม่ือไดมีการรับฟง

ความคิดเห็นตามมาตรา  ๙  

ผูมีสวนไดเสียที่จะมีสิทธิยื่นคํารอง  การย่ืนคํารอง  และวิธีพิจารณาคํารองใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด 

มาตรา ๓๑ หากภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๒๙  ผูมีสวนไดเสียผูใดยื่นคํารอง 

ตามมาตรา  ๓๐  ตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูวางและจัดทํา 

ผังเมืองรวมนั้น  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเสนอคํารองนั้นพรอมความเห็นตอ

คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แลวแตกรณี  

ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทํา  หากคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง

ของผูมีสวนไดเสียแลวไมเห็นชอบดวย  ก็ใหสั่งยกคํารองนั้น  และใหชี้แจงเหตุผลใหผูมีสวนไดเสียทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารอง  ใหสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไข 

เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมนั้น 

ผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทํา  เม่ือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

พิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียแลว  ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสงผลการพิจารณาคํารองนั้น  

ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง  ถากรมโยธาธิการและผังเมืองไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  ใหแจงให

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดทราบและใหดําเนินการตอไปตามนั้น  แตถากรมโยธาธิการและผังเมือง  

ไมเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคํารองนั้น

พรอมกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเปนเชนใดแลว  ใหถือเปนการยุติ 

และใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจงผูยื่นคํารองตอไป 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๒ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๒๙  แลวไมมีผูมีสวนไดเสียผูใดย่ืนคํารอง

ตามมาตรา  ๓๐  หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคํารองดังกลาว  หรือเม่ือกรมโยธาธิการและผังเมือง

ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  ดําเนินการ

เพ่ือออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น  แลวแตกรณี  โดยไมชักชา  ในการน้ี  

ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองนําประกาศกระทรวงมหาดไทยเสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อพิจารณา

ใหความเห็นชอบกอน 

ในกรณีที่สภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่วางและจัดทําผังเมืองรวมไมดําเนินการออก

ขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร  และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาวา

สมควรท่ีจะมีการกําหนดผังเมืองรวมใชบังคับในพ้ืนท่ีนั้น  ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเสนอผังเมืองรวม

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําใหคณะกรรมการผังเมืองภายในหกสิบวันนับแตวันที่

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีมติ 

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมน้ัน  โดยไมมีการแกไข

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  ใหถือวาผังเมืองรวมดังกลาวเปนผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวาง

และจัดทํา  และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองไมใหความเห็นชอบผังเมืองรวมหรือเห็นชอบ  โดยมีการแกไข

หรือเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการแกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมตามความเห็นของคณะกรรมการผังเมือง  ในกรณีดังกลาวใหถือวาผังเมืองรวม 

ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงน้ันเปนผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปนผูวางและจัดทํา  และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองนําเสนอผังเมืองรวมดังกลาวใหคณะกรรมการ  

ผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําผังเมืองรวมเฉพาะในสวนท่ีมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น  

ไปปดประกาศเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยใหนําความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  

วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาใชบังคับกับการดําเนินการตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เปนการดําเนินการตามวรรคสี่  เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการปดประกาศแลว  และ 

ไมมีผูมีสวนไดเสียผูใดยื่นคํารองขอใหแกไข  เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนดตามมาตรา  ๒๒  (๕)  

หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคํารองดังกลาว  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการออก

ประกาศกระทรวงมหาดไทยตอไป 

มาตรา ๓๓ ผังเมืองรวมใหออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น  และ

ตองมีสาระสําคัญตามมาตรา  ๒๒ 

ขอบัญญัติทองถิ่น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมหลายฉบับ

ใชบังคับในพ้ืนที่เดียวกัน  ใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ไดประกาศใชในภายหลัง 

มาตรา ๓๔ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  จัดทํารายงาน

การประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด  แลวแตกรณี  แตไมเกินหาปนับแต

วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับ  หรือนับแตวันที่

คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น  

แลวเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา  หากคณะกรรมการผังเมือง

หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ

ทําใหผังเมืองรวมนั้นไมเหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาเมืองหรือการดํารงรักษาเมืองตอไป  หรือจําเปน 

ตองเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ือประโยชนในการพัฒนาเมืองทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุงโดยการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมขึ้นใหมใหเหมาะสมได 

การจัดทํารายงานการประเมินผลตามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการผังเมือง

กําหนด  ซึ่งตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในเรือ่งการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ิน  ความหนาแนน

ของประชากร  นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม  การคมนาคมและการขนสง  การปองกันการเกิดภัยพิบัติ  และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับ  

การผังเมือง  โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 

มาตรา ๓๕ การแกไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดใหเหมาะสมกับ

สภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  เสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

พิจารณา  กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไข  ใหนําความในมาตรา  ๒๗  วรรคสองและวรรคสาม  

มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  

ใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมท่ีแกไขและรายละเอียดของการแกไขไวในที่เปดเผย 

ณ  สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ  และท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายในเขตของ 

ผังเมืองรวมน้ันเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ  โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศไวใน

ประกาศนั้นดวย  และในประกาศน้ันใหมีคําเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียแสดงขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร

ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ใหนําความในมาตรา  ๓๑  มาใชบังคับกับการพิจารณาขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียตามวรรคสองดวย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ เพ่ือใหการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมืองในพ้ืนที่ที่มีการวางและจัดทํา 

ผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เม่ือมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว  การดําเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางดานกายภาพจะตอง

สอดคลองกับนโยบายและการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม  

มาตรา ๓๗ ในเขตที่ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว  หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ได

กําหนดไวในผังเมืองรวม  หรือปฏิบัติการใด ๆ  ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินไดใชประโยชนที่ดิน  

มากอนท่ีผังเมืองรวมจะใชบังคับในพ้ืนที่นั้น  และจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป  แตถาคณะกรรมการ

ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาการใชประโยชนที่ดนิเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบาย

ของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัยของประชาชน  สวัสดิภาพของสังคม 

หรือประโยชนสาธารณะ  คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินแกไขหรือเปล่ียนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขดังกลาว 

ใหคํานึงถึงกิจการท่ีมีการใชประโยชนที่ดิน  สภาพของท่ีดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน  การลงทุน   

ประโยชน  หรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการผังเมือง

หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็น

ประกอบดวย 

การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขตามวรรคสอง  หากเกิดความเสียหายหรือเส่ือมสิทธิ 

ที่ไดรับอยูเดิมของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน  ใหกําหนดคาทดแทนอันเกิดแตการนัน้  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง 

เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขตามวรรคสองและกําหนดคาทดแทนตามวรรคสามแลว 

ใหคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน

โดยชอบดวยกฎหมายทราบ  เจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณได

ตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๓๘ การใชประโยชนที่ดินมากอนตามมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  หมายถึง  การใชที่ดิน

เพื่อดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในพื้นที่นั้น  ในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) ในกรณีที่การใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดินอยูกอนนั้น  มีกฎหมาย  กฎ 

ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศกําหนดใหตองไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุมัติจากหนวยงานหรือองคกร 

ที่กําหนด  หรือกําหนดใหตองดําเนินการเพ่ือการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดิน  

จะตองไดรบัอนุญาต  หรือไดรับอนุมัติ  หรือไดดําเนินการตามที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือ

ประกาศกําหนดเพ่ือการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในท่ีดินนั้นกอน  ในกิจการอันเปน

สาระสําคัญของการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการนั้นโดยตรง 

(๒) ในกรณีที่การใชประโยชนหรือประกอบกิจการในท่ีดินอยูกอนนั้น กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 

ขอบังคับ  หรือประกาศที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหตองไดรับอนญุาตหรืออนุมัติจากหนวยงานหรือองคกรใด  

ใหพิจารณาการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการในที่ดินเพื่อการนั้นตามความเปนจริง  

สวนท่ี  ๒ 

ผังเมืองเฉพาะ 

มาตรา ๓๙ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหตราเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  

แลวแตกรณี 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ  ใหการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

มาตรา ๔๐ ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย 

(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 

(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ  โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 (ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภทกิจการ  พรอมท้ัง

แนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน 

 (ข) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง  โดยแสดงการเช่ือมตอโครงขาย

การคมนาคมและการขนสงไวดวย  พรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ 

 (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการ

สาธารณะ  ตามโครงสรางพ้ืนฐาน 

(ง) แผนผังแสดงที่โลง 

(จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน 
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 (ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม  

สถาปตยกรรม  และประวัติศาสตรหรือโบราณคดี  ที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ 

 (ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หรือภูมิประเทศที่งดงาม

หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ  รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา 

(ซ) แผนผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ 

 ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมีสาระสําคัญประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช) 

หรือ  (ซ)  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุ

เหตุผลดังกลาวไวในผังเมืองเฉพาะนั้นดวย 

(๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม  (๓)  รวมทั้งประเภทและชนิดของอาคาร 

ที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง  

(๕) ขอกําหนดท่ีจะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ 

ดังตอไปนี้ 

(ก) แนวเขตของทางและขนาดของท่ีดินของเอกชนเพ่ือใชเปนท่ีอุปกรณ 

 (ข) ประเภท  ชนิด  ลักษณะ  ขนาด  ความสูง  และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือ 

ไมอนุญาตใหกอสราง 

(ค) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการ 

(ง) ประเภท  ชนิด  ขนาด  จํานวนและลักษณะของอาคารท่ีชํารุดทรุดโทรม  หรืออยูใน

สภาพอันเปนที่นารังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งใหรื้อหรือเคลื่อนยาย

ตามคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา  ๕๗ 

 (จ) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม  หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง 

อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

 (ฉ) ขนาดและแปลงท่ีดินที่จะอนุญาตใหเปนที่กอสรางอาคารที่ใชเพ่ือประโยชนตาง ๆ  

ตามที่ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ  รวมท้ังบริเวณของท่ีดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชนตามที่ระบุไว 

 (ช) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทาง

ศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

(ซ) การดํารงรักษาที่โลง 

(ฌ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู 

(ญ) การดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร 
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(ฎ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ 

 ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมขีอกาํหนดประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช)  (ซ) 

(ฌ)  (ญ)  หรือ  (ฎ)  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผังเมอืง  โดยมีเหตุผลอันสมควร  และ

ใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังเมืองเฉพาะนั้นดวย 

(๖) รายละเอียดที่ดินของเอกชนเพ่ือใชเปนที่อุปกรณ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ 

ตามผังเมืองเฉพาะ 

(๗) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนซึ่งเปนสาธารณสมบัติ  

ของแผนดิน  หรือซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานของรฐั

เปนเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูดูแลรักษา  ซึ่งจะนํามาใชเพื่อประโยชนแกการผังเมือง 

(๘) แผนที่  แผนผัง  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามความจําเปน 

ในกรณีที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพ้ืนที่ใด  ถาพ้ืนที่นั้นไมมีการวางและจัดทํา 

ผังเมืองรวมหรือมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมแตไมไดมีการกําหนดสาระสําคัญตามมาตรา  ๒๒  (๕) 

(ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  ไว  ถามีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะกําหนด

สาระสําคัญตามมาตรา  ๒๒  (๕)  (ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  ไวดวยก็ได 

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๓๙  อาจกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดแหงขอกําหนดตาม  (๕)  รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเปนไป

ตามผังเมืองเฉพาะดวยก็ได  

มาตรา ๔๑ เมื่อไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวม  

ณ  ทองที่ใดแลว  ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทองท่ีนั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทํา  

ผังเมืองเฉพาะในทองที่ของตนขึ้น  หรือจะขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ

ก็ได 

ในทองที่ใดไมวาจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวม

หรือไมก็ตาม  หากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปน 

ที่จะตองมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น  อาจส่ังใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได  

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะที่ไมมีองคประกอบตามมาตรา  ๔๐  (๕)  (ก)  (ง) 

และ  (ญ)  (๖)  และ  (๗)  หากคณะกรรมการผังเมอืงเห็นสมควรอาจสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองวาง

และจัดทําผังเมืองเฉพาะในบริเวณนั้นก็ได 
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ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ใหเจาพนักงานทองถ่ินเสนอ

หลักการของผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน  ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่น 

จะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองก็ได 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและ 

จัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๔๑  ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวา 

จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไวในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ  และที่ทําการของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายในเขตท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะน้ัน  รวมท้ังในที่ที่สามารถ

มองเห็นไดโดยชัดเจนในเขตท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะน้ันไมนอยกวาหนึ่งแหงเปนเวลาไมนอยกวา

เกาสิบวันนับแตวันปดประกาศ  และใหมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยที่อยูใน

เขตดังกลาวทราบโดยเร็วดวย  รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนทราบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๔๓ ในการประกาศแสดงเขตท่ีประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  

๔๒  ใหเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในที่ดินของผูอื่น 

เสนอความคิดเห็น  ตลอดจนความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไว  โดยทําเปนหนังสือ

เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง  แลวแตกรณี  ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ครบ

กําหนดเวลาที่ประกาศไวตามมาตรา  ๔๒  

เจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนงัสือแสดงความคิดเห็นและ

ความประสงคตามวรรคหน่ึง  มาช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกก็ได 

มาตรา ๔๔ เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงคตามมาตรา  ๔๓  เจาพนักงานทองถิ่นหรือ

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเปนหนังสือ  

ใหผูแสดงความประสงคจะใชประโยชนที่ดินหรือกอสรางอาคารแกไขโครงการที่จะใชประโยชนที่ดินหรือ 

ที่จะกอสรางอาคารหรือดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบ 

ตามมาตรา  ๔๑  วรรคส่ี  ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแสดงความประสงค  เจาของ

หรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในที่ดินของผูอื่นซึ่งไมเห็นดวยกับการปฏิเสธ 

หรือการส่ังการใหแกไขมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๔๕ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม  และใหคํานึงถึง

ความคิดเห็นของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในท่ีดินของผูอื่น  

ตามมาตรา  ๔๓  การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรา  ๙  และการไดรับ
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อนุญาตใหกอสรางอาคารภายในระยะเวลาท่ีไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจ

เพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๔๑  

ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใหความเห็น  ถากรมโยธาธิการและผังเมือง

ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 

ใหสอดคลองกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองได  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ

คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๔๑  

ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใหความเห็น  ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ

ใหสอดคลองกับความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ

คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

มาตรา ๔๘ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําแลว  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอ

รัฐมนตรี  เพ่ือดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป 

ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมีองคประกอบตามมาตรา  ๔๐  (๕)  (ก)  (ง)  และ  (ญ)  (๖)  และ  (๗)  

ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอคณะรัฐมนตรี  เพ่ือดําเนินการออกเปนพระราชกฤษฎีกา

ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  

มาตรา ๔๙ ในระหวางที่ ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ 

ผังเมืองเฉพาะในทองที่ใด  ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาสภาพการณ

และส่ิงแวดลอมในเขตของผังเมืองเฉพาะไดเปลี่ยนแปลงไป  สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียด

ของผังเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหม

ใหเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแกไขปรับปรุง  

ผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมือง 

มาตรา ๕๐ ในเขตทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ 

ผังเมืองเฉพาะ  ใหขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง  กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวกับการใช
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ประโยชนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่น  เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน  ซึ่งขัดหรือแยงกับ

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๔๐  ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๔๐  แทน 

มาตรา ๕๑ ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  

หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไว  

ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๔๐  

มาตรา ๕๒ ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  ใหมีคณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ  ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกรมท่ีดิน  ผูแทนกรมธนารักษ  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผูแทน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผูแทนการเคหะแหงชาติ  และผูแทนหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการผังเมือง

และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวนไมเกินสี่คน  ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชา

ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสี่คน  และบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกิน

สี่คนซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง  เปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน  ใหผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ  อัยการจังหวัดซึ่งเปน 

ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของสํานักงานอัยการจังหวัด  เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  ธนารักษพ้ืนที่  นายอําเภอ

แหงทองที่นั้น  อุตสาหกรรมจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และผูแทนหนวยงานอ่ืน 

ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองและดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจํานวนไมเกินสี่คน  ผูทรงคุณวุฒิ

ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสามคน  และบุคคลอื่น  

ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง  เปนกรรมการ  และ 

ใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) ในเขตพ้ืนที่คาบเกี่ยวตัง้แตสองจังหวดัขึ้นไป  ใหคณะกรรมการผังเมืองแตงตัง้ประธานกรรมการ  

และกรรมการอกีไมนอยกวาสิบหาคนแตไมเกนิยี่สิบเอ็ดคน ประกอบดวย  ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวของ  ผูแทนหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองจํานวนไมนอยกวาสามคน  และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวน

ไมเกินสามคน  เปนกรรมการ  โดยใหเจาพนักงานทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองเฉพาะรวมเปนกรรมการดวย  

กรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตามวรรคหน่ึงตองไมเปนขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
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มาตรา ๕๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง

ตามมาตรา  ๕๒  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวฒุหิรอืกรรมการซึง่เปนบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองซึ่งไดรบั

การแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้น  ในระหวางที่กรรมการ

ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพ่ิมขึ้น  

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือ

กรรมการซึ่งเปนบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการผังเมืองขึ้นใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปน

บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไป

จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองซึ่งไดรับแตงตั้งใหม

เขารับหนาที่ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองท่ีพนจากตําแหนง

อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๕๔ ใหนําความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับกับคุณสมบัติและ

ลักษณะตองหาม  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่น  

ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นดวยโดยอนุโลม  เวนแตอํานาจ

ของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา  ๗๔  (๓)  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง 

มาตรา ๕๕ ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นดวยโดยอนุโลม  

มาตรา ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปน้ี 

(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพ่ือใชเปนท่ีอุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ 

(๒) พิจารณาการโอนท่ีอุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินในเขตผังเมืองเฉพาะ 

ตามมาตรา  ๖๖ 

(๓) พิจารณาและส่ังการเกี่ยวกับการดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารท่ีจะตอง

ดําเนินการดังกลาวตามผังเมืองเฉพาะ 

(๔) กําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๖ และมาตรา  ๖๗ 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๗ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือ

เคลื่อนยายอาคารเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผลและรายละเอียด

ดังกลาวใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ  ในการน้ีจะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได  หรือ

จะสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได 

เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลวและส่ังการประการใด  

ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เก่ียวของทราบคําสั่งของคณะกรรมการ 

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นและการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปนเวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่

จะตองดําเนินการตามคําสั่งนั้น  โดยใหสงรายละเอียดแสดงการดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยายอาคาร 

ที่เกี่ยวของไปดวย เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว  มีสิทธิอุทธรณได 

ตามมาตรา  ๙๐ 

การแจงคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามวรรคสอง  ใหสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ณ  ภูมิลําเนาของผูนั้น  หรือจะทําเปนบันทึกและ

ใหบุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือรับทราบก็ได  ในกรณีที่ ไมอาจแจงดวยวิธีดังกลาวได  ใหปดประกาศ 

สําเนาคําสั่งไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารนั้น  และใหถือวาเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันปดประกาศดังกลาว 

มาตรา ๕๘ ถาอาคารที่จะตองดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนยายเปนสาธารณสมบัติ 

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  หรือสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะ  หรือเปนทรัพยสินของแผนดินท่ีอยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของหนวยงานของรัฐใด 

ใหผูวาราชการจังหวัดแจงเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับสาธารณสมบัติของแผนดินหรือ

ทรัพยสินของแผนดินทราบ  และใหหนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดของให

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นทราบ  ถามีปญหาโตแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับ

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย 

มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินไดสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง

ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๕๗  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามท่ี

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นกําหนด  บุคคลผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนซึ่งไมเห็นดวยกับ 

การกําหนดเงินคาตอบแทนมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐  

บุคคลผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและวิธีการจายเงินคาตอบแทนการดัดแปลง  รื้อถอน  หรือ

เคล่ือนยายอาคารใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด  

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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มาตรา ๖๐ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจงให

จัดการร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารแลว  ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา  ๙๐  หรือใชสิทธิอุทธรณ 

แตคณะกรรมการอุทธรณไมเห็นดวยกับการอุทธรณ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองปฏิบัติตามคําสั่ง

ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน  

นับแตวันทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารไมดําเนินการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครอง

อาคาร  ถาผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาท่ีกําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวา

สิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจเขาไปในที่ดินและร้ือถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคารน้ันโดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  คาใชจายจะคิดหักเอาจาก 

เงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙  ท่ีจะพึงจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นก็ได  การร้ือถอน

หรือเคล่ือนยายอาคารน้ัน  เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทําโดยประหยัดและคาใชจายท่ีคิดจากเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙ 

เมื่อไดคิดคาใชจายแลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารทราบ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

ใหนําความในมาตรา  ๕๗  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการแจงของเจาหนาท่ีดําเนินการ 

ตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจงให

ดําเนินการดัดแปลงอาคารใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะแลว  แตดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดไว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  และหากผูนั้น

ยังคงไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตผุล

อันสมควร  ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจในการดัดแปลงอาคารนั้นโดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคาร  คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙  ที่จะพึงจายใหแก

เจาของหรือผูครอบครองอาคารน้ันก็ได  การดัดแปลงอาคารนั้น  เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทํา 

โดยประหยัดและคาใชจายที่คิดจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทน

ตามมาตรา  ๕๙ 

เมื่อไดคิดคาใชจายแลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารทราบ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
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ใหนําความในมาตรา  ๕๗  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการแจงของเจาหนาท่ีดําเนินการ 

ตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ไดรับคําสั่งใหรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย

ตามมาตรา  ๕๗  ไมสามารถจัดหาท่ีอยูของตนเองได  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาท่ีอยูชั่วคราวที่เหมาะสม

ใหอาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตไมเกินหนึ่งป  ทั้งนี้  ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาที่ดําเนินการ 

จะผอนผันใหอาศัยอยูตอไปอีกไมเกินหกเดือนก็ได 

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาท่ีดินหรืออาคารใหบุคคลตามมาตรา  ๖๒ 

เขาอยูในที่ใหมโดยการเชาซื้อหรือเชา  และบุคคลนั้นสมัครใจเขาอยูในท่ีดนิ  หรืออาคารท่ีจัดหาใหใหมนั้น  

ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนท่ีจะพึงจายตามมาตรา  ๕๙  ไวเพ่ือจายในการเชาซื้อหรือเชา 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่จัดที่ดินไวใหบุคคลดงักลาวปลูกสรางอาคารเอง  ใหเจาหนาที่ดําเนินการชวยเหลือและ

ใหความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นสั่งใหจัดที่ดินเพ่ือใชเปน

ที่อุปกรณ  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น

กําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดงักลาวซึ่งตองเสียสิทธิบางประการเก่ียวกบัการใชที่ดนิเนือ่งจาก

การจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติตามขอกําหนดอันเก่ียวกับที่ดินที่จัดนั้น 

การกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคหน่ึง  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น

พิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือถูกจํากัดหรือภาระ 

ที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ  รวมท้ังประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใช  

ที่อุปกรณดวย  แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนท่ีกําหนดตองไมเกินราคาที่ดิน  และเพ่ือประโยชนในการคํานวณ

ราคาที่ดินตามมาตรานี้  ใหนําความในมาตรา  ๖๖  มาใชบังคับกับการกําหนดเงินคาตอบแทนดวย 

โดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินมีหนังสือแจงการกําหนดเงินคาตอบแทนใหเจาของ

หรือผูครอบครองที่ดินทราบ  เจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๖๕ เจาของที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ  ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสรางในสวนที่ถูกจัดนั้น 

มาตรา ๖๖ เจาของที่อปุกรณผูใดประสงคจะโอนที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน

โดยมีเงินคาตอบแทน  หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาท่ีอุปกรณนั้นไดใช
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เพ่ือประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินไดและให

เจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของท่ีอุปกรณตามราคาท่ีพระราชบัญญัติใหใชบังคับ 

ผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว  ถาไมไดบัญญัตไิวใหกําหนดเทากับราคาที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยู

ในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจ  ทั้งนี้  ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

จะยังคงใชบังคับหรือไม 

ถาไมมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจ  หรือเปนกรณีที่พระราชบัญญัติ  

ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใชบังคับภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวและ

พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น  ใหกําหนด 

เงินคาตอบแทนเทาราคาที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับ

ผังเมืองเฉพาะน้ัน 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใหใชบังคับในกรณีที่การโอนท่ีอุปกรณเกิดข้ึนภายหลังหาป

นับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  ในกรณีนี้ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับ  

ผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอ่ืน  ใหเงินคาตอบแทนเปนไปตามท่ีตกลงกัน 

ซึ่งจะตองไมต่ํากวาราคาที่ดินตามความเปนธรรมตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  เจาของ  

ที่อุปกรณซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่อุปกรณที่ไดรับมาตามวรรคหน่ึง  ใหไดรับยกเวน

คาธรรมเนียมทั้งปวง 

มาตรา ๖๗ ในการคํานวณเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๖๖  ถาเจาของท่ีอุปกรณสรางหรือ

จัดทําเพ่ือใหเปนที่อุปกรณดวยคาใชจายของตนเอง  ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตกอน 

ที่จะมีการโอน  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจายในการสรางหรือจัดทําดังกลาวแก

เจาของที่อุปกรณเพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการโอน  

เงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหเพ่ิมข้ึนตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมือง 

สวนทองถิ่นพิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของหรือผูครอบครอง 

สภาพของส่ิงที่กอสรางหรือสิ่งที่จัดทํา  ส่ิงที่สรางในขณะท่ีมีการโอน  หรือคาตอบแทนที่ไดจายไปแลว

ประกอบดวย  เจาของท่ีอุปกรณซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๖๘ ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ  หากมีความจําเปนตองสรางหรือจัดทําเพ่ือให

เปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินรองขอ 

เจาหนาท่ีดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปนการสมควร 
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หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การคิดคาใชจายตามวรรคหน่ึง  ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการเปนไปเพียง 

เพ่ือประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น  ใหคิดคาใชจายในการสรางหรือจัดทํานั้น

ทั้งหมด  แตถาเปนไปเพ่ือสาธารณประโยชนดวย  เจาหนาท่ีดําเนินการจะออกคาใชจายท้ังหมดหรือ 

แตบางสวนก็ไดตามที่เห็นสมควร  และใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินเปนผูออกคาใชจายสวนที่เหลือ 

มาตรา ๖๙ เพ่ือใหพ้ืนที่ในเขตผังเมืองเฉพาะมีระบบสาธารณูปโภคที่มีความเชื่อมโยงกับ 

เขตพ้ืนที่ตอเนื่องกับเขตผังเมืองเฉพาะ  ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดระบบสาธารณูปโภคลงบน 

ใตหรือเหนือพ้ืนดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อพ้ืนดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน  โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้ง

แผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอยกวา

สามสิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหเจาพนักงานการผังกําหนดเงินคาตอบแทนอันเปนธรรมใน 

การใชที่ดินนั้นที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินและใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ 

ผูครอบครองท่ีดินที่เกี่ยวของทราบโดยมิชักชา 

เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินซึ่งไมเห็นดวยกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือการกําหนด

เงินคาตอบแทนตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหเจาพนักงานการผังแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ในพ้ืนที่ดังกลาวทราบพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินกอนดําเนินการ  หากเกิดกรณีขัดแยงกัน

ระหวางเจาพนักงานการผังกับเจาพนักงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ  ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองชี้ขาด 

มาตรา ๗๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนเจาหนาที่

ดําเนินการ 

ในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือใหการบริหารจัดการตามผังเมืองเฉพาะไดรับประโยชนสูงสุดใน 

ดานการใชพ้ืนที่  คณะกรรมการผังเมืองจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีองคกรเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการ

ภายในเขตผังเมืองเฉพาะและพ้ืนที่ตอเนื่อง  โดยมีหนาที่และอํานาจเปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาต ิ

มาตรา ๗๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา  “คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาต”ิ  

ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
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(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม   รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ประธานสภาหอการคา 

แหงประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ  นายกสมาคม

องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  และ 

นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางดานการผังเมือง  

เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร  ภูมิศาสตร  หรือสาขาวิชาการดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  จํานวนไมเกินสิบสามคน 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดีเปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นวาการพิจารณาตามหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ 

นโยบายการผังเมืองแหงชาติตามท่ีกําหนดในมาตรา  ๗๕  ในครั้งใดเก่ียวของกับเรื่องใดท่ีอยูในหนาทีห่รอื

ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอ่ืนที่ไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงตาม  (๓)  แลว 

ใหประธานกรรมการแจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงท่ีมีหนาที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเขารวม  

เปนกรรมการโดยตําแหนงดวย  ในกรณีนี้  ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  ประกอบดวย 

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการทุกคน 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี

กําหนด 

มาตรา ๗๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๑  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปน้ี  

(๑) มีสัญชาติไทย  

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรอื

หนวยงานของเอกชนเพราะทุจริตตอหนาที่  ประพฤติชั่วอยางรายแรง  หรือถือวากระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ี

พรรคการเมือง 

มาตรา ๗๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๑  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สามป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวยังมีวาระอยูในตําแหนง  

ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระ 

ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได  แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๗๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก  

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗๒ 

มาตรา ๗๕ ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีหนาท่ีและอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ  

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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(๒) กําหนดมาตรการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือของภาคประชาสังคมและประสานงานระหวาง

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

(๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดานการเงิน  การคลัง  และมาตรการอ่ืน  

เพ่ือสงเสริมการลงทุนและสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองและ 

เพื่อสรางความเปนธรรมจากการใชประโยชนที่ดิน  

(๔) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการและกําหนดระเบียบปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานของรัฐใดไมปฏิบัติ ใหสอดคลองกับกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับ

เกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

(๕) ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 

(๖) กํากับดูแล  เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการ

ใหเปนไปตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 

(๗) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปที่จัดทําโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองตามมาตรา  ๑๐ 

และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  และเผยแพร

ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป    

(๘) จัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพื่อใชเปนหลักการพ้ืนฐานที่ผูที่เกี่ยวของกับการผังเมือง

พึงปฏิบัติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องดงักลาว 

กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมพิจารณาเรื่องนั้น 

ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติประชุมอยางนอยปละสองครั้ง 

มาตรา ๗๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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มาตรา ๗๘ ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดสงเอกสาร

แผนงานโครงการหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเห็นวามีความจําเปนหรือมีผลกระทบตอนโยบายทางดานการผังเมือง  

ในการน้ีอาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการผงัเมือง 

มาตรา ๘๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการผังเมือง”  ประกอบดวย 

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ  

และประสบการณดานการผังเมือง  สถาปตยกรรมศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  นิติศาสตร  เศรษฐศาสตร  

สังคมศาสตร  ส่ิงแวดลอม  ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี  และเกษตรกรรม  จํานวนดานละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนสภาวิศวกร  ผูแทนสภาสถาปนิก  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และผูแทนสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง  

จํานวนไมเกินสี่คนซึ่งตองมาจากภาคประชาสังคมอยางนอยหนึ่งคน 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นวาการพิจารณาตามหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง

ตามที่กําหนดในมาตรา  ๘๑  ในคร้ังใดเก่ียวของกับเรื่องใดที่อยูในหนาที่หรือความรับผิดชอบของ

ปลัดกระทรวงอื่นที่ไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงตาม  (๒)  แลว  ใหประธานกรรมการแจงให

ปลัดกระทรวงท่ีมีหนาที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเขารวมเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย  ในกรณีนี้ 

ใหคณะกรรมการผังเมือง ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการทุกคน 

มาตรา ๘๑ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีหนาท่ีและอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด  หรือผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปนผูวางและจัดทํา 

(๒) ใหความเห็นชอบผังเมอืงรวมท่ีมพ้ืีนที่คาบเก่ียวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป  และผังเมืองเฉพาะ 

(๓) ใหความเห็นหรือคําปรึกษาดานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองตอ

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

(๔) กํากับดูแล  เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการ

ใหเปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๕) จัดทํารายงานสรุปผลการวางและจัดทําผังเมืองที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผังเมือง 

(๖) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหนาที่และอํานาจและความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแหงชาติมอบหมาย 

มาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายได 

มาตรา ๘๓ ใหนําความในมาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๓  และมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับกับ

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  การดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการซึ่งเปนผูแทนสถาบัน  และกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกีย่วของกับการผังเมืองในคณะกรรมการ

ผังเมืองดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๔ ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองดวยโดยอนุโลม 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๗ 

คณะกรรมการผงัเมืองจังหวัด 

มาตรา ๘๕ ใหมีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนประธานกรรมการ  ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ผูแทนกรมที่ดิน  ผูแทนกรมธนารักษ  

ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผูแทนการเคหะแหงชาติ  ผูแทน 

กองบังคับการตํารวจจราจร  ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และผูแทนหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกิน 

สี่คน  ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของโดยตรงกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสี่คน 

และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสี่คน  ซึ่งคณะกรรมการผังเมอืงแตงตั้ง  เปนกรรมการ  

และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ใหผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เกษตรและ

สหกรณจังหวัด  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  ทองถ่ินจังหวัด  

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ธนารักษพ้ืนที่  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด  พลังงานจังหวัด  

อุตสาหกรรมจังหวัด  ผูอํานวยการโครงการชลประทานในเขตพ้ืนที่  ผูอํานวยการสํานักทางหลวงใน 

เขตพ้ืนที่ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่  ผูอํานวยการสํานักงานสถิติจังหวัด  ผูแทน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูแทน 

การประปาสวนภูมิภาค  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัด  ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ผูแทนสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค  ผูแทนหอการคาจังหวัด  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในเขตพ้ืนที่ 

ผูแทนสภาเกษตรกรจังหวัด  และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งจากผูมีความรู  ความสามารถ  

และความเชี่ยวชาญทางการผังเมืองหรอืสาขาวชิาที่เก่ียวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสิบคน  เปนกรรมการ  

และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทํา  แกไข  หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ในเขตพ้ืนที่

ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร  ใหผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวมเปนกรรมการดวย 

ในกรณีที่จังหวัดใดไมมีตําแหนงในหนวยงานตามที่กําหนดใน  (๒)  ใหถือวาคณะกรรมการผังเมือง

จังหวัดประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในจังหวัดใดที่ไมมีผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทนการประปาสวนภูมิภาคปฏิบัติหนาที่

ในพ้ืนท่ีดังกลาว  ใหผูแทนการไฟฟานครหลวงหรือผูแทนการประปานครหลวงซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบใน

เขตพ้ืนที่  แลวแตกรณี  เปนกรรมการแทน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับการผังเมืองตามวรรคหนึ่ง 

จะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  หรือกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง 

หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันมิได 

มาตรา ๘๖ ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีหนาท่ีและอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผังเมืองในสวนท่ีเกีย่วกับการวางและจดัทาํ

ผังนโยบายระดับจังหวัด  ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมท่ีมี

พ้ืนที่คาบเก่ียวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป  และผังเมืองเฉพาะ 

(๓) ใหคําปรึกษาและความคิดเหน็เก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมตอกรมโยธาธิการและ

ผงัเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

(๕) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผล  ใหคําแนะนําหรอืขอเสนอแนะเก่ียวกบั

การควบคุมและการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมือง 

(๖) จัดทํารายงานสรุปผลการวางและจัดทําผังเมืองที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผังเมืองจังหวัด 

(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๗ ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมอบหมายได 

มาตรา ๘๘ ใหนําความในมาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๓  และมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ

และลักษณะตองหาม  การดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ

ที่เปนบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดดวยโดยอนุโลม  เวนแตอํานาจ

ของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา  ๗๔  (๓)  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง 

มาตรา ๘๙ ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดดวยโดยอนุโลม 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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หมวด  ๘ 

อุทธรณ 

มาตรา ๙๐ ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจง  

ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา  ๓๗ 

วรรคสอง 

(๒) การกําหนดคาทดแทนตามมาตรา  ๓๗  วรรคสาม 

(๓) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการท่ีจะมีการใชประโยชนที่ดิน  หรือท่ีจะกอสรางอาคาร

ตามมาตรา  ๔๔ 

(๔) การสั่งใหดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๕๗ 

(๕) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๖  ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนด  และมาตรา  ๖๗ 

(๖) การคิดคาใชจายในการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๖๐ 

(๗) การคิดคาใชจายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา  ๖๑ 

(๘) การจัดทําระบบสาธารณูปโภคและการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชที่ดิน  

ตามมาตรา  ๖๙ 

(๙) การส่ังใหระงับการกระทําที่ฝาฝน  หรือการสั่งใหแกไขปรับปรุง  หรือการส่ังใหปฏิบัติใหถกูตอง

ตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตามมาตรา  ๙๗ 

การอุทธรณตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ  การอุทธรณตาม  (๓)  (๔)  

(๕)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ใหยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  และการอุทธรณตาม  (๖)  ใหยื่นตอ

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 

มาตรา ๙๑ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ  ประกอบดวย  รัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ 

อัยการสูงสุด  และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณดานการผังเมือง  นิติศาสตร  สิ่งแวดลอม  สาธารณสุข  และเศรษฐศาสตร  จํานวน

ดานละหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาของรัฐจํานวนหน่ึงคน  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงจะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  

คณะกรรมการผังเมือง  หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  หรือเปนอนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาว

ในขณะเดียวกันมิได 

มาตรา ๙๒ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการที่อยู

ในอํานาจของคณะกรรมการ  หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีไดรับมอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ

และคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๓ ใหนําความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหาม  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณดวยโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙๑  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง  ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  อยูในตําแหนงเทากับ

วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได  แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๙๕ ใหคณะกรรมการอุทธรณ  คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  หรือคณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  มีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ  แลวแจง  

คําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานการผัง  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือ

เจาหนาท่ีดําเนินการ  แลวแตกรณี 

หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙๖ ในระหวางอุทธรณ  ใหผูอุทธรณ  เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรืออาคาร  

ผูมีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผูอื่น  เจาพนักงานการผัง  คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน  

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาหนาที่ดําเนนิการ  แลวแตกรณี  ยุติการดําเนินการหรือหามกระทําการใด ๆ 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ  เวนแตจะเปนการดําเนินการตามคําส่ังหรือหนังสือแจง  หรือในกรณีที่มี  

ความจําเปนเรงดวนเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือการใชประโยชนที่ดินหรืออาคารจะเปนอันตรายตอ

บุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะที่ไมอาจรอได 

หมวด  ๙ 

หนาทีแ่ละอํานาจของผูปฏบิัติงาน 

มาตรา ๙๗ ในกรณทีี่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในเขตที่ดิน

ที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๒๑  หรือขอกําหนด 

การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  หรือหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

การใชประโยชนที่ดินที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนดตามมาตรา  ๓๗ 

วรรคสอง  หรือขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๕๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

เจาพนักงานการผัง  หรือเจาหนาที่ดําเนินการ  แลวแตกรณี  มีอํานาจสั่งการใหเจาของที่ดิน  ผูใชประโยชน

ในท่ีดิน  หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการกระทําที่เปนการฝาฝน  หรือใหแกไขปรับปรุง  

หรือใหปฏิบัติใหถูกตอง 

เจาของท่ีดิน  ผูใชประโยชนในที่ดิน  หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิ

อุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๙๘ ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง 

เจาหนาที่ดําเนินการ  และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคล 

ที่เกี่ยวของมาชี้แจง  หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จําเปนเพ่ือการปฏิบัติการตามหนาที่มาประกอบ 

การพิจารณาได 

มาตรา ๙๙ ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน  เจาพนักงานการผัง 

เจาหนาท่ีดําเนินการ  กรรมการบริหารการผังเมอืงสวนทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย

จากบุคคลดังกลาว  มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคาร  ซึ่งอยูในทองที่ที่มีประกาศใชบังคับผังเมืองรวม

หรือผังเมืองเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  เพ่ือสอบถามขอเท็จจริงหรือ 

ขอดูเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของจากเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูดูแลรักษาท่ีดินหรืออาคารนั้น 

หรือเพ่ือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน  และพยายามไมใหเกิดความเสียหาย  ถามีความเสียหายเกิดขึ้น

จากการกระทําดังกลาว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง  เจาหนาที่ดําเนินการ  หรือ

กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและ 

จายใหแกผูเสียหายนั้น 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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ในกรณีที่จําเปนตองกระทําการเพ่ือการสํารวจ  ใหแจงเปนหนังสือใหเจาของ  ผูครอบครอง 

หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนกระทําการนั้น 

ในการปฏิบัติการตามหนาที่  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง  เจาหนาที่ดําเนินการ  

กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว 

แสดงบัตรประจําตัวที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

มาตรา ๑๐๐ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจเขาไป 

ในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยูในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  เพ่ือตรวจสอบ  

ซอมแซม  หรือบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  หรือเพ่ือตรวจสภาพของท่ีโลงในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น

ถึงพระอาทิตยตก 

ในการปฏิบัติการตามหนาที่  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจําตัวพรอมทั้ง

หนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการใหไปกระทําการดังกลาวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

มาตรา ๑๐๑ เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

เจาพนักงานการผัง  เจาหนาที่ดําเนินการ  กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ งการ

หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ

ความผิดนั้น ๆ ดวย 

มาตรา ๑๐๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอ  ศาลอาจสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขสภาพของ

อสังหาริมทรัพยที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดให  หรือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือเปล่ียนแปลงแกไข

ใหเปนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะน้ัน  และคิดเอาคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครอง

อสังหาริมทรัพยตามที่จายจริง 

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก
หนา   
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มาตรา ๑๐๔ ผูใดฝาฝนคําสั่งใหรื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร  หรือคําวินิจฉัยอุทธรณ 

ตามมาตรา  ๖๐  หรือฝาฝนคําสั่งใหดัดแปลงอาคารตามมาตรา  ๖๑  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง

ของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง  หรือเจาหนาที่ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๐๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตามมาตรา  ๒๑  

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามรายละเอียดหรือหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตามมาตรา  ๔๐  

หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๕๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือ 

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามยังตองระวางโทษปรับอีก 

วันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๐๖ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  ประกอบดวย 

กรรมการตามมาตรา  ๗๑  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และใหปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนกรรมการและ

เลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติไปพลางกอน  จนกวาจะมี  

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๑  (๔)  ท้ังนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการผังเมือง  ประกอบดวย กรรมการตามมาตรา  ๘๐  

(๑)  (๒)  และ  (๔)  และใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

คณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน  จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา  ๘๐  

(๓)  และ  (๕)  ท้ังนี้  ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๐๘ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา  ๘๕  (๑)  และ  (๒)  

ประกอบดวย  กรรมการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  หรือโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ  แลวแตกรณี  เพ่ือปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ 

ผังเมืองจังหวัดตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ

กรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง  ท้ังนี้  ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 
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มาตรา ๑๐๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรอืคาํสัง่

ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตกิารผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมท่ีใชบังคับอยู

ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

จนกวาจะไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๐ บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะท่ีอยูระหวางดําเนินการวางและจัดทํา 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ  ในวันกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบงัคบั  

การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๑ บรรดากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมีผลใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับในพื้นที่เดียวกัน 

ในระหวางที่ยังไมมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหน่ึง  การแกไข

หรือยกเลิกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด  หรือการยกเลิก

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมทั้งฉบับ  ใหกระทําไดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติ

ทองถิ่น 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีระบบการผังเมืองของประเทศจําเปนตอง 
มีกรอบนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ตั้งแตระดับประเทศ  ระดับภาค  และระดับจังหวัด  เพ่ือเปนกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพ้ืนที่เพ่ือใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ  โดยการนําไปสู
การปฏิบัติในรูปแบบของผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  ซึ่งเปนแนวทางและแผนงานการใชประโยชนที่ดิน 
ในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาทางดานกายภาพและการดํารงรักษาเมือง  กรณีจึงมีความจําเปนที่จะตองมี
กฎหมายเพ่ือกําหนดรูปแบบการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ  พรอมทั้งบริหารจัดการผังเมืองใหมีรูปแบบ
การดําเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม  สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ  ระดับภาค 
ระดับจังหวัด  ระดับเมือง  และระดับชนบท  ตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน  และโดยที่การกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนพ้ืนที่และการใชประโยชนที่ดินตองสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ  กรณีจึงมีความจําเปนที่จะตองมีคณะกรรมการท่ีเปนผูกําหนด
นโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการท่ีเปนผูกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการผังเมือง  ประกอบกับในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองบางกรณีจําเปนที่รัฐ
ตองใชสิทธิเหนือเคหสถานและทรัพยสิน  รวมถึงการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยของเอกชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
และการจํากัดขอบเขตในการเลือกถ่ินที่อยูหรือการประกอบกิจการของบุคคล  อีกทั้งกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาพ้ืนที่หรือการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับ
นานาประเทศ  สมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ที่ปรึกษาคณะทํางาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะทํางาน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะทํางาน

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ

นางสาวพิมพชนก  สุขสาคร

นางสาวจิรพร      กลางสูงเนิน

นางสาวนิลนลิน    ศรีสังข

นางสาวลินดา      เอ่ียมฉ่ํา

นางสาวปวรรัตน   อยูนิ่ม

คณะทํางานจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2562

นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ

นายพรพจน   เพ็ญพาส

นายอนวัช  สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นางสาวจริยาพร  จิตตใจมั่น ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 

นางสาวสิริกุล  เลี้ยงอนันต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวม 

นายเกียรติศักดิ์  อมรประเสริฐสุข ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจและแผนที่ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง

นางสาวอัญชลี  ตันวานิช ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหและประเมินผล 

นายอุดม  จิตตวงค ผูอํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

นายธรรมโรจน  ทรงวิทย ผูอํานวยการกองนิติการ 

นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน ผูอํานวยการสํานักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่

นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ

คณะทํางานและเลขานุการ

นายปองพล        ทองสมจิตร หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ








