
 

 
 

 

มติสําคัญของคณะกรรมการผังเมือง    
เลมที่  ๗ 

 

(เดือนสิงหาคม  ๒๕๔๙  ถึง  เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๑) 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดทําโดย 
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 



  
คํานํา 

 

                   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา ๕๖  ไดบัญญัติวา  บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการหนวยงานของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนัน้จะกระทบตอความมั่นคงของรฐั ความปลอดภยัของ
ประชาชนหรือสวนไดเสยีอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ  รวมทั้งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๙ (๗)  ก็ไดบัญญัติ            ให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมขีอมูลขาวสารของราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการ          ที่
แตงตั้งโดยกฎหมาย   หรือโดยคณะรัฐมนตรีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ประกอบกับคณะกรรมการผังเมืองเปน
คณะกรรมการ    ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี  โดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัตกิารผังเมือง  พ.ศ.  
๒๕๑๘  มาตรา ๖  ดังนัน้เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายดังกลาวขางตน   สํานักงานคณะกรรมการผังเมืองจึงได
จัดทํามติสําคัญของคณะกรรมการผังเมืองขึ้นเพื่อเผยแพรใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษา คนควารวมทั้งเปนคูมือ
ใหกับหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของไดใชประโยชนในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมตอไป 

                          มติสําคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ไดจัดทําเปนเลมที่ ๗ ซ่ึงไดรวบรวมสรปุขอมูลเกี่ยวกบัมติ
คณะกรรมการผังเมืองตอจากเลมที่ ๖ โดยรวบรวมจากการประชุมคณะกรรมการผังเมืองตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙   ถึง
เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๑  ซ่ึงเปนการประชุมครั้งสุดทายของคณะกรรมการผังเมือง  ชุดที ่๑๖ (วันที่ ๑๖  กรกฎาคม  
๒๕๔๙  ถึงวนัที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๑) 

                         การจัดทําสรุปมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมือง    เลมที่  ๗  นี้   ไดรวบรวมเรื่องที่คณะกรรมการ ผัง
เมืองไดมีการพิจารณาที่มีสาระสําคัญที่ควรจัดรวมเลมไวเพื่อเปนแนวทางการทํางานนอกเหนือจากทฤษฎีหรือหลัก
วิชาการผังเมือง    เพื่อเปนกรณีอุทาหรณหรือเทียบเคียงเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ            ในเรื่อง
ตางๆ  ทางดานผังเมืองหรือที่เกี่ยวกับงานดานผังเมืองของทางราชการและผูสนใจทั่วไป 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง 
    กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
           สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
                         หนา 
๑.  เร่ือง    การพิจารณาผงัเมืองรวม  ตามมาตรา  ๒๒               ๑-๘๗ 
                ๑.๑   ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง  จังหวดัชลบุรี                           ๑ 
 ๑.๒  ผังเมืองรวมชุมชนกยุบรีุ  จังหวดัประจวบคีรีขันธ                            ๒ 
 ๑.๓   ผังเมืองรวมชุมชนกม.๕  จังหวัดประจวบคีรีขันธ                                       ๔ 
 ๑.๔   ผังเมืองรวมชุมชนไรใหม - ไรเกา  จงัหวัดประจวบคีรีขันธ             ๕ 
 ๑.๕   ผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)                                        ๗ 
 ๑.๖   ผังเมืองรวมชุมชนบานคาย - มาบขา  จังหวดัระยอง                           ๙ 
 ๑.๗   ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวดัชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)     ๑๑ 
 ๑.๘   ผังเมืองรวมเมืองยะลา   จังหวดัยะลา  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)                                                 ๑๓ 
 ๑.๙    ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)                                        ๑๔ 
 ๑.๑๐  ผังเมืองรวมชุมชนพิกลุทอง  จังหวัดนราธิวาส (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)          ๑๕ 
 ๑.๑๑  ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)         ๑๗ 
 ๑.๑๒ ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  (ปรับปรงุครั้งที่ ๓)                                                   ๑๘ 
 ๑.๑๓  ผังเมืองรวมเมืองแมสอด  จังหวัดตาก (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)            ๒๑ 
 ๑.๑๔  ผังเมืองรวมชุมชนจฬุาภรณ  จังหวดันครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)         ๒๒ 
 ๑.๑๕  ผังเมืองรวมเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)          ๒๓ 
 ๑.๑๖  ผังเมืองรวมชุมชนหวักุญแจ – หนองไผแกว   อําเภอบานบึง   จงัหวัดชลบุรี         ๒๕ 
 ๑.๑๗  ผังเมืองรวมเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)             ๒๗ 
 ๑.๑๘  ผังเมืองรวมชุมชนวหิารแดง  จังหวดัสระบุรี                                                   ๒๙ 
 ๑.๑๙   ผังเมืองรวมเมืองวดัสิงห   จังหวัดชัยนาท - ทาซุง  จังหวดัอุทัยธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)       ๓๒ 
 ๑.๒๐  ผังเมืองรวมเมืองพล  จังหวดัขอนแกน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)                                   ๓๓ 
 ๑.๒๑  ผังเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์  จังหวดัฉะเชิงเทรา                                           ๓๔ 
 ๑.๒๒ ผังเมืองรวมชุมชนเนนิมะปราง   จังหวัดพิษณุโลก                                                 ๓๖ 
 ๑.๒๓ ผังเมืองรวมชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        ๓๗ 
                ๑.๒๔ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดพะเยา  จํานวน  ๕  ผัง                                                   ๓๘ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต             ๓๘ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบานถ้ํา                                                                                               ๔๐ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนแมใจ                                                                                                 ๔๐ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน         ๔๑ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนงิม         ๔๑ 
 

/-๑.๒๕............. 



- ๒ - 
  หนา 
 ๑.๒๕ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  ๙  ผัง           ๔๓ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบางระกาํ            ๔๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนนครไทย            ๔๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนเนินกุม            ๔๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม             ๔๕ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนวังทอง             ๔๕ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนวงฆอง             ๔๕ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด             ๔๕ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุม             ๔๖ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบานใหม             ๔๖ 
 ๑.๒๖ ผังเมืองรวมชุมชนปาย   จังหวัดแมฮองสอน            ๔๗ 
 ๑.๒๗ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดนาน  จํานวน  ๓  ผัง            ๔๘ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนทุงชาง            ๔๘ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง            ๔๘ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนนานอย            ๔๘ 
 ๑.๒๘ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  ๒  ผัง           ๔๙ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบานลาด            ๔๙ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน            ๔๙ 
 ๑.๒๙ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดนครปฐม  จํานวน  ๒  ผัง                                    ๔๙ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล            ๔๙ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี            ๕๐ 
 ๑.๓๐ ผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม – เกาะขนุน  จังหวดัฉะเชิงเทรา         ๕๑ 
 ๑.๓๑ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขนัธ  จํานวน  ๔  ผัง          ๕๑ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบานกรดู            ๕๑ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก            ๕๒ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนปราณบรีุ            ๕๒ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ            ๕๒ 
 ๑.๓๒ ผังเมืองรวมเมืองนาน  จังหวดันาน   (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)                       ๕๓ 
 ๑.๓๓ ผังเมืองรวมเมืองกันตงั   จังหวดัตรัง  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)          ๕๕ 
 ๑.๓๔ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดเชียงราย   จํานวน  ๖  ผัง           ๕๖ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนเชียงแสน            ๕๗ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนเวยีงชัย            ๕๗ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนจันจวา            ๕๘ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนแมจนั – สันทราย            ๕๘ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบานเหลา            ๕๘ 

/-ผังเมืองรวม...... 



- ๓ - 
                                      หนา 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบุญเรือง          ๕๙ 
  ๑.๓๕ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน  ๓  ผัง          ๖๐ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ทามะเขือ        ๖๐ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร           ๖๐ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี           ๖๑ 
 ๑.๓๖ ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ  จังหวดัตราด    ๖๒ 
 ๑.๓๗ ผังเมืองรวมชุมชนบานแพว  จังหวดัสมุทรสาคร          ๖๓ 
 ๑.๓๘ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดพิจิตร  จํานวน   ๓  ผัง          ๖๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบางไผ           ๖๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง           ๖๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนทับคลอ           ๖๕ 
 ๑.๓๙ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จํานวน  ๒  ผัง         ๖๖ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบางซาย           ๖๖ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง          ๖๖ 
 ๑.๔๐ ผังเมืองรวมเมืองตาก   (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)           ๖๙ 
 ๑.๔๑ ผังเมืองรวมเมืองลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)        ๖๙ 
 ๑.๔๒ ผังเมืองรวมเมืองหนองแค  จังหวัดสระบุรี  (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)        ๗๐ 
 ๑.๔๓ ผังเมืองรวมชุมชนทากาศ  จังหวัดลําพูน           ๗๑ 
 ๑.๔๔ ผังเมืองรวมชุมชนแกงเสือเตน  จังหวัดลพบุรี                        ๗๒ 
 ๑.๔๕ ผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ   จังหวัดลพบุรี                        ๗๓ 
 ๑.๔๖ ผังเมืองรวมชุมชนเดนชัย – แมจั๊วะ   จังหวดัแพร          ๗๔ 
 ๑.๔๗ ทบทวนผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)         ๗๕ 
 ๑.๔๘ ผังเมืองรวมสมุทรปราการ  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)                                    ๗๖ 
 ๑.๔๙ ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)          ๗๗ 
 ๑.๕๐ ผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวดัสงขลา   ๗๘ 
 ๑.๕๑ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดแพร  จํานวน   ๒   ผัง     ๗๙ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนรองกวาง  ๗๙ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนสูงเมน      ๗๙ 
 ๑.๕๒ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดชยัภูมิ   จาํนวน  ๕  ผัง ๘๐ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุม  ๘๐ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนลาดใหญ  ๘๑ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนหนองบวัระเหว  ๘๑ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค  ๘๒ 

/-ผังเมืองรวม...... 



- ๔ - 
                                                                                                                                          หนา 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบานคายหมื่นแผว  ๘๓ 
 ๑.๕๓ ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดมกุดาหาร   จํานวน  ๓  ผัง ๘๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล  ๘๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนคําชะอ ี  ๘๔ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนนิคมคําสรอย  ๘๕ 
 ๑.๕๔ ผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง – ขามเรียง   จังหวดัมหาสารคาม ๘๖ 

๒.   เร่ือง    อนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาํเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน / เมือง    ๘๘ - ๑๑๑                      
                ตามมาตรา  ๑๘ 

                   ๒.๑     องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวดัพิษณุโลกขออนุมัติดําเนนิการวางและ       ๘๘ 
                               จัดทําผังเมืองรวม   จํานวน  ๑๐  ผัง 
 -  ผังเมืองรวมชุมชนบางระกาํ             
 -  ผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง             
 -  ผังเมืองรวมชุมชนบานใหม            
                         -  ผังเมืองรวมชุมชนวังทอง                                                                                                                           
                                 -  ผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุม            
 -  ผังเมืองรวมชุมชนนครไทย            
 -  ผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด            
 -  ผังเมืองรวมชุมชนเนินกุม            
 -  ผังเมืองรวมชุมชนวงฆอง            
 -  ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม            
                   ๒.๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวม   ๙๒ 
                                 เมืองอรัญประเทศ   จงัหวัดสระแกว           
                   ๒.๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวม                     ๙๔ 
                                 เมืองอางทอง  และผังเมืองรวมเมืองปาโมก   จังหวัดอางทอง  
                   ๒.๔ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการขออนุมัติดําเนนิการปรับปรุงผังเมืองรวม       ๙๖ 
                                สมุทรปราการ                              
                   ๒.๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนนิการปรับปรุงผังเมืองรวมเมอืงนาสาร         ๙๘ 
                                 จังหวดัสุราษฎรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)   

๒.๖ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนนิการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน      ๑๐๐ 
              เกาะพะงัน     จังหวัดสุราษฎรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)        
๒.๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนนิการปรับปรุงผังเมืองรวมเมอืงบานบึง      ๑๐๑ 

                                จังหวดัชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)                                                                                        
               /-๒.๘....... 
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   ๒.๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวม ๑๐๓ 
                                ชุมชนโคกตูม   จังหวดัลพบุรี 
                   ๒.๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวม     ๑๐๕ 
                                ชุมชนทาคันโท  จังหวดักาฬสินธุ                                
                   ๒.๑๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน       ๑๐๗ 
                                จํานวน  ๔  ผัง 
 - ผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก        ๑๐๗ 
 - ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง   จังหวดัพิษณโุลก        ๑๐๘ 
 - ผังเมืองรวมชุมชนพังโคน  จังหวดัสกลนคร        ๑๑๐ 
 - ผังเมืองรวมชุมชนสวางแดนดิน  จังหวดัสกลนคร       ๑๑๑                         

๓.    เร่ือง    การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียฯของผังเมืองรวม  ตามมาตรา  ๒๔      ๑๑๒ - ๑๕๕                   
๓.๑ คํารองผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)     ๑๑๒ 

                  ๓.๒ คํารองผังเมืองรวมเมืองลําลูกกา – บึงยี่โถ   จังหวดัปทุมธานี              ๑๑๓ 
๓.๓ คํารองผังเมืองรวมเมืองแมฮองสอน     จังหวัดแมฮองสอน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)    ๑๑๖                         
๓.๔ คํารองผังเมืองรวมเมืองหวัหนิ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)    ๑๒๐                        
๓.๕       คํารองผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี    จังหวดัสุพรรณบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)               ๑๒๔ 
๓.๖        คํารองผังเมืองรวมจังหวดัเพชรบรีุ                                                                  ๑๒๕         
๓.๗       คํารองผังเมืองรวมจงัหวัดสมุทรสงคราม         ๑๒๘      
๓.๘       คํารองผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน    จังหวัดสุราษฎรธานี       ๑๓๑      
๓.๙        คํารองผังเมืองรวมเมืองแพร     จังหวัดแพร  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)      ๑๓๓ 
๓.๑๐      คํารองผังเมืองรวมชุมชน กม. ๕   จังหวดัประจวบคีรีขันธ      ๑๓๕      
๓.๑๑      คํารองผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง  จังหวดัชลบุรี      ๑๓๗       
๓.๑๒     คํารองผังเมืองรวมจังหวดันราธิวาส         ๑๓๙       
๓.๑๓     คํารองผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง   จังหวดัชลบุรี    ๑๔๐      
๓.๑๔     คํารองผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)       ๑๔๔             
๓.๑๕     คํารองผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา   จังหวดัสงขลา       ๑๕๑        
๓.๑๖      คํารองผังเมืองรวมชุมชนบานคาย – มาบขา   จังหวัดระยอง ๑๕๒                       

๔.   เร่ือง   การพิจารณาขอแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดนิหรือขอกําหนดกฎกระทรวง       ๑๕๕ - ๑๘๗       
                 ผังเมืองรวมตามมาตรา  ๒๖  วรรค   ๓ 
                ๔.๑    ขอปรับปรุงพื้นที่อุตสาหกรรมของผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส                   ๑๕๕         
                ๔.๒   การใชประโยชนทีด่ินเพื่อกอสรางโครงการศูนยวิจยัและพฒันา (สวนขยาย)  ของ             ๑๕๗             

บริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด 
/-๔.๓.... 
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                   ๔.๓     การขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎรธานี  พ.ศ. ๒๕๔๕    กรณีขอแกไข            ๑๖๐              
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

                            ใหสามารถกอสรางอาคารขนาดใหญ  และขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ 
                             เพื่อกิจการอื่นจากรายแปลงเปนรายบริเวณ 
                ๔.๔      การขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมยุ  จงัหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๙     ๑๖๒      
                              กรณีขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา 
                              คุณภาพสิง่แวดลอม (สีเขียวออน)  บริเวณหมายเลข   ๗.๓  (พรุเฉวง)  และบริเวณหมายเลข  
                              ๗.๗  (พรุหนาเมือง) 
              ๔.๕      การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางโครงการศูนยวจิัยและพัฒนา (สวนขยาย)  ของบรษิัท         ๑๖๕     

           เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากดั 
                ๔.๖      การขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมยุ  จงัหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ. ๒๕๔๙ :    ๑๖๙ 
                              กรณีขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา 
                            คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๓ (พรุเฉวง) 
              ๔.๗     การขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา  จังหวดัสงขลา                      ๑๗๑ 
                             พ.ศ.  ๒๕๔๘ :  กรณีขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพือ่การรักษา 
  คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา)  บริเวณหมายเลข  ๗.๒ 
               ๔.๘      การขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง      จังหวดัสระบุรี                                 ๑๗๕ 
             ๔.๙      การขอแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ :              ๑๗๘  
                            กรณีการแกไขขอกําหนดใหสามารถจัดตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV)       
                ๔.๑๐    ขอแกไขกฎกระทรวงฯ    ฉบับที่ ๓๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม       ๑๘๒                

กรณีขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว  
                            (สีเขียวมกีรอบและเสนทแยงขาว) บริเวณหมายเลข ๘.๔ บางสวนเปนที่ดินประเภท 
                            อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีมวงออน) 

๕.   เร่ือง      การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผงัเมืองรวมออกไปอีก  ๑  ป                  ๑๘๓ - ๑๙๔ 
                    ตามมาตรา   ๒๖  วรรค   ๕
                ๕.๑    ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ ป                 ๑๘๓               

จํานวน  ๕ ฉบบั    (คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๙) 
                ๕.๒    ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ ป                 ๑๘๔             

จํานวน  ๑๕ ฉบับ    (คร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๙) 
                ๕.๓    ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ ป                 ๑๘๖             

จํานวน  ๑๒ ฉบับ    (คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐) 
 

/-๕.๔........ 
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                  ๕.๔    ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ป             ๑๘๗     

จํานวน  ๘ ฉบบั    (คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐) 
                  ๕.๕    ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ป             ๑๘๙           

จํานวน  ๑๒ ฉบับ    (คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐) 
                  ๕.๖     ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ป             ๑๙๐     

จํานวน  ๕ฉบบั    (คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐) 
                  ๕.๗    ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสะเดา  จังหวดัสงขลา             ๑๙๑ 
                             ใหใชบังคบัผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ป  (คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑) 
                  ๕.๘    ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ป                 ๑๙๒     

จํานวน  ๓ ฉบบั    (คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑)     
                  ๕.๙     ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑ป                ๑๙๓      

จํานวน  ๘ ฉบบั    (คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑) 

 ๖.   เร่ืองอื่น ๆ                   ๑๙๕ – ๒๑๙ 

 ๖.๑     การแตงตั้งคณะอนกุรรมการผังเมือง  จํานวน  ๕  คณะ                                                     ๑๙๕ 
                   ๖.๒     แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับรูปแบบและขอกําหนดประกอบแผนผังและโครงการ          ๑๙๖ 
                               คมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม                        

           ๖.๓     แตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘        ๑๙๘ 
                  ๖.๔     แตงตั้งคณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมเมืองวัดสิงห   จังหวัดชยันาท – ทาซุง  จังหวัดอุทัยธานี       ๑๙๙        

๖.๕    แตงตั้งคณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง (เพิ่มเติม)                                        ๒๐๐ 
                   ๖.๖     ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน  ๒๐๑ 
                               เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวดัแมฮองสอน 
                   ๖.๗     การกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเกี่ยวกบัอาคารพาณิชยกรรม                 ๒๐๒ 
                                คาปลีกคาสง                                              
                    ๖.๘     ปญหาขอกฎหมายเกีย่วกับกฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร                ๒๐๕ 
                                พ.ศ. ๒๕๔๙  กรณีบริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด  เขตบางเขน 

           ๖.๙      การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ของคณะกรรมการพิจารณา        ๒๐๙ 
                       อุทรธรณ 
           ๖.๑๐    การยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวย  การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย      ๒๑๒ 
                       ยื่นคํารองขอใหแกไข  หรือเปล่ียนแปลง   หรือยกเลิกขอกําหนดเกีย่วกบัการใชประโยชน 
                       ที่ดินของผังเมืองรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
                       รวม  ๒  ฉบับ 
           ๖.๑๑    แตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมอืง (เพิ่มเตมิ)        ๒๑๕ 

/-๖.๑๒....... 



-  ๘ - 
                                                                                                                                                                                 หนา 
                      ๖.๑๒    รายงานเรื่องการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมือง  วาดวยการพิจารณาคํารองของ       ๒๑๖ 
                                    ผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอใหแกไข หรือเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ 
                                    การใชประโยชนทีด่ินของผังเมืองรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  พ.ศ.  ๒๕๕๐              
                      ๖.๑๓     กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบหลักการที่จะวางและจดัทาํผังเมืองเฉพาะ                   ๒๑๗ 
                                    ยานทีอ่ยูอาศัยบริเวณพื้นที่ตอเนื่องศูนยพาณิชยกรรมรองกรุงเทพฯดานตะวนัตก   

                 ตามมาตรา  ๒๙  แหง  พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
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รายนามคณะผูจัดทํา 

 
1. นายสุพจน   ยศสิงหคํา     ผูกํากับดูแล 
    วิศวกรวิชาชีพ  8  วช  ปฏิบัติหนาที่ 
    ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง 
 
2. นายเรวัต   วงษวรรณ      ผูตรวจสอบขอมูล 
    หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการผังเมือง 
 
3. นายอภิชาต   ดุละลมัพะ     ผูจัดทําและสรุป 
    เจาหนาทีว่ิเคราะหผังเมือง  7 ว     เรียบเรียงขอมูล 
 
4. น.ส. ปราณี   ไวศยไพบูลยรุง     ผูจัดทําและสรุป 
    เจาหนาทีว่ิเคราะหผังเมือง  6 ว     เรียบเรียงขอมูล 
 
5. นางพันธุทิพย   บุญญานุสนธิ์     ผูจัดทําเอกสาร 
    ชางเขียนแผนที่ 
 
6. น.ส.รพีพร   วงษนกแกวทอง     ผูจัดทําเอกสาร 
    พนักงานวิเคราะหผังเมือง 
  
 
 

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



สรุปมติที่ประชุมของคณะกรรมการผังเมือง  ป  พ. ศ.  ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ 
(ตั้งแตเดือนสิงหาคม  ๒๕๔๙ – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๑) 

 ๑.  เรื่องการพิจารณาผังเมืองรวม  ตามมาตรา  ๒๒

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(คร้ังที่ /วันที่ประชุม)

๑.๑ เร่ือง   ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองตําลงึ จังหวัดชลบุรี
         ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองตําลึง   จังหวัดชลบุรี  เปนผังพื้นที่เปดใหมยังไม
เคยมีการวางผังมากอน  มีพืน้ที่ประมาณ ๑๒๒.๖๔  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ของ
เทศบาลตําบล  ๒ เทศบาล  ไดแก  เทศบาลตําบลพานทอง  และเทศบาลตําบลหนองตําลึง 
และ ๑๐ ตําบล  ไดแก  ตําบลบางนาง  ตําบลหนาประดู    บางสวนของตําบลพานทอง   
ตําบลบานเกา    ตําบลมาบโปง    ตําบลหนองกะขะ  ตําบลหนองหงษ  อําเภอพานทอง   
บางสวนของตาํบลดอนหัวฬอ  ตําบลนาปา  และบางสวนของตําบลสํานักบก อําเภอเมือง
ชลบุรี  จังหวดัชลบุรี โดยไดดําเนนิการตามขั้นตอนของ  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตามลําดับ ดังนี้คือ  ๑)   ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ คร้ังที่ ๑  พิจารณาเขตผัง  เมื่อ
วันที ่๑๕  มิถุนายน ๒๕๔๗      ๒) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
พิจารณาผังราง  เมื่อวันที ่๑๖  สิงหาคม ๒๕๔๘     ๓)  ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ 
คร้ังที่ ๒ พิจารณาผังราง     เมื่อวนัที ่ ๓  พฤษภาคม   ๒๕๔๙          ๔)  ประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  เมื่อวนัที ่  ๔  พฤษภาคม   ๒๕๔๙        ๕)  ประชุมคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืง  จํานวน  ๓  คร้ัง  ครั้งที ่๑  เมื่อวนัที ่๒๓  มิถุนายน ๒๕๔๙   
คร้ังที่  ๒  เมื่อวันที ่ ๑๒   กันยายน   ๒๕๔๙  และครั้งที ่ ๓   เมื่อวันที ่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๙  
โดยท่ีประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมืองไดมีมตเิหน็ชอบผังเมอืงรวม
ชุมชนพานทอง – หนองตําลึง     จังหวัดชลบุรี     โดยใหนําขอคิดเห็นขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ไปแกไขปรับปรุง แลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาตอไป  ดังนี ้
                    ๑. ใหกําหนดระยะถอยรนริมทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๑๒๗  ตามแนวขนาน  ๒  
ฟากถนนขางละ ๑๐๐ เมตร 
                 ๒. ใหปรับเพิ่มพืน้ที่สีมวงบริเวณหมายเลข ๔.๔ จากเดิม๗๖๓ไร (เฉพาะพืน้ที่ 
นิคมอุตสาหกรรมพานทอง) เปน ๑,๙๔๘.๐๙ ไร  (พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพานทองและ 
บริเวณโดยรอบ) 
              กรมโยธาธิการและผงัเมืองไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชุมชนพานทอง –  
หนองตาํลึง  จงัหวัดชลบุรี   ตามขอคดิเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว   
 จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๒ ต.ค.๔๙ 
วาระที่ ๔.๓ 
หนา ๑๗ - ๑๙ 
 



๒ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ 

              คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว การพิจารณาผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – 
หนองตําลึง ไดผานการพิจารณาของคณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง 
กล่ันกรองอยางรอบคอบจํานวนหลายครั้งโดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะอนกุรรมการฯ และกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ แลว  ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง มีมติเห็นชอบผังเมอืงรวม
ชุมชนพานทอง – หนองตาํลึง  จังหวดัชลบุรี  ตามที่คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณา
ดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  โดยดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบญัญัติ
การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ตอไป 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนพานทอง–หนองตําลึง     จังหวัดชลบุรี   ตามที่  

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ โดยดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

 
เร่ือง   ผังเมืองรวมชุมชนกยุบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ
            ผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนผังพื้นที่เปดใหมยังไมเคยมี
การวางผังมากอนมีพืน้ที่ประมาณ ๙๘.๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๖๑,๔๓๖.๘๕ ไร   
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลกุยบุรีและพืน้ที่ตําบลสามกระทาย      ตําบลหาดขาม    และ
ตําบลกยุเหนือ    อําเภอกยุบรีุ   จังหวดัประจวบคีรีขันธ  โดยไดดาํเนินการตามขัน้ตอนของ 
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดังนี้คือ    ๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ดานผังเมืองของกรมฯพิจารณาผังราง  เมื่อวันที ่๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙   ๒) ประชุมอนุ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองเมื่อวันที ่๘  มีนาคม ๒๕๔๙  
๓) โฆษณาทางวิทยแุละหนังสือพิมพ (ไมนอยกวา  ๗ วัน) ระหวางวันที๕่ - ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๔๙      ๔)  ปดประกาศแผนที ่แผนผัง  และขอกําหนด (ไมนอยกวา ๑๕ วัน)  ระหวาง
วันที ่๑๒ - ๒๗  มิถุนายน ๒๕๔๙     ๕) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ เมื่อวันที่ ๒๙  
มิถุนายน ๒๕๔๙     ๖)  ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เมื่อวันที ่๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๙    ๗)ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมือ่วันที ่๑๕  กันยายน  
๒๕๔๙    โดยท่ีประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมืองไดมีมตเิหน็ชอบ
ผังเมืองรวมชมุชนกยุบุรี จังหวดัประจวบครีีขันธ  โดยใหนําขอคิดเหน็และขอเสนอแนะของ
คณะอนกุรรมการฯ   ไปแกไขปรับปรงุแลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณา
ตอไป  ดังนี ้
                 ๑. ใหพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตผัง 
                 ๒. เนื่องจากพื้นทีผั่งมีถนนเพชรเกษมผานกลางตลอดแนวเหนือ – ใตเห็นควร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๒ ต.ค.๔๙ 
วาระที่ ๔.๔ 
หนา ๑๙ - ๒๒ 



๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
ใหสํานักวิศวกรรมฯ  ศึกษาความเหมาะสมวาควรกาํหนดจดุกลับรถบนถนนเพชรเกษม
บริเวณใด  เพื่อใหบริการแกประชาชนที่จะเขาถึงพื้นที่ชุมชนอยางปลอดภัย 
                ๓.ใหทบทวนการกําหนดวตัถุประสงคกับนโยบายการวางผังเมืองอีกครัง้หนึง่ 
           กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ  ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว   
 จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

               คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรุปดังนี ้
                ๑. คณะกรรมการฯ  มีขอสังเกตวา การกําหนดวัตถุประสงค  วิสัยทัศน  การ
วิเคราะหดานการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมและขนสง  และขอกําหนดควรจะตอง 
พิจารณาใหมคีวามสัมพันธและสอดคลองกัน  การแยกบทวิเคราะหในแตละเรื่องอาจจะ
ไมสอดคลองสัมพันธกัน 
          ๒.เอกสารการวางและจดัทําผัง ควรจัดทาํใหเปนรูปแบบทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกัน 
สําหรับผังพื้นที่เปดใหมหากจะพัฒนารูปแบบการวางและจัดทําผังใหมคีวามละเอียดและ
ชัดเจนยิ่งขึน้  ก็ควรจดัทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  อาทิ  เร่ือง  การกําหนดวัตถุประสงค
ของการวางผังในพื้นทีใ่หม  ไมควรใหมีรูปแบบมาตรฐานตางกัน 
                ๓.ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี  
จังหวดัประจวบคีรีขันธ  ตามที่คณะอนกุรรมกรผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง และ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  โดยดาํเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนกุยบุรี  จังหวัดประจวบครีีขันธ  ตามทีค่ณะ 
                           อนุกรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณาดานผงัเมือง    และกรมโยธาธิการและ

ผงัเมืองเสนอ  โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๓ เร่ือง  ผังเมืองรวมชุมชน กม. ๕  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
           ผังเมืองรวมชุมชน กม. ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนผังพื้นที่เปดใหม ยังไม
เคยมีการวางผงัมากอน   มีพื้นที่ประมาณ ๕๘.๐๗ ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  
๓๖,๒๙๓.๗๕  ไร    ครอบคลุมพื้นที่ เขตเทศบาลตําบล กม. ๕ และบางสวนของพื้นที่
ตําบลอาวนอย อําเภอเมอืงประจวบคีรีขันธ จังหวดัประจวบคีรีขันธ    โดยไดดําเนนิการ
ตามขั้นตอนของ  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดงันี้คือ  ๑) ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ พิจารณาผงัราง  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม 
๒๕๔๘    ๒) ประชุมอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมือง  
เมื่อวันที ่๘ มีนาคม  ๒๕๔๙   ๓) โฆษณาทางวิทยแุละหนังสือพิมพ    (ไมนอยกวา ๗ วัน)  
ระหวางวันที ่๑ - ๗  มิถุนายน ๒๕๔๙      ๔)  ปดประกาศแผนที ่  แผนผัง  และขอกาํหนด 
(ไมนอยกวา ๑๕ วัน)  เมื่อวนัที่   ๘-๒๒   มิถุนายน ๒๕๔๙     ๕)  ประชุมคณะทีป่รึกษา
ผังเมืองรวมฯ   เมื่อวันที ่๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙    ๖)  ประชุมรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน  เมื่อวันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙     ๗)ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดมีมติเหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชน กม. ๕     จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ    โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯ  ไปแกไข
ปรับปรุง  แลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี ้
                       ๑. เห็นชอบกบัแนวคิดทีใ่หเปนผังอนุรักษและสงวนรักษาพื้นทีเ่กษตรกรรม 
รักษาธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

๒.  ใหทบทวนการกําหนดแนวถนนโครงการสาย  ก ๒  อีกครั้ง   เพราะเมือ่ 
มองจากจุดชมวิวบนเขานอยแลวควรดูสวยงาม 

๓.  ใหทบทวนการกําหนดวัตถุประสงคกับนโยบายการวางผังเมืองอกีครั้งหนึ่ง 
               กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดาํเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชุมชน 
กม.๕  จังหวดัประจวบคีรีขันธ  ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว    

                จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชน กม. ๕  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตามที ่
คณะอนุกรรมการผงัเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ  โดยดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป  

 
 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๒ ต.ค.๔๙ 
วาระที่ ๔.๕ 
หนา ๒๒ - ๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๔ เร่ือง  ผังเมืองรวมชุมชนไรใหม - ไรเกา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
                ผังเมืองรวมชุมชนไรใหม – ไรเกา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนผังพื้นที่เปดใหม 
ยังไมเคยมกีารวางผังมากอน   มีพื้นที่ประมาณ  ๕๘.๓๘  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 
๓๖,๔๘๗.๐๕ ไร  ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลไรใหม  เทศบาลตําบลไรเกา  และพื้นที่
บางสวนของตําบลศิลาลอย    ตําบลศาลาลัย    ตําบลไรเกา  และตาํบลไรใหม   กิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดังนี้คือ     ๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของ
กรมฯพิจารณาผังราง  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๔๘        ๒) ประชมุคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาํผังเมือง  เมื่อวันที ่๓ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘     
๓) โฆษณาทางวิทยแุละหนังสือพิมพ (ไมนอยกวา ๗ วัน)  ระหวางวนัที ่๕ - ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๔๙      ๔)  ปดประกาศแผนที ่  แผนผัง  และขอกําหนด (ไมนอยกวา ๑๕ วัน)   
ระหวางวันที ่๑๒ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙       ๕)  ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวมฯ เมื่อ
วันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙    ๖) ประชมุรับฟงความคดิเหน็ของประชาชน  เมื่อวันที่ ๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๙    ๗)ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที่ 
๑๕  กันยายน  ๒๕๔๙    โดยที่ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
ไดมีมติเหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชนไรใหม - ไรเกา   จังหวัดประจวบคีรีขันธ     โดยใหนํา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯไปแกไขปรับปรุง  แลวนาํเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาตอไป  ดังนี ้
                  ๑.ใหพิจารณาความเหมาะสม  เร่ืองการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตผงั 
                  ๒.ใหพิจารณาความเหมาะสม   เร่ืองการกาํหนดพืน้ที่ชุมชนบริเวณที่วาการ
อําเภอเพื่อรองรับความเจริญในอนาคต 
                   ๓.ใหทบทวนระบบโครงขายจราจรในชุมชน   โดยเฉพาะบริเวณแนวถนนสาย 
ก ๑ และบรเิวณถนนเพชรเกษมชวงที่ผานชุมชน โดยเนนความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
และไมกอใหเกิดการตัง้ถ่ินฐานไปตาม   ๒   ฝงของถนน    
                   ๔.ใหทบทวนการกําหนดวัตถุประสงคกับนโยบายการวางผังเมืองอกีครั้งหนึ่ง 
                  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชุมชน 
ไรใหม - ไรเกา จังหวดัประจวบคีรีขันธ ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว       

                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ     โดยสรุป ดังนี ้
                ๑. การกําหนดศูนยกลางชุมชนโดยสนับสนนุใหเปนที่อยูอาศัยหนาแนนทั้งสอง
ฟากของถนนเพชรเกษม จะทําใหเกิดปญหามากขึ้น  แมวาสภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๒ ต.ค.๔๙ 
วาระที่ ๔.๖ 
หนา ๒๔ - ๒๗ 



๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 จะมีการอยูอาศัยหนาแนนนอยสองขางถนนซึ่งเปนปญหาที่ปฏิเสธไมได   อาจยอมให
ไดเพียงกําหนดใหเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
ตามสภาพปจจบุัน   โดยไมควรกําหนดใหเปนเขตที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)  
จะทําใหเพิ่มปญหามากขึ้น  ฉะนั้น  ควรตองอาศัยประโยชนดานการผงัเมืองเพื่อชวยช้ีนํา
แนวทางการพัฒนาใหออกจากถนนเพชรเกษมไปอยูฝงใดฝงหนึ่ง เพื่อมิใหปญหาที่เปนอยู
ปจจุบนัรุนแรงกวาเดิม  จึงไมควรกําหนดเขตที่อยูอาศยัหนาแนนปานกลาง (สีสม) ทั้งสอง
ฝงของถนนเพชรเกษม   
               ๒. ผังเมืองรวมชุมชนไรใหม – ไรเกา     ครอบคลุมพื้นที่  ๒  เขตเทศบาล  แต
กําหนดใหพื้นที่ชุมชนมีศูนยกลางเดียว  จึงเปนการวิเคราะหและกําหนดศูนยกลางของ
ชุมชนเมืองมีขอคลาดเคลื่อนตั้งแตตนไมเปนไปตามทฤษฎีและหลักการที่ควรจะตองกําหนด 
ใหมีสองศูนยกลาง  อาจเปนศูนยกลางใหญ – เล็ก ตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที ่
               ๓. การกําหนดศูนยกลางของชุมชนครอบคลุมพื้นที่สองขางของถนนเพชรเกษม
และเปนแนวยาวไมสมควร  ตองวางผังโดยการชี้นําใหศูนยกลางชุมชนถอยหางออกไป  และ
กําหนดใหมีถนนทางเลี่ยงเมือง  (By  Pass)  รองรับ 
               ๔. คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว เห็นวา ผังเมืองรวมฯ นี้ ไดผานการ
พิจารณาของคณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมของจังหวดั  มกีารรับฟงความคดิเห็นของประชาชน
ในเบื้องตน  และคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ 
ทั้งสองคณะไดพิจารณากลั่นกรองแลว   ที่ประชุมเสียงสวนมากจงึเหน็ชอบผังเมืองรวม
ชุมชนไรใหม – ไรเกา จังหวดัประจวบคีรีขนัธ ตามที่คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมืองและกรมโยธาธกิารและผังเมอืงเสนอ โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.๒๕๑๘  ตอไป 
                สําหรับกรณีขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการผังเมือง(นายอุทิศ  ขาวเธียร  
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และนายพงศสีห  
ชุมสาย ณ อยุธยา) เห็นควรใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง  (สีสม) ควรอยูดานเดียวของถนนเพชรเกษม  ควรกําหนดใหมีศูนยกลางชุมชน
สองศูนยกลาง  โดยไมควรใหศูนยกลางชุมชนอยูสองขางของถนนเพชรเกษม  และกําหนด
แนวถนน By  Pass รองรับ  นั้น  ใหผูวางผังโดยสํานกัผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  กรม
โยธาธิการและผังเมืองรับไปพิจารณา  โดยประสานหารือกับกรรมการผังเมือง  (นายพงศสีห  
ชุมสาย ณ อยุธยา) 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนไรใหม – ไรเกา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตามที ่ คณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมอืง  และกรม 

 



๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 
 

๑.๕ 

                              โยธาธิการและผงัเมืองเสนอ   โดยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการเทาท่ีสามารถดําเนินการได      และ
ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ   (ปรับปรุงครัง้ท่ี   ๒) 
               ผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   ประกาศเปนกฎกระทรวง ฉบับที่  
๙๒   (พ.ศ. ๒๕๓๓ )  ใชบังคับเมื่อวันที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๓  ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๘  
ตอมาไดมีการปรับปรุงผัง คร้ังที่ ๑ และไดประกาศเปนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๔  (พ.ศ. 
๒๕๔๒)  เมื่อวันที ่๒๐  ธันวาคม  ๒๕๔๒  ถึงวันที ่๑๙  ธันวาคม ๒๕๔๗    และไดขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีก ๑  ป  จํานวน ๒ คร้ัง  จะสิ้นสดุอายุการใชบงัคับใน  
วันที ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ กรมโยธาธิการและผังเมอืงโดยสํานกังานโยธาธกิารและผงัเมือง
จังหวดัศรีสะเกษไดดําเนนิการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตามลําดับ   ดงันี้คือ   ๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  เมื่อวันที ่ 
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๔๘    ๒)  โฆษณาทางวิทยแุละหนังสือพิมพ  เมื่อวันที ่๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๙      ๓)   ปดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไมนอยกวา ๑๕ วนั)  เมื่อวันที ่  ๑ – ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๙    ๔)   ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ  
เมื่อวันที ่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙     ๕)  ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่  
๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙    ๖)  ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและ
จัดทําผังเมือง เมื่อวันที ่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙      ๗)  ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาดานผังเมือง จํานวน ๒ คร้ัง  คร้ังที่ ๑  เมื่อวันที ่๒๐ ตุลาคม  ๒๕๔๙  และครั้งที่ ๒  
เมื่อวันที ่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙   ซ่ึงที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ  
จังหวดัศรีสะเกษ  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)   โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอน ุ
กรรมการผังเมืองฯไปปรับปรุงกอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ   ผังเมืองเพื่อพจิารณา
ตอไป  ดังนี ้
                ๑. เห็นควรคงพืน้ที่การใชประโยชนที่ดนิหมายเลข ๗.๘ เปนที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
                ๒.  ใหทบทวนขอหามในทีด่ินประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนนอยปานกลางและที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
                  กรมโยธาธิการและผังเมอืงโดยสํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัศรีสะเกษ
ไดดาํเนนิการแกไขปรับปรงุรางผังเมอืงรวมเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ (ปรับปรุงครั้งที ่
๒)   ตามขอคดิเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง
เรียบรอยแลว     

 จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพจิารณา 

 
 
 

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๖ พ.ย.๔๙ 
วาระที่ ๔.๔ 
หนา ๙ - ๑๓ 



๘ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ    โดยสรุปดังนี ้
               ๑. กรณีพืน้ที่ที่กอสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     กฎกระทรวงผังเมอืงรวม

เมืองศรีสะเกษฉบับเดิม  กําหนดไวเปนทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการฯ (สีเขียวออน)  

แตไดกอสรางในชวงที่กฎกระทรวงฯ หมดอายุการใชบังคับ  ในความเห็นของคณะอนุ 

กรรมการผังเมืองฯ จึงเห็นควรใหคงเปนทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการฯ(สีเขียวออน) 

ตามผังฉบับเดิมดวยเหตุผลที่หนวยราชการไมควรไปสรางในพื้นที่ที่หามเสียเอง จึงไมควร

เปลี่ยนเปนทีด่นิประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ใหตามการใชประโยชนที่ดิน

ปจจุบนั อยางไรกต็ามสถาบนัการศกึษาฯ ดังกลาวก็ยงัดําเนนิการตอไปได  ตามขอกฎหมาย

มาตรา  ๒๗ วรรค  ๒  ของพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

              ๒. ปญหาเรื่องผังขาดอายุการใชบังคับ  ควรตองหาวิธีการดาํเนินการแกไข หรือ

อาจตองแกไขกฎหมายผังเมือง  สําหรับการกอสรางสถานที่ราชการในพื้นที่ที่ไมถูกตอง

ตามที่ผังเมืองกําหนด  ควรจะตองเสนอใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

ใหถูกตองกอนที่จะดําเนินการกอสราง 

               ๓. การกําหนดการใชประโยชนที่ดินในทางผงัเมือง เพื่อควบคุมการใชประโยชน

ที่ดินภาคเอกชน สําหรับภาครัฐจะไมควบคุมเนื่องจากรัฐเปนผูกําหนดนโยบาย หากมี

การควบคุมจะทําใหเกิดประเด็นปญหา ซ่ึงเปนหลักการกาํหนดยานการใชประโยชนที่ดิน  

และกรณีการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของรฐัใหเพิม่ขึ้นในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

การกําหนดการใชประโยชนที่ดินในทางผงัเมืองจะตองเอ้ืออํานวย เพื่อสนับสนนุการเจริญ 

เติบโต  ทั้งทางดานเศรษฐกจิ สังคม  และการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายหลกัของรัฐ  

               ๔. การกอสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เปนงบประมาณการลงทุนของ

ภาครัฐทั้งหมด  มิใชประโยชนทางธุรกิจของเอกชนรายใดรายหนึ่ง  เปนการลงทุนภาครัฐ

เพื่อประโยชนดานการศึกษาของประชาชนสวนรวม  เปนประโยชนดานสาธารณะของทาง

ราชการ จึงควรมีขอกําหนดที่เปนเงื่อนไขยกเวนให เพราะในอนาคตอาจตองมีการสงเสริม

และขยายการศึกษาใหทันสมัยยิ่งขึ้นตอไปได 
               ๕. คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว       เหน็ชอบผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ  
จังหวดัศรีสะเกษ  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)    ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ     และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ        สําหรับกรณีการใชประโยชนที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ  เห็นควรใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน)  คงเดิม  โดยมีเงื่อนไขใหแกไขปรบัปรุง
ขอกําหนดบริเวณหมายเลข  ๗.๘ เฉพาะพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ตาม
ขอบเขตที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดใหใชประโยชนเปนทีด่ินประเภทสถาบนั 

 



๙ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๖ 
 
 
 
 
 

การศึกษาไดดวย   และใหดาํเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  

ตอไป 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ปรับปรงุครัง้ท่ี  ๒ )   
ตามที่คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมือง   และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหแกไขปรับปรงุขอกําหนดการใช
ประโยชนท่ีดนิประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)  บริเวณหมายเลข ๗.๘  เฉพาะพื้นท่ีบริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ   ตามขอบเขตท่ีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
กําหนดใหใชประโยชนเปนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษาไดดวย และให
ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมอืง  พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

เร่ือง    ผังเมืองรวมชุมชนบานคาย – มาบขา   จังหวัดระยอง 
                ผังเมอืงรวมชุมชนบานคาย – มาบขา   จงัหวัดระยอง     เปนผังพืน้ที่เปดใหม
ดําเนินการวางผังครั้งแรก  ครอบคลุมพืน้ที ่ ๒๑๙.๕  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวยพืน้ที่ของ
ตําบลหนองละลอก  ตําบลบานคาย  ตําบลบางตะพาน  และบางสวนของตําบลบางบุตร   
ตําบลซากบก  ตําบลตาขัน  อําเภอบานคาย   ตําบลนิคมพฒันา  และบางสวนของตาํบลมาบขา  
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  และบางสวนของตาํบลทับมา  และตําบลน้ําคอก  อําเภอเมืองระยอง  
โดยไดดําเนนิการตามขัน้ตอนของ  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดังนีค้ือ   
๑)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  เมื่อวันที ่๑๔  มิถุนายน   ๒๕๔๘  
๒)  ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมือง  เมือ่วนัที่  
๓ พฤศจกิายน  ๒๕๔๘         ๓)  โฆษณาวิทยแุละหนงัสือพิมพ  วนัที ่  ๘ - ๑๔  มิถุนายน
๒๕๔๙    ๔)   ปดประกาศ  ๑๕  วัน  ตั้งแตวันที ่ ๑๕ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๙   ๕) ประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ   เมื่อวนัที ่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙     ๖)  ประชุมรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชน   เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙    ๗)  ประชุมคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   จํานวน  ๒  ครั้ง  คร้ังที่  ๑  เมื่อวนัที ่   ๓๑  
ตุลาคม ๒๕๔๙  ที่ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมืองมีมตใิหผูวางผัง
นําผังเมืองรวมชุมชนบานคาย – มาบขา  จังหวดัระยอง  ไปปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ดังนี ้
                  ๑.ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปหาขอสรุปในประเด็นการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรม
ในเขตวางผังทีไ่มสอดคลองกบัการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมของผงัเมืองรวมจังหวดัระยอง 
                  ๒. ใหตรวจสอบขอมูลในเอกสารหนา ๔ - ๕ แสดงพืน้ที่อุตสาหกรรมในปจจุบัน
กับหนา ๕ - ๑๓ แสดงพื้นทีอุ่ตสาหกรรมในอนาคต  ขอมูลมีความคลาดเคลื่อนหรือไม 
                    กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรางผังเมืองรวมชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๑๓ - ๑๗ 
 
 



๑๐ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 บานคาย - มาบขา  จังหวัดระยอง  ตามขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ  โดยผู
วางผังไดดําเนนิการปรับการใชประโยชนทีด่ินประเภทอตุสาหกรรมและคลังสินคา  (สีมวง)
ในเขตผังฯใหสอดคลองกับผังเมืองรวมจังหวัดระยองและตรวจสอบขอมูลพื้นที่อุตสาหกรรม
ในปจจุบนัและในอนาคตถกูตองแลวและนาํเสนอคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ คร้ังที่  ๒   เมื่อ
วันที ่  ๒๖   ธันวาคม    ๒๕๔๙    ที่ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ     มีมติเห็นชอบราง 
ผังเมืองรวมชุมชนบานคาย – มาบขา จังหวัดระยอง  และใหนําเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาตอไป    
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                  คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ     โดยสรุปดังนี ้
                ๑.คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตวาตามวัตถุประสงค  ตองการใหมีพื้นที่ 
อุตสาหกรรมที่ตอเนื่องกับการเกษตร เปนอุตสาหกรรมสะอาด  พืน้ที่ที่อยูใกลแหลงน้ํา  
อางเก็บน้ําที่มบีริเวณอุตสาหกรรมอยูใกล  จะตองเขมงวดในการกํากับดูแลของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  และผังเมืองรวมชุมชนบานคาย - มาบขา  เปนผังใหมสภาพของพื้นที่ยังอยู
ในสภาพทีด่ ีควรจะตองมีขอกําหนดใหเขมในการใชประโยชนทีด่ินประเภทอุตสาหกรรม 
และเพื่อปองกนัผลกระทบจากมลพิษที่อาจมีเพิ่มสูงขึ้น   ควรมีเงื่อนไขใหมีขอกําหนด

หามประเภทอตุสาหกรรมหนักหรือประเภทที่มีมลภาวะสูงและมีผลกระทบรายแรง  ไม

ควรใหดาํเนินการ 
                 ๒.ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบานคาย–มาบขา จังหวดั

ระยอง ตามที่คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง และกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองเสนอ  และใหแกไขปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินคาใหมีเงื่อนไขเปนขอกําหนดเพิ่มเติม หามประเภทอุตสาหกรรมหนกั  หรือ
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูงและมผีลกระทบรายแรง  ควรใหมีไดเฉพาะประเภท
อุตสาหกรรมทีส่ะอาด เพื่อบริการชุมชน บริการสาธารณะ หรือเพือ่สนับสนนุการอุปโภค 
บริโภค  หรือการทองเที่ยวของชุมชน   หรือที่เก็บคลังสินคา  เปนตน และใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘  ตอไป 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนบานคาย–มาบขา จังหวัดระยอง ตามที่คณะ 
อนุกรรมการผงัเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ         
ผังเมืองเสนอและใหแกไขปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภท    
อุตสาหกรรมและคลังสินคาใหมีเงื่อนไขเปนขอกําหนดเพิ่มเติมหาม
ประเภทอุตสาหกรรมหนัก หรือประเภทอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูง   

 



๑๑ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 
 

๑.๗ 

                         และมีผลกระทบรายแรง ควรใหมีไดเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมที่สะอาด  
เพื่อบริการชมุชน บริการสาธารณะ หรือเพื่อสนบัสนนุการอปุโภค  บริโภค 

   หรือการทองเที่ยวของชุมชน หรือท่ีเก็บคลังสินคาเปนตน  และใหดําเนินการ
ตามขัน้ตอนพระราชบัญญัตกิารผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

เร่ือง     ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี 
             (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๒)  
                ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  ประกาศ
เปนกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๓๘๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่ ๒๒  กันยายน  
๒๕๔๑  ถึงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๔๖ไดขยายอายกุารใชบังคับครั้งละ  ๑  ป    จํานวน  
๒   คร้ัง    หมดอายุการใชบังคับวันที่  ๒๑  กันยายน   ๒๕๔๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยสํานกังานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัชลบุรีไดดาํเนนิการปรับปรุงผังตามขัน้ตอนของ 
 พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดังนี้คือ  ๑)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ดานผังเมืองของกรมฯ  เมื่อวันที ่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘    ๒) ประชุมคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาํผังเมือง  เมื่อวันที ่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๔๘    
๓)  โฆษณาทางวิทย ุ  ตั้งแตวันที ่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ถึงวันที ่๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  
๔)  ปดประกาศ เชิญชวนประชาชน วันที ่ ๗ - ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   ๕)  ประชุมคณะที่
ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม   ๒๕๔๙    ๖)  ประชุมรับฟงขอคิดเหน็ของ
ประชาชน  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙    ๗)  ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมอืงเพือ่
พิจารณาดานผงัเมือง  เมื่อวันที่   ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙    โดยทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดมีมติเห็นชอบผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ
ชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  และใหนําขอคิดเห็นขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการฯ ไปแกไขปรับปรุง  แลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ตอไป  ดังนี ้
                ๑.ใหสํานกัวศิวกรรมการผังเมอืงตรวจสอบการกําหนดแนวถนนเชื่อมระหวาง
ถนนสาย จ.  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๗  อีกครั้ง 
                ๒.ใหสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและกองนิติการตรวจสอบขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินอีกครั้ง 
                 ๓.ใหเพิ่มขอมูลเกีย่วกับทาเรือแหลมฉบัง  และปริมาณสินคาที่เปนตู  ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
                 ๔.ใหผูวางผังตรวจสอบขอมูล และตารางตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ 
                 ๕.ใหผูวางผังตรวจสอบวา  ชวงที่ผังขาดอายุมีการละเมิดผังบางหรือไม 

 
 
 
 
 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๒ 
หนา ๗ - ๑๒ 
 



๑๒ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                           ๖.ใหผูวางผังเพิม่เติมมาตรการทางผังเมืองที่นํามาใชแกปญหาดานกายภาพ
ของชุมชน 
                   กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชลบุรีไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  
จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)  ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว   
                             จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                    คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรุปดังนี้ 
                 ๑. จังหวดัชลบุรีเปนทั้งเมืองอุตสาหกรรมและเมืองทองเที่ยว  ฉะนั้นการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมตองเครงครัดใหเขาไปอยูในเขตนิคมอตุสาหกรรมหรอืพื้นที่อุตสาหกรรม
ตามที่ผังเมืองกําหนด  หากมกีารกอสรางอุตสาหกรรมในพืน้ที่สีเขยีวจะทาํใหเกดิปญหา 
สําหรับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบังที่กําหนดไวเปนพื้นที่สีมวง
จะตองสงเสรมิสนับสนนุดานโครงสรางพืน้ฐานตางๆ ใหพรอม  สวนบริเวณพืน้ที่สีเขียวตอง
กํากับดแูลโดยเครงครดัอยาใหมีโรงงานอตุสาหกรรมที่มมีลภาวะเกดิขึน้ 
                  ๒. การเพิ่มพื้นทีอุ่ตสาหกรรมของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชมุชน 
แหลมฉบัง  ควรตองคํานึงถึงปญหาในอนาคตที่อาจเกดิขึ้น   ลักษณะการกําหนดการใช
ประโยชนที่ดนิประเภทอุตสาหกรรมบริเวณพืน้ที่ที่เพิ่มขึ้นนี ้  ควรมีเงื่อนไขปองกนัไวดวย   
และทางจังหวดัยืนยันวาในสวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่เพิม่พื้นที่ไมมากเปนบริเวณที่ตอเนื่อง
จากเขตอุตสาหกรรมเดิม  มีวัตถุประสงคตองการใหประกอบอุตสาหกรรมประเภทไมมี
ปญหาเรื่องมลภาวะ  เปนอตุสาหกรรมทีต่อเนื่องมกีารควบคมุส่ิงแวดลอม  จึงควรกําหนด
เปนเงื่อนไขไวดวยเพื่อเปนขอผูกพนัตอผูประกอบการในพื้นที่บริเวณนี ้
                  ๓.ที่ประชุมพิจารณาแลวเหน็ควรเพิ่มขอกําหนดเปนเงื่อนไขในพื้นที่อุตสาหกรรม
ที่ขยายเพิ่มขึน้ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ      และมีมตเิหน็ชอบผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวดัชลบุรี(ปรับปรุงครั้งที่  ๒)ตามที่คณะอนกุรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืง และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหแกไขปรับปรุง
ขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินประเภทอตุสาหกรรมและคลังสินคา  บริเวณพื้นที่ที่กําหนด
เพิ่มเติมใหม   ใหมีขอกําหนดหามประเภทอุตสาหกรรมหนักหรือประเภทอุตสาหกรรมที่มี
มลภาวะสูงและมีผลกระทบรายแรง  ควรใหมไีดเฉพาะประเภทอตุสาหกรรมที่สะอาดเพือ่
บริการชมุชน  บริการสาธารณะ  หรือเพื่อสนับสนนุการอุปโภคบริโภค  หรือการทองเทีย่ว
ของชุมชน  หรือที่เก็บคลังสินคา  เปนตน  และใหดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 
 

 



๑๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๘ 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัด
ชลบุรี  (ปรับปรุงครัง้ท่ี ๒)  ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง     และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหแกไขปรับปรงุ
ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทอตุสาหกรรมและคลังสินคา    
บริเวณพื้นท่ีท่ีกําหนดเพิ่มเตมิใหม       ใหมีขอกําหนดหามประเภท
อุตสาหกรรมหนักหรือประเภทอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูง   และมี
ผลกระทบรายแรง    ควรใหมีไดเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมที่สะอาด     
เพื่อบริการชุมชน    บริการสาธารณะ   หรือเพื่อสนับสนุนการอุปโภค
บริโภค    หรือการทองเที่ยวของชุมชน  หรือท่ีเก็บคลังสินคา  เปนตน  
และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ตอไป 

 
เร่ือง       ผังเมอืงรวมเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   (ปรับปรงุครั้งท่ี  ๒)

                 ผังเมืองรวมเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   ประกาศเปนกฎกระทรวงไปแลว   ๒ 
ฉบับ  คือ  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  และกฎกระทรวง  ฉบับที ่  ๔๔๑  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)  มีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๓  ถึงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
๒๕๔๘ ไดขยายอายุการใชบังคับครั้งละ  ๑ ป  จํานวน  ๒  คร้ัง  หมดอายุการใชบังคับ
วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๐    กรมโยธาธิการและผังเมอืง   โดยสํานกังานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดัยะลาไดดําเนนิการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  
๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดังนี้คือ  ๑)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ เมื่อ
วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗      ๒)  ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสาน 
งานวางและจัดทําผังเมือง  เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๔๙     ๓)  โฆษณาทางวิทยุ  
หนังสือพิมพ  ตั้งแตวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ถึงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๔๙     ๔)  ปดประกาศเชิญ
ชวนประชาชน  วันที่  ๗ - ๒๑  กันยายน  ๒๕๔๙    ๕)   ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวมฯ  
เมื่อวันที ่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๙      ๖)  ประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน  วนัที่ ๒๘  
กันยายน  ๒๕๔๙      ๗)   ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อ
วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙      โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน
ผังเมืองไดมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา  (ปรับปรุงครั้งที ่  ๒) โดย
ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของตรวจสอบขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดนิอีกครั้งหนึง่กอนนาํเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป 
                       กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัยะลาได
ดําเนินการตรวจสอบขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิผังเมืองรวมเมืองยะลา  จงัหวดัยะลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ 
วันที่ ๘ ก.พ. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๒ 
หนา ๖ - ๘ 
 
 



๑๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๙ 

(ปรับปรงุครั้งที่ ๒)  ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง
เรียบรอยแลว   
                      จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองยะลา  จังหวัดยะลา (ปรับปรงุครั้งท่ี ๒)  ตามท่ี
คณะอนุกรรมการผงัเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ  โดยดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง        ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย   (ปรับปรงุครั้งท่ี  ๒) 
                 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ประกาศเปนกฎกระทรวง 
ไปแลว จํานวน  ๒  ฉบับ  คือ  กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๗๑  (พ.ศ. ๒๕๓๒) และกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๔๒  ถึงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ ไดขยายอายุการใชบังคับครั้งละ  ๑ ป  จํานวน  ๒  คร้ัง หมดอายุ
การใชบังคับวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๔๙ กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายไดดําเนนิการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ  พ.ร.บ. 
การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดังนี้คือ  ๑) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองหนองคายเพื่อพิจารณาผังราง  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๙   ๒)  ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๔๙   
๓)  โฆษณาหนังสือพิมพและวิทยุ (ไมนอยกวา ๗ วัน)  ระหวางวันที่  ๙ - ๑๕ สิงหาคม  
๒๕๔๙    ๔)  ปดประกาศเชิญชวนประชาชน  ระหวางวันที่  ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙  
๕)  ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙    ๖)  ประชุม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เมื่อวันที ่๑ กันยายน  ๒๕๔๙     ๗) ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙      ๘) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาประสานการวางและจัดทําผังเมอืง  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ   ๙)ประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๔๙  
โดยที่ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมือง       เพื่อพจิารณาดานผังเมืองไดมีมติเหน็ชอบราง
ผังเมืองรวมเมอืงหนองคาย  จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) และใหนําขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  ไปแกไขปรับปรุง    แลวนําเสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี้ 
                     ๑.ใหปรับการนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองใหกระชับขึ้น
กวาเดิม 
                   ๒.ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินอีก
คร้ังหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ 
วันที่ ๘ ก.พ.๕๐ 
วาระที่ ๔.๓ 
หนา ๘ - ๑๐ 



๑๕ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑.๑๐ 

 

 

                     กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองคายไดดําเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒)  ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน 
ผังเมืองเรียบรอยแลว   

                      จึงเสนอคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม          เห็นชอบผังเมืองรวมเมอืงหนองคาย    จังหวัดหนองคาย(ปรับปรงุครั้ง
ท่ี ๒)  ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   และกรม
โยธาธิการและผงัเมืองเสนอ   โดยดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง       ผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง  จังหวัดนราธิวาส  (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒)  
                  ผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)  ประกาศเปน
กฎกระทรวงไปแลว  ๒  ฉบบั  คือ  กฎกระทรวงฉบับที ่๙๕ (พ.ศ.  ๒๕๓๓) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๕๔  (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ขยายอายุคร้ังละ  ๑  ป  แลว  จํานวน  ๒  คร้ัง  หมดอายุการ
ใชบังคับวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๔๗  ผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง  จงัหวัดนราธิวาส  มี
พื้นที่เขตผังประมาณ  ๘๐.๘๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   ๕๐,๔๙๙.๘๘ ไร  
ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลกะลุวอเหนือ  และตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส   กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานกังานโยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวัด
นราธวิาส   ไดดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของพระราชบญัญัติการผังเมือง  พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดังนี้คือ  ๑)  ประชมุคณะกรรมการพจิารณาดานผังเมืองของกรมฯ  เมื่อ
วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๔๗  ๒)  ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
ประสานงานวางและจัดทําผังเมือง เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๘    ๓) โฆษณาทางวิทยุ  
หนังสือพิมพ  ตั้งแตวนัที ่ ๔ - ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๙      ๔)  ปดประกาศเชิญชวนประชาชน 
วันที ่  ๑๑ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๔๙       ๕)  ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  เมื่อวันที่  
๒๗  กันยายน  ๒๕๔๙    ๖)  ประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน  วนัที่  ๒๘  กันยายน  
๒๕๔๙     ๗)  ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืง  จาํนวน  ๓  คร้ัง  
คร้ังที่  ๑  เมื่อวันที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  คร้ังที่  ๒/๒๕๔๙  เมื่อวันที ่ ๒๖  ธันวาคม  
๒๕๔๙  และครั้งที่ ๓  เมื่อวันที ่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๐  โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมืองไดมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง  จังหวัด
นราธิวาส  (ปรับปรุงครั้งที ่ ๒)โดยใหผูวางผังแกไขขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)  ในพืน้ที่บริเวณหมายเลข  ๔.๑  ใหสามารถดําเนินกิจการ 
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกับโรงโมหนิไดโดยแจงเปนมตเิวยีนใหที่ประชุมคณะอนกุรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๐ 

วันที่ ๘ มี.ค. ๕๐ 

วาระที่ ๔.๑ 

หนา ๗ - ๑๐ 

 
 



๑๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ผังเมืองฯ พิจารณาเห็นชอบกอนจึงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ตอไป 
                   กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดันราธิวาส
ไดดําเนินการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ในพื้นที่บริเวณหมายเลข  ๔.๑  ใหสามารถดําเนินกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
โรงโมหินได  ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
เรียบรอยแลว   และไดเวียนแจงใหคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองได
ทราบและใหการรับรองแลว  เมื่อวันที ่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๐   
                     จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                     คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จังหวัด
นราธิวาส (ปรับปรุงครั้งที ่ ๒)  ตามที่คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืงและ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ กรณกีารใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข   ๔.๑ (บางสวน)  พื้นที่ประมาณ  ๒๐๖ ไร  
ตามขอบเขตที่เจาหนาที่ช้ีแจง      ใหใชประโยชนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม    ที่เกี่ยวเนือ่งกับ
โรงโมหินไดเฉพาะโรงงานลําดับที่ ๕๗ (๒)  (๓) (๓)  และลําดับที่ ๕๘  (๑) (๓)  ตามกฎหมาย
วาดวยโรงงานนั้น   ในการพิจารณาอนญุาตของจังหวัดนราธิวาสและทองถ่ินใหพิจารณา
ถึงผลกระทบตอเสนทางเสดจ็พระราชดําเนนิ   เนื่องจากพืน้ที่ในเขตผังมทีี่ตั้งของพระตาํหนกั
ทักษิณราชนิเวศนเปนประเดน็สําคัญ 

มติท่ีประชุม   ๑.  เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง   จังหวัดนราธิวาส   (ปรับปรุง

คร้ังท่ี  ๒)  ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและ   

กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ       และใหดําเนินการตามขั้นตอน

พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

                            ๒.กรณีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมบริเวณ
หมายเลข ๔.๑  (บางสวน)  พื้นท่ีประมาณ  ๒๐๖  ไร  ใหใชประโยชนเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม    ท่ีเก่ียวเนื่องกับโรงโมหินไดเฉพาะโรงงานลําดับท่ี 
๕๗ (๒) (๓)  และลําดับท่ี ๕๘  (๑)  (๓)  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานนั้น  
ในการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดนราธิวาสและทองถิน่  ใหพิจารณาถึง
ผลกระทบตอเสนทางเสด็จพระราชดาํเนนิ   เนื่องจากพืน้ที่ในเขตผงัมีท่ีตั้ง
ของพระตาํหนักทักษิณราชนิเวศนเปนประเด็นสําคัญ 

 
 

 



๑๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เร่ือง       ผงัเมอืงรวมเมืองปากพนงั     จังหวัดนครศรธีรรมราช   (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๒)  

               ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวดันครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่  ๒) ประกาศ
เปนกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙๗  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  ใชบังคับตั้งแตวนัที่  ๒๕  กุมภาพันธ  
๒๕๔๒  ถึงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  ขยายอายุคร้ังละ  ๑  ป  จํานวน  ๒ คร้ังแลว  
หมดอายุการใชบังคับวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๔๙ พื้นที่เขตผัง  ๕๙  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  ๓๖,๘๗๕  ไร  ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากพนัง และพื้นที่บางสวน
ของตําบลปากพนังฝงตะวนัตก   ปากพนังฝงตะวนัออก   บางพระหูลอง    และตาํบลบานเพิง  
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                กรมโยธาธิการและผังเมือง    โดยสํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดั
นครศรีธรรมราชไดดําเนนิการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ตามลําดับ  ดังนี้  คือ  (๑)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ เมื่อวันที่  
๑๗    มกราคม  ๒๕๔๘     (๒)  ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวาง
และจัดทําผังเมือง  เมื่อวันที ่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   (๓)  โฆษณาทางวิทย ุ หนังสือพิมพ  
ตั้งแตวนัที ่๓ – ๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘   (๔)   ปดประกาศเชิญชวนประชาชน  วันที ่ ๑๐ – ๒๕  
ตุลาคม  ๒๕๔๘   (๕) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ เมื่อวนัที ่๒๖ สิงหาคม  ๒๕๔๗  
(๖) ประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนวันที ่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘      (๗) ประชุม
คณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวันที ่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๘  
โดยที่ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง       ไดมีมติเหน็ชอบราง
ผังเมืองรวมเมอืงปากพนัง      จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  โดยใหนํา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯ ไปปรับปรุงกอนนําเสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการผังเมือง  ดังนี ้
                (๑) ใหปรับปรุงวิธีการนําเสนอผังฯ ใหม   โดยใหแสดงผังฉบับเดิมเปรียบเทียบ
กับผังปรับปรงุใหมจะไดเหน็ภาพของการเปลี่ยนแปลงทีชั่ดเจนพรอมเหตุผลประกอบ  
โดยส่ือดวยภาพมากกวาใชตวัอักษร 
                 (๒)ใหทบทวนพืน้ที่บริเวณหมายเลข ๗.๙ และ  ๗.๑๑ ที่ขอเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรมใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ      เพื่อทําอุตสาหกรรมตอเรือ
และกิจกรรมที่เกี่ยวของเพราะอาจเปนการเอื้อประโยชนใหเจาของที่ดนิเฉพาะราย  แตอาจ
ทําใหเกดิปญหากับผูประกอบการตอเรือไดนาจะหาพื้นทีใ่หมจดับริเวณอุตสาหกรรมตอเรือ
โดยเฉพาะ  เพื่อใหตอบสนองยุทธศาสตรของจังหวดัตอไป 
                  (๓) ใหตัดขอหามสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบรกิาร     ออกจากขอ
กําหนดการใชประโยชนที่ดินทุกประเภท      เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม พ.ร.บ.
สถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ควบคุมอยูแลว 
                   (๔) บริเวณที่ราชพัสดุ  ถาไมใชเพื่อสถาบันราชการแตเปนการใชเพื่อกจิการอื่น 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐ 
วันที่ ๙ เม.ย. ๕๐ 

วาระที่ ๔.๕ 

หนา ๑๖ - ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๘ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๑.๑๒ 

ควรกําหนดสใีหตรงกับกิจกรรม  จะไดไมเกิดการขัดแยงซึ่งตองมาขอแกไขในภายหลงั 
                (๕)ใหผูวางผังประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรือ่งระบบระบาย
อากาศภายในอาคารที่ใชเล้ียงนกซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก  เพื่อปองกนัการแพรระบาดของ
เชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นกับนก  ซ่ึงจะเปนปญหาตอคนได 
 กรมโยธาธิการและผังเมอืงโดยสํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวดั
นครศรีธรรมราชไดดําเนินการแกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)   ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว  
 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองปากพนัง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี  ๒)  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ   โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๓) 
              ผังเมอืงรวมเมืองเชียงใหม  ประกาศเปนกฎกระทรวง  ฉบับที ่๔๓๑  (พ.ศ.๒๕๔๒) 
เร่ิมใชบังคับเมื่อวันที ่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๔๒   หมดอายุการใชบังคับวันที ่  ๑๙  ธันวาคม  
๒๕๔๗   และขอขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปครั้งละ ๑ ป จํานวน ๒ คร้ัง  หมดอายุ
การใชบังคับในวันที ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙     กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัเชียงใหมไดดําเนนิการปรับปรุงผังตามขัน้ตอนของ พ.ร.บ.การ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามลําดับ ดังนี้คือ     (๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
คร้ังที่ ๖/๒๕๔๘ พิจารณาการประเมนิผลผังเมืองรวม วนัที ่ ๓   มิถุนายน   ๒๕๔๗        
(๒) ประชมุคณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมเมอืงเชยีงใหม พิจารณารางผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๓)  เบื้องตน  วันที่  ๑๒   มิถุนายน  ๒๕๔๙      (๓) ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมือง  คร้ังที่  ๙/๒๕๔๙ พิจารณารางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ปรับปรุง
คร้ังที่  ๓)วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๔๙    (๔) ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณา
ประสานงานวางและจัดทําผังเมือง    วนัที ่๒๗  ตุลาคม ๒๕๔๙    (๕)   โฆษณาทางวิทย ุ
และหนังสือพมิพ วันที ่๒๒ – ๒๘  กุมภาพนัธ ๒๕๕๐   (๖)  ปดประกาศแผนที่และแผนผัง 
วันที ่๑ - ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๐    (๗) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม วันที่ 
๑๖  มีนาคม ๒๕๕๐   (๘)  ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวันที่ ๑๗ –๑๘ 
มีนาคม  ๒๕๕๐  และ     (๙)  ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 
วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๓.๑ 
หนา ๑๕ - ๑๙ 



๑๙ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                   สําหรับการประชมุคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที ่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ปรับปรุง
คร้ังที่ ๓)  โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ 
ไปปรับปรุงกอนนาํเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี ้

 ๑.ใหเตรยีมขอมูลและเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท 
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ(สีมวงออน)เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอยทั้ง ๔ บริเวณ  
สําหรับตอบคําถามในที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
                   ๒.ใหเพิ่มเติมขอมูลการกําหนดความสูงของอาคารโดยเฉพาะบริเวณพืน้ที่
โดยรอบสนามบินนานาชาติจังหวดัเชยีงใหม 
                   ๓.ควรเพิ่มระบบขนสงมวลชน (Mass Transit) โดยทาํเปนขอมูลแยกตางหาก ทัง้นี้
อาจประสานขอมูลกับสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและการจราจร (สนข.) 
                   ๔.เห็นควรใหคณะอนกุรรมการผังเมืองไปตรวจสอบสภาพพืน้ที่จริง  เนือ่งจาก
เปนผังขนาดใหญและมีการเปลี่ยนแปลงหลายบริเวณอาจมีผลกระทบกับประชาชนจํานวนมาก 
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง   โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหมไดดาํเนนิการปรับปรุงแกไขรางผังเมืองรวมเมอืงเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) 
ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืงเสร็จเรยีบรอยแลว   
และคณะอนกุรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงของ
จังหวดัเชยีงใหม  เมื่อวันที่  ๒๑ - ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๐  แลว   โดยตรวจสอบสภาพพื้นที่
ผังเมืองรวมเมอืงเชียงใหมโดยรวม    พบวาในเขตชุมชนยังคงมีการขยายตวัอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบเทศบาลนครเชียงใหม  และสํารวจบริเวณชุมชน  ๒  บริเวณ  คือ 
                   ๑.เขตโบราณสถานบริเวณกําแพงเมืองชั้นนอก  ซ่ึงกําหนดเปนพื้นที่โบราณสถาน  
คือ  กําแพงดนิ  ทอดตวัตอจากแจงศรีภูมทิางดานทศิตะวันออกเฉยีงเหนือของกําแพงดิน  มี
ลักษณะโคงออมกําแพงดนิดานทิศใตมาบรรจบกับแจงกูเฮืองดานทิศตะวันตกเฉียงใต  มี
ระยะทางประมาณ  ๕  กิโลเมตร  พบวาสภาพปจจุบันมีประชากรบุกรุกเขาไปกอสราง
อาคารและพักอาศัยเปนจํานวนมาก     มีการเชาพื้นที่อยูอาศัย    การอยูอาศัยมีลักษณะที่
สลับซับซอนแตกตางหลากหลาย  บางพื้นที่มีการบริหารจัดการจากหนวยงานทองถ่ิน  เชน  
มีบานเลขที่    มีการใหบริการไฟฟา    น้ําประปา    บนพื้นที่กําแพงชั้นนอก   ลักษณะการ
บุกรุกพื้นที่กําแพงเมืองชั้นนอก   โดยเชาพื้นที่เปนที่อยูอาศัยและบางสวนสรางอาคาร
รานคา   มีการเจาะชองทางที่แนวกําแพงดินเพื่อใชเปนเสนทางสัญจร  การกอสรางอาคาร
ทับแนวกําแพงดิน 
                   ๒.บริเวณยานชมุชนเกาวัดเกตุ  เปนชุมชนเกาแกมีการสืบทอดการอยูอาศัย
อยางตอเนื่อง       มาเปนเวลานานหลายรอยปและยังคงสามารถรักษาสภาพความเปนยาน 
เกาแกไวไดในปจจุบัน  ความตองการของชุมชนใหยานวัดเกตุเปนเขตอนุรักษและเหน็ควร 

 



๒๐ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ใหภาครัฐดูแลเปนพิเศษ  ใหดํารงความเปนยานอยูอาศัยที่สงบรมเย็น  คงบรรยากาศเกาแก
ไวใหมากที่สุด  และพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                   คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรุปดังนี้ 
                    ๑.คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตวา  กรณีที่คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณา 
ดานผังเมืองออกไปตรวจสภาพพืน้ที่เหน็วา  บริเวณกําแพงดิน    จังหวัดเชียงใหม  สภาพ
ปจจุบันมีการบุกรุกของประชาชนเขาไปอยูอาศัย  มีการปลูกสรางบานเรือน  เห็นสมควร
แนะนําใหเทศบาลนครเชียงใหมพิจารณา  บริเวณพืน้ที่อนุรักษจะตองดาํเนนิการใหผูบุกรุก
ออกจากพืน้ที ่
                        ๒.เมื่อมีการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมใชบังคับหนวยงานตางๆ ที่มหีนาที่
เกี่ยวของจะตองถือปฏิบัติตามขอกฎหมายผังเมืองโดยเครงครัด   และทางทองถ่ินจะตอง
ออกขอบัญญัติตางๆ ของทองถ่ินใหสอดคลองกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกําหนดไวดวย   
โดยเฉพาะบริเวณพืน้ที่เขตอนุรักษซ่ึงมีผูบุกรุกทางเทศบาลนครเชียงใหมควรกําหนดแผนงาน
และมาตรการ  เพื่อยายผูบุกรุกบริเวณโบราณสถานออกไป 
                      ๓.คณะกรรมการฯ พจิารณาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  (ปรับปรุงครั้งที่  ๓)  
ตามขอมูลที่เจาหนาที่ช้ีแจงมกีารเปลี่ยนแปลงดานการการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลอง
กับศักยภาพของพื้นที่และขอเท็จจริงปจจบุันมีการขยายพื้นที่เขตอนุรักษ  แผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงสวนใหญยังคงเดิม      มีการปรับปรุงบางสวนใหสอดคลองกับการใช
ประโยชนที่ดินในอนาคต   รวมทั้งมีการปรับปรุงขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของกรมฯ ทีใ่ชในปจจุบนั  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีตเิหน็ชอบผังเมอืงรวมเมืองเชยีงใหม  
(ปรับปรงุครั้งที่  ๓)  ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณาดานผังเมอืงและกรม
โยธาธกิารและผังเมืองเสนอ  โดยดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  
๒๕๑๘  ตอไป  และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ไปพิจารณาดําเนินการ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม  (ปรับปรุงครั้งท่ี ๓)  ตามมติคณะอนุ  
กรรมการ ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   และกรมโยธาธิการและ 

                            ผงัเมืองเสนอ   โดยใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป    และใหหนวยงานที่เก่ียวของรับขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ 

 
 
 
 

 



๒๑ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๑๓ เร่ือง     ผังเมืองรวมเมืองแมสอด   จังหวัดตาก  (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒) 
                ผังเมืองรวมเมืองแมสอด   จังหวัดตาก    ประกาศเปนกฎกระทรวง    ฉบับที่  
๔๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒)  ใชบังคับเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๒  ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗  
และไดตออายกุารใชบังคับออกไปครั้งละ ๑  ป   จํานวน  ๒   คร้ัง  หมดอายุการใชบังคับ
ในวนัที่  ๑ กันยายน  ๒๕๔๙   กรมโยธาธิการและผังเมือง    โดยสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตากไดดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘ ตามลําดับ ดังนี้คือ   (๑)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
(พิจารณาเขตผัง)  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  (๒)  ประชุมคณะที่ปรึกษาฯครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๔๙  (๓)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  
(พิจารณาผังราง)   เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน   ๒๕๔๙    (๔)  ประชุมคณะที่ปรึกษาฯ  คร้ังที่  
๒  เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๕๐      (๕)  ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เมื่อ
วันที่ ๘  มีนาคม   ๒๕๕๐   และประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  
เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
                สําหรับคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง ไดประชุมพิจารณา
เร่ืองดังกลาว จํานวน ๒ คร้ัง    คร้ังที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๕๐   และครั้งที่  ๒  
เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๐   ซ่ึงที่ประชุมมีมติเหน็ชอบรางผังเมืองรวมเมืองแมสอด 
จังหวดัตาก (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองฯ ไปปรับปรุงแลวนําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาตอไป  ดังนี ้ 
(๑) เหน็ชอบที่ยังคงเขตปาไมตามมตคิณะรัฐมนตรีไวในเขตผังเมืองรวมเมืองแมสอดเพื่อให
คงสภาพพื้นทีป่าไมไว   (๒)  ใหผูวางผังจัดเก็บขอมูลชุมชนในเขตปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี
และนําเสนอแผนผังแสดงที่ตั้งชุมชน 
                  กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัตาก
ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมเมืองแมสอด  จังหวดัตาก  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พจิารณาดานผังเมอืงเสร็จเรยีบรอยแลว    

                    จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

                    คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรุปดังนี้ 
                    ๑.คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตเรื่อง  ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภท
อนุรักษปาไม   ซ่ึงมีที่ดินของเอกชนรวมอยูดวย  และมีขอกําหนดใหสรางอาคารไดมีความ
สูงไมเกิน  ๑๒.๐๐  เมตร  นั้น  จะทําใหสามารถสรางอาคารไดถึง  ๓  หรือ  ๔  ช้ัน  ไม
เหมาะสม  และตามขอมลูที่เจาหนาที่ช้ีแจงบริเวณชุมชน ที่มีอยูเดมิในเขตที่ดนิประเภท
อนุรักษปาไมของผังเมืองรวมเมืองแมสอด  จังหวดัตาก  มีอาคารที่สรางอยูเดิม  ไดแก 
โบสถ   วิหาร  ศาลาการเปรียญ  และบานเรือนราษฎรอยูอาศัย  โดยรวมแลวมีอาคารสูงไม 

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๓.๒ 
หนา ๑๙ - ๒๒ 



๒๒ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

๑.๑๔ 

 

เกิน  ๒ ช้ัน  เทานั้น  ฉะนัน้เพื่อควบคุมไมใหมีการสรางอาคารที่สูงกวานี้เพิ่มขึ้นในอนาคต  

และไมกระทบสิทธิของเอกชนผูครอบครองอยูเดิม  ควรแกไขขอกําหนดดังกลาวให

สามารถกอสรางอาคารไดสูงไมเกิน  ๙.๐๐  เมตร 

              ๒.คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นชอบผังเมอืงรวมเมืองแมสอด   จังหวัดตาก  

(ปรับปรุงครั้งที่  ๒)   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรม

โยธาธิการและผังเมืองเสนอ    และใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินประเภทอนรัุกษ

ปาไม  (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)  บริเวณพืน้ที่ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง

โดยชอบดวยกฎหมาย  กรณขีอกําหนด “การใชประโยชนเพื่อกอสรางอาคารใหมีความสูง

ของอาคารไมเกิน  ๑๒.๐๐  เมตร”  แกไขเปน  “...............ไมเกิน  ๙  เมตร”  แลวให

ดาํเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองแมสอด   จังหวัดตาก  (ปรับปรุงครัง้ท่ี ๒)   
ตามมต ิ คณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมืองและกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอและใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทอนุรักษปาไม  (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)  บริเวณพื้นท่ีซ่ึง
เอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  กรณีขอกําหนด  
“การใชประโยชนเพื่อกอสรางอาคารใหมีความสูงของอาคารไมเกิน  ๑๒  
เมตร”   แกไขเปน    “………ไมเกิน  ๙  เมตร”    แลวใหดําเนินการตาม      
ขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมชุมชนจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรธีรรมราช  (ปรับปรุงครัง้ท่ี ๑) 
               ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเปนกฎกระทรวง   
ฉบับที่ ๔๑๕  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  ใชบังคับเมื่อวันที่  ๒   กันยายน   ๒๕๔๒  ถึงวนัที่  ๑ 
กันยายน  ๒๕๔๗    และขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปครั้งละ ๑ ป จํานวน  ๒  คร้ัง  
หมดอายกุารใชบังคับในวนัที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙   กรมโยธาธิการและผังเมอืงโดย
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดันครศรีธรรมราชไดดําเนินการปรับปรุงผังตาม
ขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘     ตามลําดับ  ดังนี้คือ  (๑)  ประชุมคณะที่
ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ    วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗   (๒) ประชุมคณะ 
กรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ วันที่  ๔  เมษายน   ๒๕๔๘   (๓)  ประชุมคณะ 

   กรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองวันที่  ๒๔  สิงหาคม๒๕๔๘ 

(๔)  โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ  วันที่ ๓ – ๙ ตุลาคม ๒๕๔๘   (๕)  ปดประกาศ

แผนที่และแผนผัง  วันที่ ๑๐ – ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘    (๖) ประชุมรับฟงความคิดเหน็ของ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๒.๑ 
หนา ๑๔ - ๑๖ 



๒๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑๕ 
 

ประชาชนวนัที่  ๔  พฤศจกิายน  ๒๕๔๘     และ (๗) ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
     สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที ่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   และใหนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป   
                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                   คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  โดยสรุปดังนี ้
                 ๑.กรณีผังเมืองรวมที่มีการใชบังคับ ๔  ปแลว  เมื่อมีการประเมินผลผังแลว 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  หรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยที่ไมถือเปนสาระสําคัญ  
กรมโยธาธิการและผังเมืองควรมีหนังสือแจงแนวปฏิบัตไิปยังจังหวดัตางๆ  เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับ ผังเมืองรวมตอไปไดอีก  ๕  ป  ตาม
มาตรา  ๒๖  วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
                  ๒.คณะกรรมการฯ พิจารณาเหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชนจฬุาภรณ  จังหวดั
นครศรีธรรมราช  (ปรับปรุงครั้งที่  ๑)   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน
ผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบญัญัติ
การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘    ตอไป 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                            (ปรับปรุงครั้งท่ี   ๑)   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน   

ผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  2518   ตอไป 

 
เร่ือง       ผังเมอืงรวมเมืองตาคลี    จังหวัดนครสวรรค    (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๑ ) 
              ผังเมืองรวมเมืองตาคลี    จังหวัดนครสวรรค   ประกาศเปนกฎกระทรวง   ฉบบัที่   
๒๗๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ใชบงัคับตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม  ๒๕๓๙   ถึงวนัที่ ๘ ตุลาคม   ๒๕๔๔  
ไดขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงฉบับดังกลาวออกไปอกี ๕ ป     ตั้งแตวนัที่  ๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๔   ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙   และไดขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไป
คร้ังละ ๑ ป  ครั้งที่ ๑  จะสิ้นสุดการใชบังคบัในวนัที่ ๘ ตลุาคม  ๒๕๕๐   ยังสามารถขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับไดอีก ๑ ป     เปนครั้งที่   ๒    ถึงวันที่  ๘  ตุลาคม    ๒๕๕๑     กรม
โยธาธิการและผังเมือง    โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดันครสวรรคไดดําเนนิการ
ปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘   ตามลําดบั ดังนี้คือ  (๑) ประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมอืงตาคลี  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙    (๒)ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐    (๓) ประชมุคณะอนกุรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๒.๒ 
หนา ๑๖ - ๑๘ 



๒๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาํผังเมือง วันที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐    
(๔) โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ  วนัที่  ๑๔ - ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๐    (๕)  ปด
ประกาศแผนที่และแผนผัง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม - วันที ่๔  มิถุนายน ๒๕๕๐   (๖) ประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมอืงตาคลี วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐   (๘) ประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๐       และ  (๙) ประชุมคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมือง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
    สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมเมืองตาคลี  จังหวดันครสวรรค   
และใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงแกไข
กอนนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี ้
                     ๑.ใหทบทวนการกําหนดวิสัยทัศนของผังเมืองรวมในเอกสารอีกครั้งหนึ่ง 
                    ๒.ใหพจิารณาความเหมาะสมของการกําหนดประเภทโรงงานในบัญชแีนบทาย 
                    ๓.ใหตัดขอหามโรงฆาสัตวในที่ดินประเภทที่อยูอาศยหนาแนนนอย   ทีด่ิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมากออก  เนื่องจากมีปรากฏในบัญชีแนบทายอยูแลว 
                กรมโยธาธกิารและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดันครสวรรค
ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรางผังเมืองรวมเมืองตาคลีตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะอนกุรรมการ ผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว 
                        จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพือ่โปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองตาคลี   จังหวัดนครสวรรค  (ปรับปรุงครัง้ท่ี ๑) 
                         ตามมตคิณะอนุกรรมการผงัเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมือง    และกรม  

โยธาธิการและผงัเมืองเสนอ  และใหดําเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติ
การผงัเมือง    พ.ศ.  2518  ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๑๖ เร่ือง        ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผแกว   อําเภอบานบงึ  จังหวัดชลบรีุ
                 ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  เปนผังพื้นที่เปดใหม  
ยังไมเคยมกีารวางผังมากอนครอบคลุมพื้นที่ ๑๕๙.๙๓ ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวยพืน้ที่
ของตําบลบานบึง    ตําบลหนองชาก   ตําบลคลองกิ่ว     ตําบลหนองอิรุณ   และตําบล
หนองไผแกว   อําเภอบานบงึ  จังหวัดชลบุรี  โดยไดดําเนินการตามขัน้ตอนของ  พ.ร.บ.
การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘    ตามลําดับ ดงันี้คือ     ๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดาน
ผังเมืองของกรมฯ  เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙    ๒) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาประสานงานวางและจดัทําผังเมืองเมื่อวนัที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๔๙        ๓) โฆษณา
ทางวิทยุและหนังสือพิมพ ระหวางวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน –๓ ธันวาคม ๒๕๔๙    ๔)  ปด
ประกาศแผนที่แผนผัง ๑๕ วัน   ระหวางวันที่ ๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   ๕) ประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙   ๖)  ประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน  เมื่อวนัที่  ๒๐  ธันวาคม    ๒๕๔๙    และ  ๗)  ประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ 
               ผลการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  ไดมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผแกว  
จังหวดัชลบุรี   โดยใหนําขอคิดเห็นขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯ ไปแกไขปรับปรุง   
แลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี ้
                      ๑. ในขอกําหนดขอ ๑๒  ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเพิ่มการชลประทาน 
                      ๒. การกําหนดพื้นที่การใชประโยชนที่ดินขอใหยึดเกณฑมาตรฐานที่กรมฯ 
จัดทําไวเปนหลัก 
                      ๓. ควรมีนโยบายในการกําหนดขนาดของพื้นที่สุสานใหชัดเจน  เพราะพื้นที่
สุสานสวนใหญเปนพื้นที่ของเอกชน   ถาไมมั่นคงถาวรในบางบริเวณนาจะใชบริเวณพื้นที่
ขางเคียงเปนตวักําหนดการใชประโยชนทีด่ิน 
                       ๔.  ในขอกําหนด ขอ ๑๑  ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมใน 
(๑) ใหตัด คําวา  “เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนดิและจําพวกที่กําหนดใหดําเนนิการได 
ตามบัญชีทายขอกําหนดนี”้  ออก 
                      ๕.ใหทบทวนขอหามการจัดสรรที่ดินในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(สีเหลือง)  ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)  และประเภทพาณิชยกรรมและ
อยูอาศัยหนาแนนมาก      (สีแดง)  อีกครั้งหนึ่ง  โดยใหหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณาดวย 
                         ๖. ใหตดัที่ดนิประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสินคาบรเิวณหมายเลข ๔.๒  และ 
๔.๓  ออก โดยใหไประบุไวในขอกําหนดใหสามารถทําไดในบริเวณนี ้

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๒.๑ 
หนา ๙ - ๑๕ 



๒๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

                        ๗. ใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  แผนที่ – แผนผัง  ในเอกสารอีก
คร้ังหนึ่ง 
                         ๘. ใหผูวางผังปรับปรุงวิธีการนําเสนอผังใหเขาใจงาย  พรอมทั้งแสดงผังที่
ตอเนื่องหรืออยูใกลเคยีงดูความสอดคลองของการกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ 
                         กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยสํานกัผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะได
ดําเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี   ตาม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
เรียบรอยแลว     

                           คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  โดยสรุปดังนี ้
                     ๑.  คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตวา      การวางและจัดทําผังเมืองที่มี
ศูนยกลางชุมชนหลายชุมชน  ควรจะตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางชุมชนทั้งในดาน
วิถีชีวิต   ดานธุรกิจการคา  และการคมนาคมระหวางชุมชน  และแสดงใหเห็นถึงแนวโนม
การขยายตัวของแตละชุมชนไปในทิศทางใดใหชัดเจน         
                     ๒.  การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน  ควรจะตองใหสอดคลองตาม
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวดัทีไ่ดดาํเนนิการ    ซ่ึงจะมีแผนพัฒนาชมุชน  แผนแกปญหา
ความยากจนของชุมชน      ซ่ึงเปนแผนตอบสนองความตองการทางดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณปูการตางๆ  การกําหนดแผนพฒันาชมุชนโดยพืน้ฐานเปนธุรกิจดานการเกษตรที่
เกิดจากการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรตามที่แตละชุมชนมีความถนัด  ฉะนัน้จะตอง
วางแผนของแตละชุมชนควรจะเปนไปในธรุกิจดานไหน   และในการวางและจัดทาํผังเมือง
รวมของชุมชนในอนาคตจะตองคํานึงถึงมิติในเรื่องเศรษฐกิจเขามาเกีย่วของมากขึ้น  การ
กําหนดทิศทางดานธุรกิจ  วสัิยทัศน  และวัตถุประสงคใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
                      ๓.  คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  ไดมีขอเสนอแนะ
ไววา  การกาํหนดเขตทีด่นิประเภทพาณชิยกรรมฯ (สีแดง) บริเวณเทศบาลตําบลหวักุญแจ  มี
ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมไมเหมาะสม โดยปกติการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินแตละ
ประเภทควรอางอิงจากแนวถนนหรือแมน้ําลําคลองไมควรอางอิงกับเขตเทศบาลซึ่งทําให
ดานบนเปนรูปสามเหลี่ยม  จะมีผลกระทบตอสิทธิของผูครอบครองที่ดิน  ควรปรับแนว
เขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมฯ (สีแดง) บริเวณดังกลาวที่เปนมุมแหลม  อาจใชแนวเขต
ธรรมชาติหรือระยะหางจากแนวถนนในการอางอิงกําหนดแนวเขต 

             ๔.  จังหวัดชลบุรีมีขอเปนหวงเรื่องการประกอบกิจการคาขายเล็ก  ๆนอย  ๆ ซ่ึง
เปนวิถีชีวิตของชุมชนในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ในบาง
บริเวณมกีารอยูอาศัย  ควรปรับปรุงแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรมใหสามารถใชประโยชนเพือ่การอยูอาศัยประเภทหองแถว       ตึกแถวไดบาง   

 



๒๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑๗ 

เพื่อใชประกอบการคาขายเล็กนอยภายในชุมชน   แตควรใหอยูหางจากถนนสายรองในระยะ
พอสมควรตามความเหมาะสม  และการกําหนดใหมีที่เวนวางริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลง
น้ําสาธารณะควรจะตองกําหนดใหสอดคลองกับกฎกระทรวงทีอ่อกตามความใน พ.ร.บ.
ควบคมุอาคารฯ ดวย 
                    ๕. คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชน
หัวกุญแจ – หนองไผแกว  อําเภอบานบึง  จังหวดัชลบุรี  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ   โดยใหปรับปรุงแกไขใน 
๓  ประเด็น ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  คือ (๑) แกไขขอบเขตที่ดนิประเภท
พาณิชยกรรมฯ ไมควรใหเปนพืน้ที่สามเหลี่ยม  (๒) แกไขขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่อใหมีการอยูอาศัยประเภทหองแถว  ตึกแถว เพื่อการคาขาย
ภายในชุมชน โดยใหมีระยะหางจากถนนสายรองพอสมควร  และ (๓)  การกําหนดใหมีที่
เวนวางริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะควรกําหนดใหสอดคลองกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และเมื่อไดแกไขแลวใหนําเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ เพื่อทราบแลวใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผัง
เมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 
 
มติท่ีประชุม        เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผแกว  อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมือง 
และกรมโยธาธกิารและผงัเมืองเสนอ  โดยใหปรับปรงุแกไขใน  ๓  ประเดน็
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  และนําเสนอคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผงัเมืองเพื่อทราบ  แลวดําเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง         ผังเมืองรวมเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน  (ปรับปรงุครัง้ท่ี ๒)
                    ผังเมืองรวมเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน ประกาศเปนกฎกระทรวง    ฉบับที่ 
๔๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒)  เมื่อวนัที่  ๒  กรกฎาคม ๒๕๔๒  ถึงวันที่ ๑  กรกฎาคม    ๒๕๔๗  
และไดขยายระยะเวลาการใชบังคับ    ครั้งละ ๑ ป  ๒ คร้ัง  โดยส้ินสุดการใชบังคับในวันที่  
๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๙    กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวดัขอนแกนไดดําเนนิการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.   ๒๕๑๘  
ตามลําดับ  ดังนี้คือ    (๑)   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  เมื่อ
วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๗    (๒)ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงาน
วางและจัดทําผังเมือง  เมื่อวนัที่  ๒๒  มนีาคม ๒๕๔๘        (๓)  ประชมุคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมเมอืงบานไผ  เมือ่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘      (๔) ประชมุรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘   และ (๕) ประชุมคณะอนุกรรมการผงัเมือง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวันที่  ๓๑  ตลุาคม  ๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๑ ต.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๒.๒ 
หนา ๑๕ - ๒๐ 



๒๘ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                          ผลการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง     เมือ่วนัที ่ 
๓๑   ตุลาคม    ๒๕๔๙    ไดมีมติเหน็ชอบรางผังเมืองรวมเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) โดยใหนําขอคิดเหน็และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯไปแกไข
ปรับปรุง แลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี ้
                         ๑. กรณีโครงการถนนสายบังคับในเขตผังฯ ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวดัขอนแกนประสานกบัทางทองถ่ิน รวบรวมปญหาเสนอสํานักวิศวกรรมการผังเมือง
เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป 

                        ๒. ใหตรวจสอบความถูกตองในเอกสารอีกครั้งหนึ่ง 
                        ๓. ตัดขอหามสถานบรกิารตามกฎหมายวาดวยสถานบรกิารออกจากขอกําหนด 

การใชประโยชนที่ดินทุกประเภท เนื่องจากมพีระราชกฤษฎกีาที่ออกตาม พ.ร.บ.สถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙  ครอบคลุมอยูแลว 

                       กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดั
ขอนแกนไดดาํเนินการปรับปรุงรางผังเมืองรวมเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน(ปรับปรุง
คร้ังที่ ๒)  ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน
ผังเมืองเรียบรอยแลว    
                       จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                       คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  โดยสรุปดังนี้ 
                    ๑. คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะวา  การเพิ่มขอกําหนดในผังเมืองรวม
เมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  โดยกําหนดใหมีพื้นที่วางบริเวณ
ริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะตางๆ เปนสิ่งที่ดี  จะชวยปองกันการบุกรุก
และการบํารุงรักษาแมน้ําลําคลองใหใสสะอาด  การฟนคืนธรรมชาติพื้นที่ริมฝง  การจัดทํา
ผังเมืองรวมอื่นๆ ควรกําหนดใหเปนมาตรฐานเชนเดยีวกันสําหรับเมืองที่กําลังจะมีการ
ขยายตัวการเจริญเติบโต         

                         ๒.  การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิของผังเมืองรวม ควร
จะมีการปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันบางเรื่องที่เห็นวาจะเปน
อันตรายและมีผลกระทบตอการอยูอาศัยตองกําหนดเปนขอหามที่เขมงวด  และหากจะมี
ขอกําหนดฯใหทองถิ่นสามารถออกขอบัญญัติหรือขอบังคับหรือเร่ืองการอนุญาต  การ
บริหารการจัดการเพื่อความปลอดภัย  หรือการรักษาสภาพแวดลอม  หรือการประกอบ
กิจการทีจ่ะมีผลกระทบตอการอยูอาศัยโดยปกติสุขของประชาชนจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผังเมืองกอน  เพื่อใหเห็นวาการใชบงัคับผังเมืองมิไดแข็งเกินไป  โดย
กองนิติการ  กรมโยธาธิการและผังเมืองควรหาแนวทางที่จะออกขอกําหนดฯ ในลักษณะ
ดังกลาว 

                      ๓. เร่ืองการกําหนดแนวถนนโครงการบังคับทุกสายในผังเมืองรวมเมือง 

 



๒๙ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑๘ 

บานไผ  จังหวัดขอนแกน  (ปรับปรงุครั้งที่ ๒)  ไดผานการประชมุรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ และคณะอนุกรรมการผงัเมืองฯ 
ตามขัน้ตอนตางๆ ของการวางและจัดทาํผังมาโดยลําดับแลว  เมื่อคณะกรรมการผงัเมือง
เหน็ชอบรางผงัเมืองรวมดงักลาวแลว ควรดําเนินการตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ตอไป กลาวคือ จะตองนําไปปดประกาศ  ๙๐  วัน     เพื่อใหผูมีสวนไดเสียตรวจดแูละยืน่
คํารองได  หากมีคํารองก็จะตองนําคํารองเสนอตอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองบานไผ  
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ    และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กอนนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา 
                      ๔.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองบานไผ  
จังหวัดขอนแกน  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน
ผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ และใหดําเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติ
การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน   (ปรับปรงุครัง้ที่ ๒)   

ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมือง   และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

 
เร่ือง     ผังเมืองรวมชุมชนวหิารแดง  จังหวัดสระบุรี

ผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี   เปนผังพืน้ที่เปดใหมดําเนินการวาง
และจัดทําเปนครั้งแรกโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง    ครอบคลุมพื้นที่ ๑๕๑.๙๗  ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๙๔,๙๘๔.๖๗ ไร  ประกอบดวยพื้นที่ของเทศบาลตําบลวิหารแดง   เทศบาล
ตําบลหนองหมูและในเขตตําบลตาง ๆ  ไดแก  ตําบลบานลาํ  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  
ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง   และตาํบลหนองหมู   อําเภอวหิารแดง  จังหวดัสระบุรี  
โดยไดดําเนนิการตามขั้นตอนของ  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘    ตามลําดับ ดังนี้คือ 
๑) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ   เมือ่วนัที่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๔๗         ๒) ประชุมคณะ 
กรรมการพจิารณาดานผังเมอืงของกรมฯ เมื่อวนัที่  ๓๐  พฤศจกิายน ๒๕๔๘     ๓) ประชมุ
คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมือง        เมื่อวันที่  ๒๒  
ธันวาคม  ๒๕๔๘     ๔) โฆษณาทางวิทยแุละหนังสือพิมพ   ระหวางวนัที่ ๘ - ๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๐    ๕) ปดประกาศแผนที่แผนผัง ๑๕ วัน   ระหวางวนัที่ ๑๕ -๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐  
๖ ) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ (ครัง้ที่ ๒)  เมื่อวนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐    ๗) ประชุม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๔  เมษายน ๒๕๕๐ และ  ๗)  ประชุมคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๕ - ๑๐ 
 



๓๐ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ผลการประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวันที่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๕๐ ไดมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี    
โดยใหนาํขอคดิเห็นขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ     ไปแกไขปรับปรุงแลวนําเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาตอไป  ดังนี ้
    ๑.ใหทบทวนการกําหนดรปูแบบถนนใหเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม     ที่
คณะกรรมการผังเมืองมีมติแลว 
    ๒. ใหตรวจสอบเอกสารหนา ๔๓  ช่ือทางรถไฟในแผนที่ หนา ก๑  เปนทาง
รถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ แตในเอกสารเปนทางรถไฟสายคลองสิบเกา –แกงคอย 
    ๓.ใหนกัผังเมืองและวิศวกรเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับพื้นที่อุตสาหกรรมในบริเวณ
พื้นที่โดยรอบของพื้นที่ผังที่อาจเปนประเดน็ปญหาในเรื่องฝุนละอองและทิศทางลมตลอด  
จนปญหาการจราจรที่เกิดจากรถบรรทุกขนสงสินคา 
    ๔. ใหทบทวนการจัดทําบญัชีแนบทาย  เร่ืองการกําหนดโรงงานบาํบัดน้ําเสีย  
บางผังกําหนดในขอกําหนด  บางผังกําหนดไวในบัญชีแนบทาย  ควรใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
                 กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะไดดําเนิน 
การปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรยีบรอยแลว     
                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา   
                  คณะกรรมการผงัเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  โดยสรุปดังนี ้
                 ๑.คณะกรรมการผงัเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาในการนําเสนอผังเมอืงรวม
เมืองหรือผังชมุชนควรนําเสนอผังเมืองรวมจังหวดัของจงัหวัดนั้นๆใหที่ประชมุทราบใน
เบื้องตนกอน     เพือ่ใหเหน็ภาพรวมทั้งจังหวดัและการกําหนดการใชประโยชนที่ดนิของ 
ผังเมืองรวมเมอืง    หรือชุมชนนัน้เหมาะสมสอดคลองกับผังเมืองรวมจังหวดัอยางไร ใน 
ผังเมืองรวมบางจังหวัดมีการกําหนดโซนอุตสาหกรรมขนาดใหญไวแลว  การจัดทําผังเมืองรวม
เมืองหรือชุมชนเลก็ๆก็อาจไมจําเปนตองกาํหนดพื้นที่อุตสาหกรรมไวมาก 
                ๒.ในการพจิารณาของคณะอนกุรรมการผังเมอืงฯ  มีขอเสนอแนะใหพจิารณาเรื่อง
การกําหนดพืน้ที่อุตสาหกรรมใกลกับเขตที่อยูอาศยั  ควรพจิารณาถึงผลกระทบจากมลภาวะ
และทิศทางลมจะพัดเขาชมุชนหรอืไม หากยังมีความจําเปนในการกําหนดพืน้ที่อุตสาหกรรม
ดังกลาวไวก็อาจใชมาตรการโดยกําหนดประเภทอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและที่จําเปนทีใ่ห
ดําเนินการได     
                ๓. กรณีที่มีขอเสนอแนะดานการคมนาคมและขนสงใหปดจุดกลับรถบริเวณหนาทีว่า
การอําเภอหรือติดตั้งสัญญาณไฟ   จะทําใหชาวบานบรเิวณนัน้ซึ่งใชเสนทางอยูเปนประจํา
ไดรับผลกระทบ  หากจะดําเนินการทองถ่ินควรทําการประชาพิจารณ กอน  และประสานกับ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทางหลวง  ควรทําเปนเสนทางเบีย่งใหกลับรถได 
                 ๔. การขยายเขตพาณิชยกรรมและการอยูอาศัยเพิ่มขึ้น  จะทําใหกระทบตอพื้นที่
เกษตรกรรมจะทําใหระบบการรองรับน้าํลดนอยลง  อาจมผีลกระทบเรื่องน้ําทวม   การพัฒนา
เมืองของทองถ่ินควรกําหนดแนวทางวิธีการและขอเสนอแนะการแกปญหาในเรื่องนีไ้วดวย 
                ๕. ตามสภาพการใชประโยชนทีด่ินปจจุบนัประกอบกับแนวโนมการขยายตัวของ
ชุมชนสามารถขยายพื้นทีอ่ยูอาศัยข้ึนไปดานเหนือของเทศบาลตําบลวหิารแดงได   จงึไม
สมควรกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภททีอ่ยูอาศยัหนาแนนนอย (สีเหลือง)  ลงมาทาง 
ดานใตมากเกินไปและเปนพื้นที่นอกเขตเทศบาล  รวมทั้งเปนพื้นที่อยูใกลเขตที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ดวยไมเหมาะสม   ควรปรับปรุงแกไขลดพืน้ทีก่ารใช
ประโยชนที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยในอนาคตทางดานทิศใต โดยปรบัเพิม่ขึ้นไปทางดานเหนอื
ของเขตเทศบาลตําบลวหิารแดง 
                  ๖.ควรแสดงขอมูลทางดานเศรษฐกิจของชุมชนไวในเอกสารประกอบการวางผัง
ดวย  เพราะเปนองคประกอบหลกัที่จาํเปนเพือ่ใชประกอบในการพิจารณาความเหมาะสมใน
การกําหนดพืน้ที่อุตสาหกรรมรองรับเหมาะสมหรือไม        การวางและจดัทําผังเมืองรวมใน
พื้นทีใ่หมจึงควรมีรายละเอยีดขอมูลดงักลาวใหครบถวน  ขอมูลการจางงานประชากรจริง
และประชากรแฝง  ซ่ึงเปนขอมูลที่จาํเปนประกอบในการพจิารณากาํหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทตางๆ ในอนาคตเพื่อรองรับใหเหมาะสม 

                 ๗.  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนวหิารแดง  
จังหวดัสระบุรี  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พจิารณาดานผังเมอืงและกรมโยธาธิการ
และผังเมอืงเสนอ   และใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯไปปรับปรุง
แกไขใน ๒ ประเดน็ คือ ๑)  เร่ืองเพิม่เตมิขอมูลทางดานเศรษฐกิจของชมุชนไวในเอกสาร
ประกอบการวางผัง  ๒)  ใหปรับปรุงแกไขผงัการใชประโยชนที่ดนิโดยลดพืน้ที่การใช
ประโยชนที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย(สีเหลือง) บริเวณดานใตของเทศบาลตําบล
วิหารแดงนําไปปรับเพิ่มขึน้ทางดานเหนือของเทศบาลวหิารแดง  แลวดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   ตามมตคิณะอนุ 
                           กรรมการผังเมือง          เพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ     
                           ผังเมืองเสนอ     และใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  

ผังเมืองไปปรับปรุงแกไขใน ๒  ประเด็น คือ  ๑) เร่ือง เพิ่มเติมขอมูล 
ทางดานเศรษฐกิจของชุมชนไวในเอกสารประกอบการวางผงัและ       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 

๑.๑๙ 

                         ๒) ใหปรับปรุงแกไขผงัการใชประโยชนท่ีดินโดยลดพืน้ท่ีการใชประโยชน  
ท่ีดินประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณดานใตของเขต
เทศบาลตําบลวิหารแดง  นําไปปรับเพิ่มขึ้นทางดานเหนือของเทศบาล
ตําบลวิหารแดงแลวดําเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

 
เร่ือง     ผังเมืองรวมเมืองวัดสงิห  จังหวัดชยันาท – ทาซุง  จังหวัดอุทัยธานี (ปรับปรงุครัง้ท่ี ๑)
                 ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห  จังหวดัชัยนาท – ทาซุง  จังหวัดอุทัยธานี  ประกาศเปน
กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๓๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ใชบังคับเมื่อวนัที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ถึงวันที ่
๒๘  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ไดมีการขยายระยะเวลาการใชบงัคับออกไปอีก  ๕  ป   ตั้งแตวันที่  
๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๕  และสิ้นสุดการใชบงัคับวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐  กรมโยธาธิการ
และผังเมืองไดขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับออกไปอีก  ๑  ป  ครั้งที ่๑  และจะสิ้นสุดการ
ใชบังคับวันที ่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ยงัสามารถขยายระยะเวลาการใชบังคับไดอีก  ๑  ป  
เปนครั้งที่ ๒ กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาทได
ดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตามลําดับ  ดังนี้คือ  
(๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมอืงของกรมฯ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   
(๒) ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาํผังเมือง  วันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๐  (๓)  โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ  วนัที่ ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๐   
(๔) ปดประกาศแผนที่และผัง  วันที่  ๒๒  ตุลาคม -  ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  (๕)  ประชุมคณะ
ที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ  วันที ่๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐       (๖)  ประชุมรบัฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนวนัที่ ๖ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐          (๗) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  วนัที่ 
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   และ (๘) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผัง
เมือง  วันที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐  
                     สําหรับการประชมุคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   เมื่อวันที่  
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐   ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบรางผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห       จังหวัด
ชัยนาท -  ทาซุง  จังหวดัอุทัยธานี  และใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม
คณะอนกุรรมการฯ  ไปปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป 
                     กรมโยธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัชัยนาทได
ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางผังเมืองรวมเมืองดังกลาวตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว 
                     จึงเสนอคณะกรรมการฯ    เพื่อโปรดพิจารณา 
                    คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ        สรุปดังนี ้
                      ๑.คณะกรรมการฯ     มีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา      การกําหนดการใช 

 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๑ 
หนา ๘ - ๑๑ 



๓๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒๐ 

ประโยชนที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม(สีเขยีวออน)  
บริเวณหมายเลข ๖.๑  ซ่ึงเปนบึงสาธารณะ  และมีพื้นทีเ่กาะกลางน้ําไมมีคนอยูอาศยั  และ
บริเวณหมายเลข  ๖.๗  ซ่ึงเปนบึงทาเรือทอง  พืน้ที่ทั้ง  ๒  บริเวณดังกลาว  มีบางสวนอยู
นอกเขตผัง  แมวาปจจุบนัเปนที่สาธารประโยชนและเปนที่โลงวาง  ในอนาคตอาจมี
ผลกระทบหากไมควบคุมไว  ฉะนั้น  ในการปรับปรุงผังคร้ังตอไปควรขยายเขตผังให
ครอบคลุมพื้นที่ดังกลาวดวย 

                         ๒.คณะกรรมการฯพิจารณาแลว  เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห  จังหวัด
ชัยนาท – ทาซุง จังหวดัอุทยัธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อ

พิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธกิารและผังเมืองเสนอและใหดําเนนิการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองวัดสงิห  จังหวัดชัยนาท – ทาซุง  จังหวัด
อุทัยธานี (ปรับปรุงครั้งท่ี ๑)    ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาดานผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และให
ดําเนนิการตามขั้นตอนะพระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมเมืองพล   จังหวัดขอนแกน  (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒) 
              ผังเมืองรวมเมืองพล    จังหวัดขอนแกน  ประกาศเปนกฎกระทรวงฉบับที่   ๑๐๓  
(พ.ศ.  ๒๕๓๔)  ใชบังคับเมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๓๔   ถึงวันที่  ๘  สิงหาคม   ๒๕๓๙  
ไดดําเนนิการปรับปรุงครั้งที่  ๑  และประกาศเปนกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙๕   (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  
ใชบังคับเมื่อวนัที่  ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๔๑  ถึงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖  ไดขยายระยะ 

เวลาการใชบังคับออกไปอีก  ๑  ป  จํานวน  ๒  คร้ัง  ส้ินสดุการใชบังคับวันที่  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๔๘   กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัขอนแกนได
ดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตามลําดับดังนี้คือ  
(๑)ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  วันที่  ๓๐  กันยายน   ๒๕๔๗  
(๒)ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองรวม  
วันที่   ๒๒   มีนาคม   ๒๕๔๘    (๓)  โฆษณาทางวิทยุ  และหนังสือพิมพ  วันที ่ ๒๐-๒๖  
กันยายน  ๒๕๔๘     (๔)  ปดประกาศแผนที่และแผนผัง  วันที่  ๒๗  กันยายน – ๑๑  

ตุลาคม ๒๕๔๘    (๕)  ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  
(๖)  ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวันที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ และ  (๗)  ประชุม
คณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  
                  สําหรับการประชมุคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเมื่อวนัที่  
๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมเมืองพล  จังหวัดขอนแกน  
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒)และใหนาํขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะอนกุรรมการฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๔ ก.พ.๕๑ 
วาระที่ ๔.๒.๑ 
หนา ๖ - ๑๐ 
 



๓๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

๑.๒๑ 

ไปปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาตอไป  ดังนี้                 
                     ๑.ใหผูวางผังตรวจสอบการกาํหนดระยะถอยรนของแนวถนนกับผังเมืองรวม
จังหวดัขอนแกนอีกครั้ง 
                    ๒.ใหทบทวนขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนนอย  
และหนาแนนปานกลางในเอกสารหนา  ๓-๒๔  และ ๓-๒๕  อีกครัง้  การใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการอื่นวาจะมีเปอรเซ็นตและขอแตกตางกนัหรือไม 
                    ๓.ใหตรวจสอบทางเลี่ยงเมืองทางดานตะวันออกเฉียงเหนอืของผังอีกครั้งกับ     
กรมทางหลวง 
               กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัขอนแกน
ไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขรางผังเมืองรวมเมืองดังกลาวตามขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรยีบรอยแลว 

               จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

             คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองพล  จังหวัดขอนแกน  
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒)    ตามมตคิณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองและกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ  โดยใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  
๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองพล    จังหวัดขอนแกน  (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒)   ตาม 
                            มติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองเสนอ  โดยใหดําเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง     ผังเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
             ผังเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา   เปนผังพื้นที่เปดใหม ดําเนนิการ
วางและจัดทาํเปนครั้งแรก     โดยองคการปกครองสวนทองถ่ินรวมกบัสํานักงานโยธกิารและ
ผังเมืองจังหวดัฉะเชิงเทรา  กรมโยธิการและผังเมือง  ครอบคลุมพื้นที่  ๖๗  ตารางกิโลเมตร
ประกอบดวยพื้นที่ของเทศบาลตําบลบานโพธิ์  และพืน้ที่นอกเขตเทศบาลตําบลบานโพธิ์  
ไดแก  อบต. หนองบัว   อบต.ทาพลับ   อบต.ดอนทราย   อบต.สิบเอ็ดศอก   อบต.คลองบานโพธิ์   
อบต. หนองตีนนก  และอบต.บางซอน   อําเภอบานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนของ  พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตามลําดับดังนี้คอื  ๑) ประชุมรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผัง  เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน๒๕๕๐   ๒)  ประชุมคณะ
ที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ  คร้ังที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๐     ๓) ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ทาง๒๕๕๐     ๔) โฆษณาวิทยุและ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ 
วันที่๑๐ ม.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๒ 
หนา ๑๑ - ๑๔ 
 



๓๕ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 หนังสือพิมพ ระหวางวันที่  ๓ – ๙ กันยายน  ๒๕๕๐      ๕) ปดประกาศแผนที่แผนผงั  ๑๕  

วัน  ระหวางวนัที่  ๑๐ – ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๐   ๖)  ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวมฯ  

(คร้ังที่ ๒)  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๐       ๗) ประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนเมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๐      ๘)ประชุมคณะอน ุ

กรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมือง  เมื่อวนัที่  ๓๐  พฤศจิกายน  

๒๕๕๐   และ    ๙) ประชมุคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมือ่วันที ่ 

๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

            สําหรับผลการประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที ่ 

๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐ ไดมีมติเหน็ชอบรางผังเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชงิเทรา  

โดยใหนําขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปแกไขปรับปรุงแลวนําเสนอ

คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาตอไป   ดังนี ้

๑.ใหผูวางผังตรวจสอบขอกําหนดใชประโยชนที่ดนิประเภทที่อยูอาศยั 

หนาแนนนอย    ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง      ควรหามประเภทอาคารขนาดใหญ 

๒ใหศกึษาภาพรวมของจังหวัดในการกําหนดแนวถนนเลี่ยงเมือง 

๓.ใหตรวจสอบการใชประโยชนที่ดนิแตละประเภทอีกครั้งใหถูกตอง 

                          ๔.การกําหนดเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราควรประสานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   และคํานึงถึงผลกระทบตอพื้นที่เกษตรกรรมชัน้ดีของจังหวดั 
                  กรมโยธาธิการและผังเมอืงโดยสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะไดดาํเนนิการ
ปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์      จังหวัดฉะเชิงเทรา     ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรยีบรอยแลว   
                           จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามมตคิณะอนุ 
                          กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธิการและผังเมือง          

เสนอ  และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ. 
๒๕๑๘ ตอไป 
 
 
 
 

 

 



๓๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๒๒ เร่ือง      ผังเมอืงรวมชุมชนเนินมะปราง      จังหวัดพิษณุโลก
                 ผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง    จังหวดัพิษณุโลก  เปนผังเมืองรวมพื้นที่เปดใหม  
ดําเนินการวางและจัดทําเปนครั้งแรกโดยทองถ่ินจังหวดัพษิณุโลก      ซ่ึงประกอบดวยเทศบาล
ตําบลเนินมะปราง     องคการบริหารสวนตําบลเนินมะปราง      องคการบริหารสวนตําบล
บานนอยซุมขี้เหล็ก     ครอบคลุมพื้นที่  ๓๔.๙๐  ตารางกิโลเมตร     ประกอบดวยพื้นที่ใน
เทศบาลตําบลเนินมะปราง  ๗.๗๖  ตารางกิโลเมตร           และพื้นที่นอกเขตเทศบาลตําบล
เนินมะปรางไดแก  อบต.เนนิมะปราง  อบต.บานนอยซุมขี้เหล็ก  ๒๗.๑๔  ตารางกิโลเมตร  
โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘    ตามลําดับดังนี้คือ  
๑)  ประชุมคณะที่ปรึกษา  ผังเมืองรวมฯ  (คร้ังที่ ๑)  เมือ่วันที่  ๒๖  ตลุาคม  ๒๕๔๙    
๒)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  
๒๕๔๙      ๓)  โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ  ระหวางวันที่  ๑ - ๗  มีนาคม   ๒๕๕๐   
๔)  ปดประกาศแผนทีแ่ผนผัง  ๑๕  วนั  ระหวางวันที ่ ๘ - ๒๒  มนีาคม  ๒๕๕๐  ๕)  ประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ (คร้ังที่ ๒)  เมือ่วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๐     ๖)  ประชุมรับ
ฟงความคิดเหน็ของประชาชน  เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๐    และ  ๗)  ประชุมคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวนัที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
               สําหรับผลการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองในการ
ประชุมอนุกรรมการฯ สัญจรที่จังหวดัพิษณุโลก เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ไดมีมติ
เห็นชอบรางผงัเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง   จังหวดัพิษณโุลก   โดยใหนาํขอคิดเห็นขอเสนอ 
แนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปแกไขปรับปรุงแลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาตอไป  ดังนี ้
                 ๑.ใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสารหนา ๔ - ๒๑  กับหนา  ๔– ๒๒  
ตารางที่  ๖  การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  (สี
แดง)  อีกครั้ง 
                  ๒.  ใหตรวจสอบความถูกตองของการกาํหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง)  ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)  และ
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศยัหนาแนนมาก (สีแดง)กับการขยายตวัของประชากร
ในอนาคต 
                  ๓.ใหตรวจสอบความถูกตองของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาสงวน 
                  ๔.ใหตรวจสอบขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินใหถูกตองตามมาตรฐานที่กรมฯ 
กําหนด 

                  ๕.ใหทองถ่ินชวยตรวจสอบถามีการบุกรุกพืน้ที่สาธารณะขอใหดําเนินการตาม
กฎหมายอยางเครงครัด                
                     เทศบาลตําบลเนนิมะปราง          ไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชมุชน
เนนิมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก   ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๔ ก.พ.๕๑ 
วาระที่ ๔.๒.๒ 
หนา ๑๑ - ๑๖ 



๓๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๒๓ 

ผังเมืองเพื่อไดพิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว   
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     มีขอเสนอแนะใหจังหวดัพิษณุโลกและ
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ตรวจสอบแนวถนนโครงการสาย ข ๓   มีบางสวนที่เปนถนนเดิม  
ขยายเขตทางเปน  ๑๖  เมตร    หากมีผลกระทบตออาคารบานเรือนของราษฎรจํานวนมาก  ให
ปรับลดขนาดเขตทางลงตามความเหมาะสม          และที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเหน็ชอบ
ผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง    จังหวัดพษิณุโลก   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมือง       เพื่อ
พิจารณาดานผังเมือง   และกรมโยธาธิการและผังเมือง   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จังหวดัพิษณุโลกเสนอ  โดยรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุง
ขนาดเขตทางแนวถนนสาย ข ๓  เทาที่สามารถดําเนินการได  แลวดาํเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง      จังหวัดพิษณุโลก     ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดพิษณุโลกเสนอ    โดยรับ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงขนาดเขตทาง
แนวถนนสาย  ข ๓  เทาท่ีสามารถดําเนนิการได    แลวดําเนินการตาม
ขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      ผังเมืองรวมชุมชนบางบาล - มหาพราหมณ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             ผังเมืองรวมชุมชนบางบาล - มหาพราหมณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนผังเมืองรวม
พื้นที่เปดใหม    ดําเนินการวางและจัดทําเปนครั้งแรกโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองพื้นที่
เขตผังประมาณ  ๘๓.๔๖  ตารางกิโลเมตร    ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลตําบลบางบาล  
เทศบาลตําบลมหาพราหมณ  และพื้นที่ อบต.ตาง  ๆโดยรอบโดยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตามลําดับ   ดังนี้คือ     (๑)   ประชุมคณะทีป่รึกษา
ผังเมืองรวมฯ (คร้ังที่ ๑) เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๗       (๒)  ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  เมื่อวันที่  ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙      (๓)  โฆษณาทาง
วิทยแุละหนังสือพิมพ  ระหวางวนัที่  ๑-๗   เมษายน  ๒๕๕๐       (๔)  ปดประกาศแผนที่
และแผนผัง  ๑๕  วัน ระหวางวันที่  ๘ - ๒๒  เมษายน   ๒๕๕๐  (๕)ประชุมคณะทีป่รึกษา
ผังเมืองรวมฯ (คร้ังที่ ๒)  เมือ่วันที่  ๒๓  เมษายน   ๒๕๕๐     (๖)  ประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๐  และ  (๗)  ประชุมคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐  
              สําหรับผลการประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเมื่อวันที่  
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐ ไดมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนบางบาล - มหาพราหมณ    
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใหนําขอคิดเหน็และขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯ ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๔ ก.พ.๕๑ 
วาระที่ ๔.๒.๓ 
หนา ๑๖ - ๑๙ 



๓๘ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒๔ 

แกไขปรับปรุง  แลวนาํเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป  ดงันี้ 
                    ๑.ใหผูวางผังตรวจสอบแนวเขตพื้นที่แหลงน้ําในเขตผังใหชัดเจน   เพราะจะ    
กําหนดการใชประโยชนที่ดนิใหเหมาะสม 

                     ๒.ใหตรวจสอบขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทอกีครั้ง 
                 กรมโยธาธกิารและผังเมือง   ไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขรางผังเมืองรวมชุมชน
บางบาล - มหาพราหมณ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว   
                จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา   
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว       เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบางบาล - มหา
พราหมณ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน
ผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนบางบาล - มหาพราหมณ  จังหวัดพระนคร  - 
                         ศรีอยุธยา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณาดานผงัเมือง 
                            และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ    และใหดําเนินการตามขั้นตอน  
                        พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป  

เร่ือง     ผังเมืองรวมชุมชนของจังหวัดพะเยา   จํานวน  ๕  ผงั  
          ผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต   จังหวัดพะเยา
              ผังเมืองรวมชุมชนของจังหวดัพะเยา     จํานวน  ๕  ผัง  เปนผังที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมดําเนินการกับสํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัพะเยา    คือ  ผังเมืองรวม
ชุมชนดอกคําใต  จังหวัดพะเยา    เปนผังเมืองรวมพื้นที่เปดใหม ยังไมเคยมีการดําเนินการ
วางผัง มากอน   และเปนผังที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตอเนื่องจากการ
ฝกอบรมและรวมฝกปฏิบัติงานวางผังเมืองมีพื้นที่  ๔๐.๖๙    ตารางกโิลเมตร   ครอบคลุม
พื้นที่เทศบาลตาํบลดอกคําใตทั้งหมด  และพืน้ที่บางสวนของตําบลดอกคําใต  ตําบลสวาง
อารมณ   ตําบลบุญเกิด    และตําบลดอนศรีชุม    อําเภอดอกคําใต    จงัหวัดพะเยา  โดย
สํานักงานเทศบาลตําบลดอกคําใตรวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัพะเยา 
ไดดําเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘      ตามลําดับ ดังนีค้ือ   
๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ เมื่อวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗    
๒)  ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมือง เมื่อวันที่ 
๒   พฤษภาคม   ๒๕๔๙      ๓)  โฆษณาทางวิทยแุละหนงัสือพิมพ   ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๖   
กรกฎาคม   ๒๕๕๐      ๔)   ปดประกาศแผนที่แผนผัง  ๑๕  วัน   ระหวางวนัที่ ๑๗ – ๓๑     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๓/๒๕๕๑ 
วันที่๑๓มี.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๑ - 
๔.๓.๕ 
หนา๑๓ - ๑๙ 



๓๙ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

  กรกฎาคม  ๒๕๕๐      ๕)   ประชุมคณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมฯ  เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  
๒๕๕๐         ๖)   ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เมื่อวันที ่ ๒  สิงหาคม ๒๕๕๐  
และ ๗) ประชมุคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเมื่อวนัที่  ๒๒  มกราคม  
๒๕๕๑ 

                สําหรับผลการประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเมื่อ
วันที่   ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๑ ไดมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนดอกคาํใต    จังหวัด   
พะเยา   โดยใหนําขอคดิเหน็และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปแกไขปรับปรุงแลว
นําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี ้
                ๑.  ถามีการเสนอปญหาของชุมชนขอใหเสนอวิธีแกไขปญหาดังกลาวดวย 

               ๒.ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยดูแลการกอสรางอาคารใหแสดงถึง
เอกลักษณของภาคเหนือ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะเพื่อการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยว 

                ๓. ในขอกําหนดทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่สามารถจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยูอาศัยไดในการใชประโยชนที่ดินรอง    แตมีพื้นที่บางสวนทางดานทิศเหนือ   ทิศ
ใต  และทิศตะวันตก  มีปญหาน้ําทวม  เหน็วาพืน้ที่บริเวณที่มีปญหาน้ําทวมนาจะยกเวนการ
อนุญาตจัดสรรที่ดิน 

                ๔. ขอใหเพิ่มการวิเคราะหสภาพเศรษฐกจิ  แสดงแหลงงานที่มีสวนสนับสนุนให
มี การจางงาน  ซ่ึงเปนสวนสาํคัญในการเพิม่ประชากรในอนาคตของชุมชน 

                ๕. ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัพะเยา  ตรวจสอบความถูกตอง
ของการลงนามในแผนที ่
                ๖. ในการนําเสนอผังตอทีป่ระชุมคณะกรรมการผังเมือง ขอใหนาํเสนอภาพรวม  
ของจังหวดัดวย  ถามีผังเมืองรวมอื่นที่มีพื้นที่ติดตอกับผังเมืองรวมที่นําเสนอ  
               สํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัพะเยา  และเทศบาลตําบลดอกคําใตได
ดําเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต    จังหวัดพะเยา      ตามขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พจิารณาดานผังเมอืงเรยีบรอยแลว     
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา   
                 คณะกรรมการผงัเมืองขอเสนอแนะวา   ลักษณะของผังเมืองรวมชุมชนของจังหวดั
พะเยาทั้ง ๕ ผัง จะมีสภาพพืน้ที่  ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  ประชากร  ที่คลายกัน  
การนําเสนอขอมูลในรายละเอียดเกีย่วกับสภาพชุมชนก็จะคลายๆกับขอมูลที่นําเสนอ   ของ 
ผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต  คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรใหเจาหนาที่นําเสนออีก  ๔ ผัง  
ตามวาระตอไปในคราวเดียวกัน     โดยใหสรุปเฉพาะมติคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขหรือไม   ไดดําเนนิการตามมติอนุกรรมการ
ผังเมืองฯประการใด และสรุปแผนผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตและแผนผงัโครงการ  

 



๔๐ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 คมนาคมและขนสงใหที่ประชุมทราบในแตละผังเทานั้น    และที่ประชุมเหน็สมควรให 
นําเสนอผังเมืองรวมชุมชนบานถ้ํา  ผังเมืองรวมชุมชนแมใจ  ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน  
และผังเมืองรวมชุมชนงิม  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตอไป 
               ผังเมืองรวมชุมชนบานถ้ํา   จังหวัดพะเยา
              ผังเมืองรวมชุมชนบานถ้ํา  จังหวัดพะเยา  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีมติให

แกไขเพิ่มเติมเอกสารประกอบการวางผังในเรื่องเศรษฐกิจ   ศกัยภาพ     ปญหาและขอจํากดั  

รวมทั้งใหปรับปรุงวิสัยทัศนของผัง    ซ่ึงไดดําเนินการแกไขแลว    ผังการใชประโยชน

ที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๘  ประเภท  ไดแก  ๑) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

(สีเหลือง)     ๒)  ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  (สีสม)   ๓)  ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  (สีแดง)    ๔)   ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

(สีเขียว)    ๕)   ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียว

ออน)   ๖)  ทีด่ินประเภทสถาบันการศึกษา  (สีเขียวมะกอก)    ๗)  ทีด่ินประเภทสถาบัน

ศาสนา   (สีเทาออน)  และ       ๘)  ที่ดนิประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ(สีน้ําเงิน)  ผังโครงการคมนาคมและขนสงในอนาคต  กําหนดถนนโครงการ  ๒  

ประเภท  คือ  ถนนสาย  ก   ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร  และถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  

เมตร 

                ผังเมืองรวมชุมชนแมใจ   จังหวัดพะเยา
               ผังเมอืงรวมชุมชนแมใจ  จงัหวดัพะเยา  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีมตใิหแกไข
เพิ่มเติมขอมูลดานเศรษฐกิจ   ศักยภาพ   ปญหาและขอจํากัด   วิสัยทัศนของผัง  และให
ปรับปรุงขอกําหนดเรื่องการจัดสรรที่ดินเพือ่การอยูอาศัย  ใหยกเวนบางบริเวณในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ซ่ึงไดดาํเนินการแกไขเพิ่มเติมแลว  ผังการใชประโยชน
ที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๑๐  ประเภท  ไดแก    ๑)  ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(สีเหลือง)   ๒) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  (สีสม)   ๓)  ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  (สีแดง)   ๔) ทีด่ินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  
(สีมวงออน)   ๕)  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)    ๖)   ที่ดินประเภทที่
โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ๗)   ที่ดินประเภทที่
โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา)  ๘) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  (สีเขียว
มะกอก)  ๙)  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  (สีเทาออน) และ  ๑๐) ที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ  การสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) ผังโครงการคมนาคมและขนสง  
กําหนดถนนโครงการไว  ๑  ประเภท  คือ  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร   
                                 

 



๔๑ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                 ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน   จังหวัดพะเยา
                ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน  จังหวัดพะเยา  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีมติให
แกไขเพิม่เติมเอกสารประกอบการวางผัง  เร่ืองภาพรวมดานเศรษฐกจิ  ศักยภาพ    ปญหา
และขอจาํกัด    และใหปรับปรุงขอกาํหนดที่ดินของเอกชนในพื้นที่อนุรักษปาไม  ได
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอมูลในเอกสารการวางผังและเพิ่มเติมขอกําหนดที่ดินเอกชนใน
พื้นที่อนุรักษปาไมแลว  ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว   ๙  ประเภทไดแก  
๑)  ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง)     ๒)  ที่ดินประเภทที่อยู  อาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม)             ๓) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  
(สีแดง)  ๔)   ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)    ๕)  ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน)    ๖) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  
(สีเขยีวออนมเีสนทแยงสีขาว)    ๗) ทีด่ินประเภทสถาบนัการศึกษา  (สีเขยีวมะกอก)      
 ๘)  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  (สีเทาออน)    และ  ๙)  ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ(สีน้ําเงิน) ผังโครงการคมนาคมและขนสงในอนาคต  
กําหนดถนนโครงการไว  ๒  ประเภท  คือ  ถนนสาย  ก   ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร  และ
ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร                            

               ผังเมืองรวมชุมชนงมิ   จังหวดัพะเยา
               ผังเมืองรวมชุมชนงิม  จังหวัดพะเยา  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีมติใหแกไข
เพิ่มเติมเอกสารการวางผัง  เร่ืองภาพรวมดานเศรษฐกิจ  ปญหาและขอจํากัด  ให
ตรวจสอบขอมูลตารางการใชประโยชนที่ดินในอนาคต และตรวจสอบขอกาํหนดการใช
ประโยชนที่ดินทุกประเภท  ไดดําเนินการตรวจสอบและแกไขเรียบรอยแลว  ผังการใช
ประโยชนที่ดินในอนาคตกาํหนดไว   ๙  ประเภท  ไดแก    ๑)  ที่ดินประเภท ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย  (สีเหลือง)    ๒)  ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)    
๓)  ที่ดนิประเภทพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง)   ๔)  ทีด่ินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)    ๕) ทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน)    ๖) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  (สีเขียวออนมีเสน
ทแยงสีขาว)     ๗)ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก)   ๘)  ที่ดินประเภท
สถาบันศาสนา  (สีเทาออน)  และ   ๙)  ที่ดินประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  (สีน้ําเงิน)  ผังโครงการคมนาคมและขนสงในอนาคตกําหนดถนน
โครงการไว  ๑  ประเภท  คอื  ถนนสาย  ก   ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร   
              คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  สรุปดังนี้ 
                ๑.คณะกรรมการฯมีขอเสนอแนะเรื่อง ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิริมฝงแมน้ํา 
ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของ 

 



๔๒ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 แมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๓  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  โดยทั้ง  ๕  ผังทีน่ําเสนอมีขอกาํหนดใหมี
ที่วางริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๓  เมตร  ทั้งหมดนั้น  
สอดคลองกับขอกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารหรือไม  เนื่องจากมกีฎกระทรวง  ฉบับที่  
๕๕ (พ.ศ.  ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.  ๒๕๒๒  ขอ  ๔๒  
กําหนดไววา  “อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้าํสาธารณะ  เชน  แมน้ํา  คู  คลอง  
ลํารางหรือลํากระโดง  ถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา  ๑๐  เมตร  ตองรน
แนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา ๓ เมตร แตถาแหลงน้ํา
สาธารณะนั้น  มีความกวางตั้งแต  ๑๐  เมตร ขึ้นไป  ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขต
แหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา ๖ เมตร  สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกล
แหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ  เชน  บึง  ทะเลสาบหรือทะเล  ตองรนแนวอาคารใหหางจาก
เขตแหลงน้ําสาธารณะนั้น ไมนอยกวา  ๑๒  เมตร  ทั้งนี้ เวนแต สะพาน  เขื่อน  ร้ัว  ทอ
ระบายน้ํา  ทาเรือ  ปาย  อูเรือ  คานเรือ  หรือที่วางที่ใชเปนที่จอดรถไมตองรนแนวอาคาร”  
และเมื่อไดพิจารณาดูจากผังเมืองรวมชุมชนแมใจมีพื้นทีบ่ริเวณหนองเล็งทรายเปนบงึ
สาธารณะขนาดใหญนาจะมคีวามกวางมากกวา  ๑๐  เมตร  หากกําหนดแนวถอยรนใหมทีี่วาง
เพียง  ๓  เมตร  อาจไมสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมอาคารดังกลาว  ฉะนั้น  
จึงใหตรวจสอบและแกไขขอกําหนดกรณใีหมีที่วาง บริเวณริมฝงแมน้าํ   ลําคลอง   หรือ
แหลงน้ําสาธารณะของผังเมอืงรวมชุมชนดอกคําใต  ผังเมืองรวมชุมชนบานถํ้า  ผังเมอืงรวม
ชุมชนแมใจ     ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน    และผังเมืองรวมชุมชนงิม    ของจังหวดัพะเยา  
ถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต   ๑๐   เมตรขึ้นไปควรกําหนดใหมีทีว่างตาม
แนวขนานริมฝงของแหลงน้ําสาธารณะนั้น  ใหสอดคลองตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕๕ (พ.ศ.  
๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ขอ  ๔๒  ดวย 
              ๒.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต      
ผังเมืองรวมชมุชนบานถ้ํา   ผังเมืองรวมชมุชนแมใจ   ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน  และผังเมอืง
รวมชุมชนงิม  ของจังหวัดพะเยา  รวม  ๕  ผัง   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาดานผังเมือง   และกรมโยธาธกิารและผังเมอืงเสนอ  โดยรับขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ใหตรวจสอบและแกไขขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินริมฝงแมน้าํ   
ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีที่วางริมฝงสอดคลองตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๕๕  
(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ขอ๔๒  
และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 
 
              

 



๔๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

๑.๒๕ 

มติท่ีประชมุ  เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต  ผังเมืองรวมชุมชนบานถ้ํา ผังเมืองรวม
ชุมชนแมใจ  ผังเมืองรวมชมุชนดงเจน    และผังเมืองรวมชุมชนงิม   ของ
จังหวัดพะเยา   รวม  ๕  ผงั  ตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผงัเมือง  และกรมโยธาธกิารและผงัเมืองเสนอ  โดยรับขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ไปพิจารณาตรวจสอบและแกไขขอกําหนดใหมีท่ีวางรมิฝง
แมน้ํา   ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  แลวดําเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก    จํานวน  ๙   ผงั                   
                 จังหวัดพษิณุโลกตัง้อยูในภาคเหนือตอนลาง  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ไดมีมตคิณะ 
รัฐมนตรีใหจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการพัฒนาภาคเหนือตอนลาง  
แนวทางการพฒันาจังหวัดพษิณุโลกจึงเนนในเรื่องดังกลาว  และไดกําหนดวิสัยทศันของ
จังหวดัคือ  “เมืองบริการ  ส่ีแยกอินโดจีน”  มีเปาหมายในการพัฒนาในเรือ่งการเปนศูนยกลาง
บริการการขนสงดานผลผลิตทางการเกษตร 
                  การดาํเนนิการวางและจดัทําผังเมอืงรวมชุมชนทั้ง ๙ แหง        องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดขออนุมัติดําเนินการเองตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  
๒๕๑๘  และไดกําหนดแนวความคิดในการวางผังใหสอดคลองกับผังเมืองรวมจังหวดั
พิษณุโลก  สําหรับที่ตั้งของผังเมืองรวมชมุชนแตละแหงมีดังนี ้   ผังเมอืงรวมชุมชนบางระกาํ
อยูดานทิศตะวนัตกเฉียงใตของตัวจังหวัด จัดเปนชุมชนลําดับที่  ๒ ของจังหวดัพษิณุโลก  
วิสัยทัศนของผัง  คือ  “บางระกํา : การบริการคูเกษตรกรรมกาวหนา”  ผังเมืองรวมชุมชน
นครไทย  อยูทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจังหวดั เปนชมุชนลําดับที่  ๓  กําหนดวิสัยทัศน
“เปนเหลงเกษตรกรรม   ธรรมชาติสวยงาม”   พืน้ที่ผังสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  
มีแหลงทองเทีย่วเชิงอนุรักษที่สวยงาม    ผังเมืองรวมชุมชนเนินกุม อยูทางทิศใตของจังหวัด
เปนผังที่มีพื้นที่ขนาดใหญเกอืบ  ๑๐๐  ตารางเมตร  วิสัยทัศนของผัง  คือ “เกษตรกรรมเขมแข็ง  
แหลงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ”ี  ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม    อยูทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวดัมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่โครงการพระราชดําริเขือ่นแควนอยกาํหนด
วิสัยทัศนเปน  “เมืองเกษตรพัฒนา   ประชามีสุข”  ผังเมืองรวมชุมชนวังทอง  พื้นที่ตั้งอยู
ตอนกลางของจังหวดั  เปนชมุชนลําดับที่  ๒  กําหนดวิสัยทัศนเปน  “ศูนยกลางการบริการ  
ประตูสูอีสาน”  ซ่ึงจะสอดคลองกับระบบการพัฒนาในสีแ่ยกอินโดจนี       ผังเมอืงรวมชมุชน 
วงฆองอยูทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดั  จัดเปนชุมชนลําดับที ่  ๔  มวีิสัยทศันของ
ผัง  คือ  “ชุมชนเขมแข็ง  แหลงเกษตรกรรม”      ผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด อยูทางทิศ
ตะวนัตกเฉยีงใตของจังหวัด     เปนชุมชนลําดับที่  ๔  เปนศูนยกลางทางดานการบริการ
ทางการเกษตรในทองถ่ิน กําหนดวิสัยทัศนวา  “ปลักแรด : ชุมชนนาอยู  คูเกษตรกรรม”   

 
 
 
 
 
 

 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔เม.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓, 
๔.๓.๑ – ๔.๓.๙ 
หนา๑๐ - ๑๔ 



๔๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ผังเมืองรวมชมุชนบางกระทุม  อยูทางทศิใตของจงัหวดั  วิสัยทัศนของผัง  คือ  “เมืองสวยงาม  
เศรษฐกิจดี   มคีวามปลอดภยั”     และสุดทายคือ     ผังเมืองรวมชุมชนบานใหม  อยูทางทิศ
ตะวนัตกเฉยีงใตของจงัหวดั  วิสัยทัศนของผัง คือ “ชุมชนนาอยู  คูเกษตรกรรม” ผังเมอืงรวม
ชุมชนทั้ง ๙  แหง  สวนใหญจะเนนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมหลักของจังหวดั
พิษณุโลก   

                ผังเมืองรวมชุมชนบางระกํา  จังหวดัพิษณุโลก  ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล
บางระกํา  องคการบริหารสวนตําบลบางระกําและองคการบริหารสวนตําบลทานางงาม  
เนื้อที่ประมาณ  ๕๕.๘๘  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  ๑๒,๔๐๐  คน  มีการ
กําหนดผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตไว  ๘  ประเภท  ดานผังโครงการคมนาคมและ
ขนสงกําหนดไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  
๙  สายทาง  และถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  กําหนดไว  ๒  สายทาง  มีขอเสนอแนะ
ของคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ  ๗  ประเด็น  ซ่ึงไดดาํเนินการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม
และปรับปรุงแกไขแลว      สําหรับในสวนของการดําเนนิการตามขอเสนอแนะของคณะอน ุ

กรรมการผังเมอืงฯ ของทกุผังนั้น  ไดจดัทาํสรุปเปนขอช้ีแจง  เพิ่มเติมแลวทั้ง  ๙  ผัง  ตาม
เอกสารประกอบการประชมุ                   
                ผังเมืองรวมชุมชนนครไทย     จังหวดัพิษณุโลก    ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล
นครไทย  องคการบริหารสวนตําบลพราว   องคการบริหารสวนตําบลเนินเพิ่ม    องคการ
บริหารสวนตําบลยางโกลน  และองคการบริหารสวนตําบลหนองกะทาว   เนื้อที่ประมาณ  
๖๙.๗๘  ตารางกิโลเมตร    ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตไว  ๙  ประเภท   ผังโครงการ
คมนาคมและขนสง กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๔  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  
ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จาํนวน  ๖  สายทาง    ถนนสาย ข    ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร 
จํานวน  ๘  สายทาง   ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  จํานวน  ๑๔  สายทาง  และ
ถนนสาย  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐  เมตร  จํานวน  ๖  สายทาง ขอเสนอแนะของคณะอนุ 

กรรมการผังเมืองฯ มี  ๕  ประเด็น  ไดดําเนินการตรวจสอบแกไขแลว 
                ผังเมืองรวมชุมชนเนินกุม   จังหวัดพิษณุโลก        ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล
เนินกุม  องคการบริหารสวนตําบลวัดตายม    องคการบริหารสวนตําบลไผลอม     องคการ
บริหารสวนตําบลนครปาหมาก   องคการบริหารสวนตําบลพันชาลี   และองคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ   มีเนือ้ที่ประมาณ  ๑๓๑.๗๕  ตารางกิโลเมตร    ผังการใชประโยชน
ที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๘   ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง กําหนดแนวถนน
โครงการไว   ๒   ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  
๑๐  สายทาง  และถนนสาย ข ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร   จํานวน  ๒  สายทางขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มี  ๔  ประเด็น  ไดดําเนินการตรวจสอบแกไขแลว              

 



๔๕ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                   ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม    จังหวดัพิษณุโลก      ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ตําบลพรหมพริาม     องคการบริหารสวนตําบลพรหมพริาม     องคการบริหารสวนตําบล
หนองแขม     องคการบริหารสวนตําบลหอกลอง   และองคการบริหารสวนตําบลทาชาง  
มีเนื้อที่ประมาณ  ๕๗  ตารางกิโลเมตร    ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว ๘  
ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๔  ขนาดเขตทาง  
ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๙  เมตร   จํานวน  ๑  สายทาง    ถนนสาย ข  ขนาด
เขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๒  สายทาง  ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖ เมตร  จํานวน  
๖  สายทาง  และถนนสาย  ง   ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  จํานวน  ๑  สายทางขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มี  ๔  ประเด็น  ไดดําเนินการตรวจสอบแกไขแลว 
                 ผังเมืองรวมชุมชนวังทอง  จังหวัดพษิณุโลก      ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล
วังทอง     องคการบริหารสวนตําบลวังทอง     องคการบริหารสวนตําบลดินทอง     และ
องคการบริหารสวนตําบลชัยนาม  มีเนื้อทีป่ระมาณ  ๔๕.๖๓  ตารางกิโลเมตร   ผังการใช
ประโยชนที่ดนิในอนาคตกาํหนดไว  ๘ ประเภท  ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนด
แนวถนนโครงการไว  ๔  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒ เมตร  
จํานวน  ๒  สายทาง    ถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน ๘  สายทาง   ถนน
สาย ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  จํานวน  ๓  สายทาง  และถนนสาย ง   ขนาดเขตทาง  
๖๐  เมตร  จํานวน ๘  สายทาง ขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มี  ๔ ประเดน็           

ไดดําเนินการตรวจสอบแกไขแลว 

                ผังเมืองรวมชุมชนวงฆอง  จังหวดัพิษณุโลก       ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล 

วงฆอง     องคการบริหารสวนตําบลวงฆอง    และองคการบริหารสวนตําบลมะตอง  มี 
เนื้อที่ประมาณ  ๔๒.๒๗  ตารางกิโลเมตร   ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนด
ไว  ๘   ประเภท    ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๑  ขนาด
เขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒ เมตร   จํานวน  ๑๑  สายทาง   ขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มี  ๔  ประเด็น  ไดดําเนินการตรวจสอบแกไขแลว 
                 ผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด   จังหวัดพษิณโุลก     ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ตําบลปลักแรด     องคการบริหารสวนตําบลปลักแรด     และองคการบริหารสวนตําบล
บางระกํา  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๑.๑๖  ตารางกิโลเมตร   ผังการใชประโยชนที่ดินใน
อนาคตกําหนดไว ๘  ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนน
โครงการไว  ๓  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒ เมตร  จํานวน  ๑๐  
สายทาง   ถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน ๓  สายทาง   ถนนสาย ค  ขนาด
เขตทาง  ๒๐  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง  ขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มี  ๓  
ประเด็น  ไดดําเนินการตรวจสอบแกไขแลว                

 



๔๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                 ผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุม   จังหวัดพิษณุโลก     ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ตําบลบางกระทุม   องคการบริหารสวนตําบลบางกระทุม   และองคการบริหารสวนตําบล
ไผลอม   เนื้อที่ประมาณ  ๔.๕๖  ตารางกโิลเมตร    ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตไว  
๘   ประเภท ผังโครงการคมนาคมและขนสง กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๓  ขนาดเขตทาง  
ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๑๔   สายทาง  ถนนสาย ข    ขนาด
เขตทาง  ๑๖  เมตร   จํานวน  ๒  สายทาง  ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  จาํนวน  ๒  
สายทาง  ขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มี  ๓  ประเด็น  ไดดําเนนิการตรวจสอบ
แกไขแลว 
                ผังเมืองรวมชุมชนบานใหม    จังหวดัพิษณุโลก   ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล
บานใหม   องคการบริหารสวนตําบลวัดพริก    องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําคู  และ
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม   มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๒.๒๗  ตารางกิโลเมตร    ผังการใช
ประโยชนที่ดนิในอนาคตกาํหนดไว  ๘  ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง กําหนด
แนวถนนโครงการไว  ๓  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  
จํานวน  ๑๐   สายทาง    ถนนสาย ข    ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง  
และถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  จํานวน  ๔  สายทาง  ขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มี  ๓  ประเด็น  ไดดําเนินการตรวจสอบแกไขแลว 
                  คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  สรุปดังนี้ 
                   ๑.คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ควรตรวจสอบเรื่องบริเวณพื้นที่
อนุรักษของผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดพิษณโุลกมีเมอืงโบราณบางแหงทีข่ึ้นทะเบยีนเปน
โบราณสถาน  และมีขอบเขตพื้นที่ชัดเจนควรกําหนดใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อ
สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน)  มีเมืองเกาเมืองโบราณบางแหง
ไมไดประกาศขึ้นทะเบยีน  แตมีกฎหมายเมืองเการองรับ  เชน  บริเวณนครไทยจะมคีูเมือง   
กําแพงเมืองปรากฏตลอดแนว  อาจเขยีนขอกําหนดเปนพื้นที่อนุรักษ 
                 ๒.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบางระกํา
ผังเมืองรวมชุมชนนครไทย   ผังเมืองรวมชุมชนเนินกุม     ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม  
ผังเมืองรวมชุมชนวังทอง      ผังเมืองรวมชุมชนวงฆอง    ผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด  
ผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุม   และ    ผังเมืองรวมชุมชนบานใหม     ของจงัหวดัพษิณุโลก 
รวม  ๙  ผัง   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณาดานผังเมือง   และกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอ     โดยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพจิารณา
ตรวจสอบเรื่องพื้นที่อนุรักษและโบราณสถาน   แลวดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติ
การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป      
                                

 



๔๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๒๖ 

มติท่ีประชุม           เห็นชอบผังเมืองรวมชมุชนบางระกํา   ผังเมืองรวมชุมชนนครไทย   
                               ผังเมืองรวมชุมชนเนนิกุม      ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม     
                               ผังเมืองรวมชุมชนวงัทอง      ผงัเมืองรวมชุมชนวงฆอง    ผงัเมืองรวม

ชุมชนปลักแรด   ผงัเมืองรวมชุมชนบางกระทุม   และผงัเมืองรวมชุมชน
บานใหม   ของจังหวัดพิษณโุลก รวม   ๙   ผงั    ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผงัเมืองเพื่อพจิารณาดานผงัเมือง  และกรมโยธาธกิารและผังเมืองเสนอ  
โดยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา
ตรวจสอบเรื่องพื้นท่ีอนุรักษและโบราณสถาน      แลวดําเนินการตาม
ขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง       ผังเมอืงรวมชุมชนปาย    จังหวัดแมฮองสอน    
                 ชุมชนปายอยูในจังหวัดแมฮองสอน      เปนแหลงทองเที่ยวเชงิธรรมชาติและ 
วัฒนธรรมระดบัจังหวดั   เปนศูนยกลางการทองเทีย่วเชิงวฒันธรรมธรรมชาติ  เปนศูนยกลาง 
การคมนาคมทางบกระหวางจังหวดัเชยีงใหมและจังหวดัแมฮองสอน  เปนศูนยกลางการคา  
การบริการภายในกลุมเมืองตอนเหนือ  อําเภอปาย  และอําเภอปางมะผา  ขอบเขตผังเมืองรวม
ครอบคลุมพืน้ที่เขตเทศบาลตําบลปาย  องคการบรหิารสวนตําบลแมนาเตงิ   องคการบริหาร 
สวนตําบลเวยีงใต  องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ     องคการบริหารสวนตําบลแมฮี้
และองคการบริหารสวนตําบลทุงยาว   เนื้อที่ประมาณ  ๔๕.๕๙  ตารางกิโลเมตร  มีประชากร
ประมาณ  ๑๒,๒๕๐  คน   ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  ๑๓   ประเภท  
ผังโครงการคมนาคมและขนสง กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๓  ขนาดเขตทาง  ไดแก  
ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๑   สายทาง    ถนนสาย ข    ขนาดเขต
ทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง   และถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร 
จํานวน  ๑  สายทาง  ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มี  ๔  ประเด็น  ให
ตรวจสอบเรื่องขอกําหนดในที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย  ขอกําหนดเรื่อง
สถานที่บรรจุกาซ   ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยประเภทน้ําทวม  ดินถลม  และขอมูลเกี่ยวกับ
อาคารอนุรักษ ซ่ึงไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมแลว 
                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนปาย  จงัหวัด
แมฮองสอน   ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พจิารณาดานผังเมอืง  และกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอและใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ .๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนปาย    จังหวัดแมฮองสอน    ตามมตคิณะอนุ   
กรรมการผงัเมอืงเพื่อพิจารณาดานผงัเมือง      และกรมโยธาธิการและ 

                           ผังเมืองเสนอและใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง       
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔เม.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๑๐ 
หนา ๑๕ 
 
 



๔๘ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๒๗ เร่ือง       ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวัดนาน   จํานวน  ๓   ผงั                  
                ผังเมืองรวมชุมชนทุงชาง  จังหวดันาน  ครอบคลุมพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลทุงชาง   
องคการบริหารสวนตําบลทุงชาง      และองคการบริหารสวนตําบลและ       อําเภอทุงชาง   
เนื้อที่ประมาณ  ๒๖.๒๒  ตารางกิโลเมตร    ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  
๙ ประเภท ผังโครงการคมนาคมและขนสงในอนาคต  สํานักวิศวกรรมการผังเมือง  
เห็นสมควรปรับแนวถนนเดิม  ๑  สายทาง  ฉะนั้นรางผังโครงการคมนาคมและขนสงใน
อนาคตจะมแีนวถนนโครงการไว  ๑  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  
๑๒  เมตร  จํานวน  ๓   สายทาง  ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ให
ตรวจสอบเรื่องขอกําหนด  ๒  ประเด็น  ไดดําเนินการตรวจสอบแกไขแลว 
                ผังเมอืงรวมชุมชนเชียงกลาง  จงัหวัดนาน   ครอบคลุมพืน้ที่เทศบาลตําบลเชยีงกลาง   
องคการบรหิารสวนตาํบลเปอ    องคการบริหารสวนตําบลพระธาต ุ   องคการบรหิารสวน
ตําบลเชยีงกลาง      องคการบริหารสวนตําบลพญาแกว       และองคการบริหารสวนตําบล 
พระพุทธบาท   เนื้อที่ประมาณ  ๓๙.๖๕  ตารางกิโลเมตร   ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
กําหนดไว  ๑๑  ประเภท  ผังโครงการคมนาคมและขนสงกําหนดแนวถนนโครงการไว    ๑
ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร   จํานวน  ๔  สายทางขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ใหทบทวนเรื่องการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด  
๒  ประเดน็  ไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขแลว 
                ผังเมืองรวมชุมชนนานอย    จงัหวัดนาน   ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลนานอย   
องคการบรหิารสวนตาํบลศรีสะเกษ  องคการบริหารสวนตําบลนานอย   องคการบรหิารสวน
ตําบลเชยีงของ  และองคการบริหารสวนตําบลสถาน   เนื้อที่ประมาณ ๓๒   ตารางกิโลเมตร
ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  ๑๐  ประเภท  ผังโครงการคมนาคมและขนสง 
กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  
เมตร    จํานวน  ๑  สายทาง   ถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง  
ขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มี ๔ ประเดน็  ไดดาํเนนิการปรับปรุงแกไขแลว 
                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนทุงชาง   ผังเมืองรวม
ชุมชนเชียงกลาง   และผังเมืองรวมชุมชนนานอย   จังหวัดนาน  รวม  ๓  ผัง   ตามมติ
คณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  
และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม           เห็นชอบผังเมืองรวมชมุชนทุงชาง    ผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลางและ 
                              ผังเมืองรวมชุมชนนานอย  จังหวดันาน  รวม ๓  ผงั  ตามมติคณะอนุ 

กรรมการผงัเมอืงเพือ่พิจารณาดานผงัเมือง  และกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองเสนอ    และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป                           

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔เม.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๑๑ – 
๔.๓.๑๓ 
หนา ๑๕ - ๑๖ 
 



๔๙ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒๙ 

เร่ือง       ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวัดเพชรบรีุ   จํานวน ๒  ผัง                   
              ผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  ครอบคลุมพืน้ที่เทศบาลตําบลบานลาด   
และองคการบริหารสวนตําบลทาเสน  อําเภอบานลาด  เนื้อที่ประมาณ  ๖.๒  ตารางกิโลเมตร   
ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๙  ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง 
กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร   
จํานวน  ๕  สายทาง  ถนนสาย ข    ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง   ขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มี  ๔  ประเด็นไดดําเนินการแลว  มีประเด็นสําคญัเรื่อง
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นไดปรับลดตามขอเสนอแนะจากเดิมใหใชได
ไมเกินอัตรารอยละ  ๑๕  เปนใหใชไดไมเกินอัตรารอยละ  ๑๐  แลว 
              ผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน    จังหวดัเพชรบรีุ   ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล
บางตะบูน  และองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน   อําเภอบานแหลม  เนื้อที่ประมาณ  
๔๕.๙๘   ตารางกิโลเมตร       ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  ๘  ประเภท  
ผังโครงการคมนาคมและขนสง กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  
ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร    จํานวน  ๑  สายทาง   และถนนสาย ข    ขนาดเขต
ทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง  ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มี  ๓  
ประเด็น ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว 
                  คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว    เหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชนบานลาด   และ
ผังเมืองรวมชมุชนบางตะบนู จังหวดัเพชรบุรี รวม  ๒  ผัง   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 
 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนบานลาด   และผังเมืองรวมชุมชนบางตะบนู   

จังหวัดเพชรบรีุ  รวม ๒  ผงั ตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพือ่พิจารณา
ดานผงัเมือง   และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ    และใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป    

เร่ือง      ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวัดนครปฐม   จํานวน ๒  ผัง                   
                 ผังเมอืงรวมชุมชนพุทธมณฑล   จังหวดันครปฐม       ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ
อําเภอพุทธมณฑล    และพื้นที่บางสวนของอําเภอสามพราน  จํานวน  ๓  อบต.   เนื้อที่
ประมาณ   ๘๗.๓๖  ตารางกิโลเมตร    กําหนดผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  
๑๐   ประเภท    ผังโครงการคมนาคมและขนสง กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๔  ขนาด
เขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒ เมตร  จํานวน   ๑  สายทาง   ถนนสาย ข  
ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จาํนวน ๗  สายทาง  ถนนสาย ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  จํานวน     

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔เม.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๑๔ – 
๔.๓.๑๕ 
หนา  ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔เม.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๑๖ – 
๔.๓.๑๗ 
หนา  ๑๗ - ๑๘ 



๕๐ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ๔  สายทาง    และถนนสาย ง   ขนาดเขตทาง  ๒๕  เมตร  จํานวน ๑  สายทาง  ขอเสนอแนะ
ของคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มี   ๔   ประเด็น  ใหตรวจสอบขอกําหนดใหสอดคลองกับ
กฎหมายควบคุมอาคารรอบพุทธมณฑล    ขอกําหนดเรื่องสถานที่บรรจุกาซ     เปลี่ยน
ช่ือผังจากเดิมใชช่ือผังเมืองรวมชุมชนศาลายา  เปนผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑลตาม
ความตองการของประชาชน  และใหเพิ่มเติมขอมูลเรื่องพื้นที่เสี่ยงภัย  ซ่ึงไดดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะในทุกประเด็นดังกลาวแลว 
               ผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี    จังหวดันครปฐม   ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล
นครชัยศรี    และองคการบริหารสวนตําบลตางๆ  โดยรอบอีก  ๑๕  อบต.  เนื้อที่ประมาณ  
๘๕.๑๖  ตารางกิโลเมตร  กําหนดผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกาํหนดไว  ๑๐  ประเภท
ผังนี้จะมีพืน้ทีอ่นุรักษอยู  ๒  ประเภท  คือ  ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศยัซ่ึงอยู
บริเวณริมคลองบางแกว   และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม   ซ่ึงอยูใน
ตําบลไทยาวาส    และตําบลงิ้วราย  ทางดานตะวันออกของแมน้ํานครชัยศรี     เพื่อรักษา
พื้นที่สําหรับปลูกผลไมและนาขาว  เปนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ  ในดาน
ผังโครงการคมนาคมและขนสงในอนาคต   กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๕  ขนาดเขตทาง  
ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร    จํานวน  ๑  สายทาง   ถนนสาย ข    ขนาด
เขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๓  สายทาง    และถนนสาย จ   ขนาดเขตทาง  ๓๐  เมตร  
จํานวน ๑  สายทาง  ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มี ๓ ประเด็น คือ  
เร่ืองคํานิยามของการใชประโยชนที่ดินเพือ่การอนุรักษเพื่อการอยูอาศยั  ไดกําหนดเพิ่มเติม
แลว  ใหแสดงภาพอาคารที่ควรอนุรักษใหชัดเจน  และเรื่องขอกําหนดสถานที่บรรจุกาซ  
ซ่ึงไดดําเนนิการแลว 
                   คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว        เหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  
และผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม รวม  ๒  ผัง ตามมติคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  และกรมโยธาธกิารและผังเมืองเสนอ     และใหดําเนนิการ
ตามขัน้ตอนพระราชบัญญัตกิารผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 
 

มติท่ีประชุม        เหน็ชอบผงัเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  และผงัเมืองรวมชมุชนนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  รวม ๒  ผงั   ตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพื่อ
พิจารณาดานผงัเมือง   และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ    และให
ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

 
 
 

 



๕๑ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓๑ 

เร่ือง      ผงัเมอืงรวมชุมชนพนมสารคาม - เกาะขนนุ   จังหวัดฉะเชงิเทรา   
              จังหวัดฉะเชิงเทรามีผังเมืองรวมประกาศเปนกฎกระทรวงใชบงัคบัแลวจํานวน  ๓  ผัง   
สําหรับผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม – เกาะขนนุ อยูตอนกลางของตัวจังหวัดฉะเชงิเทรา
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลพนมสารคาม   เทศบาลตําบลเกาะขนุน      และ  อบต. อีก  ๙  
แหง   เนื้อที่ประมาณ   ๘๘  ตารางกิโลเมตร   ประชากรในเขตผงัประมาณ  ๔๕,๐๐๐  คน   
ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  ๘   ประเภท    ผังโครงการคมนาคมและ
ขนสง กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขต
ทาง  ๑๒  เมตร   จํานวน  ๗  สายทาง    ถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน 
๙  สาย คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  ๓ ประเด็น  เร่ืองขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดนิ  และขอกําหนด  โครงการคมนาคมและขนสงควรตรวจสอบใหถูกตองและ
สอดคลองกัน  ไดดําเนนิการตรวจสอบแกไขใหถูกตองแลว     และเรื่องใหแจงทองถิ่นดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของชุมชนในชวงที่มีการขยายทางหลวงแผนดินยานกลางชุมชน   
ซ่ึงไดแจงทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบแลว 
                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม 
– เกาะขนุน   จังหวัดฉะเชิงเทรา      ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน
ผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ   และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติ
การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 
 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม – เกาะขนนุ    จังหวดัฉะเชิงเทรา   
ตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมือง     และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง       ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ   จํานวน  ๔  ผงั                   
               ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวดัประจวบคีรีขันธ    จํานวน  ๔  ผัง   ไดแก   ผังเมืองรวม
ชุมชนบานกรดู     ผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก  อยูตดิกบัชายฝงทะเลดานตะวนัออกตอนลาง
ของจังหวดั   ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรีอยูติดกับชายฝงทะเลดานตะวนัออกดานเหนอืและ      
และผังเมอืงรวมชุมชนหนองพลับ  อยูทางทิศเหนือของจงัหวัดประจวบคีรีขันธ  ดังนี้ 
                ผังเมอืงรวมชุมชนบานกรูด   จงัหวดัประจวบครีีขันธ       ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ตําบลบานกรูด  และบางสวนขององคการบริหารสวนตําบลธงชัย  อําเภอบางสะพาน 
เนื้อที่ประมาณ  ๔๔.๗๔  ตารางกิโลเมตร    ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  
๑๐   ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขต
ทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร   จํานวน  ๒  สายทาง   ถนนสาย ข   

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔เม.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๑๘ 
หนา  ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔เม.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓.๑๙ – 
๔.๓.๒๒ 
หนา  ๑๙ - ๒๑ 



๕๒ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน ๑  สาย คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  ๕  
ประเด็น   เรื่องการตรวจสอบขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ   ขอมูลใน
เอกสารใหแกไขใหสมบูรณ   และการแสดงสัญลักษณของที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  
เรื่องการกําหนดระยะเวนวางริมฝงแมน้ํา   ลําคลอง   ใหตรวจสอบขอกําหนดให
สอดคลองกับกฎหมายควบคุมอาคาร   ซ่ึงทุกประเด็นไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมแลว 
                ผังเมอืงรวมชุมชนทับสะแก  จงัหวดัประจวบครีีขันธ       ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ตําบลทับสะแก     องคการบริหารสวนตาํบลทับสะแก      องคการบรหิารสวนตาํบลแสงอรุณ  
องคการบรหิารสวนตาํบลเขาลาน   และองคการบรหิารสวนตําบลนาหกูวาง  อําเภอทบัสะแก
มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๔.๖๐  ตารางกิโลเมตร   ผังการใชประโยชนที่ดนิไนอนาคตกาํหนดไว  
๑๐  ประเภท     ผังโครงการคมนาคมและขนสง      กําหนดแนวถนนโครงการไว   ๒  ขนาด
เขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร   จํานวน  ๖  สายทาง   และถนนสาย  ข  
ขนาดเขตทาง   ๑๖  เมตร  จาํนวน  ๑  สาย   คณะอนกุรรมการผังเมืองฯ  มีขอเสนอแนะ  ๕  
ประเดน็   เร่ืองวิธีการนาํเสนอ   เรื่องปรับปรุงขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ   
เร่ืองขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภททีอ่ยูอาศยัใหหามโรงฆาสัตว  และขอกําหนด
ในสวนของที่เอกชนในทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนนัทนาการฯ  ใหยกเวนสําหรับการคมนาคม
ขนสงทางน้าํไวดวย   โดยขอเสนอแนะทั้ง   ๕  ประเภทไดปรับปรุงแกไขแลว    

                ผังเมอืงรวมชุมชนปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ       ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ตําบลปราณบรีุ     องคการบริหารสวนตําบลเขานอย      องคการบรหิารสวนตําบลวงักพง   
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ      องคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม      องคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี   อําเภอปราณบรีุ   มีเนื้อที่ประมาณ   ๑๕๔.๘๘   ตารางกิโลเมตร  
ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกาํหนดไว  ๑๐   ประเภท    ผังโครงการคมนาคมและ
ขนสง กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๔  ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  
๑๒  เมตร   จาํนวน  ๕  สายทาง   ถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน ๔  สาย  
ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  จาํนวน  ๒  สายทาง     และถนนสาย ง  ขนาดเขต
ทาง  ๘๐  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง คณะอนุกรรมการ  ผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  ๔  
ประเด็น   เรื่องการตรวจสอบสัญลักษณตางๆ ของแผนที่ใหเปนไปตามมาตรฐาน  เร่ือง 
การแกปญหาของชุมชนที่มีขอจํากัด ใหทบทวนการกําหนดพื้นที่เกษตรกรรมดานทิศตะวันออก
ของผัง  และเพิ่มเตมิการวเิคราะหสภาพปญหาของชุมชน  ขอเสนอแนะทั้ง  ๔  ประเด็น ได
ตรวจสอบแกไขและเพิ่มเติมขอมูลแลว  และในสวนพืน้ทีสี่เขียวดานตะวันออกของผังบริเวณ
ที่เปนภูเขาและไมมีเอกสารสิทธ์ิไดปรับแกไขใหเปนทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนนัทนาการและ
การรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแลว 
                ผังเมอืงรวมชุมชนหนองพลับ   จงัหวัดประจวบคีรีขันธ    ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล 

 



๕๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๓๒ 

 

ตําบลหนองพลับ  และบางสวนขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน 
เนื้อที่ประมาณ  ๓๐.๔๘  ตารางกิโลเมตร    ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  
๑๐   ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง กําหนดแนวถนนโครงการไว   ๒  ขนาด
เขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร    จํานวน  ๗  สายทาง    และ
ถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน ๑  สายทาง   คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ 
มีขอเสนอแนะ  ๖ ประเดน็  เร่ืองการตรวจสอบขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภท
ตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ ทบทวนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรมทางดานทิศใตของผังอยาใหเขาไปในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
ใหปรับปรุงวสัิยทัศนและวตัถุประสงคของผังใหสอดคลองกับบทบาทของชุมชน       ให
เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา  ขอจํากัดของชุมชนและวิธีแกไข  และใหเพิ่มเติมขอ
หามตางๆ ในพื้นที่ของทหารใหสมบูรณ  ทั้งนี้ขอเสนอแนะทุกประเดน็ไดดําเนินการปรับปรุง
แกไขเรียบรอยแลว 
                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบานกรูด ผังเมืองรวม
ชุมชนทบัสะแก     ผังเมืองรวมชมุชนปราณบุรี   และผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ  จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ  รวม  ๔  ผัง  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  
และกรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ       และใหดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนบานกรูด   ผังเมืองรวมชมุชนทับสะแก     
                            ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี   และผงัเมอืงรวมชุมชนหนองพลับ  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  รวม ๔ ผงั  ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผงัเมือง      และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง     ผังเมืองรวมเมืองนาน   (ปรับปรงุครั้งท่ี  ๒)
                ผังเมืองรวมเมืองนาน   ประกาศเปนกฎกระทรวงครั้งแรก ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ.
๒๕๓๒)  ตั้งแตวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๒  ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗   และปรับปรุง
คร้ังที่ ๑  ประกาศเปนกฎกระทรวง  ฉบบัที่ ๔๔๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๔๓ ถึง ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘   และขยายอายุการใชบังคับตอไปอีก ๑ ป  จํานวน ๒ คร้ัง  
หมดอายกุารใชบังคับวันที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๐  มพีื้นที่  ๔๒.๒๒  ตารางกิโลเมตร  
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองนานและบางสวนของตําบลฝายแกว  ตําบลไชยสถาน   ตําบล
มวงตึ๊ด   ตําบลทานาว    ตําบลดูใต    และตําบลผาสิงห   อําเภอเมือง     โดยสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนานไดดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การ
ผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘   ตามลําดับดังนี้คือ     ๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๔.๑ 
หนา  ๑๒ – ๑๗ 



๕๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ของกรมฯ เมือ่วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๐     ๒) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมอืง  เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน   ๒๕๕๐   ๓) โฆษณา
ทางวิทยแุละหนังสือพิมพ   ระหวางวันที่ ๓-๙  ธันวาคม   ๒๕๕๐     ๔)   ปดประกาศแผน
ที่แผนผัง ๑๕ วัน ระหวางวนัที่  ๑๐ – ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐    ๕ ) ประชุมคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมฯ เมื่อวันที ่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐     ๖) ประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเมื่อวันที ่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐    และ  ๗)  ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมอืงเพือ่
พิจารณาดานผงัเมือง   เมื่อวนัที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๑                               
                 สําหรับผลการประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อ
วันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๑ ไดมีมติเหน็ชอบรางผังเมืองรวมเมืองนาน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)   
โดยใหนําขอคิดเห็นขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  ไปแกไขปรบัปรุงแลวนําเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาตอไป  ดังนี ้
                      ๑.ใหทบทวนการกําหนดแนวถนนโครงการสาย ง  ในเขตผังอีกครั้ง  เพื่อให
กระทบกับประชาชนนอยทีสุ่ด  และไดถนนตามมาตรฐานทางดานวศิวกรรม 

                      ๒.ใหทบทวนขอกําหนด   ขอ ๓(๓)  เร่ืองสงเสริมอุตสาหกรรมฯ ในเอกสาร
เพราะผังปรับปรุงใหม  ปรับลดการใชประโยชนทีด่ินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)   
                       ๓.ใหตรวจสอบขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน)  ใหสอดคลองกับผังเมืองรวมอื่น ๆ  ที่มีการ
ใชขอกําหนดประเภทนี ้
                 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนาน         ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขราง 
ผังเมืองรวมเมอืงนาน   (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)   ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอน ุ

กรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว                  
                จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ดังนี ้
             ๑.คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะบริเวณพืน้ที่โบราณสถานบริเวณเมืองเกานาน
แนวกําแพงเมือง  คูเมือง  บริเวณพระธาตุแชแหง  ควรกําหนดใหเปนพื้นที่อนุรักษรวมทั้ง
พื้นที่บริเวณพระตําหนักฯ  ที่ตั้งอยูในเขตผังเมืองรวม  

               ๒.พืน้ที่แนวกําแพงเมือง  คูเมือง  ที่มีประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  และที่ไม
มีประกาศขึ้นทะเบียนแตสามารถตรวจสอบแนวตามขอเท็จจริงได  ควรจะตองกําหนดพื้นที่
แนวกําแพงเมอืง  คูเมือง  ทั้งหมดดังกลาวใหเปนที่ดนิประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  (สีน้ําตาลออน)  และบริเวณแนวกําแพงเมือง  คูเมืองเดิม  ที่กําหนด
เปนที่ดินประเภทอนุรักษฯ ไวแลวไมสมควรเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนที่ดิน
ประเภทอื่น  

 



๕๕ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๓๓ 

                 ๓.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองนาน  (ปรับปรุง
ครั้งที่  ๒)  ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธกิารและ
ผังเมืองเสนอ  โดยใหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแกไขเรื่อง  การกําหนด
พื้นที่แนวกําแพงเมือง    คูเมือง      ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  (สีน้ําตาลออน)   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองนาน (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒) ตามมติคณะอนุกรรมการ 
                        ผังเมือง       เพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  

โดยใหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯไปปรับปรุงแกไขเรื่องการกําหนด
พื้นท่ีแนวกําแพงเมือง  คูเมือง  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวฒันธรรมไทย(สนี้ําตาลออน)และใหดําเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป  

เร่ือง     ผังเมืองรวมเมืองกันตัง   จังหวดัตรัง   (ปรับปรงุครั้งท่ี  ๒)
            ผังเมืองรวมเมืองกันตัง   จังหวัดตรัง   ประกาศเปนกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๖๗ 
(พ.ศ.  ๒๕๔๓)   เมื่อวันที ่  ๓๐  พฤศจิกายน   ๒๕๔๓  และขยายอายุการใชบังคบัตอไป
อีก ๑  ป  จํานวน  ๒  คร้ัง    หมดอายุการใชบังคับวันที่   ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   มี
พื้นที่   ๒๕.๑๗   ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่ตําบลยานซื่อ    ตําบลคลองลุ    ตําบล
บอน้ํารอน   ตําบลบางเปา   ตําบลกันตัง    และตําบลกันตังใต    อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับสาํนักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัตรังได
ดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘   ตามลําดับ 
ดังนี้คือ    ๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ เมื่อวันที่  ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๐   ๒) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและ
จัดทําผังเมือง  เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๕๐      ๓) โฆษณาทางวิทยแุละหนังสือพิมพ  
ระหวางวันที่  ๔-๑๐  กุมภาพันธ   ๒๕๕๐       ๔)  ปดประกาศแผนที่แผนผัง  ๑๕ วัน 
ระหวางวันที่  ๑๑-๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๑     ๕ ) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  
เมื่อวันที่ ๒๖  กุมภาพนัธ ๒๕๕๑    ๖) ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เมือ่วันที ่ 
๒๗   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑    และ        ๗)  ประชมุคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พจิารณาดาน 
ผังเมือง   เมื่อวนัที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๑  
               สําหรับผลการประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อ
วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๑  ไดมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมเมืองกันตัง   จังหวัดตรัง 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) โดยใหนําขอคิดเหน็ขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯไปแกไข
ปรับปรุง  แลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี ้

 
 
 
 

 

 

 

 

 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๔.๒ 
หนา  ๑๗ - ๒๐ 



๕๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๓๔ 

 

                ๑. เอกสารที่นําเสนอคณะกรรมการผังเมืองขอให 
                       ๑.๑   แสดงแผนผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตของผังเมืองรวมฉบับเดิม 
เปรียบเทียบกบัแผนผังการใชประโยชนทีด่ินในอนาคตของผังเมืองรวมฉบับปรับปรุง 
                      ๑.๒ แสดงบริเวณที่มกีารเปลี่ยนแปลงดวยแผนผังพรอมขอความที่แสดง
ขอมูลและเหตผุลที่เปลี่ยนแปลง 
               ๒. ในกรณีที่ผังเมอืงรวมที่นําเสนอหมดอายุการใชบังคบั   ขอใหลําดับสาเหตุ
ขอขัดของ ปญหา และอุปสรรค ดวย 
               ๓. การสําเสนอดวย  Power  Point   ขอใหขอมลูตรงกับในเอกสาร                 
               ๔. ในเอกสารหนา  ๕-๑๐  แสดงรูปตัดถนนสาย  ค  ขอใหเพิ่มเกาะกลางถนน  
เพื่อความปลอดภัยสําหรับเปนที่ยืนพักสําหรับผูขามถนน 
                ๕. ในเอกสารหนา ๖-๖ ขอใหแกคําวาถนนเสนอแนะเปนถนนโครงการองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัตรังไดดําเนนิการปรับปรุง
แกไขผังเมืองรวมเมืองกนัตัง   จังหวัดตรัง         ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอน ุ
กรรมการ ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรยีบรอยแลว   จงึเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรด
พิจารณา 
                คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว  เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองกันตัง   จังหวดัตรัง 
(ปรับปรุงครั้งที่   ๒)   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองกันตัง   จังหวดัตรัง    (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๒)    ตาม
มติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอและใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวัดเชียงราย   จํานวน  ๖  ผัง  
            ๑.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๑ วนัที่ ๑๓  มนีาคม 
๒๕๕๑   วาระที่  ๖.๓ เร่ือง  การนําเสนอผังเมืองรวมตอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใน
ปพ.ศ.  ๒๕๕๑ คณะกรรมการผังเมืองมีขอเสนอแนะวา  เนื่องจากขณะนี้ไดมีผังเมืองรวม
เมืองและชุมชนที่จะนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในป พ.ศ. ๒๕๕๑  มีจํานวนมาก  
ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณาผังเมืองรวมดังกลาวเปนไปดวยความรอบครอบ     จึงเห็นควร
มอบใหคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาดานผังเมืองพจิารณาในรายละเอียด    สําหรับใน
การนําเสนอคณะกรรมการฯใหนําเสนอ   โดยสรุปพรอมมติคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ 
ตอท่ีประชุมทราบเทานั้น               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๕, 
๔.๕.๑ – ๔.๕.๖ 
หนา  ๒๐ - ๒๓ 



๕๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

              ๒. ขณะนี้มีผังเมอืงรวมชุมชนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ องคกร  
ปกครองสวนทองถ่ินดาํเนินการเอง    และที่รวมดาํเนินการกับกรมโยธาธิการและผังเมืองได
จัดทําเสร็จแลว โดยไดดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มา
โดยลําดับ  และไดเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองใหความ
เห็นชอบแลว    พรอมที่จะนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อใหความเห็นชอบ  

                ผังเมืองรวมชุมชนเชียงแสน   จังหวดัเชยีงราย    ครอบคลุมพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลเวียง   อําเภอเชียงแสน   เนื้อที่ประมาณ  ๖๐.๔๘  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะ  
ชุมชนมีชุมชนหลักคือชุมชนเวียงเชียงแสนอยูตอนกลาง  และมีชุมชนยอย  ๒  ชุมชน
คือ  ชุมชนเชียงเมี่ยงอยูดานเหนือ   และชุมชนเวียงเชียงแสนนอย อยูดานใตของผัง  
สภาพทั่วไปของชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญไดแก  ขาว  และยาสูบ    
ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  ๑๑  ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  
กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๓  ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  
เมตร    จํานวน  ๕   สายทาง  ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔  เมตร  จํานวน  ๒  สายทาง  
และถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง  คณะอนุกรรมการผงัเมืองฯ 
มีขอเสนอแนะ  ๔  ประเดน็  คือ  เร่ืองการกาํหนดแนวความคิดในการวางผังใหตรวจสอบให
ตรงกับการกําหนดผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตทีก่ําหนดหลายศูนยกลาง  ซ่ึงได
แกไขเพิม่เติมแลว   เรื่องใหตรวจสอบความสําคัญของชุมชนใหสอดคลองตามผังประเทศ
และผังภาคไดตรวจสอบ แกไขแลว  เร่ืองการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรบักับทาเรือแหงใหมที่
อยูนอกเขตผัง  ไดกําหนดการใชประโยชนที่ดิน       ในเขตผังรองรับไวแลว  และเรื่องการ
กําหนดรูปแบบอาคารเพื่อรักษาเอกลักษณของลานนา  เพื่อใหทองถ่ินนําไปออกเปน
ขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ไดดําเนินการไวแลวตั้งแตป พ.ศ.  ๒๕๔๘  และจะสงขอมูลใหกับ
ทองถ่ินเพื่อดําเนินการตอไป 

                ผังเมืองรวมชุมชนเวยีงชัย     จงัหวัดเชียงราย       ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล 
เวียงชยั  และบางสวนของ อบต.ชุมเมือง   อบต.เวียงเหนอื       และ อบต.เวียงชยั      อําเภอ 
เวยีงชยั  เนื้อที่ประมาณ  ๔๕.๒๘  ตารางกิโลเมตร  สภาพการใชประโยชนที่ดนิปจจุบนัมี
ชุมชนยอย  ๓  ชุมชน     เสนทางคมนาคมหลักมีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓   ผาน 

ตัวเมือง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญทํานาขาว  
ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว ๘ ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  
กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๔  ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  
เมตร  จํานวน  ๑๑   สายทาง  ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔  เมตร  จํานวน  ๒  สายทาง  
ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๒  สายทาง  และถนนสาย ง  ขนาดเขตทาง  
๓๐  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง  คณะอนกุรรมการผังเมอืงฯ มีขอเสนอแนะ  เรื่องการแกไข
ขอกําหนดที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  กรณีทีด่ิน  

 



๕๘ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ของเอกชนใหสามารถปลูกสรางอาคารอยูอาศัยได  ซ่ึงไดแกไขเพิม่เติมแลว    
                 ผังเมืองรวมชุมชนจันจวา   จงัหวัดเชียงราย    ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบล
จันจวาทั้งหมดใน  ๒  ตําบล  คือ  ตําบลจันจวาและตาํบลจันจวาใต  เนือ้ที่ประมาณ  ๙๙.๐๗ 
ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นทีม่ีลําน้ําที่สําคญั  คือ   น้าํแมจัน   และน้ําแมคํา   ตดัผานชุมชนผัง
การใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกาํหนดไว ๙ ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  
กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒ เมตร 
จํานวน  ๕ สายทาง  และถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖ เมตร  จํานวน ๑ สายทาง
คณะอนุกรรมการ ผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  เร่ืองใหอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะเพื่อรักษา
คุณภาพน้ําในอนาคต   ซ่ึงไดตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติมแลว  โดยบรเิวณริมน้าํแมคํา  ริมน้ํา  
แมจนั  ในแนวขนานริมฝงระยะประมาณ  ๑๕  เมตร  กําหนดใหเปนทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน)  สวนบริเวณรองน้าํเล็กๆ 
กําหนดใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมเรยีบรอยแลว  และเรือ่งให
ทบทวนขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดนิริมฝงคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีทีว่างริมฝง
คลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๓  เมตร นัน้  เหมาะสมแลว  เนื่องจากบริเวณลุมน้าํ
ดังกลาวทัง้หมดมีความกวางเฉลี่ยไมเกนิ  ๑  เมตร 
                ผังเมืองรวมชุมชนแมจัน-สันทราย   จังหวัดเชียงราย      ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
สันทราย  ตําบลแมจัน  ตําบลปาตึง   ตําบลปาซาง   เนื้อที่ประมาณ  ๓๕.๐๒  ตาราง
กิโลเมตร  มีชุมชน  ๓  ชุมชน  คือ  ชุมชนแมจัน   ชุมชนสันทราย   และชุมชนปาซาง  
มีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  ผานกลาง  สภาพทั่วไปเปนชุมชนเกษตรกรรม  ผังการ
ใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๘  ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  
กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๓  ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  
เมตร   จํานวน  ๑๒  สายทาง  ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จาํนวน  ๕  สายทาง  
และถนนสาย  ค     ขนาดเขตทาง   ๓๐   เมตร    จํานวน   ๒   สายทาง   คณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะใหทบทวนเรื่องโครงขายการเชื่อมโยงระหวางชุมชน  ซ่ึงได
ประสานสํานักวิศวกรรมการผังเมืองตรวจสอบแลว  ไดมีการกําหนดถนนสาย ค ๑  และ
ถนนสาย  ค ๒  เปนระบบโครงขายเชื่อมโยงระหวางชมุชนไวแลว 

               ผังเมืองรวมชุมชนบานเหลา   จังหวัดเชียงราย  ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ
ตําบลดงมหาวนั  และตําบลทุงกอ  อําเภอเวียงเชยีงรุง   เนื้อที่ประมาณ  ๓๒.๕๓  ตาราง
กิโลเมตร   สภาพพืน้ที่ทั่วไปดานทิศตะวนัออกสวนใหญเปนพื้นที่ปา   ภูเขา   และมีที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พื้นที่ตัวชุมชนเปนเขตเทศบาลที่มีภูเขาสูงกั้น ในเขตเทศบาลมี
การพัฒนาไปตามถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗๓  สภาพพื้นที่เปนชุมชนเกษตรกรรม
ทั่วไป  ผังการใชประโยชนทีด่ินในอนาคตกาํหนดไว  ๑๐  ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและ
ขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒ ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง 

 



๕๙ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ๑๒   เมตร   จํานวน ๒  สายทาง   และถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑  
สายทาง  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะเรื่องใหตรวจสอบแกไขเอกสารหัวขอ
ที่ตั้งและขอบเขตผังเมืองรวมใหถูกตอง   ซ่ึงไดตรวจสอบแกไขแลว    

                ผังเมืองรวมชุมชนบุญเรือง   จังหวัดเชียงราย  ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบล
บุญเรือง  อําเภอเชียงของ   เนื้อที่ประมาณ  ๒๒.๐๕  ตารางกิโลเมตร    ตั้งอยูทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย  หางตัวเมืองเชียงรายประมาณ  ๑๐๒  กิโลเมตร
สภาพทั่วไปดานทิศตะวันออกเปนที่ปาเขา   พื้นที่เอยีงลาดลงไปทางทิศตะวนัตก  มีทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ตัดผานชมุชนและมีถนนสายยอย  สภาพทั่วไปมี  ๒  ชุมชน  
คือชุมชนบานปลอง  และชุมชนบุญเรืองเหนือ  เปนชุมชนเกษตรกรรม    ผังการใช
ประโยชนที่ดนิในอนาคตกาํหนดไว ๙  ประเภท   ผังโครงการคมนาคมและขนสงกําหนด
แนวถนนโครงการไว  ๑  ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร   
จํานวน  ๒  สายทาง   คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะเรื่องใหเสนอปญหาของ
ชุมชน ปญหาพื้นที่น้ําทวมและวิธีแกปญหา ซ่ึงไดจัดทําขอมูลแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลว 
                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   สรุปดังนี้ 
               ๑.คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  จงัหวดัเชยีงรายมีเมืองโบราณ
มากที่สุด  ในภาคเหนือ  ในอําเภอเชยีงแสน   อําเภอแมจัน  และอําเภอเวยีงชัย  จะมีอยู
กระจัดกระจายตามชุมชนดัง้เดิมที่มีการอยูอาศัยมายาวนานบางแหงยงัมีโรงเรียนตั้งอยูใน
เมืองโบราณ  เห็นสมควรใหทางทองถ่ินและสํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดเชียงราย
ประสานและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมกับทางศิลปากรในเขตพืน้ที่     หากในเขตผังเมอืงรวม
ชุมชนของจังหวัดเชียงรายทั้ง  ๖  ผัง  ตามเสนอ  บริเวณใดที่มีสภาพเปนเมืองโบราณหรือ 
มีแนวกําแพงเมือง  คูเมือง  ควรกําหนดบริเวณดังกลาวใหเปนที่ดนิประเภทอนุรักษเพื่อ
สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  (สีน้ําตาลออน) เพิ่มเติม 
                  ๒.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนเชียงแสน    
ผังเมืองรวมชุมชนเวยีงชัย   ผังเมืองรวมชุมชนจันจวา  ผังเมืองรวมชุมชนแมจนั-สันทราย  
ผังเมืองรวมชุมชนบานเหลา     และผังเมืองรวมชุมชนบญุเรือง     ของจังหวดัเชยีงราย  รวม  
๖ ผัง  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอ    โดยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาตรวจสอบ
เร่ืองพืน้ที่เมอืงโบราณ   กําแพงเมอืง    คเูมอืง  และกาํหนดใหเปนที่ดนิประเภทอนุรักษเพื่อ
สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  (สีน้ําตาลออน)  เพิ่มเติมแลวดําเนินการตาม
ขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม          เห็นชอบผังเมืองรวมชมุชนเชียงแสน    ผังเมืองรวมชุมชนเวียงชยั     
                              ผังเมืองรวมชุมชนจันจวา    ผงัเมืองรวมชุมชนแมจัน-สันทราย               

 



๖๐ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 
 
 
 
 

 

๑.๓๕ 

 

                              ผังเมืองรวมชุมชนบานเหลา      และผังเมืองรวมชมุชนบุญเรือง    ของ  
จังหวัดเชียงราย  รวม  ๖  ผัง  ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่
พิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ      โดยรับ 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาตรวจสอบ 

                               เร่ืองพื้นท่ีเมืองโบราณ   กําแพงเมือง    คูเมือง   และกําหนดใหเปนท่ีดิน       
ประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาล
ออน)  เพิม่เติม   แลวดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง     ผังเมืองรวมชุมชนจงัหวัดกําแพงเพชร    จํานวน  ๓   ผงั                  
                 ผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง-ทามะเขือ  อยูหาง ตัวเมืองกําแพงเพชรประมาณ  
๔๓  กิโลเมตร   ผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร   หางตัวเมืองประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  และ
ผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี   หางตวัเมืองประมาณ   ๘๓  กิโลเมตร    ดังนี้ 

 ผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง-ทามะเขือ   จังหวัดกําแพงเพชร   ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลตําบลคลองขลุง  เทศบาลตําบลทามะเขือ    อบต.คลองขลุง   อบต.ทามะเขอื และ  
อบต.วังยาง   เนื้อที่ประมาณ  ๒๖.๑๕ ตารางกิโลเมตร  สภาพพื้นที่มีแมน้ําปงไหลผาน
กลางชุมชนในแนวเหนือใต  สภาพชุมชนอยูอาศัยตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๑๐๘๔  และกระจายตัวออกไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข  กพ.  ๔๐๐๔  และทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๕  ลักษณะชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรรม   ปลูกขาว  และ
ออย  เปนอาชพีหลัก  วิสัยทศัน  “เปนเมืองเกษตรกรรมชั้นดี    พื้นที่อุดมสมบูรณ     ชุมชน 
นาอยู   ศนูยกลางพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  สืบสานประเพณีศิลปวฒันธรรม” ผังการใช
ประโยชนที่ดนิในอนาคตกาํหนดไว   ๙  ประเภท        ผังโครงการคมนาคมและขนสง  
กําหนดแนวถนนโครงการไว ๓  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  
เมตร จํานวน  ๓  สายทาง  ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๔  สายทาง  
และถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง   คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ 
มีขอเสนอแนะ   เร่ืองใหปรับปรุงแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิเพือ่กจิกรรมรองใน
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศยัไดปรับปรุงแกไขแลว เร่ืองใหตัดขอหามสถาน
บริการออกเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม   พ.ร.บ.สถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  
ควบคุมอยูแลว   เร่ืองใหแกไขขอกาํหนดเกี่ยวกับสถานที่บรรจุกาซ   สถานที่เก็บกาซ   
และน้ํามนัเชื้อเพลิง  และเรื่องแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิริมฝงคลอง   ลําราง  ให
แกไขคําวาลํารางเปนลําหวย ซ่ึงไดตรวจสอบและดําเนนิการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะอนกุรรมการฯ ทั้งหมดเรียบรอยแลว 

                   ผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร   จังหวดักําแพงเพชร       ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล 

ตําบลสลกบาตรทั้งหมด   เนื้อที่ประมาณ  ๑๑.๗๐  ตารางกิโลเมตร     สภาพชุมชนตั้งอยู  

 
 
 

 

 

 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๕.๗ – 
๔.๕.๙ 
หนา  ๒๓ - ๒๕ 



๖๑ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  และกระจายออกไปตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๗๔   และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๒   วิสัยทัศนของผัง คือ  
“พื้นที่อุดมสมบูรณ  พอกพูนดวยปญญา   ชาวประชารวมใจ   สงเสริมพัฒนาการ
เกษตรกรรม” ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๙  ประเภท   ผังโครงการ 
คมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒ ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  
ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จาํนวน  ๕  สายทาง  และถนนสาย  ข ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  
จํานวน  ๑  สายทาง  คณะอนกุรรมการผังเมอืงฯ มีขอเสนอแนะ  เร่ือง ขอกําหนด  ขอหาม
สถานบรกิารใหตัดออกปรับปรุงขอกําหนดสถานที่บรรจุกาซ  เก็บกาซ   และน้ํามนัเชือ้เพลิง  
เพิ่มเติมขอกําหนดที่เวนวางริมทางหลวงแผนดินใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ     และ
ขอกําหนดทีเ่วนวางริมฝงลําคลอง   ลําราง  ใหตดัคําวาลําราง  ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไข
ขอกําหนดทั้งหมดตามขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯ เรียบรอยแลว 

               ผังเมืองรวมชุมชนขาณวุรลักษบรีุ   จังหวัดกําแพงเพชร  ครอบคลุมพืน้ที่เทศบาล
ตําบลขาณุวรลักษบุรีทั้งหมด   เนื้อที่ประมาณ  ๑๑.๖๔  ตารางกิโลเมตร    สภาพชุมชน
เปนชุมชนเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  ปลูกขาวและออย  วิสัยทัศนของผัง คือ “รักษ
ชุมชนเกษตรกรรม  พัฒนาคนดวยปญญา  สงเสริมพัฒนาแปรรูปการเกษตร  อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม”     ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  ๙  ประเภท     ผังโครงการ
คมนาคมและขนสง  กาํหนดแนวถนนโครงการไว  ๓  ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  
ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จาํนวน  ๔  สายทาง    ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖ เมตร  
จํานวน ๘  สายทาง   และถนนสาย  ค    ขนาดเขตทาง   ๒๐  เมตร   จํานวน  ๒  สายทาง   
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  เรื่อง ใหแกไขขอกําหนดขอหามสถานบรกิารให
ตัดออก  ปรับปรุงขอกําหนดสถานที่บรรจุกาซ   เกบ็กาซ  และน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม
ขอกําหนดทีเ่วนวางริมทางหลวงแผนดนิตามมาตรฐานของกรมฯ  ซ่ึงไดดําเนนิการปรับปรุง
แกไขขอกําหนดทั้งหมดตามขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯ แลว 
               คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง-ทามะเขือ  
ผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  และผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวดักําแพงเพชร  
รวม  ๓  ผัง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการ
และผังเมอืงเสนอ  และใหดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบผังเมอืงรวมชุมชนคลองขลุง-ทามะเขือ  ผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร   
และผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกําแพงเพชรรวม  ๓  ผัง   ตาม
มติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมือง และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป       

 



๖๒ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๓๖ เร่ือง        ผงัเมอืงรวมชุมชนแหลมงอบ     จังหวัดตราด    
               จังหวัดตราดมีผังเมืองรวมที่ประกาศเปนกฎกระทรวงใชบังคับแลว  ๑   ผัง   คือ  
ผังเมืองรวมเมอืงตราด  สําหรับผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบเปนผังพืน้ที่เปดใหม  อยูทางทิศ
ตะวนัตกเฉยีงใตหางจากตวัเมอืงตราดประมาณ  ๑๖  กิโลเมตร  สภาพชมุชนแหลมงอบตั้งอยู
ริมทะเล   ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลแหลมงอบ  บางสวน อบต.คลองใหญ    และ อบต.
แหลมงอบ  และควบคมุพืน้ที่จากชายฝงทะเลไปในอาวไทยเปนระยะ  ๑,๐๐๐   เมตร  สภาพ
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบดานทิศเหนือ   ดานทิศตะวนัออกเปนเนนิเขา  ดานทิศใตกบัทะเล  มี
เนื้อที่ประมาณ  ๓๓  ตารางกิโลเมตร   การเขาถึงชมุชนไดโดยทางหลวงแผนดนิหมายเลข   
๓๑๔๘   และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๖  วิสัยทัศนของผัง คือ  “พัฒนาเปนชุมชน
นาอยู  งดงามภูมิทัศน  จัดการทองเที่ยวเชงิอนุรักษ”   ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคต
กําหนดไว  ๑๐  ประเภท   สวนใหญเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ผัง
โครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว   ๒  ขนาดเขตทาง   ไดแก  
ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร   จํานวน  ๒  สายทาง  และถนนสาย  ข ขนาดเขต
ทาง  ๑๔  เมตร  จํานวน  ๒   สายทาง  คณะอนุกรรมการ ผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  เรื่อง ให
ตรวจสอบและแกไขขอกําหนดกรณีขอหามโรงฆาสัตว   ขอหามสถานที่บรรจุกาซ  เกบ็
กาซ   และน้ํามันเชื้อเพลิง   ขอกาํหนดไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  ตรวจสอบ
ความถูกตองของบัญชีแนบทายขอกําหนด   ซ่ึงไดตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
ขอกําหนดดังกลาวทั้งหมดแลว  และเรื่องใหแกไขเอกสารควรเรียงลําดบัความสําคัญในการ
วิเคราะหปญหา  ขอจํากัดและศักยภาพของพื้นที่   การวิเคราะหสภาพพื้นที่ปา   พื้นที่ชุมน้ํา  
ควรเปนพื้นทีอ่นุรักษและควรถือเปนโอกาสมากกวาเปนขอจํากัด  รวมทั้งใหแกไขแผนที่
โดยการเพิ่มขอมูลเสนชั้นความสูงไวดวย   ซ่ึงเรื่องการแกไขเอกสารและเพิ่มเติม
ขอมูลดังกลาวไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมทั้งหมดเรียบรอยแลว 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ  
จังหวดัตราด ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตอไป 
 
มติท่ีประชุม       เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ    จังหวัดตราด   ตามมตคิณะอนุ      

กรรมการผงัเมอืงเพือ่พิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและผงัเมือง
เสนอ  และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตอไป 

 

คร้ังที่๕/๒๕๕๑ 
วันที่๑๕พ.ค.๕๑ 

วาระที่๔.๕.๑๐ 
หนา๒๕ - ๒๖ 
 



๖๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๓๗  เร่ือง       ผังเมืองรวมชุมชนบานแพว      จังหวัดสมุทรสาคร     
               บริเวณอําเภอบานแพว  เปนบริเวณเดียวของจังหวัดสมุทรสาครที่ยังคงมีศักยภาพ
ของพื้นที่เปนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี  มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ   และประชาชนในพื้นที่มี
ความหวงแหนเปนอยางยิ่ง  โดยใหคงเปนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีมกีารอนุรักษชนบทและ
เกษตรรมไว  ฉะนั้นจะเห็นวาผังเมืองรวมชุมชนบานแพวจึงมีรูปรางของผังนาจะดีที่สุด  
โดยพื้นที่บริเวณเขตผังสวนใหญเกือบทั้งหมดกําหนดใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม  (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขยีว)  และมีทีด่นิประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  (สีเขียว)  รองลงมา  และมีการใชประโยชนที่ดินเปนเขตที่อยูอาศัยตามสภาพ
ของชุมชนเดิมไมมากนัก                       

             จังหวดัสมุทรสาครประกอบดวย  ๓  อําเภอ  มีการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ประกาศใชแลวจํานวน  ๒  ผัง  คือ  ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร   และผังเมืองรวมเมือง
กระทุมแบน  สําหรับผังเมืองรวมชุมชนบานแพว  เปนผังพื้นที่เปดใหม  มีเขตผังเมืองรวม
ครอบคลุมทัง้อําเภอบานแพว  ประกอบดวย  เทศบาลตาํบลบานแพว  เทศบาลตาํบลหลักหา  
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนาและอีก  ๗  อบต.  สภาพการใชประโยชนที่ดิน  สวนใหญเปน
พื้นที่เกษตรกรรม  มีศูนยกลางชุมชนอยูที่เทศบาลตําบลบานแพว  สภาพการอยูอาศัยของ
ชุมชนกระจายตัวอยูริมสองฝงคลองดําเนินสะดวก  เศรษฐกิจสวนใหญมาจากภาคเกษตรกรรม
จึงไดกําหนด  วิสัยทัศนของผัง คือ “เปนชุมชนเกษตรกรรมชั้นดีของประเทศ   มีการผลิต
อยางพอเพยีง  ยั่งยืน  และตระหนกัถึงสิ่งแวดลอม”   ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
กําหนดไว  ๙  ประเภท   สวนใหญเปนพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  รองลงมาเปน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและที่อยูอาศัยผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนด
แนวถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร   จํานวน  
๔  สายทาง  และถนนสาย  ข ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร   จํานวน   ๒   สายทาง   เปน
โครงขายเชื่อมโยงชุมชนเขาดวยกันเพื่อรองรับการขยายตัวดานที่อยูอาศัยในอนาคต   
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  เร่ือง ขอกําหนด  การใชประโยชนที่ดนิประเภทที่
อยูอาศัยไมควรยกเวนใหดําเนินการโรงฆาสัตวโดยใหตัดคําวา “ยกเวนการดําเนินการของ
รัฐ”  ออก  ไดดําเนินการแกไขแลว  เร่ืองขอกําหนดในขอหามสถานบริการใหตัดออก
เพราะมี พ.ร.บ. สถานบริการควบคุมอยูแลวซ่ึงไดดําเนินการแกไขแลวเร่ืองใหตรวจสอบ
การคาดประมาณประชากรในอนาคตอาจคลาดเคลื่อน  ซ่ึงไดตรวจสอบแลวประชากร
ในอนาคตป พ.ศ. ๒๕๖๘  ในบริเวณเขตผังจะมีประชากรประมาณ   ๙๒,๐๐๐   คน  และ
ไดแกไขแลว    เร่ืองใหตรวจสอบพื้นที่บริเวณแผนดินทีม่ีการทรุดตัว   ซ่ึงจากการประสาน
หนวยงานรับผิดชอบใหขอมูลวา  บริเวณพื้นทีด่ังกลาวเปนการทรุดตัวตามธรรมชาติโดย
ปกติและยังไมถือเปนพื้นที่ภยัพิบัติ    

คร้ังที่๕/๒๕๕๑ 
วันที่๑๕พ.ค.๕๑ 

วาระที่๔.๕.๑๑ 
หนา๒๖ - ๒๗ 
 



๖๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

๑.๓๘ 

                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว       เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบานแพว   
จังหวัดสมุทรสาคร  ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองและกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ตามมตคิณะอนุ 
                          กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                          เสนอ    และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง 
                          พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง        ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดพิจิตร    จํานวน  ๓   ผัง                   
                ผังเมืองรวมชุมชนบางไผ   จังหวัดพิจิตร   ตั้งอยูบริเวณตอนใตของจังหวัดพิจิตร  
อยูระหวางอําเภอตะพานหนิกับอําเภอบางมูลนาก  พืน้ที่วางผังครอบคลุมเทศบาลตําบล
บางไผ  และ อบต.บางไผ   ทั้งหมด มีเนื้อที่ประมาณ  ๙๑.๕๙  ตารางกิโลเมตร    ผังการ
ใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๙  ประเภท   มีศูนยกลางชุมชนอยูบริเวณเทศบาล
ตําบลบางไผ  พื้นที่อยูอาศยัอยูบริเวณชุมชนเดิม  ฝงตะวันตกของแมน้ํานานกําหนดเปน
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  ดานตะวันออกเปนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมผังโครงการคมนาคมและขนสง  กาํหนดแนวถนนโครงการไว  ๒ ขนาดเขตทาง  
ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๙  เมตร  จํานวน  ๖  สายทาง  และถนนสาย  ข  ขนาด
เขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๒  สายทาง   คณะอนกุรรมการ ผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  
เรื่องใหแกไขขอกําหนดสถานที่บรรจุกาซ   สถานที่เก็บกาซ   และน้ํามันเชื้อเพลิง ใหถูกตอง
ตามขอกฎหมายควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลิงฉบบัปจจุบัน เรื่อง  การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
แรธาตุ  ทรัพยากรดินในพืน้ที่วางผังและนาํเสนอวิธีแกปญหาดวย เร่ืองตรวจสอบขอกาํหนด
การใชประโยชนที่ดินใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมฯซึ่งทุกประเดน็ดังกลาวไดตรวจสอบ
แกไขเพิ่มเติมทั้งหมดแลว 
                ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง   จังหวดัพิจิตร   ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกของ
จังหวดัพิจิตร บริเวณสองฝงของแมน้ํายม  ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  
อบต.โพธ์ิประทับชาง  และบางสวน อบต.ไผทาโพธ์ิ    เนื้อที่ประมาณ  ๑๐๓.๒๐  ตาราง
กิโลเมตร    ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว ๑๐ ประเภท   พื้นที่ฝงตะวนัตก
ของแมน้ํายมกาํหนดเปนที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ฝงตะวันออกของแมน้ํายมเปน
พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  ๑  แหง  บริเวณวดัโพธิ์ประทับชาง  มีศูนยกลางหลักของชุมชนอยู
ตอนกลาง      และมีชุมชนรองดานเหนือและดานใตบริเวณชุมชนวังจกิกําหนดเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัย  ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๓  ขนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่๕/๒๕๕๑ 
วันที่๑๕พ.ค.๕๑ 

วาระที่๔.๕.๑๒ – 
๔.๕.๑๔ 
หนา๒๗ - ๒๙ 
 



๖๕ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 เขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จาํนวน  ๔  สายทาง    ถนนสาย  ข  
ขนาดเขตทาง ๑๖  เมตร   จํานวน ๓  สายทาง   และถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร  
จํานวน  ๒  สายทาง คณะอนุกรรมการผงัเมืองฯ มีขอเสนอแนะ     เร่ืองแกไขขอกําหนด
สถานที่บรรจุกาซ  เก็บกาซ  และน้ํามันเชื้อเพลิง  ไดดําเนนิการแกไขแลว  และเรื่องเพิม่เติม
ขอมูลกรณีเสนอประเดน็ปญหาใหเสนอวิธีแกปญหาในเอกสารดวย  ซ่ึงไดจัดทําขอมูล
เพิ่มเติมแลว             
                ผังเมืองรวมชุมชนทับคลอ   จังหวัดพิจิตร     ตั้งอยูใกลทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑  ดานตะวันตก  มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ผานชุมชนพื้นทีว่างผัง
ครอบคลุมเทศบาลตําบลทบัคลอ   และ อบต.ทับคลอ   อําเภอทับคลอ  เนื้อทีเ่ขตผงัประมาณ  
๕๙.๓๘  ตารางกิโลเมตร   ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๙  ประเภท  
พื้นที่สวนใหญเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม    มีพื้นที่อยูอาศัยของชุมชนอยู
สองฟากของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ซ่ึงเปนชุมชนอยูอาศัยเดิมผังโครงการ
คมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก   ถนนสาย  ก  
ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๗  สายทาง   และถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖ เมตร  
จํานวน ๒  สายทาง   คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ  เร่ือง ใหแกไขขอกําหนด
สถานที่บรรจุกาซ   เก็บกาซ  และน้ํามันเชื้อเพลิง  และขอกําหนด  การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหถูกตอง   ซ่ึงไดตรวจสอบแกไขแลว 

               คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   สรุปดังนี้ 
              ๑.คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ    เรื่องการอนุรักษและฟนฟูแมน้ํานานเกา  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรควรนําเสนอจังหวัดและทองถ่ินไมควร
ทําทางขามแมน้ํา   ลําคลอง    ที่เปนถนนทับคลอง  โดยมีทอระบายน้ํา  ควรมีนโยบาย
ใหจัดทําเปนสะพานขามคลอง      โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนโพธิ ประทับชาง    วัด
โพธิ ประทับชาง  และแมน้ํานานเกามีความสําคัญทางประวัติศาสตรซ่ึงเปนทรัพยสินของ
ชาติที่มีคุณคามาก   ควรจะตองมีการอนุรักษและฟนฟูสภาพของแมน้ํานานเกา 

  ๒.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวเห็นชอบผังเมอืงรวมชุมชนบางไผ     
ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง     และผังเมืองรวมชุมชนทับคลอ    จังหวัดพจิติรรวม  
๓  ผัง    ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณาดานผังเมอืง  และกรมโยธาธกิารและ
ผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติการผังเมอืง  พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตอไป   และรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯไปพิจารณาดําเนินการเทาที่สามารถ
ดําเนินการได 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบางไผ    ผงัเมืองรวมชุมชนโพธิป์ระทับชาง 
                            และผังเมืองรวมชุมชนทบัคลอ    จังหวัดพิจิตร   รวม   ๓   ผัง   ตามมต ิ

 



๖๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

๑.๓๙ 

                           คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผงัเมืองเสนอ  และใหดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป  และรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนนิการเทาท่ีสามารถดําเนินการได 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    จํานวน  ๒   ผัง                   
             ผังเมืองรวมชุมชนบางซาย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พื้นที่วางผังครอบคลุม
เทศบาลตําบลบางซาย   อบต.บางซาย   และ อบต.ปลายกลัด   อําเภอบางซาย  รวมเนื้อที่
ประมาณ  ๓๒.๖๖ ตารางกิโลเมตร  วิสัยทัศนของผัง คือ  “มุงพัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ช้ันดี    ปราศจากมลพิษและมลภาวะดานสิ่งแวดลอม   เปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพ  
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  วิถีชีวิตชนบทและเปนแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน”  สภาพ
การใชประโยชนที่ดินปจจุบนัเปนชุมชนเกษตรกรรม  ผังการใชประโยชนที่ดนิ ในอนาคต
กําหนดไว  ๘  ประเภท     สวนใหญเปนทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรมประมาณรอย
ละ  ๘๗  ของพื้นที่ผัง  ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๓ 
ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย  ก    ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๒  สายทาง  ถนน
สาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง   และถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐  
เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง   คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ   เร่ืองใหตรวจสอบ
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณริมฝงแมน้ํา    ลําคลอง ไดตรวจสอบระยะเวนวางริม
ฝงแมน้ํา    ลําคลองตามมาตรฐานของกรมฯ แลว    เร่ืองใหจัดลําดับหัวขอในเอกสารใหถูกตอง
ซ่ึงไดดาํเนินการแกไขแลว  เร่ืองกรณีเสนอขอปญหาใหเสนอวิธีการแกไขดวย  ซ่ึงไดเพิ่มเตมิ
เปนขอเสนอแนะแลวเกีย่วกบัการจดัเก็บขยะ  และเรื่องใหตรวจสอบสญัลักษณในแผนผังการ
ใชประโยชนทีด่ินใหสอดคลองกับขอกําหนดแผนผัง การใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับ
ขอกําหนด ซ่ึงไดตรวจสอบแกไขแลว เร่ืองใหตรวจสอบการใชสีสัญลักษณของทีด่ินประเภท
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความชัดเจน  ซ่ึงไดตรวจสอบ
แกไขแลว  และเรื่องแกไขขอกําหนดสถานที่บรรจุกาซ  เก็บกาซ   และน้ํามันเชื้อเพลิงให
สอดคลองกับ พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงฉบับปจจุบันซึ่งไดดาํเนินการแกไขแลว 
                 ผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง-สามเมือง    จังหวดัพระนครศรีอยุธยา     พื้นที่
วางผังครอบคลุมเทศบาลตําบลลาดบัวหลวง   เทศบาลตําบลสามเมือง    บางสวนของ 
อบต.ลาดบัวหลวง    และ อบต.หลักชัยในเขตอําเภอลาดบัวหลวง   รวมเนื้อที่ประมาณ  
๖๑.๗๗ ตารางกิโลเมตร วิสัยทัศนของผัง คือ “เปนแหลงผลิตผลทางการเกษตร
สภาพแวดลอมปราศจากมลพษิและการขยายตัวทางเศรษฐกจิเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร   
เปนสังคมชุมชนเขมแข็ง”   ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  ๗  ประเภท  
สวนใหญเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมประมาณรอยละ  ๘๔  ของพื้นทีผั่ง       

 
 
 
 

คร้ังที่๕/๒๕๕๑ 
วันที่๑๕พ.ค.๕๑ 

วาระที่๔.๕.๑๕ – 
๔.๕.๑๖ 
หนา๒๙ - ๓๒ 
 



๖๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ผังโครงการคมนาคม และขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๒ ขนาดเขตทาง  ไดแก  
ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๓  สายทาง    และถนนสาย  ข  ขนาดเขต
ทาง ๑๖  เมตร  จํานวน  ๓  สายทาง  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ  มีขอเสนอแนะ  เรื่อง  
ตรวจสอบขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดนิบริเวณริมฝงแมน้ํา   ลําคลอง ไดตรวจสอบแกไข 
ใหมีระยะเวนวางตามมาตรฐานของกรมฯ แลว   เร่ืองใหตรวจสอบแนวเขตเทศบาลตําบลสาม
เมือง  ไดตรวจสอบแกไขแลว    เรื่องใหตรวจสอบสัญลักษณในแผนผังการใชประโยชน
ที่ดินใหสอดคลองกับขอกําหนดไดดําเนินการแกไขแลว  เร่ืองใหแกไขขอกําหนดสถานที่
บรรจุกาซ   เกบ็กาซ   และน้าํมันเชื้อเพลิง  ไดตรวจสอบแกไขแลว   เร่ือง  การกาํหนดการ
ใชประโยชนทีด่ินบรเิวณดานตะวนัตกของผังใหเปนที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  
(สีเหลือง)  เหมาะสมตามหลักวิชาการหรอืไม   ซ่ึงไดพิจารณาแลวจากการวิเคราะหพื้นที่
ดังกลาว  มีความเหมาะสมเปนบริเวณชุมชน  มหีมูบานจดัสรรเกดิขึ้นและอยูใกลกับที่ทําการ  
อบต.หลักชัย ซ่ึงทาง อบต.หลักชัย     มีความประสงคใหเปนศนูยกลางการบรกิารทางฝง
ตะวนัตกของถนนสายประธาน  คือ  ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๐ 
                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   สรุปดังนี้ 
              ๑.ประธานคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กลาวแจง  ใหที่
ประชุมคณะกรรมการผังเมืองไดรับทราบแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
ไดมีการอภิปรายซักถามขอมูลจากผูวางผังอยางกวางขวางและมีการพิจารณาในราย 

ละเอยีดอยางรอบคอบคณะอนุกรรมการฯมคีวามเห็นวาบางเรื่องอาจจะตองมีการปรับปรุงให
เหมาะสมยิ่งขึน้  และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนกุรรมการฯใน๔  เร่ือง  คือ 

                      ๑.๑ เร่ือง การปรับปรุงขอกําหนดเกณฑมาตรฐานตางๆที่ใชในการวางผังเมืองให
ทันสมัยตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใน
แนวทางเดยีวกัน 

                     ๑.๒ เร่ือง การกําหนดพื้นทีว่างผัง นอกจากการวางผังเพื่อการพัฒนาในพื้นที่
ที่มีชุมชนหนาแนนแลวบางพื้นที่ซ่ึงมีความสําคัญเพื่อการอนุรักษ   สงเสริมการทองเที่ยว
และการรักษาสภาพแวดลอม  แมวาเปนพื้นที่ที่มีประชากรนอยไมหนาแนนก็ควรใหมีการ
วางผังได  โดยตองเพิ่มแนวคิดนอกจากการวางผังเพื่อการพัฒนาแลว  ควรมีแนวคิดวางผัง
ในพื้นที่อนุรักษดวย  โดยไมควรคํานึงถึงเรื่องจํานวนประชากรในพื้นที่วามีจํานวนนอยยัง
ไมสมควรวางผัง 
                   ๑.๓ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดถายโอนภารกจิงานวางผังรวมใหกบัทาง
ทองถ่ินเพื่อดําเนินการวางและจัดทําผังเอง   ควรมีการอบรมและประชาสัมพันธใหผูวางผัง
ของทองถ่ินไดมีความเขาใจในหลกัวชิาการดานการผังเมืองเกีย่วกบัการกาํหนดการใช
ประโยชนที่ดนิประเภทตางๆ ตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ที่   การใชประโยชนที่ดิน 

 



๖๘ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ปจจุบันบางบริเวณมีการใชประโยชนไมเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการก็ไมจําเปนตอง
กําหนดการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตใหตามสภาพปจจุบันกไ็ด 
                     ๑.๔ การวเิคราะหขอมูลเกีย่วกับสภาพพื้นที่   ซ่ึงมีการพิจารณาจากจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส   และปญหาอุปสรรค  บางพื้นที่อาจมีขอจํากัดและขอปญหาประการใด  
ควรมีขอเสนอแนะวิธีการ   แนวทางการแกปญหาเปนขอมูลประกอบการวางผงัไวให
ทราบดวย   เพือ่จะเปนแนวทางใหผูปฏิบัติไดนําไปพจิารณาดําเนินการตอไป 
               ๒.คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ   การวางและจัดทําผังควรจะตองพิจารณาให
สอดคลองกับยทุธศาสตรการพัฒนาของแตละจงัหวดั   แนวทางการพฒันามีความมุงหมายไป
ในทิศทางใด   ควรกําหนดเปนวิสัยทัศนของแตละผัง   และการกําหนดแนวถนนโครงการใน
อนาคตไมควรกําหนดแนวถนนโครงการใหต่ํากวา  ๑๐  เมตร 

              ๓.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว 

                     ๓.๑  เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบางซาย   และผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง-
สามเมือง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  รวม  ๒  ผัง    ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาดานผงัเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ  และใหดาํเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป   
                      ๓.๒  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมรับขอสังเกต
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทําผังเมืองรวมไปพิจารณา
ดําเนินการเทาที่สามารถดําเนินการได  

มติท่ีประชุม          ๑. เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบางซาย      และผงัเมืองรวมชุมชน   
ลาดบัวหลวง-สามเมือง   จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  รวม  ๒  ผงั  
ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อ พิจารณาดานผังเมืองและ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป   

๒. ใหหนวยงานที่เก่ียวของกับการวางและจัดทําผงัเมืองรวมรับ  
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เก่ียวกับแนวทาง
การจัดทําผังเมืองรวมไปพจิารณาดําเนินการเทาท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

 

 

 

 



๖๙ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔๑ 

เร่ือง         ผังเมืองรวมเมืองตาก  (ปรับปรงุครั้งท่ี ๒)   
                ผังเมืองรวมเมืองตาก   ประกาศเปนกฎกระทรวงครั้งแรกเมื่อ    พ.ศ.  ๒๕๓๒       
ไดดําเนนิการปรับปรุงครั้งที่ ๑  และประกาศเปนกฎกระทรวง ฉบับที ่๓๕๐ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ใชบังคับเมื่อวันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๔๐  ถึงวันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๔๕ ไดขยายการบังคับ
ใชออกไปอีก ๕ ป  แลว  ขณะนี้เปนการตออายุการบังคับใช  ๑  ป  คร้ังที่ ๑  จะหมดอายุ
การบังคับใชในวันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๑       และไดถายโอนภารกิจการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเมืองตากใหแกเทศบาลเมืองตากเปนผูดําเนินการรวมกับ อบต. ที่อยูในเขต 
ผังเมืองรวม  และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตากเปนผูใหคําปรึกษา        
                 เทศบาลเมืองตากไดดําเนนิการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ   พ.ร.บ.การผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตามลําดบั ดงันี้คือ  (๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
วันที ่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐  (๒)โฆษณาทางวิทยุ และหนงัสือพิมพ วันที่  ๒๑-๒๗  มกราคม  
๒๕๕๑     (๓)  ปดประกาศแผนที่และผัง   วันที่  ๒๘  มกราคม – ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  
(๔) ประชุมคณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมฯ วนัที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑   (๕)  ประชุมรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชนวนัที่  ๑๔  กุมภาพันธ    ๒๕๕๑ และ  (๖) ประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาํผังเมืองรวม   วันที่  ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๕๑ 
(๗) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๑  
สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน  
๒๕๕๑    
                  สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  เมื่อวันที ่ 
๒๙  เมษายน  ๒๕๕๑   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมเมืองตาก  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
                  คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว     เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองตาก  (ปรับปรุงครั้ง
ที่ ๒)  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และเทศบาลเมืองตาก      จงัหวัดตากเสนอ     โดยใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองตาก  (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒)  ตามมติคณะอน ุ

                                 กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และเทศบาลเมืองตาก  จังหวัดตาก เสนอ  โดยใหดําเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมเมืองลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ   (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒)   
                 ผังเมืองรวมเมืองลับแล  จังหวดัอุตรดิตถ   (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)    ประกาศเปน
กฎกระทรวงครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖  ไดดําเนนิการปรับปรุงครั้งที่ ๑  และประกาศเปน
กฎกระทรวง เมื่อ   พ.ศ. ๒๕๔๔   ใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔   ถึงวันที่  ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๙    ไดขยายระยะเวลาการบังคับใช   ๑   ป   ๒  คร้ัง   จะหมดอายกุารบงัคับใช  

คร้ังที่๖/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙  มิ.ย.๕๑ 

วาระที่๔.๒.๑ 
หนา๑๑ - ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่๖/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙  มิ.ย.๕๑ 

วาระที่๔.๒.๒ 
หนา๑๓ - ๑๗ 
 



๗๐ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

๑.๔๒ 

 

ในวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ปจจุบนัไดโอนภารกิจการวางและจัดทาํผังเมืองรวมเมอืงลับแล 
จังหวดัอุตรดิตถ ใหแกเทศบาลตําบลศรีพนมมาศรวมกับ  อบต. ชัยจุมพล และ อบต. ฝายหลวง  
เปนผูดําเนนิการ     
                    เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ รวมกับ อบต. ที่อยูในเขตผังเมืองรวมดังกลาวได
ดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามลําดับดังนี้คือ  
(๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรม ฯ วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๐  
(๒)ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองรวม   วันที ่
๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐     (๓) โฆษณาทางวิทย ุและหนังสือพิมพ วนัที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๐  (๔)  ปดประกาศแผนที่และผัง   วนัที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ – ๗ มกราคม 
๒๕๕๑     (๔) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ    วนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑   (๕)  ประชุม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนวันที ่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๑  และ  (๗) ประชุม
คณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง วันที ่ ๒๘ กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑  มีมติ
เห็นชอบแหละมีขอเสนอแนะบางประการ 
                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                  คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว     มีขอเสนอแนะวาเทศบาลตําบลศรพีนมมาศ  
และอบต.ในเขตผังเมืองรวม  รวมดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ
(ปรับปรงุครั้งที่  ๒)  ไดดีทัง้เอกสารการวางผัง  เอกสารสรุป  Power  Point    ประกอบการ
นําเสนอ  และปลัดเทศบาลตําบลศรีพนมมาศบรรยายสรุปนําเสนอไดดีมาก   ช้ีแจงดวยเหตุ
และผลที่ชัดเจน   เห็นควรใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเผยแพร  และใชเปนแบบอยางการ
นําเสนอของผังเมืองอ่ืนตอไป    และที่ประชุมมีมติเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองลับแล   
จังหวดัอุตรดิตถ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลตาํบลศรีพนมมาศ  จังหวดัอุตรดิตถ  เสนอ   โดยให
ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบผงัเมอืงรวมเมืองลบัแล   จังหวดัอุตรดติถ   (ปรับปรงุครัง้ที่ ๒)  
ตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมอืง  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง   และเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ    จังหวัดอุตรดติถ เสนอ  
โดยใหดําเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ตอไป 

เร่ือง       ผังเมอืงรวมเมืองหนองแค   จังหวัดสระบุรี   (ปรับปรงุครัง้ท่ี  ๑)   
               ผังเมืองรวมเมืองหนองแค จังหวัดสระบุรี  ประกาศเปนกฎกระทรวง คร้ังแรกเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๘  ใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๘    ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๔๓  
ไดขยายระยะเวลาการบังคับใช  ๕  ป  และขยายระยะเวลาบังคับใชคร้ังละ  ๑  ป  ๒  คร้ัง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๖/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙  มิ.ย.๕๑ 

วาระที่ ๔.๒.๓ 
หนา ๑๗ - ๑๙ 



๗๑ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๔๓ 

หมดอายกุารบงัคับใชในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ปจจุบันไดโอนภารกิจการวางและ 
จัดทําผังเมืองรวมเมืองหนองแค จังหวัดสระบุรี ใหแกเทศบาลตําบลหนองแค รวมกบั อบต.
หนองไขน้ํา  อบต. หนองจระเข   อบต.หนองปลาหมอ   อบต. ไผต่ํา  และ อบต.กุมหัก  เปน
ผูดําเนินการ     เทศบาลตําบลเมืองหนองแค  รวมกับ อบต. ที่อยูในเขตผังเมืองรวมขางตน
ไดดาํเนนิการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามลาํดับดังนี้คือ    
(๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ วันที่  ๕  กมุภาพันธ   ๒๕๕๑         
(๒) ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองรวมวันที่ 
๗  มีนาคม ๒๕๕๑     (๓) โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ วนัที่ ๑๒-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑   
(๔) ปดประกาศ แผนทีแ่ละผงัวนัที่  ๑๙  มนีาคม– ๒ เมษายน ๒๕๕๑           (๕) ประชุมคณะที่
ปรึกษาผังเมืองรวมฯ   วนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑   (๖)  ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๑  และ      (๗) ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดาน
ผังเมือง วันที่  ๑๐  เมษายน   ๒๕๕๑  
                 คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว    เหน็ชอบผังเมืองรวมเมืองหนองแค    จังหวัด
สระบุรี(ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง   และเทศบาลตําบลหนองแค   จังหวัดสระบุรี  เสนอ     โดยให
ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบผงัเมอืงรวมเมืองหนองแค   จังหวัดสระบุรี  (ปรับปรงุครัง้ที่ ๑)  

ตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมอืง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง    และเทศบาลตําบลหนองแค    จังหวดัสระบุรี เสนอ  โดยให
ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง       ผังเมอืงรวมชุมชนทากาศ    จังหวัดลําพูน   
              จังหวัดลําพูนอยูทางดานใตของจังหวัดเชียงใหม   ในเขตจังหวดัลําพูนมีผังเมืองรวม 
จังหวัดลําพูน   และผังเมืองรวมเมืองลําพูน   และจะดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน
ทั้งหมด    ๑๕   แหง    ขณะนี้ดําเนินการอยู   ๓   แหง    คือ    ผังเมืองรวมชุมชนทากาศ    
ผังเมืองรวมชุมชนทาสบเสา  และผังเมืองรวมชุมชนบานโฮง  และที่ดําเนินการถึงขั้นตอน
นําเสนอคณะกรรมการฯในวันนี้ คือ  ผังเมืองรวมชุมชนทากาศ  มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐.๖ 
ตารางกิโลเมตร    ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลทากาศ     อบต.ทากาศ    บางสวน อบต.
ทาขุมเงินและ  อบต.ทาทุงหลวง  อําเภอแมทา  จังหวดัลําพูน  ประชากรในอนาคต  ๑๐  ป
ขางหนาคาดวาจะมีประชากรประมาณ ๕,๕๐๐ คน ลักษณะชุมชนมีอาชพีหลักดานการเกษตร  มี
อุตสาหกรรม ครัวเรือน  สภาพที่ตั้งชมุชนถูกแบงแยกออกเปนสองแหงโดยแมน้ําและถนน  
เปนชุมชนดานเหนือ  และดานใตของแมน้าํทา  สภาพปญหาของชุมชนจะมนี้ําทวมในฤดูฝน  
การคมนาคมไมสะดวกมีถนนแคบ  มีแมน้าํผานกลางชุมชนทําใหการพฒันาไมตอเนือ่ง     และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คร้ังที่๖/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙  มิ.ย.๕๑ 

วาระที่ ๔.๓.๑ 
หนา ๒๐ - ๒๑ 
 



๗๒ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔๔ 

ตองใชงบประมาณสูง ชุมชนดานใตเปนชมุชนหลัก    มีตลาด   รานคา    เปนยานพาณชิยกรรม  
และการอยูอาศัย    ชุมชนดานเหนือ    ใหบริการดานธุรกิจ     พาณิชยกรรม   และการธนาคาร  
วิสัยทัศนของผัง  คือ  “ทากาศเมืองรมร่ืนนาอยูคูคุณภาพชีวิตทีด่ี  ประเพณีวัฒนธรรมงาม  การ
คมนาคมสะดวก”  ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว ๙ ประเภท  สวนใหญเปนพืน้ที่
เกษตรกรรมและปาไมประมาณรอยละ  ๘๐  พื้นที่ดานการบริการสังคม     และการอยูอาศัย
ประมาณรอยละ  ๒๐  ผังโครงการคมนาคมและขนสง   กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๓ ขนาด
เขตทาง ไดแก  ถนนสาย ก   ขนาดเขตทาง  ๙  เมตร  จํานวน  ๒  สายทาง  ถนนสาย  ข    ขนาด
เขตทาง   ๑๒  เมตร    จํานวน  ๙  สายทาง     ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร    จํานวน  ๘  
สายทาง   คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบเรื่องขอกําหนดที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม   ตรวจสอบตารางแสดงขอมูลชุมชน   ตรวจสอบขอกําหนดเรื่องกาซและน้ํามัน
เชื้อเพลิงและปรับปรุง ขอกําหนดใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมฯ  ทางสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลําพนูไดตรวจสอบแกไขเรียบรอยแลว 
 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนทากาศ   จังหวัดลําพนู  ตามมติคณะอนุกรรมการ 
                          ผงัเมือง   เพื่อพิจารณาดานผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ    

และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ตอไป 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมชุมชนแกงเสือเตน    จังหวัดลพบุรี   
            ผังเมืองรวมชุมชนแกงเสือเตน   อยูทางดานทิศใตของจังหวัดลพบุรี  บริเวณเขื่อน
ปาสักชลสิทธิ์  หางจากตัวจังหวดัลพบุรีประมาณ  ๕๘  กิโลเมตร   เปนผังเปดใหมตาม
โครงการฝกปฏิบัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินวางและจัดทําผังเมืองเอง   มีพื้นที่เขตผัง
ประมาณ  ๔๘.๖๗  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลแกงเสือเตน   และ 
อบต. หนองบวั   ลักษณะชมุชนเปนชุมชนเกษตรกรรม  มีแหลงน้ําที่สําคัญอยูใกลเคียง  คือ  
อางเก็บน้าํเขื่อนปาสักชลสิทธ  และมแีมน้ําปาสักไหลผาน  เปนแหลงน้ําที่สําคัญของชุมชน  
วิสัยทัศนของผัง  คือ  “เปนแหลงเกษตรกรรมธรรมชาติ   พื้นที่อนุรักษส่ิงแวดลอม” 
วัตถุประสงคของผังเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของชมุชนอยาง
เหมาะสมสงเสริมและรักษาพืน้ที่เกษตรกรรมใหเปนแหลงผลิตเกษตรกรรมคุณภาพ   และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน    เมือ่ไดประมวลและศึกษา
ขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคแลว  จึงไดกําหนดผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
ไว ๙ ประเภท โดยพื้นที่ผังสวนใหญเปนการใชประโยชนทีด่ินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม   และพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  
กําหนดแนวถนนโครงการไว ๒ ขนาดเขตทาง ไดแก  ถนนสายก  ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๖/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙  มิ.ย.๕๑ 

วาระที่ ๔.๓.๒ 
หนา ๒๑ - ๒๒ 
 



๗๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๔๕ 

จํานวน  ๒  สายทาง  และถนนสาย  ข ขนาดเขตทาง  ๑๔  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง  
คณะอนกุรรมการผังเมืองฯ  ใหความเห็นชอบโดยไมขอเสนอแนะการแกไข 
                 คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว       เหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชนแกงเสือเตน   
จังหวดัลพบุรี   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนแกงเสือเตน   จังหวัดลพบุรี  ตามมตคิณะอนุ 
กรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  
๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง        ผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ    จังหวัดลพบรีุ   
              ผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ   จังหวัดลพบุรี  เปนผังเปดใหมตามโครงการฝกปฏิบัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองเอง  มพีื้นที่ผังอยูดานบนของ
อางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธ  เขตผังมีเนือ้ที่ประมาณ  ๕๙.๖๕  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุม
พื้นที่เทศบาลตาํบล ลํานารายณ   อบต.ลํานารายณ     อบต.นิคมลํานารายณ    อบต.ชัยนารายณ  
อบต.ทาดนิดํา   และ อบต.ทามะนาว   วิสัยทัศนของผัง  คือ  “ชุมชนลํานารายณเปนศูนยกลาง
การขนสง    การคา   รวบรวมและกระจายสนิคาทางดานการเกษตร ระดบัอนุภาค”  วัตถุประสงค
ของผังเพื่อสงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเปนศูนยกลางการปกครอง   การศึกษา   การคมนาคม  
การขนสงของพื้นที่ดานตะวนัออกของจังหวัดลพบุรี    สงเสริมการพัฒนาดานทีอ่ยูอาศัย  
พาณิชยกรรม  การบริการและอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกจิ
และสังคมของชุมชน  พัฒนาการบริการสังคม  การสาธารณูปโภคสาธารณปูการใหเพยีงพอ
และไดมาตรฐาน  และประเดน็สําคัญเพื่ออนุรักษพื้นทีช่นบท   และเกษตรกรรมริมแมน้ําปาสัก  
และเพือ่ปองกนัปญหาน้าํทวม  จากการศึกษาขอมูลประกอบการวางผังแลวไดกําหนดการใช
ประโยชนที่ดนิในอนาคตไว ๑๒ ประเภท  โดยพ้ืนที่ผังสวนใหญเปนทีด่ินประเภท อนุรักษและ
เกษตรกรรม   ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๕ ขนาดเขตทาง 
ไดแก  ถนนสาย ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๓  สายทาง  และถนนสาย  ข   ขนาด
เขตทาง ๑๔  เมตร   จํานวน  ๔  สายทาง   ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร    จํานวน  ๒  
สายทาง    ถนนสาย  ง  ขนาดเขตทาง  ๑๘  เมตร  จํานวน   ๑   สายทาง    และถนนสาย  ง  
ขนาดเขตทาง  ๒๕ จํานวน  ๒  สายทาง  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ  มีขอเสนอแนะให
ตรวจสอบพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟที่เวนสีขาว   ซ่ึงไดตรวจสอบและแกไขแลว   โดยกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่๖/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙  มิ.ย.๕๑ 

วาระที่ ๔.๓.๓ 
หนา ๒๒ - ๒๓ 
 



๗๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔๖ 

พื้นที่บริเวณดงักลาวเปนทีด่นิประเภทสถาบันราชการฯ (สีน้ําเงิน) 

                คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว     เหน็ชอบผังเมืองรวมชมุชนลํานารายณ  
จังหวดัลพบุรี   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนลํานารายณ   จังหวดัลพบรีุ  ตามมติคณะอนุ 
                            กรรมการผังเมือง        เพื่อพิจารณาดานผงัเมือง  และกรมโยธาธิการและ  

ผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

 
เร่ือง         ผังเมืองรวมชุมชนเดนชยั-แมจ๊ัวะ    จังหวัดแพร   
                ผังเมืองรวมชุมชนเดนชัย-แมจั๊ว   จังหวัดแพร  เปนผังพื้นที่เปดใหม ขอบเขต
พื้นผังประมาณ  ๔๗.๒๔  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลเดนชัย  เทศบาล
ตําบลแมจั๊วะ     และบางสวนของ อบต. ปงปาหวาย   อบต.เดนชัย   และ อบต.แมจั๊วะ  
สภาพชุมชนจดัเปนชุมชนศนูยกลางลําดับที่  ๒  มีบทบาทเปนศูนยกลางการบรหิารระดับ
อําเภอ     เปนศูนยกลางการคมนาคมของลานนาตะวันออก    ศนูยกลางการแปรรปูผลิตผล
การเกษตร  รวมทัง้หตัถอุตสาหกรรมจากไม  ปจจุบนัมีประชากรประมาณ  ๑๘,๐๐๐  คน  
แนวความคิดในการวางผังกําหนดใหมีศูนยกลางชุมชนสองศูนยกลาง    ศูนยกลางหลัก  คือ
ชุมชนเดนชยั   ศูนยกลางรองคือชุมชนแมจั๊วะ   การใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกาํหนดไว  
๑๔  ประเภท   เปนพื้นที่ชุมชนประมาณรอยละ  ๑๐  พืน้ที่เกษตรกรรมประมาณรอยละ  ๓๕  
นอกนั้นเปนพืน้ที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม   พื้นที่อนุรักษปาไม  รวมประมาณรอยละ  
๔๕  ของพืน้ที่ผัง    ผังโครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดแนวถนนโครงการไว  ๓  
ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย ก   ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร   จํานวน  ๙  สายทาง   ถนน
สาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑  สายทาง   และถนนสาย ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  
เมตร  จํานวน  ๑   สายทาง  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ  มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบเรื่อง  
การเขียนขอกาํหนดเกี่ยวกับขอหามการใชประโยชนที่ดนิใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมฯ  
ไดตรวจสอบแกไขแลว   เรื่อง  การกําหนดที่เวนวางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  
และแหลงน้ําสาธารณะใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมฯ  ไดตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
แลว  จากเดิมกําหนดที่เวนวางริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  และแหลงน้ําสาธารณะไว  ๓  เมตร  
แกไขเปน  ๖  เมตร  ตามมาตรฐานของกรมฯ เร่ือง  ใหตรวจสอบแนวถนนสาย ค  ที่เชื่อม
สองชุมชน  จะมีผลกระทบตอชุมชนหรือไม    ซ่ึงไดตรวจสอบกับทางสํานักวิศวกรรมการ
ผังเมืองแลวเหน็วาจะไมมีผลกระทบตอชุมชนเรื่องใหตรวจสอบการเขยีนขอกาํหนดใหมีโรงสี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๖/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙  มิ.ย.๕๑ 

วาระที่ ๔.๓.๔ 
หนา ๒๓ - ๒๔ 
 



๗๕ 

ดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔๗ 

และหตัถอุตสาหกรรมจากไม    ในพืน้ที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมจากไม เนื่องจากเปน
วิถีชีวิตของชมุชน  ซ่ึงไดมีการตรวจสอบกับกองนิตกิารและไดปรับปรุงแกไขในบญัชีแนบ
ทายเรียบรอยแลว 
                คณะกรรมการผังเมอืงพจิารณาแลว       เหน็ชอบผังเมืองรวมชมุชนเดนชยั-แมจั๊วะ         
จังหวดัแพร  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง      และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผงัเมอืงรวมชุมชนเดนชัย – แมจ๊ัวะ    จังหวดัแพร     ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมือง     และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง       ทบทวนผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งท่ี ๓) 
                ผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)  ประกาศเปนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๑ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒)  ใชบังคับวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๔๒  ถึงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๗   ขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับออกไป  ๑  ป   ๒   ครั้ง  หมดอายุการบังคับใชในวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๙ 
               กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัเชียงใหม          
ไดดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การผังเมือง   พ.ศ. ๒๕๑๘     กรมโยธาธิการ
และผังเมืองโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม    ไดดําเนนิการปรับปรุง
ผังตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับ   โดยไดนําเสนอคณะ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาเหน็ชอบรางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)   ใน
การประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๐    เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม   ๒๕๕๐ และเตรียมดําเนินการ
นําไปปดประกาศ  ๙๐  วนั  ไดมีตวัแทนกลุมภาคประชาชนและภาคธุรกิจยื่นหนังสอืขอให
พิจารณาทบทวนรางผังเมืองรวมดังกลาว     กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม  
และตัวแทนกลุมภาคประชาชนดังกลาวไดมีการรวมประชุม   เพื่อพิจารณาแลวเห็นสมควร
ใหมีการทบทวนผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)   
                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  สรุปดังนี้ 
                 ๑.   คณะกรรมการผังเมืองสังเกตและขอเสนอแนะ   เร่ืองการอนุรักษพื้นที่  
เมืองเชียงใหม ในบริเวณวงแหวนรอบในเปนสิ่งที่ดแีละเหมาะสม   และไมควรใหมกีารปรับ
ขยายเขตทางถนนเดิม   ในอนาคตควรมีระบบขนสงมวลชนจะเปนประโยชนอยางมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๗/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๑.๑ 
หนา ๗ - ๑๑ 
 
 
 



๗๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔๘ 
 

                ๒.  บริเวณพื้นที่อนุรักษควรกําหนดใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริม 
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  (สีน้ําตาลออน)   และไมสมควรเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินเปนประเภทอื่น 
                ๓.   คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบการทบทวนผังเมืองรวม     
เมืองเชียงใหม(ปรับปรุงครั้งที ่ ๓) ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอและใหดาํเนนิการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบการทบทวนผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งท่ี ๓)  
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

เร่ือง       ผังเมอืงรวมสมุทรปราการ   (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒)   

             ผังเมืองรวมสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ     ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
ประมาณ   ๑,๐๐๔.๐๙๒   ตารางกิโลเมตร   ประกอบดวยพื้นที่อําเภอเมือง  อําเภอบางพลี  
อําเภอบางเสาธง  อําเภอบางบอ  อําเภอพระสมุทรเจดีย  อําเภอพระประแดง  จังหวดั
สมุทรปราการ 

               ผังเมืองรวมสมุทรปราการ  ประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ  พ.ศ. ๒๕๔๔  ใชบังคับตัง้แตวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๔   ถึงวนัที่   ๒๑  
มิถุนายน   ๒๕๔๙     มีการขยายระยะเวลา  ๑  ป  แลว  ๒  คร้ัง   โดยส้ินสุดการบังคับใชใน
วันที่   ๒๑   มถุินายน  ๒๕๕๑ 

                กรมโยธาธิการและผังเมืองไดถายโอนภารกิจงานปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ
ใหองคการบรหิารสวนจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตวันที่ ๗ กุมภาพนัธ ๒๕๔๘  และได
ดําเนินการปรบัปรุงผังตามขัน้ตอนการวางผังมาเปนลําดบั โดยไดนําเสนอคณะอนุกรรมการ 

ผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมือง  ๒  คร้ัง  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  และวันที่ ๗  
กรกฎาคม   ๒๕๕๑   
               จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา     
                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   สรุปดังนี้       
               ๑.คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ การกําหนดขอบเขตพื้นที่
คลังสินคา  ควรศึกษาวาจะมีจํานวนปริมาณสินคาในปจจุบันและในอนาคตจะมีมากนอยเทาใด   
เพื่อประกอบการคํานวณ   การกําหนดพื้นที่และกําหนดบริเวณที่ตั้งใหเหมาะสมตามศกัยภาพ
และความเชื่อมโยงของระบบการขนสงตางๆ   ไดสะดวก   โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของระบบ   
Logistics   ทั้งการขนสงทางบก    ทางน้ํา  ทางทะเล   และทางอากาศ 
                ๒.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวเหน็ชอบผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุง
คร้ังที่  ๒) ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   กรมโยธาธิการและ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๗/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๑.๒ 
หนา ๑๑ - ๑๗ 



๗๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 
 

๑.๔๙ 

ผังเมือง    และองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการเสนอ  และ
ใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม           เห็นชอบผงัเมืองรวมสมทุรปราการ  (ปรับปรงุครัง้ท่ี ๒)  ตามมตคิณะอนุ 
                                 กรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผงัเมือง        กรมโยธาธิการและผังเมือง    

และองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ       จังหวัดสมุทรปราการ
เสนอ    และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตอไป 

 เร่ือง       ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ   (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๑)   
               ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ประกาศเปนกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๓)   
ใชบังคับเมื่อวนัที่  ๒๔   มีนาคม  ๒๕๔๓  ถึงวันที ่  ๒๓  มีนาคม   ๒๕๔๘    ไดขยายการใช
บังคับออกไปอีก   ๕  ปแลว  ขณะนีเ้ปนการตออายุการบังคับใช  ๑  ป   ๒  คร้ัง    หมดอายุการ
บังคับใชในวันที่   ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๐   กรมโยธาธิการและผังเมืองไดถายโอนภารกิจ
การวางและจดัทําผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจรญิใหแกเทศบาลเมืองอํานาจเจริญเปนดาํเนนิการ 
แลว  เมื่อวันที ่ ๒๔  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๘ 
               เทศบาลเมืองอํานาจเจริญไดดําเนินการปรับปรุงผังตามขั้นตอนของ  พ.ร.บ. การ 
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามลาํดับ ดังนี้คือ  (๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของ
กรม ฯ วันที ่  ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๔๙      (๒)  โฆษณาทางวิทย ุและหนังสือพิมพ  วันที่  
๒๒ - ๒๘   กันยายน  ๒๕๔๙  (๓)  ปดประกาศแผนที่และแผนผัง วันที่  ๖ – ๒๐  ตุลาคม  
๒๕๔๙    (๔) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ วันที ่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๙ (๕)   ประชุม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนวันที่  ๒๖  ตุลาคม   ๒๕๔๙    (๖) ประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาํผังเมือง  วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๐     
(๗)   ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
รายละเอยีดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะนําเสนอที่ประชุมตอไป 
                จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา     
                    คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    มีขอเสนอแนะเรื่อง การพัฒนาตามแนวถนน
โครงการในอนาคตควรเตรียมแผนใหมเีสนทางจักรยานเพื่อใหประชาชนไดมีทางเลือกในการ
สัญจรไดมากขึน้  และที่ประชุมพิจารณาแลวเหน็ชอบผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ   (ปรับปรุง
คร้ังที่  ๑)  ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง     และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ   โดยใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบผงัเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๑)   ตามมตคิณะอนุ 
                            กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอ   

และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป     

 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่๗/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๑.๓ 
หนา ๑๘ - ๑๙ 



๗๘ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๕๐ เร่ือง       ผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร – นาสีทอง    จังหวัดสงขลา   
               ๑.   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑   วันที่ ๑๓ มีนาคม  
๒๕๕๑ วาระที่   ๖.๓    เร่ือง การนําเสนอผังเมืองรวมตอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในป   
พ.ศ. ๒๕๕๑     คณะกรรมการผังเมืองมีขอเสนอแนะวา    เนื่องจากขณะนี้ไดมีผังเมืองรวม
เมืองและชุมชนที่จะนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในป พ.ศ. ๒๕๕๑  มจีํานวนมาก   
ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณาผังเมืองรวมดังกลาวเปนไปดวยความรอบคอบ   จึงเหน็ควรมอบให
คณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองพิจารณาในรายละเอียดสําหรับในการนําเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองใหนําเสนอโดยสรุป     พรอมมติคณะอนกุรรมการผังเมืองฯ ตอที่ประชุม
ทราบเทานั้น 
                  ๒.   ขณะนี้มีผังเมืองรวมชุมชนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ    องคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินดําเนินการเอง   และที่รวมดําเนนิการกับกรมโยธาธิการและผังเมอืงได
จัดทําเสร็จแลว  โดยไดดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบญัญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘   มา
โดยลําดับ    และไดเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง  เพื่อพจิารณาดานผังเมืองใหความเห็นชอบ
แลว     พรอมทีจ่ะนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อใหความเห็นชอบ              
                    ผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวัดสงขลา 
                    ผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวัดสงขลา  เปนผังพื้นที่เปดใหม   
มีพื้นที่เขตผังประมาณ ๑๕๗.๓  ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมเขตเทศบาลตําบลกําแพงเพชร   
เทศบาลตําบลนาสีทองและพื้นที่ อบต.  โดยรอบอีก ๕  อบต.   สภาพพื้นที่ชุมชนตั้งอยูในเขต
เทศบาล ๒  แหง   มีพืน้ที่เกษตรกรรมรอยละ ๗๕   ซ่ึงอยูโดยรอบเขตเทศบาล  แนวความคิด
ในการวางผังไดกําหนดใหเปนผังที่มีชุมชน ๒ ศูนยกลางและชุมชนยอย  ๑  ศูนยกลาง   การ
ใชประโยชนทีด่ินในอนาคตกาํหนดไว  ๗  ประเภท    ผังโครงการคมนาคมและขนสงกําหนด
แนวถนนโครงการไว  ๓  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  
จํานวน  ๓  สายทาง  ถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร จํานวน  ๔  สายทาง  และถนนสาย 
ค  ขนาดเขตทาง  ๘๐  เมตร  จํานวน  ๑  สายทางคณะอนุกรรมการผังเมืองฯมีขอเสนอแนะ
เร่ือง ใหตรวจสอบพื้นที่บริเวณ ๒ ฟากของ ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖   ที่กําหนดให
เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเหมาะสมหรือไม  ซ่ึงไดสํารวจพืน้ที่บริเวณดงักลาว
แลวมคีวามเหมาะสม สภาพปจจุบนัเปนพืน้ที่เกษตรกรรม เปนทีน่าพืน้ที่ราบต่ําจะมีน้าํลนตลิ่ง
บางในชวงที่มฝีนตก   และเรื่องใหแกไขขอกําหนดไมควรอนุญาตใหโรงงานลําดับที่ ๓ (๑) 
(๕) ในพื้นที่บริเวณหมายเลข ๔.๗  ซ่ึงไดดําเนินการแกไขแลว 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร – 
นาสีทอง   จังหวัดสงขลา     ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืงและ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ      และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  

คร้ังที่๗/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๒.๑ 
หนา ๒๐- ๒๑ 



๗๙ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

๑.๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนกาํแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวัดสงขลา  ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและผัง
เมืองเสนอ     และใหดําเนินการ ตามขั้นตอน พระราชบญัญัติการผังเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

เร่ือง        ผังเมอืงรวมชุมชนจงัหวัดแพร       จํานวน   ๒   ผงั 
                ผังเมืองรวมชุมชนรองกวาง   จังหวัดแพร 
                ผังเมืองรวมชุมชนรองกวาง   จังหวัดแพร   เปนผังพื้นที่เปดใหม ตั้งอยูในเขตอําเภอ
รองกวาง  จังหวัดแพร   ชุมชนรองกวางจดัเปนชุมชนลําดบัที่  ๒  เปนศนูยกลางการบริหารกลุม
อําเภอและศูนยกลางการคมนาคมของลานนาตะวันออก  ขอบเขตผังมีพื้นที่ประมาณ ๔๓.๕๕  
ตารางกิโลเมตร   ครอบคลมุพื้นทีเ่ทศบาลตําบลรองกวางและบางสวนของตําบลรองกวางและ
ตําบลแมทราย  ปจจุบันประชากรในเขตผังมีประมาณ   ๑๔,๐๐๐   คน    มีศูนยกลางหลักอยู
บริเวณชุมชนรองกวาง  มศีูนยกลางรองอยูบริเวณชุมชนรองเข็ม  ผังการใชประโยชนที่ดิน
ในอนาคตกําหนดไว   ๑๑  ประเภท    เปนพืน้ที่ชุมชนประมาณรอยละ  ๑๒  พื้นที่ชนบทรอยละ  
๓๐   และเปนพื้นที่อนุรักษและพื้นที่ปาไมรวมประมาณรอยละ  ๓๖   ผังโครงการคมนาคม
และขนสงกําหนดถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย ก  ขนาดเขตทาง  
๑๒ เมตร จํานวน  ๑  สายทางและถนนสาย  ข   ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๑   สายทาง   
คณะอนกุรรมการผังเมืองฯมีขอเสนอแนะใหเพิ่มพืน้ที่สีเขียวริมลําน้ําแมคํามีระยะประมาณ  
๑๕  เมตร  ในบริเวณพืน้ที่สีเหลืองของยานชุมชนรองเข็มเพื่อใหมีที่โลงเปนพื้นที่ฉนวน    ซ่ึง
ไดแกไขตามมติคณะอนกุรรมการฯ เรียบรอยแลว 
                   คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว      เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนรองกวางจังหวดั
แพร   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

 มติท่ีประชุม     เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนรองกวาง   จังหวดัแพร ตามมตคิณะอนุ   
กรรมการผังเมอืง     เพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ    และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการ 

                                      ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 
                 ผังเมืองรวมชุมชนสูงเมน   จังหวัดแพร 
                 ผังเมืองรวมชุมชนสูงแมน จังหวดัแพร เปนผังพื้นที่เปดใหมอยูในเขตอําเภอสูงเมน   
จังหวดัแพร   จัดเปนศนูยกลางชุมชนลําดับที่ ๒  ของจังหวัดแพร    มีบทบาทเปนศูนยกลางการ
บริหารกลุมอําเภอและศนูยกลางหัตถอุตสาหกรรมจากไม   ขอบเขตผังมีพื้นที่ประมาณ ๒๗.๕๐   

 
 
 
 
 
 
คร้ังที่๗/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๒.๓ – 
๔.๒.๔ 
หนา ๒๒- ๒๓ 



๘๐ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๕๒ 

ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลสูงเมน  และบางสวนของตําบลสูงเมน  
ตําบลหัวฝาย  ตําบลน้ําชํา  ตําบลพระหลวง  และตําบลบานเหลา   ปจจุบันมีประชากร
ประมาณ  ๓๒,๐๐๐  คน  มีศูนยกลางหลกัอยูบริเวณชุมชนสูงเมนและมพีื้นที่ชุมชนกระจาย
ตัวโดยรอบ  แนวคิดในการวางผังกําหนดใหเปนชุมชนศนูยกลางเดียว     บริเวณศูนยกลาง
เดิมในเขตชุมชนสูงเมน   ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  ๘  ประเภท   เปน
พื้นที่ชุมชนรอยละ  ๒๐   พืน้ที่ชนบทรอยละ  ๗๙ ผังโครงการคมนาคมและขนสงกาํหนด
ถนนโครงการไว   ๒  ขนาดเขตทาง ไดแก ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร  
จํานวน  ๒  สายทาง   และถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖   เมตร  จํานวน ๒  สายทาง  
คณะอนกุรรมการผังเมืองฯ  พิจารณาเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองตอไป 
                   คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนสูงเมน   จังหวดั
แพร     ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและผัง
เมืองเสนอ  และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนสูงเมน   จังหวัดแพร   ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมือง    เพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  
และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตอไป 

เร่ือง      ผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดชัยภูมิ      จํานวน ๕ ผัง 
              ผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุม    จังหวัดชัยภูม ิ
             ผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุม   จังหวดัชัยภูมิ   เปนผังพืน้ทีเ่ปดใหม     ชุมชน  
นาหนองทุมตัง้อยูในอําเภอแกงครอ   เปนชุมชนศูนยกลางลําดับที่ ๔  ของจังหวดัชัยภูมิ   มี
บทบาทเปนชุมชนบริการระดบัอําเภอ  มีพืน้ที่เขตผังประมาณ   ๑๗.๔๗   ตารางกิโลเมตร   
ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลตําบลนาหนองทุมและบางสวนของ อบต. นาหนองทุม    มี
ประชากรประมาณ  ๑๑,๖๗๖  คน   ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว ๗ ประเภท  
เปนพื้นที่ชุมชนรอยละ  ๑๖  และเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม   รอยละ   ๗๗   ผัง
โครงการคมนาคมและขนสง  กําหนดถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย 
ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร  จํานวน  ๗  สายทาง   และถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  
เมตร  จํานวน  ๒ สายทาง   คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะ เร่ือง  ใหเพิ่มขอ
หามโรงฆาสัตวในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนนอย    ที่
อยูอาศยัหนาแนนปานกลาง  และที่ดนิประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก   ได
แกไขเพิม่เติมขอหามดังกลาวในขอกําหนดแลว  และเรือ่ง  ควรสนับสนุนใหมีทางจักรยาน
และแสดงเสนทางไหลของน้าํในฤดูน้ําหลากไวดวย     ซ่ึงไดดําเนินการเพิ่มเติมในเอกสาร
เรียบรอยแลว                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่๗/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๒.๕ – 
๔.๒.๙ 
หนา ๒๔- ๒๗ 



๘๑ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                     คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    เหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุม  
จังหวดัชัยภูมิ   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืงและกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอและใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตอไป 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนนาหนองทุม  จังหวดัชยัภูมิ   ตามมตคิณะอนุ  

                           กรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตอไป 

                  ผังเมืองรวมชุมชนลาดใหญ   จังหวัดชัยภูม ิ
                 ผังเมืองรวมชุมชนลาดใหญ   จังหวดัชยัภูมิ  เปนผังพืน้ที่เปดใหม ชุมชนลาดใหญ
เปนชุมชนศูนยกลางลําดับที ่  ๔  ของจังหวัดชัยภูม ิ  ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง     มีพืน้ที่เขต
ผังประมาณ ๑๑.๔๑  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลตําบลลาดใหญ   อบต. 
ลาดใหญและ อบต. กุดตุม    มีประชากรประมาณ  ๔,๘๙๗   คน  พื้นที่สวนใหญเปน
เกษตรกรรมทํานาขาว   ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว ๘   ประเภท   เปน
พื้นที่อยูอาศยัรอยละ   ๑๙    และเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมรอยละ   ๗๙   ผัง
โครงการคมนาคมและขนสงกําหนดถนนโครงการไว   ๒   ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย 
ก ขนาดเขตทาง  ๑๒ เมตร จํานวน  ๖  สายทาง   และถนนสาย ข   ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร 
จํานวน  ๑  สายทาง  คณะอนุกรรมการผังเมืองฯมีขอเสนอแนะเรื่อง  ใหเพิ่มขอหามโรง
ฆาสัตวและตรวจสอบขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ  ซ่ึงไดดาํเนนิการ
เพิ่มเติมขอหามโรงฆาสัตวและตรวจสอบขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ 
เรียบรอยแลว 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนลาดใหญ   จังหวัด
ชัยภูมิ      ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมือง     เพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนลาดใหญ   จังหวัดชยัภูมิ   ตามมตคิณะอนุ 
  กรรมการผังเมือง     เพื่อพิจารณาดานผงัเมอืงและกรมโยธาธิการและผังเมือง   
เสนอ    และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตอไป  

                ผังเมืองรวมชุมชนหนองบวัระเหว    จังหวัดชยัภูมิ    
                  ผังเมืองรวมชุมชนหนองบัวระเหว    จังหวัดชัยภูมิ   เปนผังพืน้ที่เปดใหม   ชุมชน
หนองบัวระเหว     เปนชุมชนศูนยกลางลําดบัที่ ๓  ตั้งอยูในอําเภอหนองบัวระเหว    จังหวัด 

 



๘๒ 

ลําดับท่ี ล เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ชัยภูมิ   มีบทบาทเปนชุมชนศนูยกลางระดับอําเภอ   ตั้งอยูดานตะวันตกของจังหวดั     มีพื้นที่
เขตผังประมาณ  ๒๗.๘๙  ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว
ทั้งหมด    มีประชากรประมาณ  ๕,๖๗๖  คน   ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว  
๑๐  ประเภท   เปนพื้นที่ชุมชนรอยละ  ๖    พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมรอยละ ๘๐  และพื้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินคารอยละ  ๑.๗๖    ซ่ึงเปนโรงงานมันสัมปะหลัง   ผังโครงการ
คมนาคมและขนสงกําหนดถนนโครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย ก ขนาด
เขตทาง  ๑๒ เมตร  จํานวน ๓ สายทาง   และถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร  
จํานวน  ๒  สายทาง   คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะเรื่อง  ใหเพิ่มเติมขอหาม
โรงฆาสัตวและตรวจสอบขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯซึ่งไดดําเนนิการ 
เพิ่มเติมขอหามโรงฆาสัตวและตรวจสอบขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ 
เรียบรอยแลว 
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนหนองบวัระเหว   
จังหวดัชัยภูม ิ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืงและกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอและใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบญัญัติการผังเมืองพ.ศ.๒๕๑๘ ตอไป 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมิู   ตามมติ

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ    และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

                 ผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค    จังหวัดชัยภูมิ    
                 ผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค จังหวดัชัยภูม ิ เปนผังพื้นที่เปดใหม ชุมชน   
คอนสวรรค     ตั้งอยูในเขตอําเภอคอนสวรรคทางทิศตะวันออกของจงัหวัด    เปนชุมชน
ศูนยกลางลําดบัที่  ๓  ของจังหวัดชัยภูมิ   มีพื้นที่เขตผังประมาณ  ๒๔.๐๘  ตารางกิโลเมตร   
ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลตําบลคอนสวรรค   บางสวนของ        อบต. โคกมั่งงอย         อบต.  
คอนสวรรค   อบต. ยางหวาย   และอบต.บานโสก    ชุมชนเดิมอยูบริเวณเทศบาลตําบล
คอนสวรรคและอบต. คอนสวรรค มีประชากรประมาณ ๑๐,๗๖๖  คน   ผังการใชประโยชนที่ดิน
ในอนาคตกําหนดไว  ๑๐  ประเภท   เปนพื้นที่ชุมชนรอยละ  ๕  พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
รอยละ ๗๖.๒๒  และมีพื้นที่อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทยรอยละ ๕.๑๔   
ซ่ึงเปนบริเวณเขตโบราณสถานเวยีงกาหลง   ผังโครงการคมนาคมและขนสงกําหนดถนน
โครงการไว  ๒  ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย ก ขนาดเขตทาง  ๑๒ เมตร  จํานวน ๗  
สายทาง   และถนนสาย ข   ขนาดเขตทาง  ๑๖ เมตร จํานวน  ๑  สายทาง    คณะอนกุรรมการ
ผังเมืองฯ  มีขอเสนอแนะ เร่ืองใหเพิ่มเตมิขอหามโรงฆาสัตวในขอกําหนดและ ใหเพิ่มเติม
ขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินในแนวถนนโครงการใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ   

 



๘๓ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ซ่ึงไดเพิ่มเติมขอกําหนดดังกลาว เรียบรอยแลว 
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว              เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค     
จังหวดัชยัภูม ิ   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พจิารณาดานผังเมอืงและกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตอไป 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค   จังหวัดชัยภูมิ    ตามมติ
คณะอนุกรรมการผงัเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

                ผังเมืองรวมชุมชนบานคายหมืน่แผว    จังหวัดชัยภูมิ    
                ผังเมืองรวมชุมชนบานคายหมืน่แผว    จังหวัดชัยภูมิ   เปนผังพื้นที่เปดใหม  ชุมชน
บานคายหมืน่แผว   เปนชุมชนศูนยกลางระดับอําเภอ  ตั้งอยูในอําเภอเมืองดานใตของ
จังหวดั   มีพืน้ที่เขตผังประมาณ  ๒๕.๓๒   ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
ตําบลบานคายหม่ืนแผว   บางสวนของ อบต.บานคาย  และอบต.กะฮาด   กําหนดใหเปน
ชุมชนสองศนูยกลางเนื่องจากมีประชาชนหนาแนนในเขตเทศบาล และที่ตั้งของ อบต.  
ชุมชนหลักกระจายตัวอยูบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑ และบริเวณอบต.บานคาย  
มีประชากรประมาณ  ๑๐,๙๕๘  คน  ผังการใชประโยชนที่ดนิในอนาคตกําหนดไว ๘ 
ประเภท เปนพื้นที่ชุมชนรอยละ ๕.๗   เปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมรอยละ  ๘๘  
ซ่ึงเปนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีอยูติดลําน้ําชี  ผังโครงการคมนาคมและขนสงกําหนดถนน
โครงการไว ๒ ขนาดเขตทาง  ไดแก  ถนนสาย ก ขนาดเขตทาง  ๑๒   เมตร     จํานวน   ๗  
สายทาง   และถนนสาย  ข    ขนาดเขตทาง    ๑๖    เมตร   จํานวน   ๒ สายทาง 
คณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะเรื่องใหเพิ่มเติมขอหาม โรงฆาสัตวใน
ขอกําหนดและใหเพิ่มขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในแนวถนนโครงการใหเปนไปตาม
มาตรฐานของกรมฯ   ซ่ึงไดเพิ่มเติมขอกําหนดดังกลาวเรยีบรอยแลว 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบานคายหมื่นแผว   
จังหวดัชัยภูมิ   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืงและกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอ      และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
ตอไป 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบานคายหมืน่แผว   จังหวัดชัยภูมิ   ตามมต ิ    

คณะอนุกรรมการผงัเมืองเพือ่พิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

 



๘๔ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๑.๕๓ เร่ือง      ผังเมอืงรวมชุมชนจังหวัดมุกดาหาร     จํานวน ๓ ผัง 
                ผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล   จังหวดัมุกดาหาร 
                ผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล    จังหวัดมุกดาหาร    เปนผังพื้นที่เปดใหมตามโครงการ
ฝกปฏิบัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดาํเนินการวางและจัดทําผังเมืองเอง   มีที่ตั้งอยูในเขต
อําเภอดอนตาล   ลักษณะชุมชนมีบทบาทเปนชุมชนลําดับที่  ๒ ของจังหวัดมุกดาหาร   ซ่ึงเปน
อําเภอหนึ่งของจังหวดัมุกดาหารที่มีแมน้ําโขงไหลผาน    มีพื้นที่เขตผังประมาณ   ๒๕.๑๐   
ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลดอนตาลและ อบต. ดอนตาล   ปจจุบันมี
ประชากรประมาณ  ๕,๕๗๐  คน   วิสัยทัศนของผังคือ  เปนศูนยกลางการบริการ   การคา
พาณิชยกรรมทองถ่ิน    พัฒนาการทองเทีย่วเชื่อมโยงสองฝงโขง    รองรับการอยูอาศัยและ
สงวนรักษาพืน้ที่เกษตรกรรมแนวความคิดในการวางผังกําหนดใหเปนชุมชนศูนยกลางเดียว
มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนไปตามทางหลวงแผนดนิหมายเลข๒๐๓๔   ผังการใช
ประโยชนที่ดนิในอนาคตกาํหนดไว ๙ ประเภท   พืน้ที่สวนใหญรอยละ ๘๐  เปนพืน้ที่
ชนบทและเกษตรกรรม  ผังโครงการคมนาคมและขนสงกาํหนดถนนโครงการไว ๔  
ประเภท   ไดแก  ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง ๑๒  เมตร  จํานวน ๘  สายทาง   ถนนสาย ข  
ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร   จาํนวน  ๓  สายทาง    ถนนสาย  ค   ขนาดเขตทาง  ๑๘  เมตร  
จํานวน  ๑  สายทาง    และถนนสาย ง  ขนาดเขตทาง   ๒๐  เมตร  จาํนวน  ๔  สายทาง  
คณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะเรื่องใหตรวจสอบแกไขขอกําหนดสถานที่บรรจุ
กาซ   เก็บกาซ   และสถานที่เก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐   ซ่ึงไดตรวจสอบแกไขเรียบรอยแลว 
                     คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว         เหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล            
จังหวดัมุกดาหาร         ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอและใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนดอนตาล    จังหวัดมุกดาหาร   ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ    และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

                   ผังเมืองรวมชุมชนคําชะอี   จังหวดัมุกดาหาร 
                ผังเมืองรวมชุมชนคําชะอี  จังหวัดมกุดาหาร เปนผังพื้นที่เปดใหมตามโครงการ  
ฝกปฏิบัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดาํเนินการวางและจัดทําผังเมอืงเอง   มีที่ตั้งอยูใน
เขตอําเภอคําชะอี  ลักษณะชุมชนมีบทบาทเปนชุมชนลําดับที่  ๒    ของจังหวัดมุกดาหาร  
มีพื้นที่เขตผังประมาณ  ๑๑.๗๗ ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลคําชะอีและ  

คร้ังที่๗/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๒.๑๐ – 
๔.๒.๑๒ 
หนา ๒๗- ๒๙ 



๘๕ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 บางสวนของ อบต.น้ําเที่ยง   ปจจุบันมีประชากรประมาณ  ๔,๖๔๘  คน   สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม   แนวความคิดในการวางผังกําหนดใหเปนชุมชนสองศูนยกลาง  มี
ศูนยกลางหลกัอยูที่ชุมชนคําชะอีดานเหนือของผัง   มีชุมชนรองอยูดานใตของผังบริเวณ
ชุมชนน้ําเที่ยง   ผังการใชประโยชนทีด่ินในอนาคตกําหนดไว  ๘  ประเภท  พืน้ที่สวนใหญ
รอยละ ๗๗  เปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม   ผังโครงการคมนาคมและขนสงกําหนดถนน
โครงการไว  ๒  ประเภท  ไดแก  ถนนสาย ก   ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร  จํานวน  ๕ สาย
ทาง  และถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖ เมตร  จํานวน ๕ สายทาง   คณะอนุกรรมการ
ผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะเรื่องใหทบทวนการกําหนดชุมชนดานใตเหมาะสมหรือไม ซ่ึง
ไดตรวจสอบแลวเปนบริเวณชุมชนเดิมคือชุมชนน้ําเที่ยง ไมสามารถพัฒนาเปนชุมชน
ศูนยกลางเดียวได เนื่องจากพื้นที่ระหวางสองชุมชนเปนที่ลุมไมเหมาะเปนบริเวณอยูอาศัย
ซ่ึงเปนพื้นที่ลุมคั่นกลาง จึงสมควรแยกชุมชนทัง้สองออกจากกันเปนชุมชนศูนยกลาง
หลักและศูนยกลางรองเรื่องใหตรวจสอบขอกําหนดสถานที่เก็บกาซ  บรรจุกาซ   และ
สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดตรวจสอบแกไขเรียบรอยแลว 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เหน็ชอบผังเมืองรวมชุมชนคําชะอี  จังหวดั
มุกดาหาร   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนคําชะอี    จังหวัดมุกดาหาร   ตามมตคิณะอนุ 
                        กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เสนอ      และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตอไป 

               ผังเมืองรวมชุมชนนิคมคําสรอย   จังหวัดมกุดาหาร 
              ผังเมืองรวมชุมชนนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร    เปนผังพื้นที่เปดใหม    ตาม  
โครงการฝกปฏิบัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดาํเนินการวางและจดัทําผังเมืองเองชุมชน   
นิคมคําสรอยเปนชุมชนลําดบัที่   ๒   ของจังหวดัมุกดาหารและเปนชุมชนศูนยกลางการ
ผลิตสินคา  OTOP  มีพื้นที่เขตผังประมาณ  ๑๕.๖๘ ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ตําบลนิคมคําสรอย  และบางสวนของตําบลโชคชัยและตาํบลนากอก   มีประชากรประมาณ  
๖,๔๒๓  คน   แนวความคดิในการวางผังกําหนดใหเปนชุมชนศนูยกลางพาณิชยกรรมและ
บริการ    การขยายตวัของชุมชนมีแนวโนมขยายไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  
ลักษณะชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรรมมีการปลูกยางพาราและไรออย    ผังการใชประโยชน 
ที่ดินในอนาคตกําหนดไว  ๙  ประเภท     เปนพืน้ที่ชุมชนรอยละ  ๙.๒๓  เปนพื้นที่ชนบท
และเกษตรกรรมรวมทั้งพืน้ทีน่ันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมประมาณรอยละ
๗๒ ผังโครงการคมนาคมและขนสงกาํหนดถนนโครงการไว  ๒  ประเภท  ไดแก   ถนน 

 



๘๖ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๕๔ 

สาย  ก    ขนาดเขตทาง   ๑๔   เมตร   จํานวน  ๑  สายทาง   และถนนสาย ข  ขนาดเขตทาง  
๒๐  เมตร  จํานวน  ๖  สายทาง  เปนถนนภายในชุมชนเพื่อใหเกิดโครงขายที่สมบูรณ  
คณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มีขอเสนอแนะเรื่องใหทบทวนการกําหนดถนนโครงการดาน
ทิศใตในพื้นทีช่นบทและเกษตรกรรม   ซ่ึงไดประสานตรวจสอบกบัทางสํานักวิศวกรรม
การผังเมืองแลว   เห็นควรคงโครงขายนี้ไวเนื่องจากเปนถนนที่มีอยูเดิมตามผังของนิคม
สรางตนเองเพือ่ใชขนถายสินคาทางการเกษตรและเรื่องใหตรวจสอบขอกําหนดสถานที่เก็บ
กาซ   บรรจุกาซ    และสถานที่เก็บน้ํามนัเชือ้เพลิง  ไดตรวจสอบแกไขเรยีบรอยแลว 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว        เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนนิคมคําสรอย    
จังหวดัมุกดาหาร       ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ          และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบญัญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนนิคมคําสรอย    จังหวัดมุกดาหาร   ตามมติ
คณะอนุกรรมการ ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ    และใหดําเนินการ ตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติการผังเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง        ผังเมอืงรวมชุมชนทาขอนยาง – ขามเรียง  จังหวดัมหาสารคาม 
              ผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง – ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม เปนผังพื้นที่ เปด
ใหมดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม   บริเวณที่ตั้งของ
ผังอยูในอําเภอกันทรวิชัย  จังหวดัมหาสารคาม     ชุมชนทาขอนยาง – ขามเรียงเปนชุมชน
ลําดับที่ ๓  มีบทบาทางดานการศกึษาพืน้ที่เขตผังประมาณ  ๔๑.๐๙   ตารางกิโลเมตร   
ครอบคลุมพืน้ที่บางสวนของตําบลทาขอนยางและบางสวนของตําบลขามเรียง     ปจจุบัน
ในเขตผังมีประชาชนประมาณ  ๔๐,๐๐๐   คน ในอนาคต  ๒๐ ปขางหนาคาดวาจะมีประชากร
ประมาณ  ๖๖,๐๐๐  คน   การใชประโยชนทีด่ินปจจุบนัมีพืน้ที่พาณชิยกรรม    อยูกลางชุมชน  
บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  และมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยูบริเวณตรงกลาง  
สวนที่อยูอาศัยกระจายอยูโดยรอบบริเวณชุมชนเดิม   การขยายตัวของชุมชนมีแนวโนม
ขยายตัวไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๒๒๐๒    วิสัยทัศนของผัง คือ     ศูนยกลาง
การศึกษา    พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน  ฟนฟูวฒันธรรม  นําเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  
แนวความคิดในการวางผังกําหนดใหเปนชมุชนศูนยกลางเดียว    มพีืน้ที่พาณิชยกรรมอยู
ตรงกลางบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒    และพื้นทีพ่ฒันาเพื่อการอยูอาศัย
กําหนดไวโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุงพัฒนาใหชุมชนเปนศูนยกลางทางดาน
การศึกษาผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตกําหนดไว   ๑๐   ประเภท    เปนที่ดินประเภท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๗/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๒.๑๓  
หนา ๒๙- ๓๐ 



๘๗ 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ชนบทและเกษตรกรรมมากที่สุดและเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย รองลงมาประมาณรอยละ 
๑๙   ผังโครงการคมนาคมและขนสงกําหนดถนนโครงการไว  ๒ ประเภท  ไดแก  ถนน
สาย  ก   ขนาดเขตทาง  ๑๖   เมตร  จํานวน  ๒  สายทาง  และถนนสาย ข ขนาดเขตทาง 
๒๒   เมตร  จํานวน  ๔  สายทาง    คณะอนุกรรมการผงัเมืองฯมีขอเสนอแนะเรื่อง ใหปรับ
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย(สีเหลือง)บริเวณดานลางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปนทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว)  และใหปรับทีด่ินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)  บริเวณที่ตดิกับถนนสาย  ก ๒  ใหเปนทีด่ินประเภททีอ่ยูอาศัย
หนาแนนนอย(สีเหลือง)ซ่ึงไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขแลว   และเรื่องใหแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)  
จากใหใชไดไมเกินรอยละ  ๑๕    เปนไมเกินรอยละ   ๑๐    และแกไขขอกําหนดกรณีที่ดิน
ของเอกชนในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม   ซ่ึงได
ดําเนินการแกไขขอกําหนดดังกลาวเรยีบรอยแลว 
                   คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว         เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง - 
ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม   ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
และกรมโยธาธกิารและผังเมืองเสนอ   และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผงัเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง - ขามเรียง    จังหวัด
มหาสารคาม   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาดาน
ผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ    และใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



๘๘ 

 



๘๘ 
 

๒.    เรื่อง    องคกรปกครองสวนทองถิ่นขออนุมตัิดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน                
ตามมาตรา  ๑๘

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๒.๑ เร่ือง      องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกขออนุมัติดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม   จํานวน  ๑๐   ผัง  

               ๑.  ตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  วรรคหนึ่ง  
บัญญัติวา  “เมื่อเหน็สมควรวางและจัดทาํผังเมืองรวม  ณ  ทองที่ใด  กรมโยธาธกิารและ
ผังเมืองจะวางและจดัทําผังเมอืงรวมของทองที่นั้นขึน้ หรือเจาพนกังานทองถ่ินของทองที่
นั้นจะวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตนขึ้นก็ไดในกรณีเจาพนกังานทองถ่ินจะ
วางและจัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน.............” 

๒. เจาพนกังานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ขออนุมัติคณะ 
กรรมการผังเมอืงวางและจดัทําผังเมืองรวมในทองที่ของตน ตามมาตรา  ๑๘  แหง พ.ร.บ.
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ ดังกลาว  และไดดําเนนิการแลวเสร็จคือ  กรุงเทพมหานคร  
ไดแกผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑  ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ผังเมือง  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และประกาศกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒) 
เมื่อวันที ่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  ถึงวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ขยายอายุการใชบังคบั  
๒  คร้ัง  ถึงวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุง
คร้ังที่ ๒ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔  และประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที ่ ๑๖ 
พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 
                ๓.  ตอมามีเทศบาลเมืองบานบึง  จังหวัดชลบุรี  ขออนุมัติคณะกรรมการผังเมือง
ใหเทศบาลเมืองบานบึงฯ  และ อบต.ขางเคียง  ที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมอืงบานบึงรวมกัน
วางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองบานบึงฯ  (ปรับปรุงครั้งที่  ๑)  ไดนําเสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองในการประชุมเมื่อวันที่  ๙  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๙   ที่ประชุมมีมติ  “ใหเทศบาล
เมืองบานบึง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในบริเวณทีจ่ะวางผังนําเสนอใหสภา
เทศบาลฯ และสภาองคการบริหารสวนตําบลของแตละทองถ่ินและผูบริหารของแตละ
ทองถิ่นใหความเห็นชอบกอน    และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองรับขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯไปพิจารณาในการนําเสนอเรื่อง กรณีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขออนุมัติวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองทีข่องตนตามมาตรา  ๑๘  แหง 
พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ ” 
                 ๔.  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดนําเสนอแนวทางการเสนอเรื่องผังเมืองรวม
ที่ถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อขออนุมัติการวางและจัดทําผังตอ
คณะกรรมการผังเมืองในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙โดยมีแนวทางปฏบิัติ
ดังนี ้  

คร้ังที่ ๑๓/๒๕๔๙ 
วันที่ ๗ ธ.ค. ๔๙ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา  ๕ - ๑๑ 



๘๙ 
 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                          ๔.๑  การกําหนดเขตผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน  ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมของทองถ่ินฯละคณะกรรมการพจิารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
              ๔.๒  สภาทองถ่ินและผูบริหารของแตละทองถ่ินที่ไดรับการถายโอนภารกจิ
ตองใหความเห็นชอบดวย 
              ๔.๓  นําเสนอคณะกรรมการผังเมือง      โดยผานสํานกัผังเมอืงรวมและ
ผังเมืองเฉพาะเพื่อตรวจสอบนําเสนอคณะกรรมการผังเมือง   

(๑)   คําขออนมุัติของทองถ่ินนั้น   โดยผูบริหารทองถ่ินลงนามถึงอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

(๒)   เอกสารประกอบ  มีดังนี้ 
- คําชี้แจงหลักการและเหตุผล  พรอมขั้นตอนการประชมุตางๆ 
- ขอมูลทั่วไป แนวความคิดการวางผังราง แผนที่  แผนผังประกอบ 

(๓)   แผนงานการดําเนินงาน  วิธีดําเนนิงาน  พรอมงบประมาณ 
(๔)   สําเนารายงานการประชุมสภาทองถ่ินที่เห็นชอบใหดําเนนิการ 

             ๕. กรมโยธาธิการและผังเมือง  ไดดําเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยในการถายโอนภารกจิดานการวางผังเมืองไปสูทองถ่ิน โดยไดเตรียม
ความพรอมใหแกทองถ่ินในภารกิจวางและจัดทําผังเมืองรวม   ซ่ึงเปนงานเทคนิคทาง
วิชาการชัน้สูงโดยกรมฯ   เปนผูถายทอดความรูดานหลักวชิาการควบคูกบัการฝกปฏิบตัิ 
การวางผังเมอืงรวมตามขั้นตอนของกฎหมายจนสามารถนาํผังประกาศเปนกฎกระทรวง
บังคับใชไดจริง  (On  The  Job  Training) 
              ๖.  เจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดพิษณุโลก
มีความพรอมในการวางและจดัทําผังเมืองรวมในทองที่ของตน จํานวน  ๑๐  ผัง     และ
เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการและขั้นตอนของ  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จงึ
เสนอขออนุมัติคณะกรรมการผังเมืองใหเจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก  ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตน  ตาม
มาตรา  ๑๘   แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จาํนวน  ๑๐   ผัง  ไดแก 
                             ๖.๑  ผังเมืองรวมชุมชนบางระกํา  ผูรับผิดชอบโครงการ มีเทศบาลตําบล
บางระกํา  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับ  อบต. บางระกํา  และ  อบต. ทานางงาม 
                          ๖.๒  ผังเมืองรวมชุมชนเนนิมะปราง  ผูรับผิดชอบโครงการ มีเทศบาล
ตําบล  เนินมะปราง  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับ  อบต. เนินมะปราง  และ  
อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก 
                             ๖.๓ ผังเมืองรวมชุมชนบานใหม  ผูรับผิดชอบโครงการ มีเทศบาลตําบล
บานใหม     รวมกับ  อบต. งิ้วงาม   อบต. วังน้ําคู  และอบต. วัดพริก 

 



๙๐ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ๖.๔  ผังเมืองรวมชุมชนวังทอง   ผูรับผิดชอบโครงการ มีเทศบาลตําบล 
วังทองในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน   รวมกับ  อบต. วังทอง   อบต. ดินทอง  และ  อบต. 
ชัยนาม 

๖.๕ ผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุม   ผูรับผิดชอบโครงการ มีเทศบาล
ตําบลบางกระทุม ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับ  อบต. บางกระทุ     และ  อบต. 
ไผลอม 

๖.๖ ผังเมืองรวมชุมชนนครไทย   ผูรับผิดชอบโครงการ มีเทศบาลตําบล
นครไทย      ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับ  อบต.หนองกะทาว  อบต.เนินเพิ่ม  
อบต.ยางโกลน  และ  อบต.บานพราว 

๖.๗ ผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด   ผูรับผิดชอบโครงการ  มีเทศบาล
ตําบลปลักแรด ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับ  อบต.ปลักแรด  และ  อบต.บางระกํา 

๖.๘ ผังเมืองรวมชุมชนเนินกุม     ผูรับผิดชอบโครงการ  มีเทศบาล
ตําบลเนินกุม   ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับ  อบต. ไผลอม   อบต.นครปาหมาก  
อบต.พันชาลี   และ  อบต.หนองพระ 

๖.๙ ผังเมืองรวมชุมชนวงฆอง   ผูรับผิดชอบโครงการ   มีเทศบาลตําบล
วงฆอง  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับ  อบต.วงฆอง    และ  อบต.มะตอง 

๖.๑๐ ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม  ผูรับผิดชอบโครงการมีเทศบาล
ตําบลพรหมพิราม   ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับ  อบต.พรหมพิราม   อบต.
หนองแขม   อบต.  ทาชาง   และ  อบต.หอกลอง  

                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

                คณะกรรมการผังเมอืงมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ       โดยสรุปดังนี ้
  ๑. การกระจายอํานาจงานวางผังเมืองรวมชุมชนใหแกทองถ่ินดําเนินการ  ควร
ใหมีความรวมมือกันทัง้จังหวัด    อยางกรณีที่จังหวัดพิษณุโลกดําเนนิการ  จะทาํใหเกดิ 
ผังเมืองทีด่ีโดยมีการมองในภาพรวมทัง้จังหวดัและภาพเล็กของแตละผังชุมชนเพื่อให
สอดคลองเชื่อมโยงกันไดอยางเปนระบบของการผังเมือง  ทั้งนี ้  จังหวัดพิษณุโลกควร
ประสานขอมูลตาง ๆ กับกรมโยธาธิการและผังเมอืง   ทั้งดานวชิาการ  ขอมูล  และ
อุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบในการดําเนนิการวางและจดัทําผัง 
                ๒. การกระจายงานวางผังเมืองรวมลงไปสูทองถ่ินเปนเรื่องทีด่ี  เปนแนวทางที่
สอดคลองกับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ฉบบัที่  ๑๐   ทีด่ําเนนิ 
การอยู  ซ่ึงจะมียทุธศาสตรแนวทางการกระจายอํานาจ  โดยใหอํานาจทองถ่ินในการ
บริหารจัดการทองถ่ินเอง  ฉะนั้นการถายโอนภารกจิงานวางผังเมอืงใหแกทองถ่ินควร
สนับสนนุแตกค็วรจะตองพิจารณาความพรอมของแตละทองถ่ิน  และควรใหประชาชน 

 



๙๑ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
เขามีสวนรวมในกระบวนการวางผังดวยตั้งแตตน  รวมทัง้กระบวนการตัดสินใจ  และการ
ตรวจสอบการดําเนินการ 
            ๓. จังหวดัพษิณุโลกและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวดั  มีความ
รวมมือกันทีจ่ะจดัทําผังเมืองรวมชมุชนของทองถ่ินเอง โดยใน  ๑  ผัง  จะมีเทศบาลตาํบล
และ  อบต. อีก  ๒ - ๔  อบต. รวมดําเนนิการ  และม ี อบจ. ชวยเปนพี่เล้ียง  จะทําใหมี
ความเชือ่มโยงกับผังเมอืงรวมจังหวดัพษิณโุลก เปนโอกาสดีที่ทองถ่ินจะจดัทําผังเมืองรวม
ชุมชนของตนเอง   จะชวยใหเกดิการยอมรับจากภาคประชาชนของทองถ่ินมากขึน้   ความ
ขัดแยงเกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถ่ินจะลดลงโดยความสามารถของ
ผูบริหารทองถ่ิน    ที่จะชวยช้ีแจงทําความเขาใจตอประชาชนใหเห็นความสําคัญของการมี
ผังเมืองเพื่อการพัฒนาของชมุชนในทิศทางที่ถูกที่ควร  และโอกาสที่ทองถ่ินจะนําผังไปใช
เปนแนวทางการพัฒนาใหเกดิประโยชนตอประชาชนในทองถ่ินจะมีสูง 
           ๔. การวางและจัดทําผังเมืองรวม  โดยมีการกําหนดแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
ในอนาคต  เปนการชี้นาํแนวทางการพฒันากิจกรรมดานเศรษฐกจิ  สังคมในแตละบรเิวณ
พื้นที ่ ผูวางผังควรตองมีความเขาใจเรื่องทศิทางการพัฒนาในอนาคตดานตาง ๆ  ทั้งดาน
เศรษฐกิจ   สังคม  ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมที่จะเชื่อมโยงถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศดวย  นอกจากความเชื่อมโยงระหวางผังของแตละชุมชน  และผังเมืองรวมจงัหวัด 
           ๕. การวางและจดัทําผังเมืองรวมชุมชนโดยทองถ่ิน  กรมโยธาธิการและผังเมอืง
ควรเปนพี่เล้ียงใหความชวยเหลือดานวิชาการอยางใกลชิด  เกีย่วกบัการวางระบบโครงขาย
ของถนนสายตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน  และคํานึงถึงระดับ และทิศทางการไหลของน้ํา  หาก
มีการวางแนวถนนขวางทางน้ําจะทาํใหเกดิปญหาสภาพน้ําทวม 
            ๖. ตามขัน้ตอนการจัดทําผังซึ่งจะมกีารกาํหนดประเภทการใชประโยชนที่ดนิแต
ละประเภท  และขอกาํหนดตาง ๆ  การกาํหนดการใชประโยชนที่ดนิของแตละผังอาจจะ
แตกตางกนัตามศักยภาพพืน้ที่และความเหมาะสมในการพัฒนาดานตาง ๆ ของแตละชุมชม 
ผูวางผังของทองถ่ินแตละชุมชนควรพิจารณาหารือรวมกันวาแตละผังควรจะกําหนด 
ใหเหมือนกนัหรือตางกนัในเรื่องใดบาง  ดวยเหตุผลประการใด   อาท ิบางผังกาํหนดใหมี
พื้นที่อุตสาหกรรม (สีมวง) แตบางผังอาจไมตองมีสีมวง  แตมีขอกําหนดอนุญาตใหมีการ
ประกอบกจิการอุตสาหกรรมบางประเภทในการใชประโยชนที่ดนิอื่นได  เปนตน  ฉะนัน้
ในแตละผังที่มีบางกรณีที่ตางกัน  แตละทองถ่ินควรพิจารณาหารือเพื่อใหเปนขอยุติรวมกัน 
                  ๗.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เหน็วาหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของจังหวดัพษิณุโลกไดรับการฝกปฏิบัติเกีย่วกับขัน้ตอน      วิธีการวางและจดัทํา 
ผังเมืองรวมชุมชนที่เปนรูปธรรมโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองแลว เห็นวาสามารถ
ดําเนินการวางและจดัทําผังไดเอง  ประกอบกับมคีวามพรอมดานงบประมาณ  เครื่องมือ
และบุคลากร  ผูบริหารทองถ่ินเปนผูดแูลพืน้ที่และรูสภาพปญหาของประชาชนในทองถ่ิน   

 



๙๒ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ 

อยางใกลชิด  จึงเห็นสมควรอนุมัติใหเจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในจังหวดัพษิณุโลก  ดําเนนิการวางและจดัทําผังเมืองรวมในทองทีข่องตนเอง  ตามมาตรา  
๑๘  แหงพระราชบัญญัตกิารผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  จาํนวน   ๑๐  ผัง  ตามทีจ่ังหวดั
พิษณุโลกและกรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ 
 
มติท่ีประชุม      อนุมัติใหเจาพนักงานทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

พิษณุโลกดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองทีข่องตน  ตาม
มาตรา ๑๘  แหงพระราชบญัญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จํานวน  
๑๐  ผัง  ไดแก  ๑. ผงัเมืองรวมชมุชนบางระกํา  ๒. ผังเมืองรวมชุมชน
เนินมะปราง   ๓. ผังเมืองรวมชมุชนบานใหม   ๔.  ผังเมืองรวมชุมชน   
วังทอง   ๕. ผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุม   ๖. ผังเมอืงรวมชุมชน
นครไทย  ๗. ผังเมืองรวมชมุชนปลักแรด  ๘. ผังเมืองรวมชุมชนเนนิกุม 
๙. ผังเมืองรวมชุมชนวงฆอง  และ ๑๐.  ผังเมืองรวมชมุชนพรหม
พิราม      ตามที่จังหวัดพิษณุโลกและกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

เร่ือง     องคกรปกครองสวนทองถิ่นขออนุมัติดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
เมืองอรัญประเทศ      จังหวัดสระแกว  

                 ๑. จังหวดัสระแกว  ไดมหีนังสือที่   สก  ๐๐๑๐ / ๒๕๓๓  ลงวันที่ ๓  เมษายน 
๒๕๕๐    แจงวา   หนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน      ไดแก   เทศบาลเมืองอรัญประเทศ 
และองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตผงัเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ   ไดแก  อบต.
ปาไร    อบต.ทาขาม    อบต.ฟากหวย   และอบต.บานใหมหนองไทร    มีความประสงค
ที่จะดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  จังหวดัสระแกว  ทั้งนี้สภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ ไดมีมติเห็นชอบในการดําเนินการ 
การวางและปรับปรุงผังเมืองรวมดังกลาวแลว     โดยมอบใหเทศบาลเมืองอรัญประเทศเปน
ผูดําเนินการในฐานะเจาพนกังานการผัง โดยใชวิธีจัดจางบริษัทที่ปรึกษา และใชงบประมาณ
ดําเนินการจากทองถ่ินทั้งหมด   จึงขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพจิารณาอนุมัตติามมาตรา ๑๘  แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 
                    ๒. ตาม  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘   มาตรา ๑๘    เมื่อเห็นควรวางและ
จัดทําผังเมืองรวม  ณ  ทองทีใ่ด   สํานักผังเมือง  (กรมโยธาธิการและผังเมือง)  จะวางและ
จัดทําผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น   หรือเจาพนกังานทองถ่ินของทองที่นั้น   จะวางและ
จัดทาํผังเมืองรวมในทองทีข่องตนเองขึ้นกไ็ด  ในกรณีที่เจาพนกังานทองถ่ินจะวางและ
จัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน   ถาเขตแหงผังเมืองรวมนั้นคาบ
บริเวณของเขตปกครองทองที่หลายทองที่คณะกรรมการผังเมืองจะสั่งใหกรมโยธาธิการและ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๐ 
วันที่๑๗พ.ค. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๑๒ - ๑๓ 



๙๓ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่เดียวหรือของทองที่ที่เกี่ยวของรวมกันวางและ
จัดทําผังเมืองรวมและจะกําหนดคาใชจาย  ซ่ึงองคการบรหิารสวนทองถ่ินของแตละทองที่
จะตองจายตามสวนของตนก็ได 
                   ๓. คณะกรรมการผังเมืองไดเคยใหแนวทางการเสนอเรื่ององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขออนุมัติดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเอง   ในการประชุมคณะกรรมการ 
ผังเมือง ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙  เมือ่วันที่ ๒๒   มิถุนายน  ๒๕๔๙   โดยมีแนวทางสรุปได ดังนี้    
                             ๓.๑   ตองไดรับความเหน็ชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอน 
       ๓.๒  สภาทองถ่ินและผูบริหารของแตละทองถ่ินที่ไดรับมอบการถายโอน
ภารกิจตองใหความเหน็ชอบดวย      ยกเวนในกรณีทีว่างผังเมืองรวมเต็มพื้นที่จังหวดัให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นชอบ 
                          ๓.๓ เอกสารที่นําเสนอประกอบดวย 
                 -  หนังสือคําขออนุมัติของทองถ่ิน โดยใหผูบริหารทองถ่ินลงนาม
ถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                    - คําชี้แจงหลักการเหตุผล พรอมขั้นตอนการประชุมตางๆ และ
ขอมูลทั่วไปแนวคิดการวางผังราง  แผนที่แผนผังประกอบ 
 -  แผนงานการดําเนินงาน  วิธีการดําเนนิการ  พรอมงบประมาณ 
 -  สําเนารายงานการประชุมสภาทองถ่ินที่เห็นชอบใหดําดําเนินการได 
                 ๔.  ผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  ประกาศบังคับใชโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๔๖๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  เมื่อวนัที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  ไดประกาศขยายระยะเวลา
การใชบังคับออกไปครั้งละ ๑ ป จํานวน   ๒   คร้ังแลว  โดยจะหมดอายุใชบังคับในวนัที ่
๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐      
                  ๕.กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดั
สระแกวไดดาํเนินการประเมนิผลผังเมอืงรวมเมืองอรัญประเทศแลวเห็นสมควรปรับปรุงผัง 
                 ๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง    โดยคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของ
กรมฯไดพจิารณาเรื่องดังกลาวแลว  เมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๔๙  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ใหเทศบาลเมอืงอรัญประเทศในฐานะเจาพนักงานการผัง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตผังเมืองรวมรวมดําเนนิการปรับปรุงผังเมืองรวมเมอืงอรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  
(ปรับปรุงครั้งที่  ๒)                      
                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                     คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     อนุมัติใหเทศบาลเมืองอรัญประเทศ  
จังหวดัสระแกว   ในฐานะเจาพนักงานการผังและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต 
ผังเมืองรวมรวมดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ        จังหวัดสระแกว   

 



๙๔ 
 

 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
๒.๓ 

(ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  ตามเสนอ                     

มติท่ีประชุม    อนุมัติใหเทศบาลเมืองอรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว    ในฐานะเจาพนกังาน 
                            การผงัและองคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตผงัเมืองรวมรวมดาํเนนิการ

ปรับปรงุผงัเมอืงรวมเมืองอรัญประเทศ   จังหวัดสระแกว  (ปรับปรงุครั้ง
ท่ี ๒)  ตามเสนอ 

เร่ือง        องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอางทองขออนุมัติปรับปรงุผงัเมืองรวม 
                 เมืองอางทอง    และผังเมืองรวมเมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  
                  ๑. จังหวดัอางทอง ไดมีหนังสือที่   อท  ๐๐๒๐.๒ / ๔๕๒๒  ลงวันที่  ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐  แจงวา  หนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแกเทศบาลเมืองอางทอง 
และองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตผงัเมืองรวมเมืองอางทอง  ไดแก  อบต.บานอิฐ   
อบต.โพสะ    อบต.ศาลาแดง   อบต.ยานซื่อ   อบต. บานแห   และ อบต.ตลาดกรวด  มี
ความประสงคที่จะดําเนนิการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอางทอง   และเทศบาลตาํบลปาโมก  
และองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  
ไดแก  อบต.บางเสด็จ   อบต.โรงชาง   อบต.สายทอง   อบต.โผงเผง   อบต.เอกราช   
และอบต.นรสิงห    มีความประสงคที่จะดําเนนิการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปาโมก  
ทั้งนี้สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมเมืองอางทอง  สภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองปาโมก ไดมีมติเห็นชอบที่จะดําเนินการ
วางและปรับปรุงผังเมืองรวมดังกลาวแลว  จึงขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาอนุมัตติามมาตรา ๑๘  แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตอไป 
                 ๒.   ตาม  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา ๑๘     เมื่อเหน็ควรวางและจดัทํา
ผังเมืองรวม   ณ ทองที่ใด   สํานักผังเมือง  (กรมโยธาธิการและผังเมือง)   จะวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น    หรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่นั้นจะวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในทองที่ของตนเองขึ้นก็ได  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและจัดทํา
เองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอนถาเขตแหงผังเมืองรวมนั้นคาบบริเวณ
ของเขตปกครองทองที่หลายทองที่      คณะกรรมการผังเมืองจะสั่งใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่เดียวหรือของทองที่ที่เกี่ยวของรวมกันวางและ 
จัดทําผังเมืองรวมและจะกําหนดคาใชจาย  ซ่ึงองคการบริหารสวนทองถ่ินของแตละทองที่
จะตองจายตามสวนของตนก็ได                   
               ๓. คณะกรรมการผังเมืองไดเคยใหแนวทางการเสนอเรื่ององคกรปกครองสวน 

 
 
 
 
 

 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๗พ.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๒ 
หนา ๑๔ - ๑๖ 



๙๕ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ทองถ่ินขออนุมัติดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเอง   ในการประชุมคณะกรรมการ 
ผังเมือง คร้ังที่๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙  โดยมีแนวทางสรุปได ดงันี้   
                    ๓.๑  ตองไดรับความเหน็ชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอน 
                   ๓.๒  สภาทองถ่ินและผูบริหารของแตละทองถ่ินที่ไดรับมอบการถาย
โอนภารกิจตองใหความเห็นชอบดวย  ยกเวนในกรณีที่วางผังเมืองรวมเต็มพื้นที่จังหวัดให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นชอบ 
                   ๓.๓ เอกสารที่นําเสนอประกอบดวย 
                                     - หนงัสือคําขออนุมัติของทองถ่ิน โดยใหผูบริหารทองถ่ินลงนาม
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                      - คําชี้แจงหลักการเหตุผล พรอมขัน้ตอนการประชุมตาง ๆ และ
ขอมูลทั่วไปแนวคิดการวางผังราง   แผนที่แผนผังประกอบ 
  - แผนงานการดําเนินงาน วธีิการดําเนินการ พรอมงบประมาณ 
  - สําเนารายงานการประชุมสภาทองถ่ินที่เห็นชอบใหดําเนินการได 
                   ๔. ผังเมืองรวมเมืองอางทองประกาศบงัคับใชโดยกฎกระทรวงฉบับที ่ ๔๔๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)  เมื่อวันที ่๒๒  มีนาคม ๒๕๔๓ ไดประกาศขยายระยะเวลาการใชบงัคับ
ออกไปครั้งละ ๑ ป จํานวน ๒ คร้ังแลว  โดยจะหมดอายุใชบังคับในวนัที่ ๒๑  มีนาคม 
๒๕๕๐  และผังเมืองรวมเมืองปาโมก  ประกาศบังคับใชกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔๖๐  (พ.ศ. 
๒๕๔๓) เมื่อวันที ่๕ กันยายน  ๒๕๔๓  ไดประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไป
คร้ังละ ๑ ป จํานวน ๒ คร้ัง  หมดอายใุชบังคับวันที ่ ๔   กันยายน   ๒๕๕๐ 
                    ๕.  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดั
ไดดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองอางทองและผังเมืองรวมเมืองปาโมกแลว  
เห็นสมควรปรับปรุงผัง 
                    ๖. คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯไดพจิารณาเรื่องดงักลาวแลว 
เมื่อวนัที ่๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ประชมุมีมติเหน็ชอบใหเทศบาลเมืองอางทองในฐานะเจา
พนักงานการผังและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมรวมดาํเนินการปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองอางทอง  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  และเทศบาลตําบลปาโมกในฐานะเจา
พนักงานการผังและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมืองรวม  รวมดําเนินการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปาโมก จังหวัดอางทอง   (ปรับปรุงครั้งที่  ๑) 
                    จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม         อนุมัตใิหเทศบาลเมืองอางทอง   ในฐานะเจาพนักงานการผงั  และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมืองรวมรวมดําเนินการปรับปรุง            
ผังเมืองรวมเมืองอางทอง  (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒)  และเทศบาลตําบล 

 



๙๖ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 

๒.๔ 
 

                           ปาโมกในฐานะเจาพนักงานการผังและ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
ในเขตผังเมืองรวมรวมดาํเนินการปรับปรุงผงัเมอืงรวมเมืองปาโมก            
จังหวัดอางทอง   (ปรับปรุงครั้งท่ี ๑)    ตามเสนอ 

เร่ือง      องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการขออนุมัติดําเนินการปรับปรุง         
              ผังเมืองรวมสมุทรปราการ  
               ๑. จงัหวัดสมุทรปราการ ไดมีหนังสือที่  สป ๐๐๒๐ / ๔๓๕๕  ลงวันที ่๒๙  
มีนาคม  ๒๕๕๐   แจงวา องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงคที่จะ
ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ  พรอมสงเอกสารประกอบการประชมุสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ  แผนงานตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวางและปรับปรุง
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ  และแผนรองรับภารกิจดานผังเมือง  เพื่อใชประกอบในการ
เสนอผังเมืองรวมที่ถายโอนภารกิจ  เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการผังเมือง  ทั้งนี้  
จังหวดัสมุทรปราการจึงขอให กรมโยธาธิการและผังเมอืงนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบญัญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
                  ๒.   ตาม  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา ๑๘  เมื่อเหน็สมควรวางและ
จัดทําผังเมืองรวม  ณ  ทองทีใ่ด   สํานกัผังเมือง  (กรมโยธาธิการและผังเมือง)  จะวางและ
จัดทําผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น   หรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่นั้นจะวางและ
จัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตนเองขึ้นก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและจดัทํา
เองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน 
               ๓. แนวทางการเสนอเรื่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมตัิดําเนินการวางและ
ปรับปรุงผังเมอืงรวมเองในการประชุมคณะกรรมการผังเมอืงครั้งที่  ๗/๒๕๔๙  วันที่  ๒๒  
มิถุนายน  ๒๕๔๙  กําหนดแนวทางการนําเสนอ  โดยสรุป  คือ  ตองไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอน     โดยสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินที่
ไดรับมอบการถายโอนภารกจิตองใหความเห็นชอบ        สําหรับกรณกีารวางและจดัทํา
ผังเมืองรวมเตม็พื้นที่ทัง้จังหวัดใหสภาฯ  และผูบริหารองคการบรหิารสวนจังหวัดเหน็ชอบ  
รวมทั้งจะตองจัดทําแผนงานดําเนินการ  วธีิดําเนินการพรอมงบประมาณ  
               ๔. ผังเมืองรวมสมุทรปราการ เปนผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดประกาศบังคับ
ใชโดยกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ   พ.ศ. ๒๕๔๔  ตั้งแตวนัที่  ๒๒ มิถุนายน
๒๕๔๔  ครบ  ๕ ป  วันที่ ๒๑  มิถุนายน   ๒๕๔๙  และขอขยายอายกุารใช บังคับออกไป
คร้ังละ ๑ ป ได  ๒  คร้ัง   ขณะนี้ขยายอาย ุ ๑  ป  ครั้งที่  ๑  ถึงวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐   
จากการประเมนิผลผังเมอืงรวม โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรปราการมี
ความเหน็สมควรปรับปรุงผัง และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลผังเมืองรวมของกรมฯ 
มีมติใหปรับปรุงผัง  

 
 
 

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๐ 
วันที่ ๖  มิ.ย.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๑๑ - ๑๓ 



๙๗ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                ๕. คณะกรรมการพจิารณาดานผังเมืองของกรมฯ ไดพจิารณาเรื่องดังกลาวแลว  
เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐      ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นควรใหนําเสนอคณะ 
กรรมการผังเมืองเพื่อขออนุมัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการในฐานะเจา
พนักงานการผังดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม      อนุมัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการในฐานะเจาพนกังาน  

การผัง  ดําเนนิการปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการตามเสนอ โดย
มีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

                            ๑)   ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการและกรม  
โยธาธิการและผังเมืองมีสวนรวมในการกํากบัดูแลอยางใกลชิดและตดิตาม  
เรงรัดไดตลอดเวลา ในการจัดทําผังทุกขั้นตอน 

                         ๒)  รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานวางและจัดทําผัง    ให   
คณะกรรมการฯ เพื่อทราบทุก  ๒  เดือน 
๓)  ใหดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวางผงัใหแลวเสร็จเปนราง 

                            กฎหมายพรอมท่ีจะนําเสนอกระทรวงฯ เพื่อดาํเนินการในขั้นตอน 
ออกกฎกระทรวง  กอนการหมดอายุใชบงัคับของกฎกระทรวงฉบับ
เดิมอยางนอย  ๖๐  วัน 
๔) ผังท่ีปรับปรงุแลวจะตองเปนไปตามหลักวิชาการและเปนท่ียอมรับ 
รับของประชาชน 

                                 ๕)   การวางผังใหคํานงึถึงระบบการระบายน้ําท่ีจะรองรับน้ําจากพื้นท่ีอ่ืน   
และการระบายน้ําออกจากพืน้ท่ีจังหวัดสมุทรปราการเพือ่ไมใหจังหวดั
สมุทรปราการประสบปญหาน้ําทวม        โดยอาจนําผลการศึกษาพื้นที่
โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและของกรมโยธาธิการและผังเมืองไป
ประกอบการพิจารณาการวางผงัดวย 

 
 
 
 
 

 

 



๙๘ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๒.๕ เร่ือง       องคกรปกครองสวนทองถิ่นขออนุมัติดาํเนนิการปรับปรุงผงัเมืองรวมเมืองนาสาร  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๒) 

                 ๑.  จังหวัดสุราษฎรธานี  แจงวา  เทศบาลเมืองนาสารและองคการบริหารสวน
ตําบลน้ําพุ   จังหวัดสุราษฎรธานี  มีความประสงคจะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
เมืองนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธาน ี ทั้งนี ้ สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวม
เมืองนาสาร     มีมติเหน็ชอบแลวโดยใหเทศบาลเมืองนาสาร    เปนผูดาํเนนิการในฐานะเจา
พนกังานการผงั  ใชงบประมาณจากการจัดสรรเงินอดุหนนุทัว่ไปใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจาํนวน  ๑๗๖,๐๐๐ บาท จึงขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองนําเสนอคณะกรรมการ
ผังเมือง  เพื่อพจิารณาอนุมัตติามมาตรา  ๑๘   แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
                ๒.  ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘   มาตรา ๑๘  “เมื่อเห็นสมควร 
วางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด     สํานักผังเมือง  (กรมโยธาธิการและผังเมือง) จะ
วางและจัดทําผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น  หรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่นั้นจะวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตนขึ้นก็ได  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและ
จัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน” 
                    ๓. คณะกรรมการผังเมืองไดเคยใหแนวปฏิบัติการเสนอ  เร่ืององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขออนุมัติดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเอง ในการประชุม คร้ังที่  ๗/๒๕๔๙  
เมื่อวันที ่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๙  สรุปแนวทางปฏิบัตดิังนี ้  คือ  ตองไดรับความเหน็ชอบ
จากกรมโยธาธกิารและผังเมือง   สภาทองถ่ินและผูบริหารของแตละทองถิ่นที่ไดรับมอบ
การถายโอนภารกิจใหความเห็นชอบ  โดยมีเอกสารที่นําเสนอประกอบดวย   หนังสือ
คําขออนุมัติของทองถ่ิน    คําชี้แจงหลักการและเหตุผล    ขอมูลทั่วไปและแนวคิดการ
วางผังราง    แผนงานดําเนินการ  วิธีดําเนินการและงบประมาณ 
               ๔. กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
พิจารณาแลวเห็นชอบใหเทศบาลเมืองนาสารดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองนาสาร    
จังหวดัสุราษฎรธานี  (ปรับปรุงครั้งที ่  ๒)  ในฐานะเจาพนกังานการผงัและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตผังเมอืงรวมรวมดําเนนิการ 
                ๕. ฝายเลขานกุารฯ ไดนําเรียนขอมูลเกีย่วกบัการถายโอนภารกิจงานวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  
วรรคหนึ่ง  กําหนดใหเทศบาลเมืองพทัยา  และองคการบริหารสวนตาํบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองรวมทั้ง
เร่ืองการผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมอืงไดถายโอนภารกิจดานการผังเมืองไดแก  
งานวางและจัดทําผังเมืองรวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวรวมทัง้สิ้นจํานวน ๘๓ ผัง   

คร้ังที่๗/๒๕๕๐ 
วันที่๑๒กค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑.๑ 
หนา ๕ - ๗ 



๙๙ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โดยมี ผังเมืองรวมเมอืงนาสารและผังเมืองรวมชมุชนเกาะพะงนัของจงัหวดัสุราษฎรธานี
ดวย        
                       จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                       คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  สรุปดังนี ้
                          ๑. กรณีผังเมอืงรวมทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมืองถายโอนภารกิจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแลว  เห็นสมควรอนุมัติในหลักการเพื่อใหเปนไปตามมาตรา  ๑๘  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตผังเมืองรวมเปนผูดําเนนิการในฐานะเจาพนักงานการผัง 
                      ๒.ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําสงเสริมและ 
สนับสนุนการดําเนินการในภารกิจที่ถายโอนฯ และติดตามเรงรัดการวางและจัดทําผัง 
ของทองถ่ินใหแลวเสร็จโดยเร็วตาม  แผนงานที่กําหนด 

                       ๓.  กรณีผังเมอืงรวมทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมืองยังไมไดถายโอนภารกจิให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดประสงคจะดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมเอง ใหดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  โดยใหกรมฯ แจงแนวทางปฏิบัติ  การนาํเสนอใหจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทราบ 

มติท่ีประชุม      ๑.  ผงัเมืองรวมเมืองนาสาร   จังหวัดสุราษฎรธานี   กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ฉะนั้น   

                               การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนาสาร(ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๒) อนุมัติให     

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมืองรวมเปนผูวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมในฐานะเจาพนกังานการผัง 

                          ๒. กรณีผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถายโอนภารกิจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว  คณะกรรมการฯ มีมติดงันี ้

          ๒.๑ อนมัุติในหลักการตามมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตผงัเมืองรวม      
เปนผูวางและจัดทําผงัเมืองรวมในฐานะเจาพนักงานการผัง                  

                                ๒.๒   ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนาํ 
                                สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการในภารกิจที่ถายโอนฯ  รวมทั้ง 
                                ตดิตามเรงรัดการวางและจัดทําผังของทองถิ่น ใหแลวเสร็จ 

                               โดยเร็วตามแผนงาน ท่ีกําหนด 
     ๓.  กรณผีังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองยงัไมไดถายโอนภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 

 

๒.๖ 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ และหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
ประสงคจะดาํเนินการวางและจัดทําผงัเมอืงรวมเอง  ใหดาํเนินการ
นําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามมาตรา ๑๘  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘      โดยใหกรมฯ แจง
แนวทางปฏิบตัิการนําเสนอใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทราบ 

เร่ือง       องคกรปกครองสวนทองถิ่นขออนุมัติดาํเนินการปรับปรงุผงัเมืองรวมชุมชน 
              เกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎรธาน ี (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๒) 
                ๑. จังหวัดสุราษฎรธานีแจงวา  เทศบาลตาํบลเกาะพะงัน และองคการบริหาร  
สวนตําบลเกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎรธานี   มีความประสงคจะดําเนินการวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี  ทั้งนี ้ สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน  มีมติเห็นชอบแลวโดยใหเทศบาลตําบลเกาะพะงัน 
เปนผูดําเนนิการในฐานะเจาพนักงานการผังใชงบประมาณจากการจัดสรรเงินอุดหนนุ
ทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑๗๖,๐๐๐  บาท จึงขอใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองนาํเสนอคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
              ๒.  ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง
ไดถายโอนภารกิจงานวางและจัดทําผังเมืองรวมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว  และ
ตามมติคณะกรรมการผังเมืองในระเบยีบวาระที่ ๔.๑.๑  กรณีผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองถายโอนภารกจิใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวคณะกรรมการฯ มีมติ  ดังนี้ 
                        ๒.๑  อนุมัตใินหลักการตามมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘    ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมเปนผูวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในฐานะเจาพนักงานการผัง 
                          ๒.๒ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา   สงเสริม  และ
สนับสนนุการดําเนินการในภารกิจที่ถายโอนฯ  รวมท้ังติดตามเรงรัดการวางและจดัทาํผัง
ของทองถ่ินใหแลวเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กําหนด 
                 ๓. ฉะนัน้กรณกีารปรับปรุงผังเมอืงรวมชมุชนเกาะพะงนั      จังหวดัสุราษฎรธาน ี
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒)  จึงถือไดวาคณะกรรมการฯ อนุมัติตามมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมเปนผูวางและ
จัดทําผังเมืองรวมในฐานะเจาพนกังานการผงั      โดยใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนที่
ปรึกษาใหคําแนะนํา       สงเสริมและสนับสนุนการดําเนนิการในภารกจิที่ถายโอนฯ   

 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ 
วันที่๑๒ ก.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑.๒ 
หนา ๘ 



๑๐๑ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๗ 

รวมทั้งติดตามเรงรัดการวางและจัดทําผังของทองถ่ินใหแลวเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่  
กําหนด   ตามหลักการในขอ  ๒  ดังกลาวแลว 
                           จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม     ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธาน ี กรมโยธาธิการและ   
ผังเมืองไดถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ฉะนัน้การ
ปรับปรงุผงัเมอืงรวมชุมชนเกาะพะงนั    จังหวดัสุราษฎรธาน ี (ปรับปรงุ     
คร้ังท่ี ๒) อนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมอืงรวมเปนผู
วางและจัดทําผังเมืองรวมในฐานะเจาพนักงานการผงั    

เร่ือง     องคกรปกครองสวนทองถิ่นขออนมัุติดําเนนิการปรับปรงุผงัเมอืงรวม 
            เมืองบานบึง   จังหวัดชลบุรี  (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๑) 
                 ๑.  เทศบาลเมืองบานบึง   จังหวัดชลบุรี แจงวา มีความประสงคจะดําเนนิการ 
วางและจัดทําผังเมืองรวมเมอืงบานบึง  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและจดัทํา
แผนพัฒนาดานกายภาพของเมืองใหเหมาะสมกับสภาพการและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป       ทั้งนี้ไดมีการจัดประชุมหารือกับองคการบริหารสวนตําบลขางเคียงที่อยูในเขต 
ผังเมืองรวมเมืองบานบึงแลว ยินดีเขารวมกับเทศบาลเมืองบานบึงในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม 

    ๒. ผังเมืองรวมเมืองบานบึง  จังหวัดชลบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง
ยังไมไดถายโอนภารกิจงานวางและจัดทําผังเมืองรวมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
การขออนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง
บานบึง  จังหวัดชลบุรี ดังกลาวนี้  ไดเคยนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองในการ
ประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  แตเนื่องจากมีเอกสาร
หลักฐานความเห็นชอบจากเทศบาลเมืองบานบึงเทานั้น  ยังไมมีหลักฐานจากองคการ
บริหารสวนตําบลอื่นๆ   จึงขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแตละแหงใหความ
เห็นชอบกอน 
                     ๓. สํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัชลบุรี แจงวา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมเมืองบานบงึ   จังหวดัชลบุรี  จะขอดําเนนิการวางและจัดทํา  
ผังเมืองรวมเอง   โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตผังเมืองรวมไดมีมติเห็นชอบ   
เรียบรอยแลว  และสภาเทศบาลเมืองบานบึง มีมติเห็นชอบในการวางและจดัทําผังเมืองรวม
เมืองบานบงึในการประชมุสมัยสามัญสมยัแรก  ครั้งที ่ ๒  ประจาํป  ๒๕๕๐  เมื่อวนัที่  ๒   
มีนาคม   ๒๕๕๐    ทั้งนี้ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินงาน    โดยใชงบประมาณของเทศบาลเมืองบานบึง     จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ 
วันที่๑๒ ก.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑.๓ 
หนา ๙ - ๑๐ 



๑๐๒ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 และไดบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาเทศบาลแลว      พรอมทั้งไดนําเสนอขอมูลพื้นฐาน 
ผังเมืองรวมเมืองบานบึง    ตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุม                                       
                ๔. คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา
แลว  มีมติเห็นสมควรอนุมัติใหเทศบาลเมืองบานบึงในฐานะเจาพนักงานการผัง    และ
องคการบริหารสวนตําบล  ในเขตผังเมืองรวมรวมดําเนนิการวางและจดัทําผังเมืองรวมเมือง
บานบึง  จังหวดัชลบุรี  (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)     จึงนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมตัิตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ. ๒๕๑๘ 
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                 คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  สรุปดังนี้ 
                ๑.คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะวา  กรณีใหทองถ่ินดําเนินการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเอง   สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรใหขอแนะนํา    เร่ือง
แนวความคิดในการวางผัง  ควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในประเด็นหลักๆ ที่
สําคัญบริเวณใด  พื้นที่บริเวณใดควรอนุรักษ     และมีขอจํากัดในการพัฒนาควรมีแนว 
ความคิดในการสงเสริมการพัฒนาดานที่อยูอาศัยของชุมชนเมือง ในระยะเรงดวน  และ
การกําหนดพืน้ที่อยูอาศยัของผูมีรายไดนอยในระยะยาวรวมทัง้พืน้ที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับ
การขยายตวัดานอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมทางดานเศรษฐกิจเปนตน 
                 ๒.คณะกรรมการฯพิจารณาแลวอนุมัติใหเทศบาลเมืองบานบึง  จังหวดัชลบุรี  
ในฐานะเจาพนักงานการผังและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมอืงรวมรวมดาํเนิน 
การปรับปรุงผังเมืองรวมเมอืงบานบึง  จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)  ตามเสนอและ
ใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการในการจัดทําแผน
และการวางผังเมืองรวมดังกลาวตอไป 
มติท่ีประชุม     อนุมัติใหเทศบาลเมืองบานบึง  จังหวัดชลบุรี   ในฐานะเจาพนักงาน 

การผังและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผงัเมืองรวม  รวมดําเนิน 

                             การปรบัปรงุผังเมอืงรวมเมืองบานบงึ  จังหวดัชลบุรี (ปรับปรงุครัง้ท่ี  ๑)  
ตามมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตามเสนอ
และใหรับขอสงัเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดาํเนนิการ
ในการจัดทําแผนและการวางผงัเมืองรวมดังกลาวตอไป    

 
 
 
 

                         
                           

  



๑๐๓ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๒.๘ 
 
 
 

เร่ือง      องคกรปกครองสวนทองถิ่นขออนุมัติดาํเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
ชุมชนโคกตูม   จังหวัดลพบรีุ 

                ๑. เทศบาลตําบลโคกตูม   ไดมหีนังสือ  ที่  ลบ ๖๑๕๐๖/๑๒๗๘   ลงวันที่  ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๐  แจงวา  เทศบาลตําบลโคกตูมมีความประสงคที่จะดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม  พรอมสงเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลฯ  
แผนงานตาง ๆ ที่เกีย่วกับการดําเนินการวางและจดัทําผังเมือง เพื่อใชประกอบในการเสนอ
เพื่อขออนุมัตคิณะกรรมการผังเมือง 
                ๒. ตาม  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๘  เมื่อเห็นสมควรวางและ
จัดทํา ผังเมืองรวม  ณ  ทองที่ใด    กรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางและจดัทําผังเมืองรวม
ของทองที่นั้นขึ้น   หรือ    เจาพนักงานทองถ่ินของทองที่นั้นจะวางและจดัทําผังเมืองรวม
ในทองที่ของตนขึ้นก็ได  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและจัดทําเองตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการผังเมืองกอน 
               ๓. แนวทางการเสนอเรื่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติดําเนินการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเอง  ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง  ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙  วันที่ ๒๒  
มิถุนายน ๒๕๔๙  กําหนดแนวทางการนาํเสนอ  โดยสรุป คือ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรมโยธาธิการและผังเมอืงกอน  โดยสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินที่ไดรับมอบการ
ถายโอนภารกิจตองใหความเห็นชอบ    สําหรับกรณีการวางและจัดทาํ ผังเมืองรวมเต็ม
พื้นที่ทั้งจังหวดั ใหสภาฯ และผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเหน็ชอบ  รวมทัง้จะตอง
ทําแผนงานดําเนินการ  วิธีดาํเนินการพรอมงบประมาณ 
              ๔. คณะกรรมการผังเมืองมีมติในการประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐  ดังนี ้
                     ๔.๑ กรณีผังเมืองรวมทีก่รมฯ ถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แลว  คณะกรรมการฯมมีติอนุมัติในหลักการตามมาตรา ๑๘    แหง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวม
ในฐานะเจาพนักงานการผัง  และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
สงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินการในภารที่ถายโอนฯ รวมทั้งตดิตามเรงรัดการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมของทองถ่ินใหแลวเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กาํหนด 
                     ๔.๒ กรณีผังเมืองรวมที่กรมฯ  ยังไมไดถายโอนภารกจิใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน    และหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะดําเนนิการวางและจดัทํา
ผังเมืองรวมเอง       ใหดําเนนิการนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาอนุมัตติาม
มาตรา ๑๘  แหง พ.ร.บ.การผังเมือง ๒๕๑๘   โดยใหกรมฯ แจงแนวทางปฏิบัติการนําเสนอ
ใหจังหวดัและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ                   

คร้ังที่๑๐/๒๕๕๐ 
วันที่๑๑ ต.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๖ - ๘ 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   ๕.สําหรับกรณีของผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม จังหวดัลพบุรี  ฝายเลขานุการฯ
ตรวจสอบแลวเปนผังพืน้ที่เปดใหมยังไมไดมีการวางผังเมืองรวม กรมฯยังไมไดถายโอน
ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     และไดนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ดานผังเมืองของกรมฯพิจารณาแลว   เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติเห็น
ควรใหนําเสนอคณะกรรมการผังเมือง  เพื่อขออนุมัติใหเทศบาลตําบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี   
ในฐานะเจาพนักงานการผังดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม จังหวดัลพบุรี  
โดยสภาเทศบาลตําบลโคกตูม  และผูบริหารทองถ่ินไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว
ตามเอกสารที่แนบประกอบวาระการประชุม     มีแผนงานโครงการ     แผนการดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๐     ถึงเดือนมกราคม  ๒๕๕๒    รวมระยะเวลา  ๑๘  เดือน  
งบประมาณทีใ่ชในป  ๒๕๕๑  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  และในป  ๒๕๕๒ จาํนวน  
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  รวมงบประมาณที่ใชดําเนนิการวางและจดัทําผังเมืองรวมชมุชนโคกตูม  
จํานวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จะดําเนินการโดยวิธีจางที่ปรึกษาดําเนินการ 
                จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติ 
                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  โดยสรปุดังนี ้
           ๑. คณะกรรมการฯ มขีอเสนอแนะวาเทศบาลตาํบลโคกตูม  จังหวดัลพบุรี      มี
ความคิดทีจ่ะดาํเนนิการวางและจดัทําผังเมอืงรวมในพื้นที่เอง  เปนที่นาชื่นชม แสดงวา
เทศบาลฯ ใหความสําคัญในเรื่องของการจัดทําผังเมืองเพื่อเปนกรอบในการวางแผนการ
ใชประโยชนตางๆ ในการพฒันาพื้นที่  ที่ควรจะมกีารพัฒนาไปในทศิทางใดที่จะทาํให
เกิดประโยชนตอชุมชนและเทศบาลฯ โดยรวม         
               ๒.แนวความคิดในการจัดทําผังเมืองรวมทั้งในเรื่องการใชประโยชนที่ดินโครงสราง
พื้นฐานและการคมนาคมขนสง   ควรจะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งจะเกดิประโยชน
ตอประชาชนสวนรวมที่จะอยูรวมกนัได  เพื่อใหมีการใชประโยชนทีด่ินไดสมประโยชน
กับทุกฝายและเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนของเทศบาลตําบลโคกตูม และเมื่อมกีารวาง
และจัดทําผังเมืองรวมเสร็จแลว  การดาํเนินการพัฒนาใหเปนไปตามผังที่วางไวเปนสิ่ง
สําคัญมาก  เทศบาลฯ ควรจะตองมีการวางแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาตามผังเมืองที่วางไว
ตอไปดวย  เปนเรื่องที่เทศบาลฯ ควรถือเปนเปาหมายที่สําคัญ 
              ๓.  คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว อนุมัติใหเทศบาลตําบลโคกตูม    จังหวดัลพบุรี
ในฐานะเจาพนักงานการผังดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม   จงัหวัด
ลพบุรี  ตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหเทศบาลตําบลโคกตูม  จังหวัดลพบุรี  ในฐานะเจาพนักงานการผัง
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม  จังหวัดลพบุรี   
ตามมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๒.๙ เร่ือง      องคกรปกครองสวนทองถิ่นขออนุมัติดาํเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

              ชุมชนทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ 
                 ๑.   จังหวัดกาฬสินธุ  มีหนังสือ ที่ กส  ๐๐๒๐/๑๕๖๐๒  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  
๒๕๕๐  ถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง  แจงวา  เทศบาลตําบลทาคันโทพรอมองคการบริหาร
สวนตําบล  ๓  แหงไดแก  องคการบริหารสวนตําบลยางอูม  นาตาล  และกุงเกา      มีความ
ประสงครวมกนัในการดําเนนิการวางและจดัทํา ผังเมืองรวมชุมชนทาคนัโท    โดยไดจัดให
มีการประชุมสภารวมระหวางเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล     ที่เกีย่วของ  เพื่อให
ความเหน็ชอบโครงการและจดัทําผังเมืองรวมชุมชนทาคันโท  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ    และสภาเทศบาลตําบลทาคันโทอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ในเบื้องตน  จาํนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
                    ๒.   ตามมาตรา  ๑๘  แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  กําหนดใหทองถ่ินที่
จะวางและจัดทําผังเมืองรวมเองจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน  ดงัความวา  
“เมื่อเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม   ณ   ทองที่ใด       สํานักผังเมืองจะวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น      หรือเจาพนกังานทองถ่ินของทองที่นั้นจะวางและจดัทาํ 
ผังเมืองรวมในทองที่ของตนขึ้นก็ได  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและจดัทําเอง  
ตองไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน”      
                    ๓.   เทศบาลตําบลทาคันโท ไดจัดประชุมสภารวมทั้ง  ๔  สภา  เมื่อวันที่  ๒๘  
มิถุนายน  ๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยสภาเทศบาลตําบลทาคนัโทอนุมัติงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการเบื้องตน  จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
                   ๔.  เทศบาลตําบลทาคันโทรวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ 
ไดเสนอเรื่องการขออนุมัติวางและจัดทาํผังเมืองรวมชุมชนทาคันโทตอคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ     ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ   
๒๕๕๑  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

                    ๕.  คณะกรรมการผังเมืองมีมติในการประชุม คร้ังที่  ๗/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๒   
กรกฎาคม  ๒๕๕๐  ดังนี ้
                           ๕.๑  กรณีผังเมืองรวมที่กรมฯ   ถายโอนภารกจิใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแลว  คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติในหลักการตามมาตรา ๑๘  แหง  พ.ร.บ.  การผังเมือง   
พ.ศ.๒๕๑๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมเปนผูวางและจัดทําผังเมอืงรวม
ในฐานะเจาพนกังานการผัง  และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการในภารกิจที่ถายโอนฯ รวมทั้งตดิตามเรงรัดการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมของทองถ่ินใหแลวเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่  
                           ๕.๒  กรณีผังเมืองรวมที่กรมฯ ยังไมไดถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง   

ครั้งที่๒/๒๕๕๑ 

วันที่๑๔ก.พ.๕๑ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๔ - ๖ 
 



๑๐๖ 
 

 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
สวนทองถ่ิน       และหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะดําเนินการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเอง      ใหดําเนนิการนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา  
๑๘  แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  โดยใหกรมฯ แจงแนวทางปฏิบัติการนําเสนอให
จังหวดัและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ  
                  ๖.สําหรับกรณีของผังเมืองรวมชุมชนทาคันโท   จังหวัดกาฬสินธุ  ฝายเลขานุการฯ 
ตรวจสอบแลว  เปนผังพื้นที่เปดใหมยังไมไดมีการวางผังเมืองรวม      กรมฯยังไมไดถายโอน
ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และไดนาํเรื่องดงักลาวเสนอคณะกรรมการพจิารณา
ดานผังเมืองของกรมฯ พิจารณาแลว  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑  ทีป่ระชุมมีมติเหน็ชอบ
ใหนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อขออนุมัติใหเทศบาลตําบลทาคันโทในฐานะเจาพนกังาน
การผัง  รวมกับองคการบริหารสวนตําบล  ๓  แหง   ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน
ทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ  โดยเทศบาลตําบลทาคันโทไดจดัประชุมสภารวมทั้ง  ๔  สภาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และผูบริหารทองถ่ินไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  ตาม
เอกสารที่แนบประกอบวาระการประชุม  มีแผนงานโครงการ แผนการดําเนินงานตั้งแต
เดือนธันวาคม  ๒๕๕๐   ถึงเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๒   รวมระยะเวลา  ๑๙  เดือน  โดยใช
งบประมาณของเทศบาลตําบลทาคันโท  จํานวนเงินประมาณ   ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว        อนุมัติใหเทศบาลตาํบลทาคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ   ในฐานะเจาพนักงานการผังและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมอืงรวม  
รวมดําเนนิการวางและจดัทาํ ผังเมืองรวมชุมชนทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ  ตามมาตรา  
๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

มติท่ีประชุม     อนุมัติใหเทศบาลตําบลทาคันโท  จังหวดักาฬสินธุ  ในฐานะเจาพนกังาน  
การผังและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผงัเมืองรวมรวมดําเนนิการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมชมุชนทาคนัโท  จังหวัดกาฬสินธุ  ตามมาตรา  
๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง    พ.ศ.  ๒๕๑๘  

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๒.๑๐ 

 

เร่ือง       องคกรปกครองสวนทองถิ่นขออนุมัติดาํเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 
               จํานวน  ๔  ผัง    
              องคกรปกครองสวนทองถ่ินขออนุมัติวางและจดัทําผังเมืองรวมชุมชนทั้งหมด ๔  ผัง  
เปนของจังหวดัพิษณุโลก  จาํนวน  ๒  ผัง  และจังหวัดสกลนคร  จํานวน  ๒ ผัง  สืบเนือ่งจาก
จังหวดัพิษณุโลกและจังหวดัสกลนคร        ไดมีหนังสือแจงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
มีความประสงคจะวางและจดัทําผังเมืองรวมเอง   ประกอบดวย       ๑)    ผังเมืองรวมชุมชน
วัดโบสถ    จงัหวัดพิษณุโลก    ดําเนนิการโดยเทศบาลตําบลวัดโบสถและ อบต.ขางเคียง  
อีก  ๔  แหง      ๒)    ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง   จังหวดัพิษณุโลก   ดําเนินการโดยเทศบาล
ตําบลปาแดง   และ  อบต.ขางเคียง อีก  ๒  แหง      ๓)   ผังเมืองรวมชุมชนพังโคน  จังหวดั
สกลนคร    ดําเนินการโดยเทศบาลตําบลพังโคน     และ อบต.ขางเคียงอีก  ๕  แหง     และ  
 ๔ )  ผังเมืองรวมชุมชนสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร  ดําเนินการโดยเทศบาลตําบล
สวางแดนดิน  และ อบต.ขางเคียงอีก  ๒  แหง  ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการผังเมือง
ไดมีมติ  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๐   เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม   ๒๕๕๐  ไววา   กรณีผังที่กรมฯ 

ถายโอนภารกจิใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลวคณะกรรมการผงัเมืองมีมติอนุมตัิใน
หลักการโดยไมตองขออนุมัติตอคณะกรรมการผังเมืองอีก  สําหรับผังพื้นที่เปดใหมซ่ึง
ไมใชผังที่ถายโอนภารกิจก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการขออนุมัติดําเนนิการ
ขออนุมัติคณะกรรมการผังเมือง   ตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ.
๒๕๑๘   ซ่ึงจากการตรวจสอบเอกสารของทั้ง  ๔  ผังแลว  ไดผานความเห็นชอบของกรม
โยธาธิการและผังเมือง  สภาของทองถ่ิน  และผูบริหารของทองถ่ินใหความเห็นชอบทั้ง
หมดแลว  มีแผนงานโครงการ  งบประมาณ  และรายงานการประชุมของสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเรียบรอยแลวตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ผังเมืองกําหนดไวทั้ง  ๔  ผังแลว   ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ     

                ผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ   จงัหวัดพิษณุโลก 
                  คณะผูวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถไดมีหนังสือคําขอเปนผูวางและ
จัดทําผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถดวยตนเอง    โดยมีแผนงานโครงการ  รายงานการประชุม
สภารวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผัง         และรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถนําสงใหกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาเรียบรอยแลว  โดย
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ  เห็นชอบ เมื่อวนัที่  ๒๐   กุมภาพันธ  ๒๕๕๑    และ
สภารวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเหน็ชอบเมื่อวันที๑่๓มีนาคม ๒๕๕๑    ประกอบดวย
เทศบาลตําบลวัดโบสถ    อบต.วัดโบสถ     อบต.ทอแท     อบต.ทางาม    อบต.หอกลอง    และ
อบต. ทับยายเชียง   และไดนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง     ในการประชุมครัง้ที่  ๕/๒๕๕๑   วันที ่ ๖  พฤษภาคม     ๒๕๕๑      มีมติเหน็ชอบ    

คร้ังที่๖/๒๕๕๑
วันที่๑๙มิ.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๑, 
๔.๑.๑ -๔.๑.๔ 
หนา ๖ - ๑๑ 



๑๐๘ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 สําหรับที่ตั้งผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถอยูหางตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข   ๒๑     ประมาณ    ๒๗    กิโลเมตร       มพีื้นที่เขตผังประมาณ   ๘๒    ตาราง
กิโลเมตร   ครอบคลุมเขตเทศบาลตําบลวัดโบสถทั้งหมดและพื้นที่บางสวนของ  อบต.ขางเคียง
ปจจุบันมีประชากรประมาณ  ๑๓,๐๐๐   คน   การใชประโยชนที่ดนิปจจุบันจําแนกได  ๑๐  
ประเภท   เปนพื้นที่อยูอาศยัประมาณรอยละ  ๓.๑๗   กระจายอยูบริเวณริมฝงแมน้ําแควนอย
และริมถนนสายสําคัญ   ยานการคาอยูบริเวณศนูยกลางชุมชนในเขตเทศบาลตําบลวัดโบสถ
และกระจายอยูทั่วไป   พื้นทีป่ระมาณรอยละ  ๐.๑๘  มีพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมโดยรอบ
ชุมชนเปนพืน้ที่มากที่สุดคิดเปนประมาณรอยละ  ๙๑.๘๓   นอกนั้นเปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอื่นๆ  คณะผูวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถมีความพรอมในการจัดทําผัง
ดวยตนเอง  โดยมีแผนงานดําเนินการ  ๒  ป  และไดรับเงินสนับสนุน  จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐  
บาท   และเมื่อไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการผังเมืองแลวจะดําเนนิการไปประชมุรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชนตอไป                  
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     อนุมัติใหเทศบาลตําบลวัดโบสถ    และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวม   รวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนวัดโบสถ จังหวัดพิษณโุลก   ตามมาตรา  ๑๘     แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง    พ. ศ. 
๒๕๑๘  

มติท่ีประชมุ   อนุมัติใหเทศบาลตําบลวดัโบสถ    และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต 
ผังเมืองรวม       รวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนวดัโบสถ  
จังหวัดพิษณุโลก   ตามมาตรา  ๑๘   แหง พ.ร.บ.การผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

                   ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง      จังหวดัพิษณุโลก 
                   เทศบาลตําบลปาแดงรวมกับ อบต.ปาแดง   อบต.ชาติตระการ   และ อบต.ทาสะแก  
ไดผานการฝกปฏิบัติการวางและจัดทําผังเมอืงรวมชุมชน จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวดัพิษณุโลก     ตามนโยบายการถายโอนภารกจิใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินของให
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย   ซ่ึงไดมกีารสํารวจจัดเกบ็ขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลประกอบการวางและจดัทําผังเมืองรวมชุมชนปาแดง  ตามแผนงานของจังหวดัพิษณุโลก
ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑  คณะผูวางผังไดมหีนงัสือขอวางและจดัทําผังเมืองรวมชุมชน
ปาแดง จังหวัดพิษณุโลกดวยตนเอง  และนําสงเอกสารแผนงานโครงการรายงานการประชุม
สภารวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและรายงานการประชุมของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนปาแดง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมอืงเรียบรอยแลว    โดยคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนปาแดงไดประชุมพจิารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑  การประชุม
สภารวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย    สภาเทศบาลตําบลปาแดง  สภา
อบต.ปาแดง     สภา อบต.ชาติตระการ      และสภา  อบต.ทาสะแก    ใหความเห็นชอบเมื่อ
วันที่  ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑   จากนัน้ไดนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมอืงของ 

 



๑๐๙ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาขอบเขตพื้นที่วางผัง  ในการประชุมเมื่อวันที่  ๖  
พฤษภาคม   ๒๕๕๑  มมีติเหน็ชอบและใหเทศบาลตาํบลปาแดงและ  อบต.ขางเคียงรวม
ดําเนินการวางผังเอง บริเวณที่ตั้งของผังเมืองรวมชุมชนปาแดงอยูหางจากตัวเมืองพษิณุโลก
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนอืตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  แยกเขาทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑๓  และเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๑๑๔๓  ถึงอําเภอชาติตระการรวม
ระยะทางประมาณ  ๑๓๕  กโิลเมตร   ขอบเขตผังเมืองรวมชุมชนปาแดงมีพื้นที่ประมาณ  ๔๐  
ตารางกิโลเมตร      ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลปาแดงทั้งหมด    และพื้นที่บางสวนของ  
อบต.ปาแดง  อบต.ชาติตระการ  และ อบต.ทาสะแก    การใชประโยชนที่ดินปจจุบนัมีการ
อยูอาศัยสองฟากถนนสายหลักคิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ  ๓.๕๘  มียานการคาอยูบริเวณ
ศูนยกลางชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาแดง  และกระจายตวัท่ัวไป  คิดเปน พื้นที่ประมาณรอย
ละ  ๐.๓๓  เปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมมากที่สุดประมาณรอยละ๘๒.๓๖  ซ่ึงอยูโดยรอบ
ชุมชน  นอกนั้นเปนการใชประโยชนที่ดนิอื่นๆ  คณะผูวางและจัดทํา ผังเมืองรวมชุมชนปา
แดงมีความพรอมในการดําเนินการวางและจัดทําผังดวยตนเองตามเปาหมายของโครงการ
ถายโอนภารกจิดานการผังเมอืงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    โดยมีแผนงานดําเนินการ  
๒  ป    และไดรับงบประมาณสนบัสนนุ  จํานวน    ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และเมื่อไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการผังเมืองแลวจะไดดําเนินการตามขั้นตอนในการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในลําดับตอไป 
                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     มีขอเสนอแนะแนวทางในการวางผังควร
พิจารณาใหมคีวามเหมาะสมในเรื่องคุณภาพชีวิตชุมชนนาอยู   การรักษาสิ่งแวดลอมใหมี
ความยั่งยืน  อยาใหชุมชนมคีวามแออัด  ควรมีพื้นที่สวนสาธารณะ   พืน้ที่นันทนาการและ
พื้นที่เปดโลงคาํนึงถึงเรื่องความสะอาดการกาํจัดน้ําเนาเสีย การกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทตางๆใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศตรวจสอบคาระดับของพื้นที่ใหเหมาะสม
กับระบบการระบายน้ําเพื่อการเกษตร และการใชประโยชนเพื่อกจิกรรมตางๆใหเหมาะสม  
จะทําใหเปนชมุชนที่นาอยูและยั่งยนืและทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว    อนุมัติ
ใหเทศบาลตําบลปาแดง  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวม รวมดําเนินการ
วางและจัดทาํ ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง   จังหวดัพษิณุโลก   ตามมาตรา  ๑๘  แหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

มติท่ีประชมุ     อนุมัติใหเทศบาลตําบลปาแดง    และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต 

                           ผงัเมืองรวม      รวมดําเนินการวางและจัดทําผงัเมืองรวมชุมชนปาแดง      
จังหวัดพิษณุโลกตามมาตรา  ๑๘   แหง พ.ร.บ.การผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘     

 
 
 
                   

 



๑๑๐ 
 

ลําดับท่ี เร่ือง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                   ผังเมืองรวมชุมชนพังโคน     จงัหวัดสกลนคร 
                  วัตถุประสงคในการวางและจดัทาํผังเมืองรวมชุมชนพังโคน  จังหวดัสกลนคร  
เปนไปตามนโยบายการกระจายอํานาจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
โดยไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและกรมโยธาธิการและผังเมือง  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัสกลนครเปนผูรวมดําเนินการและใหคําแนะนํา   โดย
มีการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเทศบาลตาํบลพังโคน   อบต.
พังโคน   อบต.ไฮหยอง   อบต.มวงไข  และ อบต.แร  ไดมีหนังสือแจงความประสงครวมกัน
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนพังโคน   จังหวัดสกลนคร  จากนั้นไดนําเสนอ
ขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับสภาพทั่วไป  ลักษณะทางกายภาพ   บทบาทและแนวโนมการขยายตวั
ของชุมชน  ขอบเขตพื้นที่วางผังประมาณ  ๖๘.๘๑  ตารางกิโลเมตร  ในป พ.ศ. ๒๕๕๐  มี
ประชากรประมาณ  ๓๑,๒๐๐  คน สํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัสกลนครได
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตวางผังทั้ง  ๕  แหง   กาํหนดแผนงานและ
งบประมาณในป พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไว  ๔  ขัน้ตอน  คือ  ขั้นตอนที่ ๑  สํารวจจดัเก็บขอมูลและ
กําหนดเขตวางผัง ขั้นตอนที ่  ๒  วิเคราะหวางผังราง  และประชมุคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวม  
ขั้นตอนที่  ๓  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  และข้ันตอนที่  ๔  จะ
ดําเนินการปดประกาศ  โฆษณา  และประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งแผนการ
ดําเนินงานดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารและสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทั้ง  ๕  แหงแลว    เมื่อวันที ่  ๒๕  กุมภาพันธ    ๒๕๕๑  และใหดําเนินการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมชุมชนพังโคน  จังหวดัสกลนครรวมกัน     โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตวางผังสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเปนเงินจํานวน  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  
ในปงบประมาณ  ๒๕๕๑  สนับสนุนงบประมาณจํานวน  ๑๙๐,๐๐๐  บาท  ที่จะดําเนินงาน
ตามขัน้ตอนที ่๑ ถึงขัน้ตอนที ่๔ และในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  จะสนบัสนุนงบประมาณอีก
จํานวน  ๒๖๐,๐๐๐บาท  รวมระยะเวลาดําเนินการ   ๒  ป  ซ่ึงไดมีการประชมุลงนามบันทึก
ขอตกลงรวมกนัระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง  ๕  แหงไวเรียบรอยแลว   และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเห็นสมควรใหเทศบาลตําบลพังโคน  และ อบต.ขางเคียง  รวม
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชมุชนพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา 
                  คณะกรรมการผงัเมืองพิจารณาแลว   อนุมัติใหเทศบาลตาํบลพังโคน  และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวม   รวมดําเนนิการวางและจดัทําผังเมืองรวมชุมชน
พังโคน   จังหวัดสกลนคร  ตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

มติท่ีประชมุ      อนุมัติใหเทศบาลตําบลพังโคน         และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 
เขตผงัเมืองรวม   รวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนพังโคน  
จังหวัดสกลนคร  ตามมาตรา  ๑๘   แหง พ.ร.บ.การผังเมอืง  พ.ศ. ๒๕๑๘   

 



๑๑๑ 
 

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                    ผังเมืองรวมชุมชนสวางแดนดิน     จังหวัดสกลนคร 
                   ผังเมืองรวมชุมชนสวางแดนดนิ   จงัหวดัสกลนคร  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบดวย  เทศบาลตําบลสวางแดนดิน  อบต.สวางแดนดิน   อบต.บานถอน  อบต.โพนสูง  
มีหนังสือแจงความประสงครวมกันดําเนนิการวางและจดัทาํ  ผังเมืองรวมชุมชนสวางแดนดิน  
จังหวดัสกลนคร     จากนัน้ไดนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพทั่วไป    ลักษณะทาง
กายภาพ   บทบาทและแนวโนมการขยายตัวของชุมชน ขอบเขตพื้นที่วางผังประมาณ ๕๒.๑๕  
ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. ๒๕๕๐    มีประชากรประมาณ    ๒๘,๑๘๐  คน    สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร    ไดรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
วางผังทั้ง  ๔  แหง   กําหนดแผนงานและงบประมาณในป  ๒๕๕๑  ถึงขั้นตอนที่  ๔  ของ
การวางผัง  คอื  การปดประกาศโฆษณา    และประชุมรับฟงความคดิเหน็ของประชาชน   ซ่ึง
แผนการดําเนนิงานดงักลาวไดรับ ความเห็นชอบจากผูบริหารและสภาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทัง้ ๔ แหงแลว  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑  และใหดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมชุมชนสวางแดนดนิ  จังหวัดสกลนครรวมกัน     โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตวางผังสนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิโครงการเปนเงินจํานวน
๔๕๐,๐๐๐  บาท  โดยในปงบประมาณ  ๒๕๕๑  เปนเงินจํานวน  ๑๙๐,๐๐๐  บาท  และ
ปงบประมาณ  ๒๕๕๒  อีกจํานวน  ๒๖๐,๐๐๐  บาท  รวมระยะเวลาดําเนินการ  ๒  ป  โดย
ไดมีการบันทึกขอตกลงรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง  ๔  แหงเรยีบรอยแลว  
และกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นสมควรใหเทศบาลตําบลสวางแดนดิน  และ อบต.
ขางเคียง  รวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสวางแดนดนิ   จังหวัดสกลนคร 
                 จึงเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   อนุมัติใหเทศบาลตําบลสวางแดนดินและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวม   รวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนสวางแดนดิน   จังหวดัสกลนคร   ตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘   

มติท่ีประชมุ     อนุมัติใหเทศบาลตําบลสวางแดนดิน     และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                         ในเขตผังเมืองรวม      รวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน   
                           สวางแดนดิน  จังหวดัสกลนคร  ตามมาตรา ๑๘ แหง พ.ร.บ.การผงัเมือง  

พ.ศ.  ๒๕๑๘    
 

    

 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๑๒ 

                ๓.  การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ  ของผังเมืองรวม    ตามมาตรา   ๒๔
 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง       คํารองผงัเมืองรวมเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒)
             ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ไดรับความ
เห็นชอบในการปรับปรุงผังจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  
๒๕๔๘  แลวนําผังไปปดประกาศ  ๙๐  วัน   เพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ  
ตั้งแตวนัที ่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๙  ถึงวนัที ่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๔๙  มีคํารอง  ๑๘  ฉบับ  
๒๒  ราย  ๖  เร่ือง   โดยเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน  จํานวน  ๑๘  ฉบับ  
๒๒  ราย  ๔  เรื่อง  และเปนคํารองดานการแกไขขอกําหนด  จํานวน ๑  ฉบับ  ๖  ราย  
๒  เร่ือง    ดังตอไปนี ้
               ๑. คํารองดานการใชประโยชนทีด่ิน  จํานวน  ๑๘  ฉบับ  ๒๒  ราย  ๔  เรื่อง  
ดังนี ้  
                   ๑.๑  เรื่องที่ ๑ บริเวณท่ีดินหมายเลข  ๒.๔, ๒.๗  มีผูรอง  ๑   ฉบับ 
๖ รายขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ินจากที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง)  เปนที่ดนิประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศยัหนาแนนมาก (สีแดง)   คณะ
อนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                    ๑.๒  เร่ืองที่  ๒   บริเวณที่ดินหมายเลข  ๖.๗, ๖.๙   มีผูรอง  ๑  ฉบับ
๖ ราย ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)    เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย    (สีเหลือง)   คณะอนกุรรมการฯ
มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                     ๑.๓  เรื่องที่  ๓  บริเวณที่ดินหมายเลข  ๗.๑, ๗.๒  มีผูรอง  ๑๖ ฉบับ 
๑๕ ราย   ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดนิประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม  (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)  เปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการ
อยูอาศัย (สีเหลืองและเสนทแยงสีขาว)  คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                     ๑.๔  เรื่องที่  ๔  บริเวณที่ดินหมายเลข  ๗.๑  มีผูรอง  ๑  ฉบับ ๑  ราย  
ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิจากที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมกีรอบและเสนทแยงสีเขียว)  เปนที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สี
เหลือง)   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                 ๒. คํารองดานการแกไขขอกําหนด  จํานวน ๑  ฉบับ ๖  ราย ๒ เร่ือง    ดังนี้
          ๒.๑  เรื่องที่ ๑    บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๒.๔, ๒.๗   มีผูรอง   ๑  ฉบับ 
๖ ราย  ขอใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(สีเหลือง) ใหสามารถใชประโยชนที่ดนิเพื่อการพาณิชยกรรมไดมากกวารอยละ ๗๐ - ๘๐ 

คร้ังที่๑๐/๒๕๔๙ 
วันที่ ๗ ก.ย. ๔๙ 
วาระที่ ๔.๒.๑ 
หนา ๑๔ - ๑๕ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๑๓ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ 
 

ของที่ดนิและใหสามารถจดัสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมได  คณะอนกุรรมการฯ  
มีมติเห็นควรยกคํารอง  
                      ๒.๒   เร่ืองที่  ๒  บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๖.๗, ๖.๙  มีผูรอง  ๑  ฉบับ ๖ 
ราย  ขอใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ใหสามารถจัดสรรที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม   และเพื่อการอยูอาศัย  หรือ
ประกอบพาณชิยกรรมประเภทหองแถว   ตึกแถว  หองชุด  อาคารชุด  หรือหอพกั  
และใหสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมโรงแรมได     คณะอนกุรรมการฯ มีมติ
เห็นควรยกคํารอง 
                       จึงเสนอคณะกรรมการฯ    เพือ่โปรดพิจารณา 
                         คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    การพิจารณาคํารองของผังเมืองรวม
เมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ  มีความเหน็สอดคลองกันใหยกคํารองทุกประเด็นคํารอง  คณะกรรมการฯ 
จึงเห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ  
และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ ตอไป 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  เสนอ
และใหกรมโยธาธิการและผงัเมอืงดําเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง       คํารองผงัเมืองรวมเมืองลําลูกกา - บึงยี่โถ  จังหวัดปทุมธานี
          ผังเมืองรวมเมืองลําลูกกา – บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ไดรับความเห็นชอบใน
การปรับปรุงผังจากคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที ่๑๒ มกราคม  ๒๕๔๙  แลวนําผัง
ไปปดประกาศ  ๙๐  วัน เพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสยีฯ   ตั้งแตวันที่  ๑๐  มีนาคม  
๒๕๔๙  ถึงวนัที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๔๙   มีคํารอง  ๔๒  ฉบับ ๕๖  ราย  ๑๘  เร่ือง  
โดยเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดนิ จํานวน ๔๑  ฉบับ  ๕๒  ราย  ๑๗  เร่ือง  
และเปนคํารองดานการแกไขขอกําหนด  จํานวน ๑  ฉบับ  ๔  ราย  ๑  เร่ือง ดังตอไปนี้ 
            ๑. คํารองดานการใชประโยชนที่ดนิ จํานวน ๔๒  ฉบับ  ๕๖  ราย  ๑๗  เรื่อง  
ดังนี ้  
                ๑.๑  เร่ืองที่  ๑  บริเวณที ่๑  บริเวณที่ดินหมายเลข  ๑.๑๗  มีผูรอง  ๒  ฉบับ
๕ รายขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิจากทีด่ินประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา(สีมวง)   คณะอนกุรรมการฯ
มีมติเห็นควรยกคํารอง               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คร้ังที่๑๐/๒๕๔๙ 
วันที่ ๗ ก.ย. ๔๙ 
วาระที่ ๔.๒.๒ 
หนา ๑๕- ๑๗ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๑๔ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ๑.๒   เร่ืองที่  ๒    บริเวณที ่ ๒    ประเด็นที่  ๑   บริเวณที่ดินหมายเลข  ๖.๙  
มีผูรอง  ๓  ฉบับ  ๕  ราย  ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิจากที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)    เปนทีด่ินประเภททีอ่ยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                  ๑.๓  เร่ืองที่  ๓   บริเวณที ่ ๒   ประเด็นที ่ ๒  บริเวณที่ดนิหมายเลข  ๖.๙  มี
ผูรอง  ๖  ฉบับ  ๖  ราย    ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)    คณะ
อนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
              ๑.๔   เร่ืองที่  ๔    บริเวณที ่ ๓   บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๖.๑๐, ๖.๒๖   มีผูรอง  
๓  ฉบับ ๔  ราย    ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)    เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)   คณะ
อนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                  ๑.๕  เรื่องที่  ๕    บริเวณที ่ ๔    ประเดน็ที ่ ๑  บริเวณที่ดนิหมายเลข  ๖.๑๕  
มีผูรอง  ๗  ฉบับ  ๖  ราย      ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                   ๑.๖   เรื่องที่  ๖    บริเวณที ่ ๔  ประเด็นที ่ ๒  บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๖.๑๕  
มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย         ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)    เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สี
สม)   คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง       
                    ๑.๗   เร่ืองที่  ๗   บริเวณที ่ ๔  ประเด็นที ่ ๓  บริเวณที่ดินหมายเลข  ๖.๑๕  
มีผูรอง  ๖  ฉบับ  ๖  ราย   ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิจากที่ดนิประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว)  เปนที่ดนิประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง  
                      ๑.๘   เร่ืองที ่ ๘   บริเวณที ่ ๕   บริเวณที่ดนิหมายเลข  ๖.๑๕, ๖.๑๘  มีผูรอง  
๑  ฉบับ  ๑  ราย  ขอเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่ินจากทีด่ินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศยัหนาแนนมาก (สี
แดง)   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                       ๑.๙   เร่ืองที่  ๙  บริเวณที ่ ๖  บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๖.๑๕, ๖.๓๑  มีผูรอง  
๑   ฉบับ  ๑  ราย  ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ินจากทีด่ินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนทีด่ินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศยัหนาแนนมาก             

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๑๕ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (สีแดง)   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                       ๑.๑๐   เร่ืองที ่ ๑๐    บริเวณที ่ ๗   บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๖.๑๗   มีผูรอง  ๒  
ฉบับ  ๓  ราย  ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)   คณะอนุ
กรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                       ๑.๑๑  เรื่องที่  ๑๑    บริเวณที่  ๘  ประเดน็ที่  ๑   บริเวณที่ดินหมายเลข  
๖.๑๘   มีผูรอง ๑ ฉบับ ๑ ราย    ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิจากที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก (สีแดง)   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                       ๑.๑๒  เร่ืองที่  ๑๒    บริเวณที่  ๘  ประเดน็ที่  ๒  บริเวณที่ดินหมายเลข  
๖.๑๘   มีผูรอง  ๒  ฉบับ  ๑  ราย     ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากทีด่ิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง)    คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง  
                       ๑.๑๓  เร่ืองที่  ๑๓    บริเวณที่  ๙   บริเวณที่ดินหมายเลข  ๖.๑๙  มีผูรอง 
๑ ฉบับ ๓ ราย  ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)   คณะอนุ
กรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                 ๑.๑๔  เร่ืองที่  ๑๔    บริเวณที่  ๑๐   บริเวณที่ดินหมายเลข  ๖.๒๓   มี 
ผูรอง ๑ ฉบับ  ๑ ราย ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                        ๑.๑๕  เรื่องที่  ๑๕  บริเวณที่  ๑๑  บริเวณที่ดินหมายเลข  ๖.๒๗ มีผูรอง 
๑ ฉบับ  ๑  ราย ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)   คณะ
อนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                         ๑.๑๖  เร่ืองที่  ๑๖   บริเวณที่  ๑๒  บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒๘  มีผูรอง 
๒ ฉบับ ๖ ราย ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)   คณะอนุ
กรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                         ๑.๑๗  เร่ืองที่  ๑๗ บริเวณที่  ๑๓  บริเวณที่ดินหมายเลข  ๖.๓๐  มีผูรอง 

๑ ฉบับ ๑ ราย ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)   คณะ  

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๑๖ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ 
 
 

อนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง                        

                  ๒. คํารองดานการแกไขขอกําหนด จํานวน  ๑  ฉบับ ๔  ราย ๑ เรื่อง    ดังนี้  
๒.๑ เร่ืองที่  ๑   มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๔  ราย  ขอแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับ 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)   จากเดิม   “…..การใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นใหมีที่วางไมนอยกวารอยละหาสิบของแปลงที่ดนิที่ยืน่ขออนุญาต” ขอ
แกไขเปน  “…..การใชประโยชนทีด่ินเพื่อกจิการอื่นใหมีทีว่างไมนอยกวารอยละ
สามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”    คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ      เพือ่โปรดพิจารณา 
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  การพิจารณาคํารองของผังเมืองรวม
เมืองลําลูกกา - บึงยี่โถ  จังหวัดปทุมธานี  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ   คณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  มี
ความเห็นสอดคลองกันใหยกคํารองทุกประเด็นคํารอง  คณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบ
ใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯเสนอ และใหดําเนิน 
การตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
และใหกรมโยธาธิการและผงัเมืองดําเนนิการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง    คํารองผังเมืองรวมเมอืงแมฮองสอน   จังหวัดแมฮองสอน (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒) 
               ผังเมืองรวมเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ไดรับ
ความเหน็ชอบในการปรับปรงุผังจากคณะกรรมการผังเมือง  เมื่อวนัที ่  ๑๓  ตุลาคม  
๒๕๔๘  แลวนําผังไปปดประกาศ  ๙๐ วนั เพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ   ตั้งแต
วันที ่๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๙  ถึงวันที ่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๙   มีคํารอง  ๒๕  ฉบับ ๗๑  
ราย  ๑๓  เร่ือง    โดยเปนคาํรองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน   ๑  ฉบับ  ๑  ราย  
๖  บริเวณ  ๖  เรื่อง คํารองดานการคมนาคมและขนสง จํานวน ๔  ฉบับ ๖ราย  ๒  บริเวณ  
๒  เรื่อง  และเปนคํารองดานการแกไขขอกาํหนด  จํานวน  ๒๐  ฉบับ  ๖๔  ราย  ๕  เรื่อง 
                 ๑. คํารองดานการใชประโยชนทีด่ิน จํานวน  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ๖  บริเวณ  ๖  
เร่ือง 
                       ๑.๑  เร่ืองที ่  ๑  บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๑.๓  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  รายขอ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)
เปนเขตทางถนนศิริมงคล (สีขาว) คณะอนกุรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหตามคํารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๑๑/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๒ต.ค. ๔๙ 
วาระที่ ๔.๒.๑ 
หนา ๘- ๑๑ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๑๗ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ๑.๒  เร่ืองที่  ๒   บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๑.๑๔  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย   
ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากทีด่ินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  
เปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาออน) คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหตาม
คํารองบางสวน โดยพืน้ทีบ่ริเวณคํารองสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดใหเปลีย่นการใช
ประโยชนเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาออน) และสวนที่เปนพื้นที่
สาธารณประโยชนใหเปลี่ยนการใชประโยชนเปนที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
                     ๑.๓  เร่ืองที่  ๓  บริเวณทีด่นิหมายเลข  ๑.๑๔  และ  ๘.๗  มีผูรอง ๑  ฉบับ 
๑ ราย  ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ินจากทีด่ินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง)     และที่ดินประเภทสถาบันศาสนา   (สีเทาออน)  เปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็น
ควรใหตามคํารองบางสวน  โดยพื้นที่บริเวณคํารองสวนที่เปนพื้นที่สาธารณประโยชนให
เปลี่ยนการใชประโยชนเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม(สีเขียวออน) สวนพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดใหคงการใชประโยชนเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาออน)    
                     ๑.๔ เร่ืองที่  ๔ บริเวณที่ดนิหมายเลข  ๑.๑๘  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย   
ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิจากที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สี
เหลือง)   เปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สี
เขียวออน)   คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหตามคํารอง   
                     ๑.๕ เร่ืองที่ ๕ บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๒.๑๗  มีผูรอง ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ขอ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากทีด่ินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)   
เปนเขตทางถนนชํานาญสถิตย (สีขาว) คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหตามคํารอง 
                      ๑.๖  เร่ืองที่  ๖  บริเวณที่ดินหมายเลข  ๔.๒  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑ ราย  ขอ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)   
เปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาออน)  คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหตาม
คํารองบางสวน  โดยพืน้ทีท่ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)  ใหเปลี่ยน
การใชประโยชนเปนที่ดนิประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาออน)      สวนพื้นที่ที่เปนเขต
ปาสงวนแหงชาติใหคงการใชประโยชนเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมี
เสนทแยงสีขาว) 
                 ๒. คํารองดานการคมนาคมและขนสง  จํานวน  ๔  ฉบับ  ๖  ราย  ๒ บริเวณ
๒  เร่ือง     

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๑๘ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ๒.๑  เรื่องที่ ๑  บริเวณถนนโครงการสาย ก๑ (ถนนประชาเสกสรรค – ถนน
ปางลอนคิม ซอย ๔)   มีผูรอง  ๒  ฉบับ  ๒  ราย   ขอยกเลิกการขยายถนนโครงการสาย  
ก ๑  คณะอนกุรรมการฯ  มีความเหน็ตางจากคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของ
กรมฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นควรใหตามคํารอง     สวนคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ มีมติเห็นควรใหมากกวาคํารอง  (คณะอนุกรรมการฯ
ใหยกเลิกแนวถนนโครงการสาย ก ๑  เฉพาะสวนที่มีคํารองขอใหยกเลิก  แตคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ พิจารณาใหยกเลิกแนวถนนโครงการสาย ก ๑  ทั้งโครงการ) 
                      ๒.๒ เร่ืองที่  ๒  บริเวณถนนโครงการสาย ก๓  มีผูรอง  ๒  ฉบับ  ๔  ราย  
ขอยกเลิกการขยายถนนโครงการสาย ก๓  คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหตามคํารอง 
                 ๓. คํารองดานการแกไขขอกําหนด  จํานวน  ๒๐  ฉบับ  ๖๔  ราย ๕  เร่ือง  

         ๓.๑  เร่ืองที่  ๑    บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๑.๑๕ , ๑.๑๘ , ๑.๒๐ , ๑.๒๒ , 
๒.๑๙ , ๒.๒๑ , ๔.๔   มีผูรอง  ๒   ฉบับ   ๑๖ ราย   ขอใหยกเลิก / แกไขขอกําหนด
เร่ืองการเวนทีว่างตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําแมฮองสอนไม
นอยกวาสิบเมตร  โดยม ี ๒  ประเด็นยอย  ไดแก  
                             -  ประเด็นที่ ๑  ขอลดจาก  ๑๐  เมตร  เปน  ๓  เมตร  (มีผูรอง  ๑๕ ราย) 
                             -  ประเด็นที่ ๒ ขอลดจาก ๑๐  เมตร  เปน  ๖  เมตร  (มี ผูรอง ๑  ราย) 
 คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหแกไขตามคํารองบางสวน  (โดยในเขตเมืองให
แกไขจากเดิมไมนอยกวา ๑๐  เมตร  เปนไมนอยกวา  ๖  เมตร  สวนนอกเขตเมืองให
คงขอกําหนดไมนอยกวา  ๑๐  เมตร) 
    ๓.๒ เร่ืองที่  ๒  บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕, ๒.๑  และ  ๒.๒  
มีผูรอง  ๑๔  ฉบับ  ๑๔  ราย ขอใหยกเลิก/แกไขขอกําหนดเรื่องการเวนที่วางตามแนว 
ขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําน้ําปุไมนอยกวาหกเมตร  โดยมี  ๒ ประเด็นยอย  
ไดแก     

           - ประเด็นที ่๑  ขอยกเลิกขอกําหนด  (มีผูรอง    ๓  ราย) 
           -ประเดน็ที่ ๒  ขอลดจาก  ๖  เมตร  เปน  ๑  เมตร (มีผูรอง  ๑๑  ราย) 

คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                    ๓.๓  เร่ืองที่  ๓  บริเวณที่ดนิหมายเลข  ๑.๑๖, ๑.๑๗, ๑.๑๙, ๑.๒๐, ๑.๒๒, 
๑.๒๕  และ  ๑.๒๖  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ขอใหแกไขขอกําหนดเรือ่งการใชประโยชน
ที่ดินริมถนนนาวาคชสารจากเดิมใหมีทีว่างไมนอยกวา  ๒   เมตร  เปล่ียนเปนใหกอสราง
อาคารหางจากศูนยกลางถนนไมนอยกวา  ๑๒  เมตร  คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็น
ควรใหตามคํารอง                     

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๑๙ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ๓.๔  เร่ืองที ่๔ บริเวณทีด่ินตางๆ ที่มีขอกําหนดเรื่องความสูงของอาคาร   มี 
ผูรอง ๒ ฉบับ ๓๒  ราย   ขอใหยกเลิก / แกไขขอกําหนดเรื่องการควบคุมความสูงของ
อาคารไมเกิน  ๗  เมตร  ๑๐  เมตร และ  ๑๓  เมตร      โดยมี  ๒  ประเด็นยอย  ไดแก     

      - ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกขอกาํหนดเรื่องความสูงของอาคารทั้งหมดทุกบริเวณ  
(มีผูรอง  ๓๑  ราย) 

       - ประเดน็ที่ ๒  ขอยกเลิกขอกําหนดเรื่องความสูงของอาคารในบริเวณ
หมายเลข  ๓.๑  และ  ๓.๒  จากเดิมไมเกนิ  ๗  เมตร  เปน  ๑๒  เมตร  (มีผูรอง  ๑  ราย)   
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 

 ๓.๕  เรื่องที่  ๕  บริเวณทีด่นิหมายเลข  ๔.๔    มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  
ขอใหยกเลิกขอกําหนดเรื่องการเวนทีว่างตามแนวขนานริมถนนสาย ข ๒ ไมนอยกวา 
๒๕  เมตร   คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเหน็ควรใหตามคํารองบางสวน   โดยใหยกเวน
กรณีเปนบานพักอาศัย  สําหรับถนนสาย  ข ๒  ไมนอยกวา  ๖ เมตร  และสําหรับทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  มส. ๓๐๕๑  ไมนอยกวา  ๓  เมตร 
                       จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                         คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  
                         ๑.) กรณีคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ   และคณะอน ุ
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติเหน็สมควรใหยกคํารอง ๒ เร่ือง  และใหแกไข
ตามคํารอง ๑๐  เร่ือง สอดคลองกัน นั้น    คณะกรรมการฯ รับทราบและเหน็ชอบตาม
มติคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
                         ๒.)  ที่ประชุมพิจารณากรณีคํารองดานการคมนาคมและขนสง  เร่ืองที ่
๑ ขอใหยกเลกิการขยายถนนโครงการสาย ก. ๑  ชวงถนนปางลอนิคม  ซอย ๔  ซ่ึง
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองเชนเดียวกัน  แตตางกันในประเด็นที่วาควรยกเลิก
ตลอดแนวสายทางหรือไมนัน้  คณะกรรมการฯ พิจารณาเหน็วา  การขยายแนวถนน
โครงการดังกลาวในอนาคตยังคงมีความจําเปนเมื่อมีการพฒันาตามผังที่กาํหนดไว ฉะนัน้  
ที่ประชุมจึงเหน็ดวยกับมติคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ ใหตามคํารอง   
โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๑  เฉพาะชวงถนนปางลอนิคม ซอย  ๔ 

 มติท่ีประชุม   ๑.) การพิจารณาคํารองผงัเมืองรวมเมืองแมฮองสอน  จังหวัดแมฮองสอน 
(ปรับปรงุครัง้ที่ ๒) ท่ีคณะกรรมการพิจารณาดานผงัเมอืงของกรมฯ 

                               และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  มีมติเห็นสอดคลอง   
กันท้ังกรณีใหแกไขตามคํารองและใหยกคํารองคณะกรรมการฯ มีมติ 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๐ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมอืงพิจารณา 
                            คํารองเสนอ  

                        ๒) กรณีคาํรองท่ีคณะกรรมการพจิารณาดานผงัเมืองของกรมฯ          และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นตางกัน ไดแก 
คํารองดานการคมนาคมขนสง   เร่ืองท่ี ๑ รองขอใหยกเลิกการขยาย
ถนนโครงการสาย ก ๑  ชวงถนนปางลอนคิม  ซอย ๔   ท่ีเห็นควร
ใหแกไขตามคํารองเชนเดยีวกัน แตตางกันในประเดน็ท่ีวา ควรยกเลิก
การขยายถนนโครงการสาย  ก ๑   ตลอดแนวสายทางหรือไมนั้น
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ เสนอ  ใหตามคํารอง    โดยยกเลิกถนนโครงการสาย  
ก ๑    เฉพาะชวงถนนปางลอนคิม  ซอย ๔      และใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง   ดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบญัญัติการผังเมอืง  พ.ศ.  
๒๕๑๘  ตอไป                                          

เร่ือง    คํารองผังเมืองรวมเมอืงหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๒) 
                ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ไดรับ
ความเหน็ชอบในการปรับปรงุผังจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที ่๒๒  เมษายน  
๒๕๔๗  แลวนําผังไปปดประกาศ ๙๐ วัน   เพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ   ตั้งแต
วันที ่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๗    ถึงวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๔๗   มีคํารอง ๒๒ ฉบับ ๑๗๙  
ราย  ๒๒  เร่ือง  โดยเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดนิ  จํานวน  ๑  ฉบับ  ๓๐  ราย  
๑  บริเวณ  ๑  เรื่อง  คํารองดานการคมนาคมและขนสง  จํานวน   ๒๐ ฉบับ   ๘๒  ราย   
๒๐   บริเวณ  ๒๐  เร่ือง   และเปนคาํรองดานการแกไขขอกําหนดจํานวน  ๑ ฉบับ  
๖๗  ราย  ๑  เรื่อง  ดังนี ้

                 ๑. คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน  ๑  ฉบับ  ๓๐  ราย   ๑  บริเวณ   
๑  เร่ือง    บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๑๐.๒  (บริเวณคลองสมอเรียงถึงศาลเจาแมทับทิม)มีผู
รอง  ๑  ฉบับ  ๓๐  ราย    ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทที่
โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง (สีฟา)  เปนที่ดนิประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) คณะอนุกรรมการฯ  มี
มติเห็นควรยกคํารอง 
                ๒. คํารองดานการคมนาคมและขนสง  จํานวน  ๒๐   ฉบับ  ๘๒  ราย  ๒๐
บริเวณ  ๒๐  เร่ือง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๑๑/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๒ต.ค.๔๙
วาระที่ ๔.๒.๒      
หนา ๑๒- ๑๕ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๑ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ๒.๑ เร่ืองที่  ๑  คํารองที่ ๓  บริเวณ  ๓.๑  บริเวณถนนโครงการสาย 
ข๑   (บริเวณถนนเลียบวังไกลกังวล)  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๗  ราย คัดคานแนวถนน
โครงการสาย ข ๑     คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง                
                     ๒.๒  เร่ืองที่  ๒   คํารองที่ ๓  บริเวณ  ๓.๒  บริเวณถนนโครงการสาย ข ๔   
(บริเวณชุมชนบานเขาเตา)  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๓  ราย   คัดคานการขยายถนนโครงการ
สาย ข ๔   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                    ๒.๓ เร่ืองที่  ๓  คํารองที่ ๔  บริเวณ ๔.๑  บริเวณถนนโครงการสาย ง ๓ 
(บริเวณหมูบานกะรัต)   มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑๒  ราย  ขอยกเลิกถนนเดิมขยายถนน
โครงการสาย ง ๓ คณะอนกุรรมการฯ  มีความเหน็ตางจากคณะกรรมการพิจารณาดาน
ผังเมืองของกรมฯ  โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเหน็ควรยกคํารอง   สวนคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ มีมติเห็นควรใหตามคํารอง 
                      ๒.๔ เรื่องที่ ๔ คํารองที่ ๔ บริเวณ ๔.๒ บริเวณถนนโครงการสาย ง 
๖  (บริเวณชุมชนบานเขาเตา)   มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๔ ราย    ขอคัดคานการกอสราง
ถนนโครงการสาย ง ๖     คณะอนุกรรมการฯ     มีมติเหน็ควรยกคํารอง 
                      ๒.๕  เร่ืองที่ ๕ คํารองที่๔ บริเวณ  ๔.๓  บริเวณถนนโครงการสาย ง ๗   
(บริเวณถนนเขาเตาดานทิศตะวนัตกของอางเก็บน้ําเขาเตา)  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย   
ขอคัดคานการขยายถนนโครงการสาย ง ๗คณะอนกุรรมการฯ มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                      ๒.๖  เร่ืองที่  ๖  คํารองที่ ๔  บริเวณ  ๔.๔  บริเวณถนนโครงการสาย ง 
๖  และ  ง ๗   (บริเวณดานทิศใตของอางเก็บน้ําเขาเตาและบริเวณถนนบอแกว)  มีผู
รอง  ๑  ฉบับ  ๗  ราย  ขอใหทบทวนการกันแนวเขตเพือ่ขยายถนนโครงการสาย ง ๖  
และ  ง ๗     คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                      ๒.๗   เร่ืองที่ ๗  คํารองที่ ๕ บริเวณ  ๕.๑  บริเวณถนนโครงการสาย จ 
๒ (บริเวณถนนชมสินธุ) มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย   ขอคัดคานถนนโครงการสาย จ ๒
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                        ๒.๘   เร่ืองที ่  ๘  คํารองที ่๕ บริเวณ  ๕.๒  บริเวณถนนโครงการสาย จ 
๒ , จ ๔  และ  ง ๕   (บริเวณถนนสะพานขี้เหล็ก)   มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๒  ราย  ขอคัดคาน
ถนนโครงการสาย จ ๔ , จ ๒  และ  ง ๕   คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเหน็ควรยกคํารอง 
                       ๒.๙ เร่ืองที่  ๙  คํารองที่ ๕  บริเวณ  ๕.๓  บริเวณถนนโครงการสาย  จ 
๖ มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย   ขอคัดคานถนนโครงการสาย จ ๖   คณะอนุกรรมการฯ  มี 
มติเห็นควรยกคํารอง 
                      ๒.๑๐ เรื่องที่  ๑๐   คํารองที่ ๖  บริเวณ  ๖.๑  บริเวณถนนโครงการ
สาย ฉ ๑ (บริเวณชุมชนสมอโพรง)  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๔  ราย  ขอคัดคานถนนโครงการ   

 
 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๒ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาย ฉ ๑   คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                     ๒.๑๑  เร่ืองที ่๑๑  คํารองที่ ๖  บริเวณ  ๖.๒  บริเวณถนนโครงการสาย ฉ ๑ 
(บริเวณบานตาลเดี่ยว)   มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๙  ราย  ขอเปลี่ยนแปลงแนวถนนโครงการ
สาย ฉ ๑   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                      ๒.๑๒  เร่ืองที่  ๑๒   คํารองที่ ๖  บริเวณ  ๖.๓  บริเวณถนนโครงการสาย 
ฉ๒  (บริเวณซอยสมอโพรง)  มี   ผูรอง  ๑  ฉบับ  ๒  รายคัดคานถนนโครงการสาย ฉ๒   
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                      ๒.๑๓  เร่ืองที่  ๑๓   คํารองที่ ๖  บริเวณ  ๖.๔  บริเวณถนนโครงการสาย 
ฉ ๓ (บริเวณซอยเขาพิทักษ)  มี  ผูรอง  ๑  ฉบับ  ๓  ราย  คัดคานการสรางถนน
โครงการสาย ฉ ๓   คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควร  ยกคํารอง                           
                       ๒.๑๔  เรื่องที่  ๑๔  คํารองที่ ๖  บริเวณ  ๖.๕ บริเวณถนนโครงการสาย  
ฉ ๔  (บริเวณบานบอนไก -  วัดพุทธไชโย)  มีผูรอง ๑  ฉบับ  ๓  ราย  คัดคานถนน
โครงการสาย ฉ ๔  คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเหน็ควรยกคํารอง 
                       ๒.๑๕  เรื่องที ่ ๑๕   คํารองที ่๖  บริเวณ  ๖.๖  บริเวณถนนโครงการสาย 
 ฉ ๔  (บริเวณซอยโรงปาน) มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๓ ราย  คัดคานถนนโครงการสาย  ฉ๔     
สาย ฉ ๓   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควร  ยกคํารอง                           
                       ๒.๑๔  เรื่องที่  ๑๔  คํารองที่ ๖  บริเวณ  ๖.๕ บริเวณถนนโครงการสาย  
ฉ ๔  (บริเวณบานบอนไก -  วัดพุทธไชโย)  มีผูรอง ๑  ฉบับ  ๓  ราย  คัดคานถนน
โครงการสาย ฉ ๔  คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเหน็ควรยกคํารอง 
                       ๒.๑๕  เรื่องที ่ ๑๕   คํารองที ่๖  บริเวณ  ๖.๖  บริเวณถนนโครงการสาย 
 ฉ ๔  (บริเวณซอยโรงปาน) มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๓ ราย  คัดคานถนนโครงการสาย  ฉ๔  
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                       ๒.๑๖  เรื่องที่  ๑๖   คํารองที่  ๖   บริเวณ  ๖.๗  บริเวณถนนโครงการ
สาย ฉ ๕  (บริเวณซอยสะพานขี้เหล็ก)  มีผูรอง ๑  ฉบับ  ๒ ราย  ขอใหคงขนาดถนน
โครงการสาย ฉ ๕ เทาเดิม   คณะอนุกรรมการฯ     มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                        ๒.๑๗ เร่ืองที่ ๑๗ คํารองที่ ๖ บริเวณ ๖.๘ บริเวณถนนโครงการสาย ฉ๕  
(บริเวณซอยสะพานขี้เหล็ก : บริเวณปากซอยหวัหิน ๙๔)  มีผูรอง ๑  ฉบับ ๑ ราย คณะ
อนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                       ๒.๑๖  เร่ืองที่  ๑๖   คํารองที่  ๖   บริเวณ  ๖.๗  บริเวณถนนโครงการ
สาย ฉ ๕  (บริเวณซอยสะพานขี้เหล็ก)  มีผูรอง ๑  ฉบับ  ๒ ราย  ขอใหคงขนาดถนน
โครงการสาย ฉ ๕ เทาเดิม   คณะอนุกรรมการฯ     มีมติเห็นควรยกคํารอง  

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๓ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ๒.๑๗ เร่ืองที่ ๑๗ คํารองที่ ๖ บริเวณ ๖.๘ บริเวณถนนโครงการสาย ฉ๕  
(บริเวณซอยสะพานขี้เหล็ก : บริเวณปากซอยหวัหิน ๙๔)  มีผูรอง ๑  ฉบับ ๑ ราย   ขอ
คัดคานถนนโครงการสาย ฉ ๕   คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคาํรอง 
                        ๒.๑๘ เร่ืองที่  ๑๘   คํารองที่ ๗  บริเวณถนนโครงการสาย ช ๑  (บริเวณ
บานบอฝาย) มีผูรอง ๑  ฉบับ ๘ ราย  คัดคานถนนโครงการสาย ช๑  คณะอนุกรรมการฯ  
มีมติเห็นควรยกคํารอง 
                       ๒.๑๙ เร่ืองที่  ๑๙   คํารองที่ ๘  บริเวณถนนโครงการสาย ฌ   (บริเวณ
ใกลทาอากาศยานหวัหนิถึงบานบอฝาย) มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๓  ราย    คดัคานถนนโครงการ
สาย ฌ    คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง   แตใหลดขนาดเขตทาง  จากเดิม  
๔๐  เมตร  เหลือ  ๓๐  เมตร 
                        ๒.๒๐ เร่ืองที่ ๒๐  คํารองที่ ๙  บริเวณถนนโครงการเสนอแนะ  (บริเวณ
ซอยประชาสามัคคี)มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๖  ราย ขอยกเลิกถนนโครงการเสนอแนะ 
คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหตามคํารอง 
                  ๓. คํารองดานการแกไขขอกําหนด จํานวน ๑  ฉบับ  ๖๗ ราย  ๑  เร่ือง   
                       บริเวณโดยรอบอางเก็บน้ําเขาเตาและบรเิวณทิศใตของหมวดการทางหวัหนิ 
มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๖๗  ราย  ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ (หมายเลข ๕)   
บริเวณทิศใตของหมวดการทางหัวหินซึ่งเดมิเปนทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่กําหนดใหใชประโยชนเพือ่กจิการอื่นไมเกนิรอยละ ๑๐ ของทีด่ินประเภทนี้แต
ละบริเวณ  ผูรองขอใหปรับแกมาเปน ไมนอยกวารอยละ ๒๕ และขอแกไขขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน(หมายเลข ๖) บริเวณโดยรอบอางเก็บน้ําเขาเตา จากเดิมที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมกีรอบและเสนทแยงสีเขยีว) ที่กําหนดให
ใชเพื่อกจิการอื่นไมเกนิรอยละ ๕ ของที่ดนิประเภทนีแ้ตละบรเิวณ  ผูรองขอใหปรับแก
เปนไมนอยกวารอยละ  ๒๕  คณะอนกุรรมการฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง                    
                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  

                  ๑.)  กรณีคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  และคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติเห็นสมควรใหยกคํารอง ๑๙ เรื่อง ใหยกคํารองแตมีเงื่อนไข
โดยแกไขใหบางสวน ๑ เร่ือง  และใหแกไขตามคํารอง  ๑   เร่ืองสอดคลองกันนั้น    คณะ
กรรมการฯ รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เสนอ 
                ๒.) ที่ประชุมพิจารณา กรณีคํารองดานการคมนาคมและขนสง เร่ืองที่    ๓ 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๔ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕ 

ขอยกเลิกถนนเดิมขยายสาย ง ๓  ขนาดเขตทาง  ๑๘  เมตร  (เดิมกวาง  ๙  เมตร)  มี

ความเห็นวา แนวถนนเดิมดังกลาว มีบานอยูอาศัยเปนหมูบานจดัสรร  ประชาชนไดรับ

ความเดือดรอนจํานวนมากหากขยายแนวถนนดังกลาวเปนขนาดเขตทาง ๑๘  เมตร  ตาม

ถนนโครงการสาย  ง ๓  และเหน็วามแีนวถนนสาธารณะที่มีอยูเดิมในบริเวณใกลเคยีง

และยงัมีการอยูอาศยัเบาบางสามารถปรับปรุงแนวถนนสาธารณะดังกลาวใชทดแทนได  

ที่ประชมุจึงมมีติเหน็ชอบใหตามคํารอง โดยยกเลิกถนนเดิมขยาย  ถนนโครงการสาย ง ๓   

ตามมตคิณะกรรมการพจิารณาดานผังเมอืงของกรมฯ  เสนอ 

มติท่ีประชุม     ๑ ) การพิจารณาคาํรองผงัเมอืงรวมเมืองหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขนัธ  
(ปรับปรุงครั้งท่ี ๒)ท่ีคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
และคณะอนุกรรมการผังเมอืงพิจารณาคาํรองฯ มีมติเห็นสอดคลอง
กัน   ท้ังกรณีใหแกไขตามคํารองและใหยกคํารองคณะกรรมการฯ มี
มติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมอืงพิจารณา
คํารองฯ เสนอ 

                         ๒) กรณีคํารองที่คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ และ 
                              คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นตางกัน  ไดแก      

คํารองดานการคมนาคมและขนสง เร่ืองท่ี ๓ คํารองขอยกเลิกถนนเดิม 
ขยาย  ถนนโครงการสาย ง ๓   คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ชอบใหตาม
คํารองโดยยกเลิกถนนโครงการสาย  ง ๓    ตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมฯเสนอ        และใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง      คํารองผงัเมืองรวมเมืองสุพรรณบรีุ  จังหวัดสุพรรณบุรี (ปรับปรุงครัง้ท่ี  ๒) 
                 ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ไดรับ
ความเห็นชอบในการปรับปรุงผังจากคณะกรรมการผังเมือง  เมื่อวันที่  ๑๕   ธันวาคม 
๒๕๔๘  แลวนาํผังไปปดประกาศ ๙๐ วันเพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ   ตั้งแต
วันที ่ ๓  มีนาคม  ๒๕๔๙  ถึงวันที ่๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  มีคํารอง  ๒  ฉบับ  ๑๕๐  
ราย  ๒  เร่ือง   โดยเปนคํารองดานการคมนาคมและขนสงทั้งส้ิน   ดังนี ้ 
              ๑.  เรื่องที่  ๑  บริเวณที่  ๑  บริเวณถนนโครงการสาย  ก ๑  (โพธ์ิพระยา -
วัดปาเลไลย  หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๘๗)   มีผูรอง   ๑   ฉบับ    ๑๒๘    ราย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๑๑/๒๕๔๙
วันที่๑๒ต.ค.๔๙
วาระที่ ๔.๒.๓      
หนา ๑๕- ๑๖ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๕ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖ 
 

 

 ขอใหยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๑  คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหตามคํารอง          
                ๒.  เร่ืองที่  ๒  บริเวณที ่๒  บริเวณตอเนื่องถนนโครงการสาย ง ๒  (บริเวณ
ตําบลทาระหัด)  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๒๒  ราย  ขอใหขุดคลองชลประทานตอเนื่องจาก
ปลายคลองสงน้ําหนึ่งอารลงมาทางดานใตจนบรรจบกับคลองทาโขลง    และกําหนด
แนวถนนโครงการตอเนื่องจากถนนโครงการสาย  ง ๒    ใหเลียบแนวคลองสงน้ํา 
รวมทั้งกําหนดแนวถนนโครงการเหนือคลองทาโขลงใหเชื่อมโยงเปนระบบ    คณะอนุ
กรรมการฯ  มีมติเห็นควรใหตามคํารอง  โดยใหนําไปปดประกาศ  ๙๐  วันอีกครั้ง 
                 เนื่องจากเปนกรณทีี่คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ และคณะ 
อนุกรรมการผงัเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมตเิหน็สอดคลองกัน  จึงเสนอคณะกรรมการฯ 
เพื่อรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว      กรณีคณะกรรมการพิจารณาดาน 

ผังเมืองของกรมฯ และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯพิจารณาคํารอง 
ผังเมืองรวมเมอืงสุพรรณบุรี ทั้ง ๒ เร่ือง  แลวมีมติใหตามคํารองสอดคลองกัน  คณะ
กรรมการฯ    จึงมีมติรับทราบและเหน็ชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ เสนอ  โดยใหนําผังบริเวณแนวถนนโครงการเพิ่มเติมที่ตอเนื่องจากถนน
โครงการสาย ง ๒   ไปปดประกาศ  ๙๐  วัน อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม การพิจารณาคาํรองผงัเมอืงรวมเมืองสพุรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   
(ปรับปรุงครัง้ที่ ๒) คณะกรรมการพิจารณาดานผงัเมืองของกรมฯ 
และคณะอนุกรรมการผังเมอืงพิจารณาคาํรองฯ มีมติเหน็สอดคลองกัน
ใหแกไขตามคาํรองท้ัง ๒ เร่ือง  คณะกรรมการฯ จึงมีมติรับทราบและ
เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ  
และใหนําผังบริเวณแนวถนนโครงการเพิ่มเติมท่ีตอเนื่องจากถนน
โครงการสาย ง ๒   ไปปดประกาศ  ๙๐ วัน อีกคร้ัง 

เร่ือง     คํารองผงัเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี   
          ๑. ผังเมืองรวมจงัหวัดเพชรบุรี ไดนําไปปดประกาศ   ๙๐  วนั  เพือ่รับคํารอง
ของผูมีสวนไดเสียฯ ตั้งแตวนัที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘   
เมื่อครบกําหนดมีคํารองทั้งส้ิน ๓๒ ฉบับ  ๕,๕๘๖ ราย  ๘ เร่ือง    เปนคํารองดานการ
ใชประโยชนที่ดิน  ๓๐ ฉบับ   ๕,๓๘๙ ราย   ๔ เร่ือง  และคํารองดานแกไขขอกําหนด 

๒ ฉบับ  ๑๙๗ ราย ๔ เร่ือง คณะกรรมการกลั่นกรองของกรมฯ และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองระดับจังหวดัพจิารณามีมติใหตามคาํรองสอดคลองกัน   ๑     เร่ือง มีความเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คร้ังที่๑๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๖พ.ย. ๔๙
วาระที่ ๔.๕         
หนา ๑๓- ๑๕ 

 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๖ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตางกนั ๑  เร่ือง และมคีวามเห็นสอดคลองกันใหยกคํารอง  ๖  เรื่อง          
                 ๒. ผลการพิจารณาคํารองไดผานการพจิารณาจากคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวม
จังหวัด   เมื่อวันที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๔๙  คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคํารอง
ของผูมีสวนไดเสียของกรมฯ เมื่อวนั ๓๐  มกราคม  ๒๕๔๙  และคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองระดับจังหวดั  เมื่อวนัที่  ๑๗   กุมภาพันธ  ๒๕๔๙ 
                ๓. ไดนาํเสนอคณะกรรมการผงัเมืองเพือ่พจิารณา จํานวน ๓ ครั้ง  คือ  การ
ประชุมคณะกรรมการผังเมืองครั้งที่ ๓/๒๕๔๙  วันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๔๙  คร้ังที่ ๔/๒๕๔๙  
วันที ่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๔๙   และครัง้ที ่๖/๒๕๔๙  วนัที่ ๒๕  พฤษภาคม๒๕๔๙  
สําหรับมติทีป่ระชุมคณะกรรมการผังเมือง  ครั้งที ่๖/๒๕๔๙  วนัที ่  ๒๕  พฤษภาคม 
๒๕๔๙  วาระที่ ๓.๓  เร่ือง  คํารองผังเมอืงรวมจังหวัดเพชรบุรี  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
                       ๑) กรณีคํารองที่ ๕ บริเวณที่ดินหมายเลข  ๒.๓  ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  มีผูรอง  ๑  ฉบับ  ๖๑๒ ราย  ขอแกไขเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  เปนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่คณะกรรมการกลั่นกรองของกรมฯ     และคณะอนุ 
กรรมการผังเมอืงระดับจังหวดั(จังหวดัเพชรบุรี) มีความเหน็ตางกนั นัน้ คณะกรรมการ
ผังเมืองเห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเสนอบางสวน   
และใหแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีมวงเปนพื้นที่สีเขียวตามคํารองบางสวน โดยใหลด
ขอบเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาบริเวณหมายเลข ๒.๓  ที่กําหนดไว
เดิมประมาณ ๒,๗๐๐ ไร  เหลือคงไวเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง)  ประมาณ ๙๕๗ ไร  หรือประมาณ ๑,๐๐๐ ไร  เฉพาะบริเวณฯพื้นที่คลังน้ํามัน
เดิมและพื้นที่ตอเนื่องและใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัเพชรบุรี  กําหนด
ขอบเขตพื้นทีอุ่ตสาหกรรมบริเวณนี้ปรับปรุงใหมตามประมาณการดงักลาว  และ
ความเหมาะสมดานเทคนิคทางวิชาการ และมอบให นายฉดับ  ปทมสูต  กรรมการ
ผังเมือง  ผูบริหารและเจาหนาที่ของกรมฯ ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่และใหความ
เห็นชอบแลวดาํเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย   ตอไป    
                      ๒) กรณีคํารองที่คณะกรรมการของกรมฯ  และคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัด(เพชรบุรี)มีความเห็นสอดคลองกันใหตามคํารองและใหยกคํารอง       คณะ 
กรรมการผังเมืองเห็นชอบตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองระดับจังหวัด      (จังหวดั
เพชรบุรี)  เสนอ      และใหดําเนนิการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.
๒๕๑๘  ตอไป      
                 ๔. จากมติคณะกรรมการผังเมืองดังกลาวขางตน กรณีคํารองที่ ๕  ใหลด       

 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๗ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 

 

ขอบเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่กําหนดไวเดิมประมาณ  
๒,๗๐๐ ไร  เหลือคงไวประมาณ  ๙๕๗ ไร หรือประมาณ  ๑,๐๐๐ ไร  เฉพาะบริเวณ
พื้นที่คลังน้ํามนัเดิมและพื้นที่ตอเนื่อง    และใหสํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืง
จังหวดัเพชรบรีุ  กําหนดขอบเขตพื้นที่ปรับปรุงใหมตามประมาณการดังกลาว  นั้น         
                 สํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัเพชรบุรี       กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่คลังน้ํามนั  และพืน้ที่ตอเนื่องใหคงเหลอืไว
เปนพืน้ที่อุตสาหกรรมไมเกนิ ๑,๐๐๐ ไร  ตามมติคณะกรรมการผังเมืองแลว    ดังนี ้
                 ดานเหนือ          ติดกับเสนขนานระยะ ๑,๖๐๐  เมตร  กับถนน  อบจ.   

เพชรบุรี  พบ.๕๐๐๑ 
                 ดานตะวันออก       ติดถนนสายทางหลวงชนบท  พบ.๔๐๒๘  ฟากตะวันตก 
                  ดานใต                   ติดถนนสาธารณะ ฟากเหนือ 
     ดานตะวันตก          ติดถนนสาธารณะ ฟากตะวันออก   
โดยมีระยะถอยรน  ๑๐๐   เมตร   เนื่องจากมีชุมชนตั้งอยูตามแนวถนน   คิดเปนพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ ๙๙๑ ไร   
                    จึงนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว กรณีคํารองของผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรี   ในคํารองที่  ๕  สํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัเพชรบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กําหนดยานการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา  (สีมวง)  บริเวณหมายเลข  ๒.๓ โดยมีพืน้ที่ประมาณ ๙๙๑  ไร  ตาม
ขอบเขตที่เสนอ ซ่ึงเปนไปตามมติคณะกรรมการฯ เดิมแลว  จึงมีมติเหน็ชอบ และให
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป 

มติท่ีประชุม      กรณีคํารองท่ี  ๕  ของผงัเมืองรวมจังหวัดเพชรบรีุ  เห็นชอบให
กําหนดยานการใชประโยชนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  
(สีมวง)  บริเวณหมายเลข  ๒.๓ พื้นที่ประมาณ ๙๙๑ ไร  ตาม
ขอบเขตที่สาํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอ  และใหดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๒๘ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

๓.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เร่ือง     คํารองผงัเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม
               ๑.  ผังเมืองรวมจงัหวัดสมทุรสงครามไดปดประกาศ ๙๐ วนั เพื่อรับคํารองของผู
มีสวนไดเสยีฯ  ตั้งแตวนัที่  ๑๙  กันยายน   ๒๕๔๘  ถึงวันที่  ๑๗   ธันวาคม  ๒๕๔๘   
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง  ๑๑๒   ฉบับ  ๑๑๒  ราย  ๑๙   เรื่อง  เปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดนิ  ๒๓   ฉบับ  ๒๓  ราย  ๓  เรื่อง    และคาํรองดานแกไขขอกําหนด  ๘๙  
ฉบับ  ๘๙  ราย  ๑๖  เร่ือง 
               ๒.  ผลการพิจารณาคํารองผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม         ผานการ
พิจารณาของ    คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด  ๒  คร้ัง  เมื่อวันที่  ๑๒ มกราคม  
๒๕๔๙ และวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๔๙   คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคํารอง
ของกรมฯ  เมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๔๙  และผานการพิจารณาของคณะอน ุ
กรรมการผังเมืองระดับจังหวดั  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ 
               ๓. นําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา ๒ คร้ัง ในการประชุม คร้ังที่ 
๖/๒๕๔๙  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๑๕๔๙   มติที่ประชุม เหน็ควรใหนําประเดน็คํารองที่
ตองพิจารณาเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในการประชุมคราวตอไป     และได
นําเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙   
มติที่ประชุม   ใหจังหวัดสมทุรสงคราม       นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  อาทิ  ขอมูลดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
และการประมงของจงัหวดั  เหตุผลความจําเปนและความเหมาะสมที่จะตองกําหนดพืน้ที่
หรือขยายพืน้ที่ประกอบการเพิ่มเติม    รวมทั้งขอกําหนดเกีย่วกับการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยูอาศัย และการกําหนดการใชประโยชนที่ดนิสองขางถนนพระราม ๒  เปนตน  
และใหประมวลขอมูลดังกลาวนาํเสนอ      เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ
ผังเมืองอีกครั้ง รวมทั้งคํารองบริเวณอืน่ที่ยงัมิไดนําเสนอดวย 
                 ๔.  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมทุรสงครามไดจัดทําสรปุขอมูล
ประกอบการพิจารณาคํารองผังเมืองรวมจงัหวัดสมุทรสงครามนําเสนอเพิ่มเติม   โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ  ไดแก                
                       ๔.๑ ขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาในการกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินบริเวณ  Ramsar  Sites 
                       ๔.๒ ขอมูลดานการประกอบกจิการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนือ่งกับการเกษตร
และการประมง 
                       ๔.๓   เหตุผลความจําเปนในการขอใหกําหนดเปนโซนอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและการประมง 

คร้ังที่๑๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๖พ.ย. ๔๙ 
วาระที่ ๔.๖         
หนา ๑๕- ๑๙ 
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                       ๔.๔   เปรียบเทียบขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยของ
ขอกําหนดเดิมและขอกําหนดใหม 
                     ๔.๕ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง  (สีฟา)  เปนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  (สีเขียว)  ในบริเวณสองฟากถนน  ทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๓๕  
(ถนนพระราม ๒) 
                ๕.จงึนําเสนอคํารองผังเมืองรวมจังหวดัสมุทรสงคราม จํานวน  ๑๑๒ ฉบับ   
๑๑๒  ราย  ๑๙  เร่ือง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองของกรมฯ  และ
คณะอนกุรรมการผังเมืองระดับจังหวัด     มีความเห็นตางกัน  ๘  เร่ือง  มีความเห็น
สอดคลองกันใหตามคํารอง  ๑  เร่ือง  และมีความเหน็สอดคลองกันให   ยกคํารอง ๑๐ 
เร่ือง  โดยมีรายละเอียดตามแบบสรุปคํารอง ๒  ที่แนบประกอบวาระการประชุม   
                 สําหรับกรณีคํารองที่คณะกรรมการกลั่นกรองของกรมฯ   และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองระดับจังหวดั  มีความเห็นตางกัน   จํานวน  ๘ เร่ือง   ดังนี ้
                     เร่ืองที่ ๑  คํารองบริเวณที ่๑  บริเวณการใชประโยชนที่ดนิประเภทตาง ๆ 
ที่กําหนดขอหามเรื่องความสูง  ผูรอง ๑๓ ฉบับ ๑๓ ราย ขอใหยกเลิกการกําหนดความ
สูงของการกอสรางอาคารในทุกพื้นที่ของการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว)ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)  และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและการประมง (สีฟา)    
                คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ เห็นควรใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในระยะ
๑๐๐  เมตร จากริมฝงแมน้ําแมกลอง  คลองบางนกแขวก  คลองบางนอย  คลองแมกลอง  
คลองแควออม  คลองวัดประดู  คลองอัมพวา    คลองผีหลอก  คลองประชาชมชื่น   
คลองบางเรือหัก    คลองบางจะเกร็ง   คลองมอบลดั       คลองขุดดอนจั่น   คลองยี่สาร
และชายฝงทะเลเมื่อวัดจากระดับน้ําทะเลสูงสุด การกอสรางอาคารใหมีความสูงไม
เกิน ๑๕ เมตร 
                 คณะกรรมการกลัน่กรองของกรมฯ     มีมติเห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  กรณีการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น เปน  “การใชประโยชนที่ดนิที่ไมใชอาคารขนาดใหญหรืออาคาร
สูง”  สวนที่ดนิประเภทอื่น ใหคงเปนไปตามขอกาํหนดเดิม  คือ การใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การกอสรางอาคารใหมีความสูงไมเกิน 
๑๕   เมตร   ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว)   การใชประโยชนทีด่ินเพื่อกจิการอื่น  การกอสรางอาคารใหมีความสูงไมเกิน
๙  เมตร   และในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  ๙ เมตร   และ  
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ในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง (สีฟา) การ
ใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหมีความสูงไมเกิน ๙ เมตร  โดยเหตุผลเนือ่งจาก
จังหวดัสมุทรสงครามมวีิสัยทัศนที่จะพัฒนาใหเปนศนูยกลางทางการพกัผอน และการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางลําคลอง 
                 คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด มีมติเห็นควรใหเปลี่ยนแปลง  
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝงแมน้ําแมกลอง  
คลองบางนอย  คลองแมกลอง  คลองแควออม  คลองวัดประดู  คลองอัมพวา  คลอง
ผีหลอก  คลองประชาชมชื่น  คลองบางเรือหัก  คลองบางจะเกร็ง  คลองมอบลัด  คลอง
ขุดดอนจั่น   คลองยี่สาร   และชายฝงทะเลเมื่อวัดจากระดับน้ําทะเลสูงสุด การกอสราง
อาคารใหมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร สําหรับในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและการประมง (สีฟา) การใชประโยชนที่ดนิเพือ่กอสรางอาคารใหมีความ
สูงจากเดิมที่กาํหนดไวไมเกนิ ๙ เมตร  เปลี่ยนเปนไมเกนิ  ๑๒  เมตร  โดยเหตุผลเพราะ
จังหวดัสมุทรสงครามมีวิถีชีวิตแบบชนบท มีความผูกพันกับการเกษตรชายทะเล  
และริมฝงแมน้าํลําคลอง  หากกอสรางอาคารที่มีความสูงมาก ๆ จะทําใหเสียทัศนียภาพ
ในการมองเหน็  อาจสงผลเสียตอการทองเที่ยวของจังหวัด 

 มติท่ีประชุม  เนื่องจากคํารองผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนหลาย 
เร่ือง และไดมี ผูเขารวมชี้แจงโดยการนาํของผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม  ซ่ึงแสดงความคิดเห็นวา  ในภาคประชาชนมี
ความคิดเห็นท่ีขัดแยงสองฝายมีท้ังฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
กับผงัเมืองรวมจังหวดัสมุทรสงครามทีป่ดประกาศ  ๙๐  วัน   จึงมี 

                                คํารองในหลายประเด็น   ฉะนั้น เพื่อใหไดขอยุติโดยความสมานฉันท
รวมกัน  จึงขอใหผูวาราชการจังหวดัสมุทรสงครามนําเรือ่งนีก้ลับไป
พิจารณาเพื่อรับฟงความเห็นของประชาชนทั้งฝายท่ีเห็นดวยและไม
เห็นดวย  ทุกฝาย  ทุกกลุม  รวมท้ังขอรองเรียนหลังจากครบกําหนด
ปดประกาศ ๙๐ วันดวย เพื่อใหไดขอตกลงในระดบัจังหวัดใหเรียบรอย
กอน  และเม่ือคณะอนุกรรมการผงัเมืองระดับจงัหวดั  (จังหวัด
สมุทรสงคราม)  พิจารณารวมกับภาคประชาชนดังกลาวไดขอยตุิ
รวมกันประการใดใหนาํเสนอคณะกรรมการผงัเมืองโดยเรว็  
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๓.๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง     ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน   จังหวัดสุราษฎรธานี  
            ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน  จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผังเมือง  เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม  ๒๕๔๙  แลวนําไปปดประกาศ  ๙๐  วัน  เพื่อ
รับคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ  ตั้งแตวันที ่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ถึงวันที่  ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๔๙  มีคํารองทั้งหมด  จํานวน  ๑๑  ฉบับ ๘  ราย  เปนคํารองที่ยื่นภายใน
กําหนดเวลาปดประกาศ  ๙๐  วัน  จํานวน  ๔  ฉบับ  ๘  ราย  และเปนคํารองที่ยืน่เกิน
กําหนดเวลาปดประกาศ  ๙๐  วัน  จํานวน  ๗  ฉบับ  ๖  ราย  ดังนี ้
                   ก.  คํารองที่ยื่นภายในกําหนดเวลาปดประกาศ  ๙๐  วัน  มีผูรองจํานวน ๔ 
ฉบับ ๘  ราย  ๒๕  เร่ือง  จาํแนกเปนคาํรองดานการใชประโยชนที่ดนิ  ๑  ฉบับ  ๕ ราย  ๑  
เร่ือง  คํารองดานการคมนาคมและขนสง  ๓  ฉบับ  ๘  ราย  ๖  เรื่อง  และคํารองดานการ
แกไขขอกําหนด  ๒  ฉบับ  ๕  ราย  ๑๘  เร่ือง  
                   ข.  คํารองที่ยื่นเกินกําหนดเวลาปดประกาศ  ๙๐  วัน  มีผูรองจํานวน  ๗  
ฉบับ  ๖  ราย  ๒๒  เรื่อง  เปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดินจํานวน  ๓  ฉบับ  ๓  ราย
๕  เรื่อง  คํารองดานการคมนาคมและขนสง  จํานวน  ๖  ฉบับ  ๕  ราย  ๕  เร่ือง  และ
ดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  จํานวน  ๕ ฉบับ   ๕  ราย  ๑๒  เร่ือง 
               คณะอนุกรรมการผงัเมืองพิจารณาคํารองของผูมสีวนไดเสียฯ ไดมกีารประชุม 
คร้ังที่  ๗/๒๕๔๙  วันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙  พิจารณาคํารองผังเมืองรวมชุมชน
เกาะแตน    จังหวัดสุราษฎรธานี    สรุปมติคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ  ดังนี ้
                 กรณีคํารองที่ยื่นภายในกําหนดเวลาปดประกาศ  ๙๐  วัน  จํานวน  ๔  ฉบับ 
๘  ราย  ๒๕  เร่ือง  คณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มีมติใหตามคํารอง  ๓  เร่ือง  ไดแกเร่ือง 
ที่  ๒.๒ เร่ืองที่  ๓.๔  และเรื่องที่  ๓.๙ นอกนั้นยกคํารองทั้งหมด  ๒๒  เร่ืองกรณีคํา
รองที่ยื่นเกนิกาํหนดเวลาปดประกาศ  ๙๐  วนั  ผูรอง  ๗  ฉบับ  ๖  ราย  ๒๒  เร่ือง   
คณะอนกุรรมการผังเมืองฯ มีมติยกคํารองทั้ง  ๒๒ เร่ือง 
                คํารองดานการคมนาคมและขนสง ขอ  ๒.๒  เร่ืองที่  ๒  ผูรอง ๒  ฉบับ ๗ 
ราย ขอยกเลิกถนนโครงการ  (ทางเดินเทา)  สาย ก ๓   และ ก ๔  หรือเปลี่ยนแนวไปอยู
ระหวางแนวเขตแปลงที่ดินของแตละเจาของแปลงที่ดิน (แปลงที่ดินของนางรฎัใจ  
สรอยโมรา  กับนายสุรพงษ   วิริยานนท) 
             คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ มีมติยกคาํรอง โดยใหคง
แนวถนนโครงการ  (ทางเดนิเทา) สาย ก ๓  และ ก ๔ คงเดิมตามที่ปดประกาศ  ๙๐  วัน  
เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม 
                  คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติใหตามคํารอง     โดยใหลด 

ครั้งที่๒/๒๕๕๐ 
วันที๘่ก.พ.๕๐ 
วาระที๔่.๔ 
หนา ๑๐ - ๑๒ 
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(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวถนนโครงการ (ทางเดินเทา) สาย ก ๓  และ ก ๔  ใหเหลือเพียงเสนทางเดียว ขนาด
เขตทาง  ๖  เมตร  และใหยายแนวถนนโครงการ (ทางเดินเทา) ไปอยูตรงแนวตะเข็บ 
แปลงที่ดินในบริเวณพื้นที่คํารอง โดยเหตุผลเพ่ือใหมีโครงขายสายรองเชื่อมระหวาง 
โครงขายสายหลักสาย ข ๑  กับ  สาย  ข ๒  (สายเลียบชายหาด)  บริเวณหวยบางตาทุม 
เปนถนนที่ชวยอํานวยความสะดวกการเดนิทางสัญจรไปมาระหวางพืน้ที่ชายหาดกบั
พื้นที่ดานในของเกาะ   และเปนเสนทางลงสูชายหาดเปนการเปดพื้นที่ใหประชาชน
และนักทองเที่ยวมีทางลงสูชายหาด  แนวถนนสาย ก ๓  และ ก ๔ เดิม  อยูใกลกันมาก
โดยมีหวยบางตาทุมคัน่กลางบางสวนเทานัน้  สมควรลดเหลือเสนทางเดียว  และเพื่อลด
ผลกระทบของผูรองในการเสียสละที่ดินเปนพื้นที่ถนนโครงการเพื่อประโยชนตอ
สาธารณะอยางเทาเทียมกัน 
                   คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    

๑. กรณีคํารองดานการคมนาคมและขนสง  ขอ  ๒.๒  เร่ืองที่  ๒  ที่คณะ 
กรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯใหยกคํารอง  และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ ใหแกไขตามคํารอง     ที่ประชุมเห็นชอบใหแกไขตามคํารอง  ตามมติ
คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
                    ๒.   สําหรับกรณีคํารองที่คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
และคณะ อนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเหน็สอดคลองกันใหตามคํารอง 
และยกคํารองรวมทั้งคํารองอื่นๆที่คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ใหยกคํารอง   
ที่ประชุมเห็นชอบตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯเสนอ  และให
ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม         ๑. กรณีคํารองดานการคมนาคมและขนสง  ขอ  ๒.๒   เร่ืองท่ี  ๒   
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯใหยกคํารอง  และ   
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  ใหแกไขตามคํารอง 

                              ท่ีประชุมเห็นชอบใหแกไขตามคํารองตามมตคิณะอนุกรรมการ          
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 

                              ๒.สําหรับกรณีคํารองท่ีคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของ
กรมฯ และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯมีความเห็น
สอดคลองกันใหตามคํารอง   และยกคํารองรวมทั้งคํารองอ่ืนๆ  ท่ี 

                            คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ใหยกคํารองท่ีประชุม  
ประชุมเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๓๓ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

๓.๙ เร่ือง       ผังเมืองรวมเมืองแพร  จังหวัดแพร  (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒) 
                คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสยีฯไดมีการประชมุ
คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที ่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๐  เพื่อพิจารณาคํารองผังเมืองรวม
เมืองแพร   จังหวัดแพร  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้
                รางผังเมืองรวมเมอืงแพร  จังหวัดแพร  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  เมื่อวันที่  ๒๒   มิถุนายน  ๒๕๔๙  แลวนําไปปด
ประกาศ ๙๐ วนั  เพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ  ตั้งแตวันที ่ ๑๔  กันยายน   ๒๕๔๙  
ถึงวันที ่ ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๔๙   เมื่อครบกําหนดปรากฏวา  มีคํารอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  
โดยเปนคํารองดานการแกไขขอกําหนด  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
                ประเด็นคํารอง ผูรอง  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
การใช ประโยชนที่ดิน  ริมฝงแมน้ํายมในเรื่องการกําหนดใหมีที่เวนวางตามแนวขนาน
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  จากเดิมกาํหนด ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค  เปลี่ยนเปน      ไมนอยกวา  
๑๐  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 
                  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองแพร      มีมติเห็นควรเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินตามคํารอง  โดยใหมทีี่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ํายม  เปนไมนอยกวา  ๑๐  เมตร    เพื่อรักษาสภาพลําน้ํายม  ซ่ึงเปนแมน้ําสาย
หลักของจังหวัด 
                 คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  มีมติเห็นควรใหเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินใหมีที่เวนวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ํายม  เปนไมนอยกวา  ๑๐  เมตร 
                  คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติเห็นควรใหแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํายมในเรือ่งการกําหนดใหมีที่เวนวางตามแนวขนาน
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  จากเดิมกาํหนดไวไมนอยกวา ๖  เมตร  เปลี่ยนเปนไม
นอยกวา ๑๐  เมตร  ดวยเหตุผลเพื่อรักษาสภาพแมน้ํายมซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของ
จังหวดัแพร   ปองกันการบกุรุกเขาไปทําประโยชนในพื้นที่ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํายม 
จะชวยกันพื้นที่ไวสําหรับปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองฝงแมน้ํายมเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ของจังหวดัแพร     เพื่อใหขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํายมมีที่วางตาม
แนวขนานริมฝงแมน้ํายมสอดคลองกับขอกําหนดของผังเมืองรวมจังหวัดแพร   และเพื่อ
เปนการปองกันชีวิตและทรัพยสินของราษฎรในพื้นที่ริมฝงแมน้ํายมจากอุทกภัยท่ีจะ
เกิดขึ้นเปนประจําทุกป                  

ครั้งที่๓/๒๕๕๐ 
วันที ่๘ ม.ีค.๕๐ 
วาระที ่๔.๓ 
หนา ๑๐ - ๑๓ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๓๔ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรุป ดังนี้ 
                ๑.  คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตวา  ผูรองมไิดเปนเจาของที่ดนิทั้งหมดตลอดริม
แมน้ํายมทั้งสองฝง  แตรองขอใหเปล่ียนขอกําหนดตลอดแนวแมน้ํายม  จะทําให
กระทบสิทธิของเจาของผูครอบครองที่ดินรายอื่นทั้งจังหวัดจะเห็นดวยหรือไม   คณะ
กรรมการฯ       จึงพิจารณาไมไดเพราะผูรองไมมีสวนไดเสียโดยตรงในที่ดินริมฝง
แมน้ํายมทั้งหมด 
               ๒.  คณะกรรมการฯ พิจารณาเหน็วาในหลักการควรกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินบริเวณริมฝงแมน้ํายมใหสอดคลองกับผังเมืองรวมจังหวดัแพร  โดยกําหนดใหมีที่
เวนวางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํายม  ไมนอยกวา  ๑๐  เมตร    เพื่อรักษาสภาพแมน้ํายม  
เปนการกนัพื้นที่ไวสําหรับปรับปรุงภูมิทศัน  และจะชวยปองกนัอุทกภยับริเวณริมฝง
แมน้ํายม  ตามที่โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดแพรช้ีแจงใหขอมูลตอที่ประชุม  และ
เห็นสมควรใหนําขอกําหนดที่เปลี่ยนแปลงไปปดประกาศ  ๙๐  วันอีกครั้ง 
              ๓.    คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว มีมต ิ
                       ๓.๑ เนื่องจากผูรองเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพยีงสวนหนึ่งของบริเวณ
ริมฝงแมน้ํายม  แตรองขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินริมฝง
แมน้ํายมตลอดทั้งสาย  จะกระทบสิทธิของบุคคลอื่น  จึงไมรับพิจารณา 
                      ๓.๒   คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นวาผังเมืองรวมจังหวัดแพรกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  คลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนว 
ขนานริมฝงแมน้ํา  คลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๐ เมตร  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา   หรือการสาธารณูปโภคประกอบกับเหตุผลตามความเห็น
ของคณะอนกุรรมการผังเมอืงฯ  จึงเหน็สมควรใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ิน
ริมฝงแมน้ํายมของผังเมืองรวมเมืองแพร   จังหวดัแพร  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)    จากเดมิ
กําหนด  .ใหมพีื้นที่เวนวางไมนอยกวา  ๖  เมตร  เปนไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  และใหนํา
ขอกําหนดทีเ่ปลี่ยนแปลงดงักลาวไปปดประกาศ    ๙๐  วันอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม      ๑.เนื่องจากผูรองเปนผูมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินสวนหนึ่งของบริเวณริมฝง
แมน้าํยม แตรองขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชน
ท่ีดินริมฝงแมน้ํายมตลอดทั้งสายจะกระทบถึงสิทธิของบุคคลอ่ืน  
คณะกรรมการผังเมืองจึงไมรับพิจารณา 

                           ๒.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นวาผังเมืองรวมจังหวัดแพร  
กําหนดการใชประโยชนท่ีดินริมฝงแมน้ํา  คลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๓๕ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ใหมีท่ีวางตามแนวขนานรมิฝงแมน้ํา   คลอง   หรอืแหลงน้าํสาธารณะ 
ไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้าํ    
หรือการสาธารณูปโภคประกอบกับเหตุผลเพื่อเปนการรักษาสภาพ 

                              แมน้าํยม  การกันพื้นท่ีบริเวณสองฝงแมน้ํายมสาํหรับปรับปรงุภูมิทัศน  
และเปนการปองกันผลกระทบจากอุทกภยับริเวณพืน้ท่ีริมฝงแมน้ํายม    
จึงมีมติใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไขปรับปรุงขอกําหนด 

                            ผังเมืองรวมเมืองแพร   จังหวัดแพร  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒) โดยแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินริมฝงแมน้าํยมใหมีพืน้ท่ีวางตามแนว 

                             ขนานตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําจากเดิมกําหนดไมนอยกวา  ๖     
เมตร  เปล่ียนเปน ไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้าํหรือการสาธารณปูโภค   และใหนาํขอกําหนด
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินริมฝงแมน้าํยมดงักลาว
ไปปดประกาศ  ๙๐  อีกคร้ัง 

เร่ือง     ผงัเมืองรวมชมุชน  กม. ๕  จังหวดัประจวบคีรีขนัธ  
                ผังเมืองรวมชุมชน  กม.๕  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนผังพื้นที่เปดใหม 
ดําเนินการวางผังเมืองรวมเปนครั้งแรก  ผานขั้นตอนตามกระบวนการวางผังมาโดย 
ลําดับและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  เมื่อวนัที่  ๑๒  ตุลาคม 
๒๕๔๙  แลวนําไปปดประกาศ  ๙๐  วัน  เพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสียตั้งแตวันที่ 
๔  มกราคม  ๒๕๕๐  ถึงวนัที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๐  เมือ่ครบกําหนดปรากฏวามีคํารอง
จํานวน  ๒  ฉบับ  ๒๓๘  ราย  ๒  เรื่อง  เปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน  ๑  ฉบบั  
๒๓๗ ราย  ๑  เร่ือง  คํารองดานขอกําหนด  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ๑  เรื่อง 
          ๑. คํารองดานการใชประโยชนทีด่ิน      จํานวน  ๑  ฉบับ  ๑๒๗ ราย  ผูรอง 
ไดแก  นางรุงทิพย  ใจใหญ  และพวก  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๓  ใหเปนที่ดินประเภท 
ที่สามารถประกอบกิจการในลักษณะของโรงแรม  รีสอรท   และบานพกัตากอากาศได 
               ความเหน็คณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ คณะกรรมการพจิารณาดานผังเมอืงของ
กรมฯ   และคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มคีวามเห็นสอดคลองกนัทั้งหมด  
มีมติเหน็ควรยกคํารอง  โดยใหคงการใชประโยชนที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขยีว)  บริเวณหมายเลข  ๔.๑๓  ไวตามรางผังเมืองรวมฯ เดิม   เนื่องจากบริเวณคํารอง 
เปนพื้นที่ชายหาดที่สวยงามเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาควรอนุรักษใหเปน 
ส่ิงแวดลอมที่ดีของชุมชน  บริเวณนี้ทองถ่ินมีแผนพัฒนาเปนเขตสงเสริมการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ 
วันที ่๖ ม.ิย.๕๐ 
วาระที ่๔.๒ 
หนา ๑๓ - ๑๕ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๓๖ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเศรษฐกิจของชุมชนเปนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเที่ยวจําเปนตอง
ควบคุมและจํากัดขนาดของอาคารและความสูงของอาคารไวเพื่อความเปนระเบียบ 
สวยงามและปองกันมิใหมีผลกระทบตอกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว   ทั้งนี้ 
บริเวณพืน้ที่คาํรองสามารถใชประโยชนทีด่ินเพื่อประกอบกิจการโรงแรม  รีสอรท   และ 
บานพกัตากอากาศไดตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิเพื่อกิจการอืน่ไมเกนิรอยละ 
สิบของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในแตละบริเวณที่ไมใชประเภทอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ    
              คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ เสนอใหยกคํารองโดยคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  (สีเขียว) บริเวณหมายเลข  ๔.๑๓ ไวตามรางผังเมืองรวมชุมชน  กม.๕  
จังหวัดประจวบคีรีขันธตามเดิม 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอให

ยกคาํรอง   โดยคงการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข  ๔.๑๓   ไวตามรางผงัเมืองรวมชุมชน  กม.๕  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ     ตามเดิม 

                  ๒. คํารองดานขอกําหนด    จํานวน  ๑  ฉบบั  ๑  ราย  ๑  เร่ือง ผูรองไดแก  
บริษัทเพลินพัฒนแลนด จํากัด  โดยนางสาววชรินทร  พงศไพโรจน  รองขอแกไข
ขอกําหนด  ๒  ประเด็น  คือ 
         ๒.๑ขอแกไขขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  (สีเขียว)  ใหประกอบกิจการการทองเที่ยวเปนกิจกรรมหลัก 
                      ๒.๒ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ 
เกษตรกรรม  (สีเขียว)  ในขอหามการอยูอาศัยหรือการประกอบพาณิชยกรรมประเภท

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  โดยขอแกไขเปนหามประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ

เพื่อใหสามารถสรางอาคารขนาดใหญได          

                ความเห็นคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
ของกรมฯ  และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกันทั้งหมด  
มีมติเห็นควรยกคํารอง  โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  (สีเขียว) ไวตามรางผังเมอืงรวมฯ เดิม   เนือ่งจากบางสวนของพื้นที่คาํรอง
เปนพืน้ทีช่ายหาดที่สวยงามเปนทรัพยากรที่มีคุณคาควรอนุรักษใหเปนสิ่งแวดลอมทีด่ี
ของชุมชน นโยบายการพัฒนาประเทศมุงหมายใหประเทศไทยเปนครัวอาหารโลก  

 
 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๓๗ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑๑ 

สมควรตองรักษาพืน้ทีเ่กษตรกรรม  บริเวณนี้ทองถ่ินมีแผนพัฒนาเปนเขตสงเสริม
การทองเที่ยวและเศรษฐกจิของชุมชนเปนพืน้ที่มีศักยภาพ  ในการพัฒนาดานการทองเทีย่ว 
จําเปนตองควบคุมและจาํกดัขนาดของอาคารและความสูงของอาคารไวเพื่อความเปนระเบยีบ
สวยงามและปองกันมิใหมีผลกระทบตอกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินบริเวณนี้ซ่ึงมีขอหามการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญในพื้นที่สีเขยีวนัน้มีความเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่  ทั้งนี้
บริเวณพื้นที่คํารองสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรม รีสอรท  
และบานพักตากอากาศไดตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นไมเกินรอยละ
สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณทีไ่มใชประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผัง
เมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ  ใหยกคํารองโดยคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)ไวตามรางผังเมืองรวมชุมชน  กม.๕  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธตามเดิม  และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

 มติท่ีประชุม     เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ   เสนอ 
                         ใหยกคํารอง  โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบท

และเกษตรกรรม  (สีเขียว)     ไวตามรางผังเมืองรวมชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธตามเดิม  และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป          

เร่ือง        ผงัเมอืงรวมชุมชนพานทอง – หนองตําลึง  จังหวัดชลบุรี 
                คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสยีฯไดมีการประชุม
พิจารณาคํารองผังเมืองรวมชมุชนพานทอง - หนองตาํลึง  จังหวัดชลบรีุ ในการประชุม
กม.๕  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐  เมือ่วนัที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐   สรุปผลการประชุมพิจารณา
คํารอง  ดังนี้ 
               ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง  จงัหวัดชลบุรีไดรับความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๙  แลวนาํไปปดประกาศ  
๙๐  วัน   เพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสีย ตั้งแตวันที ่๒๕ ธันวาคม  ๒๕๔๙ ถึงวันที่  
๒๔  มีนาคม ๒๕๕๐ มีคํารอง  ๒   ฉบับ  ๒   ราย  ๒   เร่ือง    โดยเปนคํารองดานการ
แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินทั้งสิ้นคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของ
กรมฯ   และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ พิจารณาแลวมีมติใหยกคํารอง
สอดคลองกันทั้ง   ๒   เร่ือง    รายละเอียดดังตอไปนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ 
วันที๑่๒ ก.ค.๕๐ 
วาระที ่๔.๒.๑ 
หนา ๑๐ - ๑๒ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๓๘ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ๑.  เรื่องที่ ๑ (จํานวน ๑ ฉบับ  ๑  ราย) 
 - บริเวณที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หมายเลข ๕.๑๙ 

 มีผูรองไดแก   นายธวัช  สากร  ขอใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในขอ ๑๐ (๘) และ (๙)ซ่ึงเปนขอหามการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังนี้     
                      (๘)การอยูอาศยัหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว 
เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพืน้ที่ไมเกิน
รอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
                      (๙)   การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
คณะอนกุรรมการฯ มีมติ เหน็ควรยกคํารอง    

                   ๒.  เรื่องที่ ๒ (จํานวน ๑  ฉบับ  ๑  ราย) 
                          -บริเวณที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) หมายเลข ๕.๒๐  
มีผูรองไดแก   นายสมยศ พรมภักษร ขอใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  ในขอ ๑๐ (๖) , (๗) , (๘) และ (๙) ซ่ึงเปนขอ
หามการใชประโยชนทีด่ินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังนี้   

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนการจัดสรรทีเ่ปน
สวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดนิเพื่อการอยูอาศัย   และมีพื้นที่ไมเกนิรอยละสิบของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

 (๗)  การอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๘)  การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือ ตกึแถว  

เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นทีไ่มเกิน
รอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
  (๙)  การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
คณะอนกุรรมการฯ มีมติ เหน็ควรยกคํารอง    
                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ
ใหยกคํารองท้ัง  ๒  เร่ือง  โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) ไวตามรางผงัเมืองรวม
ชุมชนพานทอง – หนองตําลงึ  จังหวัดชลบรีุ ตามเดิมและใหดําเนิน 

                           การตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๓๙ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

๓.๑๒ เร่ือง       คํารองผงัเมืองรวม จังหวัดนราธิวาส 
              ผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาสไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
เมื่อวันที ่ ๘   กันยายน  ๒๕๔๘  แลวนําไปปดประกาศ  ๙๐  วัน คร้ังที ่๑ เพื่อรับคํารอง
ของผูมีสวนไดเสีย ตั้งแตวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๔๘  ถึงวันที ่๒๐  ธันวาคม ๒๕๔๘   
ซ่ึงปรากฏวาเมื่อครบกําหนดปดประกาศ ๙๐ วันแลวไมมีคํารอง   และไดเสนอคณะ 
กรรมการผังเมืองเพื่อทราบแลวเมื่อวันที่   ๙  กุมภาพันธ   ๒๕๔๙  แตจังหวัดนราธิวาสได
ขอทบทวนมติคณะอนกุรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เพื่อใหกําหนดพื้นที่บริเวณบาน
ฮูแตทูวอ    ตําบลโคกเคียน   จังหวัดนราธิวาส ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา เพิ่มขึ้นอีก  ๑  บริเวณ   เพื่อรองรับการจัดตั้งนิคม/เขตอุตสาหกรรมของ
จังหวัดนราธิวาสเพิ่มจากเดิมที่กําหนดไวแลว ๒ บริเวณ    โดยเปนพื้นที่  ๒  ฟากของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๓๖  ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดนําเสนอคณะ 
กรรมการผังเมอืงพจิารณาแลว   ใหความเหน็ชอบเมื่อวนัที่ ๗  กันยายน ๒๕๔๙   และให
นําไปปดประกาศ ๙๐ วันอีกครั้ง  ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองไดปดประกาศ  ๙๐  วัน 
คร้ังที่  ๒  ตั้งแตวันที ่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๐  ถึงวันที่  ๒๒  เมษายน   ๒๕๕๐ เมื่อ
ครบกําหนด       มีคํารอง ๑๙ ฉบับ ๑๗ ราย ๑๘ บริเวณ  ๓ เร่ือง โดยเปนคํารองดาน
การใชประโยชนที่ดินทั้งส้ิน     คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคํารองของกรมฯ   
และคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดของจังหวัดนราธิวาสพิจารณาแลวมีมติ 
ใหยกคํารองสอดคลองกันทัง้  ๓  เร่ืองดังตอไปนี ้
                     เร่ืองที่  ๑  (บริเวณที่ ๑- ๙) 
                          - บริเวณที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว)  หมายเลข  ๓.๒  
มีผูรองจํานวน  ๙   ฉบับ  ๘  ราย  ๙  บริเวณ  ขอใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิ
จากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา (สีมวง)   คณะอนุกรรมการฯ มีมติ เห็นควรยกคํารอง 
                      เร่ืองที่  ๒   (บริเวณที่ ๑๐ - ๑๗ , ๑๙.๑ – ๑๙.๘) 
                           -  บริเวณทีด่ินประเภทชมุชน  (สีชมพู)  หมายเลข ๑.๕  และ ๑.๗ มี 
ผูรองจํานวน ๙  ฉบับ ๘  ราย  ๘ บริเวณ  ขอใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิจาก
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
คณะอนกุรรมการฯ มีมติ เหน็ควรยกคํารอง 
                       เรื่องที่  ๓  (บริเวณที่ ๑๘) 
                                - บริเวณที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)  หมายเลข ๕.๑  มีผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ บริเวณ  ขอให  

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ 
วันที่๑๒ก.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๒.๒ 
หนา ๑๒ - ๑๕ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๐ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดนิประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สี 
ขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา(สีมวง)
คณะอนกุรรมการฯ มีมติ เหน็ควรยกคํารอง 
                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา                        
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว        เห็นชอบตามมติคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองระดับจังหวดัของจังหวัดนราธิวาสเสนอใหยกคํารองทั้ง  ๓  เรื่อง  โดยคงการใช
ประโยชนที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทชุมชน  (สีชมพู)  
และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)  
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาสตามเดิม    และใหดําเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดของจังหวัด 
                         นราธิวาสเสนอใหยกคํารองท้ัง ๓  เร่ือง  โดยคงการใชประโยชน ท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว)  ท่ีดินประเภทชุมชน  (สีชมพู)  
และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม(สีขาวมกีรอบและเสน
ทแยงสีเขียว) ไวตามรางผังเมืองรวมจงัหวัดนราธิวาสตามเดิมและให
ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง         ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี   
                (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒)   
                    ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง     จังหวดัชลบุรี  
(ปรับปรงุครั้งที่ ๒)ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวนัที่ ๑๑ มกราคม  
๒๕๕๐  แลวนําไปปดประกาศ  ๙๐  วนั  เพื่อรับคํารองของผูมีสวนไดเสียตั้งแตวันที ่ 
๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๐  ถึงวนัที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐  มีคํารองจํานวน  ๘  ฉบบั  ๘  
ราย  ๔  เรื่อง  โดยแยกเปนคาํรองดานการใชประโยชนทีด่ิน  จํานวน  ๘  ฉบับ  ๘  ราย  
๓ เร่ือง  และเปนคํารองดานการแกไขขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดนิจํานวน  ๑  ฉบับ  
๑  ราย  ๑  เรื่อง  ดังตอไปนี ้
 ก. คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน  (จํานวน  ๓  เร่ือง) 
  เร่ืองที่  ๑  (คํารองบริเวณที่  ๑) 
                           -  บริเวณทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หมายเลข ๖.๓   
มีผูรองจํานวน  ๖  ฉบับ  ๖  ราย  ไดแก  ๑)  บริษัท   สหวริิยาเรียลเอสเตทเซลส  จํากัด   
๒)  บริษัทโตโยคอนสตรัคช่ัน  จํากัด          ๓)  บริษัท   อาเซี่ยนคอมมอดิตี้  จํากัด            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ 
วันที่๑๔ก.ย.๕๐ 
วาระที่ ๕.๒.๑ 
หนา ๑๖ - ๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๑ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔)  บริษัทมหานครเอสเตท  จํากัด  ๕)  บริษัทเวิลดเซ็นเตอรแมนเนจเมนท  จํากัด  
๖) บริษัทสหพนาสรรค  จํากัด  ขอแกไขการใชประโยชนที่ดิน  จากที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) บริเวณหมายเลข  ๖.๓  (บางสวน)  เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม และคลังสินคา  (สีมวง) 
                คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติเห็นควรยกคํารอง  โดยใหคง
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข  ๖.๓ 
ไวตามที่รางผงัเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก 
                 ๑)พื้นที่ตามคํารองไมเหมาะสมเปนพื้นที่อุตสาหกรรมเพราะเปนที่ลุมและอยู
ใกลชุมชน  ซ่ึงการถมดินเพื่อปรับพื้นที่จะสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาน้ําทวมชมุชน
ใกลเคียงไดในอนาคต 
                 ๒) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน      และเหล็กครบวงจรที่ผูรองจะดําเนินการเปน 
อุตสาหกรรมทีค่วบคมุมลพษิไดยาก  ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบดานมลพษิและสิ่งแวดลอม
ตอชุมชนใกลเคียง  รวมทัง้กระทบถึงคณุภาพน้าํในหวยบานนาทีไ่หลลงสูทะเลตอไปดวย 
                 ๓)  การประกอบกิจการอุตสาหกรรมของผูรอง ไมสอดคลองกับทําเลที่ตั้ง
บริเวณพืน้ที่ตามคํารอง    ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียงในเรื่องของ
ปญหาน้ําทวมและปญหามลภาวะตอส่ิงแวดลอม 
                 ๔) ผูรองสามารถใชประโยชนทีด่ินเพื่อกอสรางคลังสินคาสําหรับเก็บรวบรวม
และกระจายสนิคาไดตามเจตนารมณที่แทจริงของผูรองไดอยูแลว  ในรอยละของกิจกรรม
รองที่ไมขัดกบัขอหามในขอกําหนด 
                 ๕) ผังเมืองรวมนี้และผังเมืองรวมจังหวดั ไดกําหนดพื้นที่ทีเ่หมาะสมสําหรับ
ประกอบการอตุสาหกรรมเพิม่เติมไวรองรับการพัฒนาอตุสาหกรรมอยางเพียงพอแลว  
     คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     เห็นชอบใหยกคํารองตามมติ
คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
                            คํารองฯ เสนอ 
                     เร่ืองที่  ๒  (คํารองบริเวณที่  ๒) 
           - บริเวณทีด่ินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) หมายเลข ๑.๖  
มีผูรองจํานวน ๒  ฉบับ  ๒ ราย  ไดแก  ๑)  บริษัทสยามคอมเมอรเชียล  ซีพอรท  จํากัด  
๒)  สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง     ขอแกไขการใชประโยชนที่ดิน  จากที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง)  บริเวณหมายเลข  ๑.๖    (บางสวน)  เปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  (สีมวง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๒ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม เห็นควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ิน
ตามคํารอง   คณะกรรมการพจิารณาดานผังเมืองของกรมฯ  และคณะอนกุรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ มีมติเหน็ควรยกคํารองโดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยู   
อาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง)  บริเวณหมายเลข  ๑.๖  ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  
เนื่องจาก 
                ๑)  ผูรองสามารถใชประโยชนทีด่ินเพื่อประกอบกิจการตามทีร่องขอไดอยูแลว
ในรอยละของกิจกรรมรองทีไ่มขัดกับขอหามของกําหนดฯ 

                    ๒) เจตนารมณของผังตองการกําหนดใหพืน้ที่ตามคํารอง เปนที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) เพื่อรองรับการอยูอาศัยหรือเปนยานชุมชนที่อยูอาศัยเปนหลัก 

                   ๓) ผังเมืองรวมนี้และผังเมืองรวมจังหวัด ไดกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มเตมิไวรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยาง
เพียงพอแลว 
     คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     เห็นชอบใหยกคํารองตามมติ
คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกคํารองตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองพจิารณา 
                           คํารองฯ เสนอ 
                 เร่ืองที่  ๓  (คํารองบริเวณที่  ๓) 
 - บริเวณทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) หมายเลข  ๖.๒   
มีผูรองจํานวน  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ไดแก  สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  ขอแกไข
การใชประโยชนที่ดิน  จากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)  บริเวณ
หมายเลข  ๖.๒   เปนที่ดนิประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  (สีมวง) 
                คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติเห็นควรยกคํารอง     โดยใหคง
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข  ๖.๒  
ไวตามที่รางผงัเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก 
                 ๑)  พื้นที่ตามคํารองไมเหมาะสมเปนพื้นที่อุตสาหกรรมเพราะเปนพืน้ที่ที่
กําหนดไวเปนพื้นที่เกษตรกรรม  ซ่ึงยังไมมีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอตอการอุตสาหกรรม 
                ๒) ผังเมืองรวมนี้และผังเมืองรวมจังหวัด ไดกําหนดพื้นทีท่ี่เหมาะสมสําหรับ
ประกอบการอตุสาหกรรมเพิม่เติมไวรองรับการพัฒนาอตุสาหกรรมอยางเพียงพอแลว  

มติท่ีประชุม            เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณา 
                               คํารองฯ เสนอ                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๓ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ข.  คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน(จํานวน  ๑  เร่ือง) 
                เร่ืองที่  ๑  (คํารองบริเวณที่  ๑) 
 - บริเวณทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)  หมายเลข ๖.๑ , 
๖.๒ และ ๖.๓  มีผูรองจํานวน  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ไดแก  สํานักงานเทศบาลตําบลแหลม
ฉบัง  ขอยกเลิกขอกําหนดใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)  
บริเวณหมายเลข  ๖.๑ , ๖.๒ และ ๖.๓  ขอ  ๑๑  (๗)  การอยูอาศัยหรือประกอบ 
พาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว   เวนแตเปนการดําเนนิการในโครงการ
จัดสรรที่ดินเพือ่การอยูอาศัย   และพื้นทีไ่มเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
                คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นควรใหแกไขตามคํารอง  โดยยกเลิกขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว)ขอ  ๑๑(๗)  
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ      และคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ มีมติเห็นควรยกคํารอง  โดยใหคงขอกําหนด การใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) บริเวณหมายเลข  ๖.๑ , ๖.๒ และ ๖.๓   ขอ  ๑๑ (๗)  
ไวตามที่รางผงัเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก 
 ๑)  บริเวณพืน้ที่คาํรองขาดความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน  ทําให
มีการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไมเพยีงพอ  หรือไมมคีุณภาพ 
 ๒) เจตนารมณของผังเมืองรวมตองการใหในพื้นที่สีเขียว  สามารถสรางที่
อยูอาศัยไดเฉพาะที่เปนที่อยูอาศัยช้ันดี  เชน  บานเดี่ยว  หรือบานแถว  เทานั้น  เนื่องจาก
ไมตองการใหเกิดชุมชนขนาดใหญ  และมีความหนาแนนมากในพื้นที่สีเขียวที่มีบริการ
โครงสรางพื้นฐานไมสมบูรณ  หรือไมเพียงพอ 
 ๓) ผังเมืองรวมนีไ้ดกําหนดพืน้ที่ยานชุมชนทีอ่ยูอาศัยหนาแนนที่มีความ
เหมาะสมไวอยางเพยีงพอแลว                                                                         
     คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     เห็นชอบใหยกคํารองตามมติ 
คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ  และใหดําเนนิการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 
 
มติท่ีประชุม             เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองพิจารณา 
                                 คํารองฯ เสนอ   และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติ  

การผังเมือง  พ.ศ.  2518  ตอไป 
 
 
  

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๔ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

๓.๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง      ผังเมอืงรวมเมืองศรีสะเกษ  (ปรับปรุงครั้งท่ี  ๒)  
                  ผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒) ไดรับความเหน็ชอบจากคณะ 
กรรมการผังเมืองเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  แลวนําไปปดประกาศ ๙๐  วัน  เพื่อ
รับคํารองของผูมีสวนไดเสียตั้งแตวนัที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐ ถึงวนัที ่  ๒๙ พฤษภาคม  
๒๕๕๐  มีคํารองจํานวน  ๗๘  ฉบับ  ๖๔  ราย  ๙  เร่ือง  โดยแยกเปนคํารองดานการ
แกไขการใชประโยชนที่ดนิจํานวน  ๗๗  ฉบับ  ๖๓  ราย  ๘  เรื่อง  และเปนคํารองดาน
การคมนาคมและขนสง  จํานวน  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ๑  เรื่อง  ดังตอไปนี ้
                  ก. คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน  (จํานวน  ๘  เร่ือง) 
 เร่ืองที่  ๑  (คํารองที่  ๑) 
   -  บริเวณที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)   หมายเลข  ๒.๘  
มีผูรองจํานวน  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ไดแก   นางนงนภัส   คันศร  ขอแกไขการใชประโยชน
ที่ดิน บริเวณหมายเลข  ๒.๘  จากทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) เปนที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)    
   คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติเห็นควรยกคํารอง  เนื่องจาก 
 ๑. ที่ดินของผูรองอยูในทีด่ินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง)
อยูแลว  และเขาใจวาที่ดนิของผูรองถูกกําหนดใหเปนทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนนัทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน) 
 ๒. ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัศรีสะเกษตรวจสอบและ
แกไขแผนผังการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม  (สีเขียวออน)  บริเวณหนองกุดหวายใหถูกตองตรงตามหลักฐานหนังสือ
สําคัญที่หลวง  (นสล.)  ใหสอดคลองถูกตองตามคําบรรยายแนวเขตที่เขียนกําหนดไว
ในรายการประกอบแผนผัง    เพื่อไมใหเกิดปญหาในลักษณะดังกลาวกับพื้นที่บริเวณ  
คํารองไดในอนาคต                  
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นวาขอกําหนดที่เขียนไวในคําบรรยาย 
แนวเขตพื้นทีสี่เขียวออนบรเิวณนี้ครอบคลมุเฉพาะพืน้ที่ของหนองกดุหวายเทานัน้   แต
มีการเขียนแผนที่เกินเนื้อที่ของหนองกุดหวาย    เมื่อพิจารณาแลวพืน้ที่ของผูรองอยูใน
พื้นที่สีเหลือง     ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นดวยในหลักการใหยกคํารองตาม
มติคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ  และใหกรมโยธาธกิารและผังเมอืง  
รับไปตรวจสอบแกไขแผนที่พื้นที่สีเขียวออนบริเวณนีใ้หครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ของ
หนองกดุหวายเทานั้น    และมีเงื่อนไขวาหากตรวจสอบแลวแผนที่บริเวณสีเขยีวออน
ตามรางผังเมืองรวมที่ปดประกาศถกูตองกใ็หแกไขการใชประโยชนที่ดนิตามคํารอง 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ 
วันที่๑๔ก.ย.๕๐ 
วาระที่ ๕.๒.๒ 
หนา ๑๓ - ๑๖  



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๕ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบในหลักการใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง  
พิจารณาคํารองฯ เสนอ  และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองรับไป
ตรวจสอบแกไขแผนที่  พื้นที่สีเขียวออนใหครอบคลุมเฉพาะพืน้ท่ีของ
หนองกุดหวายเทานั้น  และมีเงื่อนไขวา  หากตรวจสอบแลวแผนที่
บริเวณสีเขียวออนตามรางผงัเมืองรวมที่ปดประกาศถูกตองก็ใหแกไข
การใชประโยชนท่ีดินตามคํารอง 

                 เร่ืองที่  ๒  (คํารองที่  ๒) 
 - บริเวณทีด่ินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย   (สีเหลือง)   หมายเลข  
๒.๖  มีผูรองจาํนวน  ๓๙  ฉบับ  ๓๙ ราย  ไดแก   น.ส.วรรณกร   คันศร  กับพวกรวม  
๓๙  ราย   ขอแกไขการใชประโยชนที่ดนิ บริเวณหมายเลข  ๒.๖  จากที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)   เปนที่ดนิประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 
                คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  
และคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง    โดยใหคงการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๒.๖ 
ไวตามที่รางผงัเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก 
 ๑) ผูรองสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ไมขัดกับขอ
หามของขอกําหนดฯ  ไดในสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ในแตละ
บริเวณอยูแลว 
 ๒) เจตนารมณของผังตองการกําหนดใหพื้นที่ตามคํารองเปนที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
 ๓) ในอนาคตหากพืน้ที่บริเวณคํารองมีความเจริญมากเพยีงพอ  อาจรองขอ
แกไขประเภทการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมไดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา ๒๖ วรรคสาม 
 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะ 
อนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
                         คํารองฯ เสนอ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๖ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       เรื่องที่  ๓  (คํารองที่  ๓) 
  -    บริเวณที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๓  มีผูรองจํานวน  ๑๕  ฉบับ  ๑๕  ราย  
ไดแก  พ.ต.ท.สมศรี  คําอุดม  กับพวกรวม  ๑๕   ราย  ขอแกไขการใชประโยชนที่ดิน  
บริเวณหมายเลข ๗.๓  จากที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน)  เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
                 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  มีมติเห็นควรยกคํารอง   โดยใหคง
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม  
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๓  ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก 
  ๑) บริเวณพื้นที่คํารองเปนที่ดินสาธารณประโยชนที่เหมาะสมตอการ
ใชประโยชนเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 
                        ๒)    พืน้ทีบ่ริเวณคํารองเปนที่ราบลุมที่เปนทางน้ําหลาก   (Flood   Way)  
ไมเหมาะสมที่จะใหใชเปนพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมอื่น ๆ 
                     ๓)   สําหรับที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) ในกรณีที่ดินซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูถือครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย  มีขอกําหนดใหสามารถใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม
ไดอยูแลว 
  ๔)  เจตนารมณของผังตองการกําหนดใหพื้นที่ตามคํารอง  เปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะ 
อนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
                         คํารองฯ เสนอ 

                  เรื่องที่  ๔  (คํารองที่  ๔) 
      - บริเวณทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๓  และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
บริเวณหมายเลข ๖.๔ มีผูรองจํานวน  ๒  ฉบับ  ๒ ราย ไดแก นายปฐม  รัตนวรรณ   กับ
นายไพศาล  ทองมวน ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินบริเวณหมายเลข  ๗.๓  และ ๖.๔  
จากที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๗ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนทีด่ินประเภทที่อยูอาศยัหนาแนน
นอย (สีเหลือง) 
                     คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม   คณะกรรมการพิจาณาดานผังเมืองของกรมฯ 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  มีมติเหน็ควรยกคํารอง  โดยใหคงการ
ใชประโยชนที่ดินประเภท ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สี
เขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๓ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๖.๔  ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก 
 ๑)  ผูรองสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ไมขัดกับขอ
หามของขอกําหนดฯ  ไดในสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ในแตละ
บริเวณอยูแลว 
 ๒)  พื้นที่บริเวณคํารองสวนใหญเปนที่ราบลุมและเปนทางน้ําหลาก  
(Flood  Way) ไมเหมาะสมที่จะใหใชเปนพืน้ที่เพื่อการอยูอาศัย 
 ๓)     สําหรับที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม   (สีเขียวออน) ในกรณีทีด่ินซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูถือครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย  มีขอกําหนดใหสามารถใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรมได
อยูแลว 
                    ๔)   เจตนารมณของผังตองการกําหนดใหพืน้ที่ตามคํารองบริเวณหมายเลข 
๗.๓  เปนที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอม (สีเขยีวออน)
และบริเวณหมายเลข ๖.๔ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบใหยกคาํรองตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
                         คํารองฯ เสนอ 

                      เร่ืองที่  ๕  (คํารองที่  ๕) 
 -  บริเวณที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)บริเวณหมายเลข 
๖.๔ มีผูรองจํานวน ๔  ฉบับ ๔  ราย ไดแก  นายปยะ วีระไวทยะ  กับพวกรวม  ๔  ราย  
ขอแกไขการใชประโยชนทีด่ิน  บริเวณหมายเลข ๖.๔  จากที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)  เปนทีด่ินประเภททีอ่ยูอาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง) 
                   คณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวม  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  มีมติเหน็ควรยกคํารอง  โดยใหคงการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๔  ไว 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๘ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก 
 ๑) ผูรองสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ไมขัดกับขอ
หามของขอกําหนดฯ  ไดในสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ในแตละ
บริเวณอยูแลว 
 ๒)  พืน้ที่บริเวณคํารองสวนใหญเปนที่ราบลุม          และเปนทางน้ําหลาก 
(Flood   Way) ไมเหมาะสมที่จะใหใชเปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย 
 ๓) เจตนารมณของผังตองการกําหนดใหพืน้ที่ตามคํารองเปนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบใหยกคาํรองตามมติ
คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกคํารองตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองพจิารณา             

คํารองฯ เสนอ 

                เร่ืองที่  ๖  (คํารองที่  ๖) 
 -    บริเวณที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๖.๘  มีผูรองจํานวน  ๑๔  ฉบับ ๑ ราย ไดแก  หางหุนสวนจํากัด  สิริมงคล พรอพเพอรตี้  
ขอแกไขการใชประโยชนทีด่ิน  บริเวณหมายเลข ๖.๘  จากที่ดนิประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เปนทีด่ินประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนนอย (สีเหลือง)คณะทีป่รึกษา
ผังเมืองรวม    คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ    และคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯมีมติเหน็ควรยกคาํรอง  โดยใหคงการใชประโยชนที่ดนิประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๘  ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  
เนื่องจาก 
  ๑)   ผูรองสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ไมขัดกับขอ
หามของขอกําหนดฯ  ไดในสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ในแตละ
บริเวณอยูแลว 
 ๒)   เจตนารมณของการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากบริเวณนี้เปนแปลงที่ดินขนาดใหญ  ปจจุบันใชประโยชน
ทําเกษตรกรรม   สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม  และมีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร  
จึงควรสงวนไวเพื่อใชทําการเกษตร  การใชประโยชนเพื่อกิจการอื่น ๆ ควรใหเกิดขึ้น
นอยที่สุด 
 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     เหน็ชอบใหยกคาํรองตามมติคณะอน ุ
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๔๙ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกคํารองตามมตคิณะอนุกรรมการผงัเมืองพจิารณาคาํรองฯ   
เสนอ 

                      เร่ืองที่  ๗  (คํารองที่  ๗  ประเด็นที่ ๑) 
     -    บริเวณที่ดินประเภทสถาบันราชการ         การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  (สีน้ําเงนิ) บริเวณหมายเลข ๑๐.๒๒  มผูีรองจํานวน  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  
ไดแก  สํานกังานธนารกัษพืน้ที่ศรีสะเกษ  ขอแกไขการใชประโยชนทีด่ินบรเิวณหมายเลข 
๑๐.๒๒  จากที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ํา
เงิน)  เปนทีด่นิประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศยัหนาแนนมาก  (สีแดง) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  มีมติเห็นควรใหแกไขการใชประโยชน
ที่ดินตามคํารอง   โดยเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ิน  จากทีด่นิประเภทสถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๐.๒๒  
(เฉพาะบริเวณที่ใหราษฎรเชา)   เปนที่ดนิประเภทพาณชิยกรรมและทีอ่ยูอาศัยหนาแนน
มาก (สีแดง)    เนื่องจาก 
 ๑)   ทําเลที่ตั้งของพื้นที่คํารองมีความเหมาะสมกับการเปนยานชุมชนที่อยู
อาศัย  โดยมีพื้นที่ตอเนื่องกับที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  
(สีแดง)  และที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง) 
 ๒)   สํานักงานธนารักษพืน้ที่ศรีสะเกษในฐานะผูดแูลที่ราชพัสดุไดจดัให
ราษฎรเชาอยูอาศัยกอนมกีฎกระทรวงฯ ใชบังคับ 
 ๓)  เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาความยากจน
ของราษฎรตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร 
                     ๔)  เพื่อใหธนารักษพืน้ที่ศรีสะเกษผูดแูลที่ราชพัสดุและ/หรือราษฎรผูเชา
ที่ราชพัสดุ  สามารถปรับปรุงพื้นที่ใหสวยงาม  ปลอดภัย  และเหมาะสมกับการอยู
อาศัยโดยไมขดัตอกฎหมายผังเมือง 
 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดินตามคํารอง  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดนิตามคาํรองตามมต ิ
                          คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
 
 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๕๐ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                เร่ืองที่  ๘  (คํารองที่  ๗  ประเดน็ที่ ๒) 
                - บริเวณทีด่ินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
(สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๐.๒๙  มีผูรองจํานวน  ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ไดแกสํานกังาน 
ธนารักษพื้นทีศ่รีสะเกษ  ขอแกไขการใชประโยชนที่ดนิ  บริเวณหมายเลข ๑๐.๒๙ จาก
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน)  เปนที่ดนิ
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  เห็นควรใหแกไขการใชประโยชนที่ดินตาม 
คํารองคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ  มีมตเิหน็ควรยกคํารอง  โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข 
๑๐.๒๙  ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด    เนื่องจาก 
 ๑)  พื้นที่ตามคํารองมีทําเลที่ตั้งไมเหมาะสมกับการเปนยานชุมชนที่อยูอาศัย  
เนื่องจากมพีื้นที่ตอเนื่องกับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  (สีมวงออน)   
 ๒)  ราษฎรที่เชาที่ราชพัสดุยังสามารถซอมแซมและปรับปรุงอาคารที่อยู
อาศัยไดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๒๗  วรรคสอง 
 ๓)  พื้นที่บริเวณคาํรองควรเก็บรักษาเพื่อใชประโยชนทางราชการ  
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูในที่ราชพัสดุแปลงใหญ  และมีพื้นทีต่อเนื่องกับพืน้ที่ใช
ประโยชนเพื่อราชการอื่นๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา 
 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว       เหน็ชอบใหยกคาํรองตามมติคณะ 
อนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ 
 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกคํารองตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองพจิารณา 
                            คํารองฯ เสนอ 

                           ข. คํารองดานการคมนาคมและขนสง  (จํานวน  ๑  เรือ่ง) 
       เร่ืองที่  ๑  (คํารองที่  ๘) 
    -  บริเวณถนนโครงการสาย  ก ๑๔  และ ก ๑๕  มีผูรองจาํนวน  ๑ ฉบบั   
๑  ราย  ไดแก  นายอัครวุฒิ    มณีนิล  ขอยกเลิกถนนโครงการสาย  ก ๑๔  กับ  ก ๑๕ 
                    คณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวม    คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ   
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติเห็นควรยกคํารอง  โดยใหคงแนว
ถนนโครงการสาย   ก ๑๔  และ  ก ๑๕   ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก 
                   ๑)  เปนถนนสายรองที่รองรับการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย  (สีเหลือง)  บริเวณหมายเลข  ๒.๒๔                   

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๕๑ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑๕ 
 
 
 
 
 

                  ๒) เปนถนนที่ชวยบริการพื้นทีย่านชุมชนที่อยูอาศัยในที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง)  บริเวณดานทิศใตของผังเมืองรวม                                     
 ๓) เปนถนนที่ออกแบบไดอยางเหมาะสม    ตามหลักงานวศิวกรรมการ

ผังเมือง  ซ่ึงมีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งระยะการมองเห็น  (sight  of  distance)  และ

ความโคงของถนนบริเวณจดุเชื่อมตอ  สวนในดานความปลอดภัยกับชุมชนบริเวณ

ถนนโครงการสามารถออกมาตรการหรือจดัการจราจรไมใหรถที่มีขนาดใหญผานถนน

โครงการแทน 

 ๔)  เปนถนนโครงการที่กําหนดไวรองรับการจราจรที่มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น

ในอนาคต   

     คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ  และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  2518  ตอไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกคํารองตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองพจิารณา 
                           คํารองฯ เสนอ และใหดําเนินการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติ  

                           การผังเมือง  พ.ศ.  2518  ตอไป 

 เร่ือง     คํารองผังเมืองรวมชมุชนพะตง – พังลา   จังหวดัสงขลา
              ผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา  จังหวัดสงขลา   เปนผังพื้นที่เปดใหม  ซ่ึงยังไมมี
การใชบังคับเปนกฎกระทรวงมากอน  การดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา  
ไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ   โดยลําดับโดยไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผังเมืองเมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๙  และไดนําไปปดประกาศ  ๙๐  วนั  เพื่อใหผูมีสวน
ไดเสียตรวจดแูละยื่นคํารอง  ตามมาตรา  ๒๓  ของพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ตั้งแตวนัที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   ถึงวนัที่   ๒๕  สิงหาคม    ๒๕๕๐     เมื่อครบกําหนด
ปรากฏวามีคํารองทั้งหมด  ๙๐  ฉบับ  ๙๒  ราย   ๓   เรื่อง  เปนคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลง
โครงการคมนาคมและขนสงทั้งสิ้น  คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาํรองฯ  ไดประชุม
พิจารณาคํารอง  เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๐   
               จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพือ่โปรดพิจารณา 

           คณะกรรมการผังเมอืงพิจารณาแลว   เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนกุรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  เสนอ  โดยใหคงแนวถนนโครงการสาย  ง.  ขนาดเขตทาง  
๓๐  เมตร  ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  และใหดําเนนิการตามขั้นตอน  พ.ร.บ. การ
ผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๑/๒๕๕๑ 
วันที่๑๐ม.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๒ 
หนา ๕ - ๘ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๕๒ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 

๓.๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
                        เสนอและให   ดําเนินการตามขั้นตอน  พ.ร.บ. การผังเมอืง  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
                       ตอไป 
 

เร่ือง      คํารองผงัเมืองรวมชุมชนบานคาย – มาบขา จังหวัดระยอง 
             คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสยีฯ ไดมีการประชมุ
พิจารณาคํารองผังเมืองรวมชุมชนบานคาย - มาบขา  จังหวัดระยอง   เมื่อวันที่  ๒๑  
เมษายน ๒๕๕๑   สรุปผลการประชุมพิจารณาคํารอง  ดังนี ้
 ผังเมืองรวมชุมชนบานคาย - มาบขา   จังหวัดระยอง   ไดรับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ แลวนําไปปดประกาศ ๙๐วัน เพื่อ
รับคํารองของผูมีสวนไดเสียตั้งแตวนัที่  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ 
๒๕๕๑   มีคํารอง จํานวน  ๓  ฉบับ  ๓  ราย  ๓  เร่ือง    โดยเปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดนิทั้งสิ้น   
             เรื่องที่  ๑   บริเวณที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)  หมายเลข 
๕.๑๖    มีผูรองจํานวน ๑  ฉบับ  ๑  ราย ไดแก  บริษัท เกียรตินัฏฐชัย จํากัด  โดยนาย
สมชาย  ทองประกอบ  ขอใหแกไขการใชประโยชนที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว)  เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)   
               คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ เห็นควรใหตามคํารอง  คณะกรรมการพิจารณาดาน
ผังเมืองของกรมฯ  และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาํรองฯ   มีความเห็นสอดคลอง
กัน     มีมติเห็นควรยกคํารอง          โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  เนื่องจาก  
  ๑) ผูรองยังไมมีโครงการที่ชัดเจนวาจะดําเนนิกิจการอุตสาหกรรม
ประเภทใด  และยังไมไดรับอนุญาตจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม  หรือเขตอุตสาหกรรม 
  ๒) ในเขตผังเมืองรวมชุมชนบานคาย - มาบขา  มีหลักเกณฑกําหนด
พื้นที่อุตสาหกรรมไว  ๓  บริเวณ   เฉพาะพืน้ที่ที่ไดรับการจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม    
เขตอุตสาหกรรม    สวนอุตสาหกรรม   และเขตประกอบการแลวเทานั้น    ซ่ึงปจจบุัน
มีการใชประโยชนยังไมเต็มพื้นที่โครงการ  จึงสามารถรองรับการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมไดอีก 
  ๓) ผังเมืองรวมจังหวัดระยองไมไดกําหนดใหที่ดินของผูรองเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินคา  (สีมวง) 
  ๔)  หากผูรองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI)   หรือ  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในโอกาสตอไปแลว  จะสามารถ 

 
 
 
 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
วันที่๑๕พ.ค.๕๑
วาระที ่๔.๒ 
หนา ๘ - ๑๑ 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๕๓ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิไดตาม พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
มาตรา  ๒๖  วรรคสาม 
                  คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุ 
กรรมการผังเมอืงพจิารณาคาํรองฯ เสนอ โดยใหคงการใชประโยชนทีด่ินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ไวตาม  ที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติท่ีประชมุ  เห็นชอบใหยกคํารองตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองพจิารณา
คํารองฯ เสนอ   

 เรื่องที่ ๒ บริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
บริเวณหมายเลข  ๔.๓    มีผูรองจํานวน ๑  ฉบับ  ๑  ราย  ไดแก  บริษัทสุขุมวิท
อินเตอรดีเวลลอปเมนท จํากัด (เดิมชื่อบริษัท เอส.เอส.พี. พรอพเพอรตี้ จํากัด) โดยนาย
ประกอบ  เรืองเล็ก  และนางสาวสุภา  ทองมี  ขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงผังเมืองรวม 
ชุมชนบานคาย - มาบขา จังหวดัระยอง  บริเวณหมายเลข ๔.๓ ใหตรงตามแบบผังเขต
อุตสาหกรรม SSP ของบริษทัฯ ดังนี ้
     ๑) ดานทิศใต  ขอใหเพิม่แถบสีมวงใหติดกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข
๓๑๔๓  เนื่องจากปจจุบนัใชเปนทางเขาออกของโรงงานในเขตอุตสาหกรรม SSP 
                         ๒) ดานทิศเหนือบริเวณถนนสายมาบตองในประมาณ กม.๓  แยกขวา 
ขึ้นไป เพื่อใหครอบคลุมที่ดินของบริษัทฯ 
       ๓)   ดานทศิตะวนัออก   ซ่ึงยังไมครอบคลุมพื้นที่ของบริษัทฯ 
                    คณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมฯ   คณะกรรมการพจิารณาดานผังเมืองของกรมฯ   
และคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน  มีมติเห็นควร
ใหตามคํารอง  โดยใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเตมิเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  
(สีมวง)บริเวณหมายเลข  ๔.๓  ใหถูกตองตามขอบเขตที่ดินของผูรองที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  (BOI)  ยกเวนพืน้ที่ดานทศิเหนือใหปรับ 
แกไขไมเกินแนวถนนสาย  ค  โดยใหมีระยะขนาน  ๕๐  เมตร  กับแนวเขตทางถนน
สาย ค  เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและเพื่อความปลอดภยั ในการคมนาคมและขนสง 
                  คณะกรรมการผงัเมืองพจิารณาแลว    เหน็ชอบใหตามคาํรอง   ตามมติคณะอนุ 
กรรมการ ผังเมืองพจิารณาคาํรองฯเสนอ   โดยใหปรับปรงุแกไขเพิม่เติมเขตที่ดนิประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  บริเวณหมายเลข  ๔.๓  ใหถูกตองตามขอบเขต
ที่ดินของผูรองที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน    จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI)ยกเวนพื้นที่ดานทิศเหนือใหปรับแกไขไมเกินแนวถนนสาย  ค  โดยใหมีระยะ
ขนาน  ๕๐  เมตร  กับแนวเขตทางถนนสาย ค  เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและเพื่อความ   

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๕๔ 

ลําดับท่ี เร่ือง/มต ิ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอดภัย ในการคมนาคมและขนสง 

มติท่ีประชมุ              เห็นชอบใหตามคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองพิจารณา
คํารองฯ เสนอ   

                เร่ืองที่ ๓  บริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณ
หมายเลข ๔.๑ และ ๔.๓ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)   บริเวณ
หมายเลข ๕.๒, ๕.๓, ๕.๕, ๕.๖, ๕.๘, ๕.๙, ๕.๑๑, ๕.๑๓ และ ๕.๑๙    มีผูรองจํานวน 
๑  ฉบับ  ๑  ราย  ไดแก  อบต. หนองละลอก  ขอแกไขจํานวน ๒ ประเด็น  ดังนี้  
  ๑)   ขอใหกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
บริเวณหมายเลข  ๔.๑, ๔.๓,  และ ๕.๑๙ 
  ๒)  ขอใหกําหนดที่ดนิประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนนอย (สีเหลือง)   
บริเวณหมายเลข  ๕.๒ ,๕.๓, ๕.๕, ๕.๖, ๕.๘, ๕.๙, ๕.๑๑, ๕.๑๓ และ ๕.๑๙ 
                     คณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมฯ   คณะกรรมการพิจารณาดานผงัเมืองของกรมฯ   
และคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเหน็สอดคลองกัน มีมติเห็นควร
ยกคํารองโดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  
เนื่องจาก 
  ๑)   ที่ดินบรเิวณหมายเลข ๔.๑  และ ๔.๓   ไดกาํหนดเปนที่ดนิประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ไวแลว 
  ๒)  ที่ดนิบริเวณหมายเลข  ๕.๒ ,  ๕.๓ , ๕.๕ , ๕.๖ , ๕.๘ , ๕.๙ , 
๕.๑๑ , ๕.๑๓ และ ๕.๑๙    ผูรองสามารถประกอบกิจการโรงงานและที่อยูอาศัยไดอยู
แลว   ตามอัตราสวนรอยละของการใชประโยชนทีด่ิน เพื่อกิจการอื่นในขอกําหนด 
                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว        เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯเสนอ   โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด       และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
                        เสนอ   และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  

๒๕๑๘ ตอไป 
 

 



      
 

E/สรุป/รวมเลม 

๑๕๕ 

 



๑๕๕   

๔.  เรื่อง   การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือขอกําหนดกฎกระทรวงมาตรา  ๒๖ วรรค  ๓

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(คร้ังที่ /วันที่ประชุม)

๔.๑ เร่ือง     ขอปรับปรุงพื้นท่ีอุตสาหกรรมของผังเมืองรวมจงัหวัดนราธิวาส 
              ๑. ผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาสไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อ
วันที ่๘ กันยายน  ๒๕๔๘  และไดนําไปปดประกาศ ๙๐  วันเพื่อรับคํารอง เมื่อวนัที ่  ๒๒  
กันยายน  ๒๕๔๘  ถึงวันที ่๒๐  ธันวาคม  ๒๕๔๘   และไดนําคาํรองเสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองเพื่อรับทราบผลการพิจารณาคํารองฯจากคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด  
และคณะกรรมการกลัน่กรองฯของกรมฯ เมื่อวนัที ่๙ กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  ขณะนี้ผังเมืองรวม
จังหวดันราธวิาสอยูระหวางเตรียมเสนอรางกฎกระทรวงตอคณะกรรมการรางกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย 
               ๒.  จังหวดันราธิวาสไดมีหนังสือ ที่  นธ  ๐๐๒๐/๗๙๑๓   ลงวันที ่ ๒๑  สิงหาคม  
๒๕๔๙  แจงวา  เนื่องจากไดมีมติที่ประชุมคณะทํางานจัดตั้งนิคม/เขตอุตสาหกรรม โดย
ความเหน็ชอบของผูวาราชการจังหวดันราธิวาส เมื่อวนัที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ขอให
ทบทวนมติคณะอนกุรรมการผังเมืองระดับจังหวดั จังหวัดนราธิวาส  เพื่อใหกําหนดพื้นที่
บริเวณบานฮูแตทูวอ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวดันราธิวาส ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา เพิ่มขึ้นอีก  ๑  บริเวณ เพื่อรองรับการจัดตั้งนิคม/เขต
อุตสาหกรรมของจังหวดันราธิวาส เพิ่มเตมิจากเดิมที่กําหนดไวแลว ๒ บริเวณ คือ พื้นที่
บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ (ทางเลี่ยงเมืองนราธิวาส) และพื้นที่บริเวณ
ตอเนื่องกบัเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทั้งนี ้ เพื่อใหสอดคลองกับยทุธศาสตรการพัฒนา
จังหวดันราธิวาส  ดังนี้  
                         ๒.๑  เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการคา  การลงทนุ  และการทองเทีย่วเมอืงชายแดน 
โดยสนับสนุนใหมีการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมเนนพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา  และ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่มีวตัถุดิบมากในทองถ่ิน 
                            ๒.๒  เพือ่แกไขปญหาความยากจน  เพื่อสงเสริมการจางงานและเพิม่รายได
ของประชาชน 
                           ๒.๓  เพื่อแกปญหาดานความมั่งคงในจงัหวัดชายแดนภาคใต 
                ๓.  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดันราธิวาสไดนําเสนอที่ประชุมคณะ 
อนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกลาว  เมื่อวนัที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๔๙  คณะอนกุรรมการผังเมืองระดับจังหวัด (จังหวัดนราธิวาส) มีมติเห็นชอบให
กําหนดพื้นทีบ่ริเวณบานฮูแตทูวอ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวดันราธิวาส  
เพิ่มขึ้นอีก  ๑  บริเวณ คือ  พื้นที่ทั้ง ๒ ฟากของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๓๖  ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา             
               ๔. สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดันราธิวาสไดนําเสนอคณะกรรมการ
กล่ันกรองของกรมฯ  เมื่อวันที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   มีมติเห็นชอบใหกําหนดพื้นที่ 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๙ 
วันที่ ๗ ก.ย.๔๙ 
วาระที่ ๔.๓ 
หนา ๑๘ - ๒๐ 



๑๕๖   

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมและคลังสินคาในพื้นที่บริเวณดังกลาวได  แตควรปรับขอบเขตพื้นทีด่านใต
ใหเหมาะสมเพื่อปองกันผลกระทบกับชุมชน และควรพิจารณากําหนดพื้นที่อุตสาหกรรม
ไวดานทิศตะวนัออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖   ฟากเดียวเพื่อความปลอดภัย
ในการจราจรและพื้นที่อีกฟากหนึ่งดานตะวันตก มีขอจํากัดในการขยายพื้นที ่

                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
                   คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ    โดยสรุปดังนี้  

๑. คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะวาการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมหรือการ 
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมควรพิจารณาตามศกัยภาพของพืน้ที่มีความเหมาะสมตอการ
ประกอบกิจการ  การพิจารณาโดยมองเรือ่งความปลอดภัยดานการจราจรประการเดยีวโดย
กําหนดใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมอยูฟากเดียวของถนนอาจไมถูกตองหากพื้นที่ทั้งสองฟาก
ของถนนมีศักยภาพทีเ่หมาะสมตอการประกอบกิจการอุตสาหกรรม  ควรกําหนดใหเปน
พื้นที่อุตสาหกรรมทั้งสองฟากของถนนเพื่อความเปนธรรม   สําหรับการพฒันาโครงสราง
พื้นฐานรองรับรัฐจะตองสนับสนุนดานตางๆ รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยดานการจราจรซึ่ง
สามารถสรางสะพานกลับรถเพื่อเขาถึงพื้นที่ทั้งสองฟากของถนนได 

๒. พื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณดังกลาวที่เสนอเพิ่มเตมินัน้ ในอนาคตควรพจิารณา 
ใหจัดตัง้เปนนคิมอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดจะเปนการดี 
                     ๓.  พื้นที่อุตสาหกรรมทีก่ําหนดเพิ่มเติมในสวนทีอ่ยูใกลชายทะเล    ไมควรใหมี
อุตสาหกรรมประเภทที่มีมลพิษรายแรง ควรมีเงื่อนไขในขอกําหนดใหมไีดเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่จําเปนและสงเสริมการใชวตัถุดิบ ที่มีของจังหวดั 
             ๔.    คณะกรรมการฯพิจารณาแลวเหน็ชอบใหกําหนดพืน้ที่อุตสาหกรรม  และ
คลังสินคาของผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส เพิ่มอีก  ๑  บริเวณ  คือ  บริเวณบานฮูแตทูวอ  
พื้นที่ประมาณ  ๑,๓๐๐  ไร  บริเวณสองฟากของถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๓๖  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด (จังหวดันราธิวาส) เสนอ  และใหรับ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯไปพิจารณาดําเนนิการเทาที่สามารถ
ดําเนินการได และนําไปปดประกาศ  ๙๐  วัน   ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบใหกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของผังเมืองรวมจงัหวัด
นราธิวาสเพิ่มเติม ๑ บริเวณตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองระดับจังหวัด 
(จังหวัดนราธิวาส)  เสนอ   และใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯไปพิจารณาดําเนนิการเทาท่ีสามารถดาํเนนิการได  และนาํไปปด
ประกาศ  ๙๐  วัน  ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูอีกคร้ัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗   

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๔.๒ เร่ือง      การใชประโยชนท่ีดินเพื่อกอสรางโครงการศูนยวิจัยและพัฒนา  (สวนขยาย)  ของ
บริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด  

                 ๑. ดวยกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือ ที่  กท  ๑๗๐๖/๔๔๑  ลงวันที ่๒๗ กุมภาพันธ   
๒๕๕๐   ถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง  แจงวา  กรุงเทพมหานครไดรับการหารือจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกรณี    บริษทั    เอเชีย่นฮอนดามอเตอร   จํากัด  
ขออนุญาตกอสรางอาคารเปนอาคาร  ค.ส.ล.  จํานวนหลายหลังเพื่อใชเปนสํานักงาน  ปอมยาม  
และขอดัดแปลงอาคารเดิมเพือ่ใชเปนสํานักงาน  ปอมยาม   ที่ถนนพัฒนาชนบท  ๔   แขวง
คลองสองตนนุน  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงอาคารดังกลาวอยูในบริเวณที่ดิน
เดิมของบริษัทฯ ที่เคยไดรับอนุญาตใหกอสรางเปนอาคารสํานกังานมากอนตามกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม  ฉบับที่ ๔๑๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒)   และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน  ตั้งแตป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  วาจะเขาขายไดรับการผอนผันในการขยาย
สํานักงานเพิ่มเติม   โดยไดรับการยกเวนตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือไม 
                  ๒.  บริเวณพื้นทีด่ังกลาวที่ขออนุญาตกอสราง  ปจจุบันอยูในพื้นที่หมายเลข   
ย  ๒ – ๑๓  (สีเหลือง)  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  
๒๕๔๙  ตามขอ ๑๓ ใหใชเพื่อการอยูอาศยัประเภทบานเดี่ยวหรือบานแฝด  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชที่ดนิเพื่อกจิการสํานักงาน
เปนการใชประโยชนที่ดนิทีต่องหามเวนแตสํานักงานทีม่ีพื้นที่ประกอบการไมเกนิ  ๑๐๐   
ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชหองแถว  หรือตึกแถว 
                  ๓.  สําหรับประเด็นเกีย่วกับเรื่องการใชประโยชนที่ดนิมากอนตามขอยกเวนใน
มาตรา  ๒๗ วรรคสองของพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ นั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา   (คณะที่  ๗)  ไดเคยวินิจฉัยไวใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้  “การไดรับ
อนุญาตหรือการไดรับอนุมัตหิรือการไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายกอนวันใชบังคับ
ผังเมืองรวมที่จะถือไดวาเปนการใชประโยชนที่ดนิมากอนตามมาตรา๒๗ วรรคสอง  แหง  
พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ หมายความถึงเฉพาะกรณีการไดรับอนุญาตหรือการ
ไดรับอนุมัติหรือการไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกีย่วกบัการใชที่ดนิและอาคาร
โดยตรงเทานัน้   สําหรับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอเพือ่ขอรับ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๖  แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕  เปนแตเพียงเงื่อนไขที่กฎหมายบังคับใหผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการตาม
ประเภทและขนาดที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศกําหนดจะตองปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมกอนการไดรับอนุญาตใหใช 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐ 
วันที่ ๙ เม.ย. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๖ - ๑๐ 



๑๕๘   

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ประโยชนที่ดนิ ซ่ึงผูยื่นขออนุญาตดังกลาวยังคงตองดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะทีค่วบคุม
การใชประโยชนที่ดินในเรื่องนั้นอีก ดังนั้น   การไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจึงไมอาจถือไดวาเปนการไดรับอนุญาตใหใชประโยชนที่ดินแลว และ
กรณีเรื่องนี้ขอเท็จจริงปรากฏวาเปนการขอใชประโยชนที่ดินเกี่ยวของกับกฎหมายหลาย
ฉบับ   ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑไวโดยเฉพาะวาจะตองไดรับอนุญาตเสียกอน  และหาก
ขอเท็จจริงปรากฏวายังไมมกีารไดรับอนญุาตตามกฎหมายดังกลาวกอนการใชบังคบั
กฎกระทรวง ฉบับที ่๔๑๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  จะถือไมไดวาไดมีการใชประโยชนที่ดินมากอน 
ที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมอันจะไดรับการยกเวนตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  
แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘” 
                ๔. กรณกีารใชประโยชนที่ดนิเพือ่กอสรางโครงการศูนยวจิยัและพัฒนาของบริษัท
เอเชีย่นฮอนดามอเตอร จํากัดโครงการนี้เดิมบริษัทฯ ไดยื่นแจงความประสงคกอสรางอาคาร
ตามมาตรา ๓๙  ทวิ เมื่อวันที่  ๓   มีนาคม  ๒๕๔๗  เปนการใชประโยชนที่ดินทีไ่ดรับการ
ยกเวนตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  ๔๑๔   (พ.ศ.  ๒๕๔๒) และ
ผูวาราชการกรงุเทพมหานครไดรับทราบความถูกตองของแบบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  
๒๕๔๗  สําหรับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ที่อาจเปน
กรณีเทียบเคียงประกอบการพิจารณาตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ที่  นร  
๐๖๐๑/๒๖๕ ลงวันที ่ ๑  ธันวาคม ๒๕๓๖  แจงตอบกรุงเทพมหานครที่ขอใหพจิารณา
วินิจฉยั   เร่ืองการขออนุญาตกอสรางอาคารและการใชประโยชนทีด่ินในเขตผังเมืองรวม  
(กรณีที่ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานกอนวนัใชบังคับผังเมืองรวม) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา  โดยกรรมการรางกฎหมาย  คณะที่  ๑  มีความเห็นวา 
กรณีที ่ “ไดใชประโยชนที่ดนิ”  แลว  สามารถแยกพจิารณาได  ๒  ประการ 
 (๑) ถาเปนการดําเนินการที่ไมมกีฎหมายหามหรือกําหนดหลักเกณฑไว
โดยเฉพาะวาจะตองไดรับอนญุาตหรือไดรับอนุมัติจากหนวยงานหรือองคกรใดกอน  จําตอง
พิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป 
         (๒)   แตถาเปนการดําเนินการที่มีกฎหมายหามหรือกําหนดหลักเกณฑไว
โดยเฉพาะ วาจะตองไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุมัติจากหนวยงานหรือองคกรใด  หรือตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนเชนใดกอน  ยอมตองพิจารณาจากการไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุมัติ
หรือการไดปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายเปนสําคัญ  และสําหรับการดําเนินการ
บางเรื่องที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายอื่นและตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ  โดยมี
การอนุญาตใหกอสรางอาคารเปนขั้นตอนสุดทายรวมอยูดวย     การที่ผูยื่นคําขอไดรับ
ใบอนุญาตหรอืไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอื่นกอนการไดรับ
อนุญาตใหกอสรางอาคารนั้น  ยอมถือไดวามีการใชประโยชนที่ดินนั้นมากอนแลว  
ฉะนั้น  เมื่อเจาของที่ดินไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙   

ลําดับท่ี  
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ยอมถือไดวาเจาของที่ดินนั้น  “ไดใชประโยชนที่ดิน”  ตามที่กาํหนดในมาตรา  ๒๗  
วรรคสอง แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แลว 
                  ๕. จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา  กรณีการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อ กอสรางโครงการศูนยวิจยัและพฒันาของบริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด  
ซ่ึงอาจเทียบเคียงไดกรณีที่ไดใชประโยชนที่ดินแลวตามกรณีในขอ  ๔  ดังกลาว 
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา  
                  คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ    โดยสรุปดังนี้ 
                  ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองไดซักถามขอมูลในรายละเอียดและอภิปราย
เกี่ยวกับคําวินจิฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซ่ึงมีบางกรณีที่อาจเทียบเคยีงไดและมี
ความเหน็เสนอแนะวา  เพื่อใหมีขอมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน  จึงเห็น
ควรใหฝายเลขานุการฯ ประสานขอเอกสารขอมูลจากหนวยงานทีเ่กีย่วของเพิ่มเตมิไดแก  
                  - เอกสารขอมูลจากบริษัทฯ ที่ยืน่โครงการขออนุญาตตอ  BOI  พรอมรายละเอียด
แบบแปลนแผนผังแสดงการใชพื้นที่บริเวณโครงการและเอกสารการยื่นแจงกรุงเทพมหานคร
เมื่อป  พ.ศ. ๒๕๔๗  ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกบัแบบแปลนแผนผังการใชพื้นที่เพื่อกอสรางตาม
โครงการ   และใบรับแจงการอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งการยืน่แจงตอ
กรุงเทพมหานคร เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ขอสรางอาคารสวนขยายเพิ่มเติมพรอมแบบแปลน
แผนผังการใชพื้นที่ในโครงการ 
                   - เอกสารขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการยื่น
เรื่องขออนุญาตของบริษัทฯ ตอ BOI  โดยมีรายละเอียดแผนผังแสดงการใชพื้นที่บริเวณ
โครงการ  และการแจงตอบจาก BOI  ใหบริษัทฯ ทราบการอนุญาต 
                    - เอกสารขอมูลจากกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการยืน่เรื่องกอสรางอาคาร
โครงการศูนยวิจยัและพัฒนาของบริษทัฯ พรอมแบบแปลนแผนผังทีใ่ชในการยืน่แจง และ
การแจงตอบของกรุงเทพมหานครใหบริษทัฯ ทราบเมื่อป พ.ศ.  ๒๕๔๗ รวมทั้งหลักฐานการ
ยื่นเรื่อง ขอกอสรางพื้นที่โครงการสวนขยายเมื่อป พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
                 ทั้งนี้  ใหเชิญผูแทนบริษัทฯ     ผูแทน  BOI  เขารวมประชุมช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติม  
และเชิญผูแทนกรุงเทพมหานครที่มีหนาที่เกี่ยวกับเรื่อง การอนุญาตกอสรางอาคาร 
และการใชประโยชนที่ดนิตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เขารวมประชุม
ช้ีแจงขอมูลในการประชุมคราวตอไปดวย 

มติท่ีประชุม    เพื่อใหมีขอมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
             ใหฝายเลขานุการฯ ประสานขอเอกสารขอมูลเพิ่มเติมจากบริษัท 

เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
และกรุงเทพมหานคร  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเชิญ
ผูแทนจากหนวยงานดงักลาวเขารวมชี้แจงในการประชมุคราวตอไปดวย 

 



๑๖๐   

ลําดับท่ี  
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๔.๓ เร่ือง      การขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎรธาน ี พ.ศ.  ๒๕๔๕  กรณีขอ
แกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  
ใหสามารถกอสรางอาคารขนาดใหญ  และขอแกไขขอกําหนด การใชประโยชน
ท่ีดินเพื่อกิจการอื่นจากรายแปลงเปนรายบริเวณ 

               ๑. นางนิภา นรังศิยา  และพวก จํานวน ๑๐  ราย ขอแกไขกฎกระทรวงผังเมอืงรวม
เมืองสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กรณีขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง)  บริเวณพืน้ที ่ ๑.๑ – ๑.๑๗   ซ่ึงพื้นที่สวนใหญอยูบริเวณ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง)  ใหสามารถกอสรางอาคารใหญได  
(อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทกุชัน้หรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  
หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต  ๑๕.๐๐  เมตรขึ้นไป  และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่ง
ช้ันใด ในหลังเดียวกันเกนิ  ๑,๐๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร)  เนื่องจากปจจุบนั
ที่ดินประเภทดังกลาว  มีการกอสรางอาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่ใชสอยเกิน  ๒,๐๐๐  ตาราง
เมตร  อยูหลายแหง  และมีแนวโนมจะมากขึ้นในอนาคตทําใหนักธุรกิจที่ลงทุนกอสราง
อาคารใหญ  จําเปนตองหลบหลีกขอกฎหมายในการขออนุญาตกอสรางอาคาร  บางรายมีการ
ฟองรองกันระหวางเทศบาลกับผูประกอบการ  และมีผลกระทบโดยตรงตอภาคธุรกิจใน
จังหวัดสุราษฎรธานี  ทําใหนักลงทุนไมสามารถเขามาดําเนินกิจการขนาดใหญได  แมวา
จังหวัดสุราษฎรธานีมีศักยภาพและความพรอมในทุกดาน 
         ๒.  กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎรธานี พ.ศ.  ๒๕๔๕ ปจจุบันอยูระหวาง  
การใชบังคบัโดยประกาศใชบังคับเมื่อวนัที ่๙ เมษายน  ๒๕๔๕ ครบ ๕ ป วนัที ่ ๘  เมษายน 
๒๕๕๐  ขยายระยะเวลาการใชบังคับ  ๑  ป  คร้ังที่  ๑  ถึงวันที่  ๘  เมษายน ๒๕๕๑  และ
ขอขยาย  ๑  ป  ครั้งที่ ๒  ถึงวันที่  ๘  เมษายน ๒๕๕๒  ปจจุบันอยูในขั้นตอนการประเมิน
และปรับปรุงผังฯ  ซ่ึงในประกาศกฎกระทรวงฯ ดังกลาว กําหนดใหที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย  (สีเหลือง)  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย   สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของแปลงที่ดินที่ยืน่ขออนุญาต  และหามใชประโยชน
ที่ดินประเภทอาคารขนาดใหญ  เวนแตเปนอาคารสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่เปนของรัฐ 
               ๓.  ตามมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓ แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  กําหนดวา   
“ในระหวางกฎกระทรวงใชบังคับ  ถาสํานักผังเมือง  (กรมโยธาธิการและผังเมือง)  หรือ
เจาพนกังานทองถ่ิน  เห็นสมควรจะแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ  และส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  หรือเพือ่ประโยชนแหงรัฐก็ได  โดยใหนาํ
ความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม”   

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐ 
วันที่ ๙ เม.ย. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๓ 
หนา ๑๑ - ๑๔ 



๑๖๑   

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

และตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ กําหนดวา  “ใน
เขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว  หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิด
ไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซ่ึงขัดกับขอกําหนดผังเมืองนั้น” 
               ๔.  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมอืงสุราษฎรธานี  ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว  
เมื่อวันที่  ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบใหแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองสุราษฎรธานี  เพื่อใหสามารถกอสรางอาคารขนาดใหญในที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) ได  สําหรับประเด็นการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกจิการอืน่จากรายแปลงเปนรายบรเิวณอยูระหวางดาํเนินการของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี 
                ๕.  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว  
เมื่อวันที่  ๑๔ กุมภาพนัธ  ๒๕๕๐ ที่ประชมุมีมติ  ไมเหน็ชอบกับการขอแกไขกฎกระทรวง  
โดยใหนําขอมลูที่เสนอมาไปใชประกอบในการพิจารณาปรับปรุงแกไขผังเมืองรวมเมือง 
สุราษฎรธานี  ซ่ึงใกลจะหมดอายุ   และใหนําเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาตอไป 
                   ๖.  คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมอืง ไดพิจารณาเรื่องดงักลาว
แลวเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพนัธ  ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติไมเห็นชอบกับการแกไขกฎกระทรวง  
โดยมีความเหน็เชนเดยีวกับคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  และใหนําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป 
                    จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา   

                   คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ    โดยสรุปดังนี้ 
                    ๑.คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ดานผังเมืองของกรมฯ  และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดพจิารณา
ทางดานวิชาการและสภาพพืน้ที่ตามขอเท็จจริงแลว  บริเวณที่ผูรองขอใหมีการกอสราง
อาคารขนาดใหญเปนพื้นทีไ่มเหมาะสม  จะทําใหมีการกีดขวางเสนทางน้ําไหลลงสูแมน้ํา  
และเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอม  จึงไมเหน็ชอบเรื่องการขอแกไขกฎกระทรวงผังเมอืงรวม
เมืองสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กรณีขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินฯ ดังกลาว   
                    ๒.กรณีที่ปรากฏวาไดมกีารกอสรางอาคารขนาดใหญในบริเวณนี้แลวอาจ
ดําเนินการอนญุาตที่ขัดตอขอกําหนดกฎกระทรวงฯ เปนการละเมิดกฎหมายผังเมือง  การ
พิจารณาในการแกไขปรับปรุงผังใหจังหวัดแจงผูเกี่ยวของกับการอนุญาต  หากมีการละเมิด
กฎหมายผังเมืองใหดําเนินการเรื่อง  การกระทําผิดใหเสร็จส้ินกอน 

มติท่ีประชุม       ๑.ไมเห็นชอบการขอแกไขกฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองสุราษฎรธาน ี  

 
 
 
 
 



๑๖๒   

ลําดับท่ี  
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 

๔.๔ 

                         พ.ศ.๒๕๔๕กรณีขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินฯ บริเวณท่ีรองขอ 
                       ๒. กรณีท่ีปรากฏวาไดมีการกอสรางอาคารขนาดใหญในบริเวณนี้แลว 
                      อาจดําเนินการอนุญาตที่ขัดตอขอกําหนดกฎกระทรวงฯ เปนการละเมิด

กฎหมายผังเมือง  การพิจารณาในการแกไขปรับปรงุผงั   ใหจังหวัดแจง
ผูเก่ียวของกับการอนุญาต  หากมีการละเมิดกฎหมายผงัเมืองใหดาํเนินการ
เร่ืองการกระทําผิดใหเสร็จสิ้นกอน 

เร่ือง    การขอแกไขกฎกระทรวงผงัเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย   จังหวัดสรุาษฎรธานี  พ.ศ.  
          ๒๕๔๙  กรณขีอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน)  บริเวณหมายเลข  ๗.๓  (พรุเฉวง)  
และบริเวณหมายเลข  ๗.๗  (พรุหนาเมือง) 

                 ๑. สํานักงานตํารวจแหงชาติและกองกํากับการตํารวจภูธรสุราษฎรธานี  ขอ
แกไขขอกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมชมุชนเกาะสมยุ จังหวดัสุราษฎรธาน ี พ.ศ.๒๕๔๙   
บริเวณพืน้ที่สาธารณประโยชน  (พรุเฉวง)  หมูที ่  ๒  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  
บริเวณทีด่ินหมายเลข  ๗.๓  เนื้อที่  ๒-๐-๗๓  ไร  เพือ่ใหสามารถกอสรางลานฝกและ
สถานที่รวมพล   เนื่องจากมีความจําเปนตองใชพื้นทีเ่พื่ออํานวยความสะดวก  ความ
ปลอดภัย  และทรัพยสินแกประชาชนและนักทองเที่ยว  แตตามขอกําหนดกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมฯ ดังกลาว  ไมสามารถดําเนินการกอสรางลานฝก  และสถานที่รวมพลได 
              ๒.สํานักงานอยัการจังหวดัเกาะสมุย  ขอแกไขขอกําหนดกฎกระทรวงผังเมอืงรวม
ชุมชนเกาะสมยุ  จังหวดัสุราษฎรธาน ีพ.ศ.  ๒๕๔๙  บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน  (พรุ
หนาเมือง)  หมูที่  ๒  ตําบลมะเร็ต   อําเภอเกาะสมุย  จังหวดัสุราษฎรธานี  บริเวณที่ดิน
หมายเลข  ๗.๗  เนื้อที่ ๕  ไร  เพื่อใหสามารถสรางอาคารสํานักงานบานพักอัยการและ
ธุรการ  เนื่องจากที่ดินในอาํเภอเกาะสมุยมีราคาแพงและที่ทําการสํานกังานอัยการจังหวัด
เกาะสมุยควรอยูใกลกับศาลจังหวัดเกาะสมุย  เพื่อความสะดวกในการทํางานรวมกัน  แต
ตามขอกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ ดังกลาว  ไมสามารถดําเนินการกอสรางอาคาร
สํานักงานและบานพักได 
                ๓.ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมยุ  จังหวดัสุราษฎรธานี ขณะนี้อยูระหวางการบังคับ
ใชประกาศเปนกฎกระทรวง  เมื่อวนัที ่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๙ และจะหมดอายกุารใชบังคับ
ในวนัที ่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  และตามกฎกระทรวงฯ ดังกลาว  กําหนดใหพื้นที่
สาธารณประโยชนทั้งสองแหง  เปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน)  ที่ดินประเภทนี้เฉพาะทีด่ินซึ่งเปนของรัฐ  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการ  หรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้าํที่เปนของรฐั  โดย
กําหนดใหที่ดนิบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ใหใชประโยชนทีด่ินเพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจ     

 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐ 
วันที่ ๙ เม.ย. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๔ 
หนา ๑๔ - ๑๖ 
 



๑๖๓   

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

และสํารองเปนแหลงน้ําดบิ และบรเิวณหมายเลข ๗.๗ ใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อเปนแหลง
พักผอนหยอนใจ สนามกีฬา  และแหลงน้ําดิบเทานัน้  และหามใชประโยชนทีด่ินเพื่อ
กอสรางอาคาร  การสาธารณูปโภค  และสาธารณปูการ 
                ๔.คณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชนเกาะสมยุ  ไดพิจารณาเรือ่งดังกลาว  เมือ่วันที่  
๒๙  กันยายน  ๒๕๔๙  ที่ประชุมมีมติ เหน็ชอบใหแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ 
ดังกลาว  โดยใหแกไขขอกาํหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณหมายเลข ๗.๓ใหกอสรางลานฝกและสถานทีร่วมพล
ได  และบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ใหสรางอาคารสํานักงานบานพกัอัยการและธุรการได  
โดยขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดขอมูลและแผนผังโครงการเพิ่มเติมเพื่อ
เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาตอไป 
                ๕. คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ ไดพจิารณาเรื่องดังกลาวเหน็
ควรใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีหาขอมูลประกอบและนําเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองตอไป     และหลังจากที่ไดรวมกับคณะ 
อนุกรรมการฯ ออกไปตรวจสภาพพื้นที่  เห็นวาพื้นที่ทีห่นวยราชการทั้ง  ๒  ขอใชไมไดอยู
ในพรุ  จึงนาจะปรับขอกําหนดใหใชประโยชนเพื่อทางราชการ 
                 ๖. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดพิจารณาเรื่องดังกลาว
แลวจํานวน  ๒  คร้ัง  คร้ังแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  ที่ประชมุมีมติให
คณะอนกุรรมการฯ และผูเกีย่วของลงตรวจสอบดูสภาพพื้นที่จริง  โดยอนุกรรมการฯ ซ่ึง
ประกอบดวย  นายจิรายุ  ศวิตชาต  กรรมการผังเมือง นายนิพนธ  เมธินาพิทักษ     กรรมการ
ผังเมือง   และนายพิชัย  เครอืชัยพนิิต  ทีป่รึกษาดานการผังเมือง พรอมเจาหนาที่ผูเกีย่วของ  
ไดเดินทางไปตรวจสอบดูสภาพพืน้ที่ดังกลาวแลว  ระหวางวนัที่ ๑๕ ถึงวันที่  ๑๗  มีนาคม  
๒๕๕๐  และไดนําขอมูลเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ เพื่อพิจารณา  คร้ังที่  ๒  เมื่อ
วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  ที่ประชุมมีความเห็นวา  จากการตรวจสอบสภาพพืน้ที่จริงทั้ง  ๒  
บริเวณ  ปจจุบนัแทบไมเหลือสภาพพื้นที่พรุ  พื้นที่ที่ขอใชไมไดอยูในพร ุ ประกอบกับทั้ง ๒  
หนวยงานที่ขอใชประโยชนที่ดินในพื้นทีด่ังกลาวเปนหนวยงานราชการที่ใหการดแูล
ชวยเหลือประชาชนโดยสวนรวม จึงนาจะปรับขอกําหนดใหใชประโยชนเพื่อทางราชการ
ได  และเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป 
               จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
               คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  จากการตรวจสภาพพื้นที่ของคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตรวจสภาพพื้นที่จริงของทั้ง  ๒  
บริเวณ  ปจจุบันแทบไมเหลือสภาพพื้นทีพ่รุ  พื้นที่ที่หนวยราชการทัง้สองขอใชไมไดอยู
ในพรุ  และหนวยงานที่ขอใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เปนหนวยราชการเพื่อชวยเหลือประชาชน
โดยสวนรวม  จึงเห็นชอบใหแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย   จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖๔   

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  กรณีแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน)  บริเวณหมายเลข  ๗.๓  
ใหใชประโยชน ที่ดินเพื่อสรางลานฝกและสถานที่รวมพลของกองกํากับการตํารวจภูธร 
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ  และบริเวณหมายเลข  
๗.๗  ใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อสรางอาคารสํานักงาน  บานพักอัยการและธุรการ ของ
สํานักงานอัยการจังหวดัเกาะสมุย  สํานักงานอัยการสูงสุด  ตามเสนอ  และใหดําเนนิการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป   โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินบริเวณหมายเลข  ๗.๗  เพื่อสรางอาคารสํานักงานบานพัก
อัยการและธุรการที่อยูใกลแหลงน้ํา  การดาํเนนิการกอสรางใหพึงระวงัเรื่องสิ่งแวดลอมและ
การระบายน้ําเสียจะตองไมใหมีผลกระทบตอแหลงน้ํา 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบใหแกไขกฎกระทรวงผงัเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย       จังหวัด 
                           สุราษฎรธานี พ.ศ.  ๒๕๔๙ กรณีแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม  (สีเขยีว
ออน)  บริเวณหมายเลข  ๗.๓  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อสรางลานฝกและ
สถานที่รวมพลของกองกํากบัการตํารวจภธูร  อําเภอเกาะสมุย    จังหวัด
สุราษฎรธานี  สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ และบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ให
ใชประโยชนท่ีดินเพื่อสรางอาคารสํานักงาน  บานพักอัยการและธุรการ 
ของสํานักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย  สํานักงานอัยการสูงสุด  ตาม
เสนอ  และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  
๒๕๑๘  ตอไป   โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดิน
บริเวณหมายเลข  ๗.๗  เพื่อสรางอาคารสํานักงาน  บานพักอัยการและ
ธุรการท่ีอยูใกลแหลงน้าํ  การดําเนินการกอสรางใหพึงระวังเร่ือง
สิ่งแวดลอมและการระบายน้ําเสียจะตองไมใหมีผลกระทบตอแหลงน้าํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕   

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๔.๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง       การใชประโยชนท่ีดินเพื่อกอสรางโครงการศูนยวิจัยและพัฒนา  (สวนขยาย) 
              ของบริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด 
 ๑.  สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครไดมีหนงัสือ ที่  กท  ๑๗๐๖/๙๔๑  ลงวันที ่๒๗ 
กุมภาพนัธ   ๒๕๕๐  ถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง  แจงวา  กรุงเทพมหานครไดรับการหารือ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  กรณกีารยื่นขออนญุาตกอสรางโครงการศนูยวจิัยและ
พัฒนา (สวนขยาย) ของบริษทั เอเชีย่นฮอนดามอเตอร จํากัด  ยื่นขออนญุาตกอสรางอาคาร
เปนอาคาร ค.ส.ล. ๑ ช้ัน ๑ หลังเพื่อใชเปนสํานักงาน  อาคาร ค.ส.ล.  ๒  ช้ัน ๑ หลัง  เพื่อใช
เปนสํานักงานอาคาร ค.ส.ล.  ๒  ช้ัน ๑  หลังเพื่อใชเปนสํานักงาน (ดัดแปลงอาคารเดิม)  อาคาร 
ค.ส.ล.  ๒  ช้ัน  ๑  หลังเพื่อใชเปนสํานักงานอาคารค.ส.ล.  ๒  ช้ัน  ๑  หลังเพื่อใชเปนสํานกังาน 
อาคารค.ส.ล. ๑  ช้ัน  ๑  หลังเพื่อใชเปนสํานักงาน (ดัดแปลงอาคารเดิม)  อาคารค.ส.ล.  ๑  
ช้ัน  ๑  หลัง  เพื่อใชเปนปอมยาม  อาคารค.ส.ล.  ๑ ช้ัน  ๑  หลังเพื่อใชเปนปอมยาม 
(ดัดแปลงอาคารเดิม) อาคาร ค.ส.ล. ๑ ช้ัน ๑  หลังเพื่อใชเปนสํานักงานที่ถนนพัฒนา
ชนบท  ๔ แขวงคลองสองตนนุน  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอาคารดังกลาวอยู
ในบริเวณที่ดนิเดิมของบริษทัฯ       ที่เคยไดรับอนุญาตใหกอสรางเปนอาคารสํานักงานมา
กอนตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวมฉบับที่ ๔๑๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)  และไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตั้งแต ป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  วาจะเขาขายไดรับการ
ผอนผันในการขยายสํานักงานเพิ่มเติม  โดยไดรับการยกเวนตามมาตรา ๒๗  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือไม  นั้น  เพื่อใหการควบคุมการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  และมิใหเกดิความเสียหายแกการ
ลงทุน  จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  กรณีที่บริษัทฯ ไดรับบัตร
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เลขที่  ๑๖๔๐/๒๕๓๙  ลงวันที่  
๓๐ กันยายน  ๒๕๓๙  และเลขที่  ๑๓๓๕(๒)/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๗ 
โดยไดรับอนญุาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณดังกลาวกอนกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร   พ.ศ. ๒๕๔๙    มีผลใชบังคับ บริษัทฯ  จะไดรับสิทธิและ
ประโยชนในการใชทีด่ินเพื่อการกอสรางอาคารตามโครงการศูนยวจิยัและพฒันา (สวนขยาย) 
ในบริเวณที่ดนิเดิมโดยไดเขาขายไดรับการยกเวนตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง    แหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  หรือไมอยางไร 
                 ๒. ในการประชมุคณะกรรมการผังเมือง คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐  เมื่อวันที ่๙ เมษายน  
๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมตใิหฝายเลขานกุารฯ    ประสานขอเอกสารขอมูลเพิ่มเตมิจาก  บริษัท  
เอเชีย่นฮอนดามอเตอร  จํากดั  สํานักงานคณะกรรมสงเสริมการลงทุน  และกรงุเทพมหานคร  
ซ่ึงทั้งสามแหงไดจัดสงขอมลูเพิ่มเติมดังกลาว  สรุปไดดงันี้ 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๗พ.ค. ๕๐ 
วาระที่ ๓.๑ 
หนา ๖ – ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



๑๖๖   

ลําดับท่ี เรื่อง / มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                           ๒.๑   คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนออกบัตรสงเสริมการลงทุน     เลขที่
๑๖๔๐/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ ใหบริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด  
เปนผูไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการประเภท  ๗.๓๗  กิจการสาํนักงานสนับสนุน
การคาและการลงทุน 
                       ๒.๒  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีหนังสือถึงบริษัท  เอเช่ียน 
ฮอนดามอเตอร  จํากัด  อนุญาตใหบริษัทถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใชเปนสถานประกอบการ  
ที่แขวงคลองหนึ่ง (คลองสองตนนุน)  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
                                        -   ตามหนังสือที่ อท ๐๙๐๘/๐๐๑๒๐๓  ลงวันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  
จํานวนเนื้อที่  ๑๐๑ ไร   ๑  งาน  ๖๐  ตารางวา 
                                     -   ตามหนังสือที ่อท ๐๙๐๘/๐๐๑๓๗๕  ลงวนัที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖  
จํานวนเนื้อที ่ ๑๓  ไร  ๑  งาน  ๒๘  ตารางวา 
                                     -   ตามหนังสือที ่ อท  ๐๙๐๘/๐๐๑๕๗  ลงวันที ่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  

จํานวนเนื้อที่  ๔  ไร   ทั้งหมด   ๑๑๘ ไร  ๒  งาน   ๘๘  ตารางวา 

                   ๒.๓   คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดออกบัตรสงเสริมเลขที่  ๑๓๓๕(๒) 

/๒๕๔๗  ลงวนัที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๗  ใหบริษทั ฮอนดา  อารแอนดดี  เซาทอีสท  

เอเชีย  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทและหนวยงานที่อยูใตการกํากับดูแลของบริษัท  เอเชี่ยนฮอนดา 

มอเตอร    จํากัด    เปนผูไดรับการสงเสริมการลงทุนในกจิการวิจยัและพฒันาเกีย่วกับ

รถจักรยานยนตและเครื่องยนตเอนกประสงคประเภท  ๗.๑๒  กิจการวิจัยและพฒันา  โดย

มีเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ขอ ๑๐  จะตองตั้งสถานประกอบการในทองที่กรุงเทพมหานคร  

โดยสถานที่ประกอบการตองไมอยูในเขตหวงหามตามผังเมืองรวมของจังหวัด  และตอง

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย   

                    ๒.๔ บริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด ไดยืน่แจงความประสงคจะ
กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  ๑  ช้ัน  จํานวน  ๙ หลัง เพื่อใชเปนสํานักงาน  อาคาร ค.ส.ล.  ๒ ช้ัน 
จํานวน ๓  หลัง  เพื่อใชเปนสํานักงาน  อาคาร  ค.ส.ล.  ๑ ช้ัน  จํานวน  ๑ หลัง  เพือ่ใชเปน
หองน้ํา – หองสวม  และอาคารโครงเหล็ก  ๑ ช้ัน  จํานวน  ๑  หลัง  เพือ่ใชจอดรถยนตที่
ซอยพฒันาการ ๔ ถนนรมเกลา  ๑  แขวงคลองสองตนนุน  เขตลาดกระบงั  ตามแบบ  กทม. ๖  
เลขที่ ๑๒๓/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๗  และไดรับใบรับรองการกอสราง
อาคาร ฯลฯ  จากกรุงเทพมหานคร ตามแบบ อ.๖  เลขที่  ๒๑๘/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๖  
ตุลาคม  ๒๕๔๗   ตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๔๑๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  อยูในที่ดินประเภท ที่
อยูอาศัยหนาแนนนอยบริเวณหมายเลข ๑.๕๓ กําหนดหามการใชประโยชนที่ดินการ
ประกอบพาณชิยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ  หรืออาคารสูง  อาคารสํานักงานทั้ง ๑๒  
หลังของบริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด   มีพื้นที่อาคารไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร    

 



๑๖๗   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงไมเขาขายอาคารขนาดใหญ  (เอกสารหมายเลข ๔)  ปจจุบันอาคารทั้งหมด  ๑๔  อาคาร  

ไดกอสรางเสร็จเรียบรอย  หมายเลข   ๑  –  ๑๔   ตามผังที่นําเสนอ 

                   ๒.๕  บริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากดั ยื่นแบบ ข.๑ เลขรับที่ ๘๗๘ ลง

วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน   ๒๕๔๙  ขออนุญาตกอสรางอาคารเพิ่มเติมเปนอาคาร ค.ส.ล.  ๑ 

ช้ัน  ๑  หลังเพื่อใชเปนสํานกังาน  อาคาร ค.ส.ล. ๒  ช้ัน ๑ หลังเพือ่ใชสํานักงาน  อาคาร ค.

ส.ล.  ๒  ช้ัน  ๑  หลังเพื่อใชเปนสํานักงาน (ดัดแปลงอาคารเดิม)  อาคาร ค.ส.ล.  ๒  ช้ัน ๑ 

หลัง  เพือ่ใชเปนสํานกังานอาคาร ค.ส.ล. ๒  ช้ัน ๑ หลังเพือ่ใชเปนสํานักงาน  อาคาร ค.ส.ล. ๑ 

ช้ัน ๑  หลังเพือ่ใชเปนสํานักงาน (ดัดแปลงอาคารเดิม)  อาคารค.ส.ล. ๑ ช้ัน ๑ หลัง  เพื่อใช

เปนปอมยามอาคารค.ส.ล. ๑  ช้ัน  ๑  หลัง  เพื่อใชเปนปอมยาม  (ดัดแปลงอาคารเดิม)  

อาคารค.ส.ล. ๑  ช้ัน ๑ หลังเพื่อใชเปนสํานกังาน รวมทั้งหมด  ๙   อาคาร  ตามผังที่นําเสนอ  

หมายเลข ๑ - ๙ 

                ๓.  กรมโยธาธิการและผังเมือง  พิจารณาแลวเห็นวา  คณะกรรมการกฤษฎีกาได

เคยพิจารณาใหความเห็นในเรื่อง  “ไดใชประโยชนที่ดิน” แลวตามมาตรา  ๒๗  วรรค

สอง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  (ขอหารือใน  พ.ศ. ๒๕๓๖ และ  

พ.ศ. ๒๕๔๓)  สามารถแยกพิจารณาได  ๒  ประการ  คือ 

                    ๑.)   ถาเปนการดําเนินการที่ไมมีกฎหมายหาม      หรือกําหนดหลักเกณฑไว

โดยเฉพาะวาตอง ไดรับอนญุาตหรือไดรับอนุมัติจากหนวยงานหรือองคกรใดกอน จําตอง

พิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป 

                      ๒.) แตถาเปนการดําเนินการที่มีกฎหมายหามหรือกาํหนดหลักเกณฑไว

โดยเฉพาะวาตองไดรับอนญุาต  หรือไดรับอนุมัติจากหนวยงานหรือองคกรใดหรือตอง

ดําเนินการตามขั้นตอนเชนใดกอน ยอมตองพิจารณาการไดรับอนญุาตหรือไดรับอนุมัติ

หรือการไดปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายเปนสําคัญ  และสําหรับการดําเนินการบาง

เร่ืองที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายอื่น  และตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับโดยมีการ

อนุญาตใหกอสรางอาคารเปนขั้นตอนสุดทายรวมอยูดวย การที่ผูยื่นคาํขอไดรับใบอนุญาต

หรือไดรับอนมุัติหรือไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอื่นกอนการไดรับอนุญาตให

กอสรางอาคารนั้น  ยอมถือไดวามีการใชประโยชนที่ดินมากอนแลว  โดยการไดรับ

อนุญาตหรือไดรับอนุมัติ  หรือการไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกีย่วกับการใช

ที่ดินและอาคารนั้นโดยตรงเทานั้น 

                    สําหรับการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  ของบริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ซ่ึงไดรับการสงเสริมการลงทุนในครั้งแรกเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๓๙  โดยใหสิทธิ
บริษัทฯ  ถือครองที่ดิน  จํานวน  ๑๑๘  ไร ๒  งาน ๘๘  ตารางวา   เพื่อใชในการดําเนิน
กิจการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกาํหนดไว   โดยมีการแนบแผนผัง
การใชประโยชนที่ดินของโครงการประกอบดวย  ขณะที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนใน
กิจการศูนยวจิยัและพฒันารถจักรยานยนตและเครื่องยนตเอนกประสงค  เมื่อวนัที ่  ๓๐  
เมษายน  ๒๕๔๗  ซ่ึงยังคงอยูในพืน้ที่การใชประโยชนที่ดินเดิมที่คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนไดอนุญาตไว  สําหรับเฉพาะกรณีนี้  เมื่อรัฐไดผูกพันกับบริษัทฯ แลว และเมื่อ
เทียบเคียงกับความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาขางตน  จึงเขาขายเปนการใชประโยชน
ที่ดินมากอน  ตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
                   คณะกรรมการฯ  ไดประมวลขอเท็จจริงกรณกีารขออนุญาตกอสรางอาคาร 
เพิ่มเติม  จํานวน  ๙ หลัง ของบริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด ซ่ึงดําเนินการในพื้นที่ดิน
เดิมและเปนไปตามแบบแผนผังที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ปรากฏ
ขอมูลจากทั้ง ๓ แหง ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   กรุงเทพมหานคร  
และบริษทั  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากดั  มคีวามสอดคลองถูกตองตรงกนั  และจากคาํยืนยัน
ของเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  (นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล)  และผูแทน
กรุงเทพมหานคร  (นางสาวมาลี  แมนมินทร  รองผูอํานวยการสํานักผังเมือง)  ตามลําดับ
แลวเหน็วา  การที่บริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากดั  ไดยืน่ขออนุญาตกอสรางอาคาร
เพิ่มเติม  จํานวน  ๙  หลัง  บนพื้นทีด่ินเดิมที่ไดรับอนญุาตจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน  และบริษัทฯ ไดเคยขออนุญาตกอสรางอาคารของโครงการ  จํานวน  ๑๔ หลังตอ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดอนุญาตใหกอสราง  ตามแบบ อ. ๖  เลขที ่  ๒๑๘/
๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๗  บริษัทฯ ไดกอสรางอาคารแลวเสร็จและดําเนิน
กิจการตามเงื่อนไขที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแตวนัที่  ๓๐   สิงหาคม  ๒๕๔๘   แต
เนื่องจากการกอสรางอาคารยังไมครบถวนสมบูรณตามโครงการที่ไดขออนุญาตไว  จึงได
ขออนุญาตกอสรางอาคารเพิ่มเติมในพืน้ทีด่ินเดิมเพื่อใหสมประโยชนตามโครงการ   ซ่ึง
เปนไปตามแบบแผนผังที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หากเมื่อไดรับ
อนุญาตใหกอสรางแลวจะทาํใหโครงการดาํเนนิการไปอยางสมบูรณ สัมฤทธิ์ผลอันจะเปน
ประโยชนตอโครงการ  เปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม  และตอความนาเชื่อถือ
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งเปนองคกรที่เชญิชาวตางชาตมิาลงทุนในประเทศ
ไทย กรณนีี้ถือวาบริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จาํกดั ไดมีการใชประโยชนที่ดินมากอนที่
จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๔๙  ใชบังคับและมี
ความประสงคจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป  ตามมาตรา  ๒๗ วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๖ 

มติท่ีประชุม     บริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  จํากัด  ไดใชประโยชนท่ีดินเพื่อกอสราง 
โครงการศูนยวิจัยและพัฒนา  โดยไดรับอนุญาตกอสรางอาคารจาก  
กรุงเทพมหานครมากอนซ่ึงตรงกับแบบแผนผังท่ีไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและขอกอสรางอาคารในสวนเพิ่มเติมใน
พื้นที่ดินเดิมเพื่อใหครบถวนสมบูรณตามโครงการที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

                            กรณีนี้จึงถอืไดวาเขาขายเปนการใชประโยชนท่ีดนิมากอนท่ีจะมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานครพ.ศ.  ๒๕๔๙  และ
ประสงคจะใชประโยชนท่ีดนิเชนนัน้ตอไป ตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  
แหงพระราชบญัญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

เร่ือง       การขอแกไขกฎกระทรวงผงัเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธาน ี  
               พ.ศ.๒๕๔๙  :  กรณีขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดนิประเภทที่โลงเพื่อ 
               นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม(สีเขียวออน)บริเวณหมายเลข ๗.๓ 

               (พรุเฉวง)    
     ๑.  ตํารวจภธูรจังหวัดสุราษฎรธานีและสถานีตํารวจภธูรอําเภอเกาะสมุย ไดขอใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่สาธารณประโยชนพรุเฉวงเพื่อสรางลานฝกและนันทนาการบริเวณ
ดังกลาวอยูในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม(สีเขียว
ออน)  ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย    จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
มีขอกําหนดทีไ่มใหกอสรางลานฝกและนนัทนาการ  กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดนําเสนอ
คณะกรรมการผังเมือง  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๐  
เพื่อพิจารณา  ที่ประชุมเห็นชอบใหแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย   จังหวดั
สุราษฎรธานี   พ.ศ.  ๒๕๔๙   กรณแีกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน)    บริเวณหมายเลข  ๗.๓  เนื้อ
ที่  ๒-๐-๗๓ ไร ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อสรางลานฝกและสถานที่รวมพลของสถานตีํารวจ 
ภูธรอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี    ปจจุบันอยูในขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ดําเนินการปดประกาศ  ๙๐  วัน  ตามขั้นตอนพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
                ๒.ตาํรวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานีมีหนังสือที่  สฎ  ๐๐๒๙.๐๑(กบ)/๔๑๔๔    
 ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐   ขอใชประโยชนทีด่ินในพื้นที่สาธารณประโยชนพรุเฉวง
หมูที่  ๒   ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุยเนื้อที่  ๒-๐-๗๓  ไร    ซ่ึงเปนที่ดินบริเวณเดิม   
เพื่อกอสรางสถานีตํารวจภูธรยอยอําเภอเกาะสมุยและอาคารพักอาศัย (แฟลต) ขนาด ๓๐  
หนวย    เนื่องจากมีความจําเปนตองใชพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก     ความปลอดภัยและ
ทรัพยสินแกประชาชนและนักทองเที่ยว    เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๐ 
วาระที่ ๖.๑ 
หนา ๒๒ - ๒๔ 
 

 

 

 
 



๑๗๐   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในการใหบริการแกนักทองเทีย่วและประชาชนทั่วไป   ดวย
เหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน   ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานีจึงขอเพิ่มเติมการ
ใชประโยชนที่ดินบริเวณดงักลาว    เพื่อกอสรางอาคารที่ทําการสถานีตํารวจภูธรยอยอําเภอ
เกาะสมุย  พรอมอาคารที่พักอาศัย   (แฟลต)  ขนาด  ๓๐  หนวย  จํานวนประเภทละ  ๑ หลัง  
      ๓. คณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมชุมชนเกาะสมุย  พิจารณาเห็นชอบใหแกไข
กฎกระทรวง ผังเมืองรวมชมุชนเกาะสมยุ  จังหวดัสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   โดยแกไขขอ
กําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
บริเวณหมายเลข  ๗.๓  (พรุเฉวง)  ใหกอสรางสถานีตํารวจภูธรยอยอําเภอเกาะสมุยพรอม
อาคารพักอาศัย  (แฟลต)  ขนาด  ๓๐  หนวย  จํานวนประเภทละ  ๑  หลังได 
      ๔. คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ มีมติ เห็นควรใหดําเนินการ
แกไขขอกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย      จังหวดัสุราษฎรธานี    พ.ศ. 
๒๕๔๙   กรณีการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพือ่นันทนาการและการรกัษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๓ ใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อสถาบันราชการฯ 
ไดดวย 
       ๕.  คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง     เห็นชอบใหแกไข
กฎกระทรวง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย     จังหวดัสุราษฎรธานี   พ.ศ.  ๒๕๔๙       กรณี
แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพือ่นันทนาการและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม   (สีเขียวออน)  บริเวณหมายเลข  ๗.๓   เนื้อที่ประมาณ  ๒-๐-๗๓   ไร  ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อสถาบันราชการฯ  (สํานักงานราชการและอาคารที่พักอาศัย) ไดดวย  
สําหรับขอบเขตบริเวณเนื้อทีด่ังกลาว ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากําหนด
ขอบเขตใหชัดเจน  

         ทั้งนี้  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดกําหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่ดังกลาว  
จํานวน  ๒-๐-๗๓  ไรไวแลว  ตามคําบรรยายแนวเขตทีแ่นบประกอบวาระการประชุม 

           จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพจิารณา 
                    คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว       เห็นชอบใหแกไขกฎกระทรวง  
 ผังเมืองรวมชมุชนเกาะสมยุ   จังหวดัสุราษฎรธานี  พ.ศ. ๒๕๔๙   กรณแีกไขขอกําหนดการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สี
เขียวออน)  บริเวณหมายเลข  ๗.๓  (พรุเฉวง)  เนื้อที่  ประมาณ ๒-๐-๗๓  ไร  ตามขอบเขต
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด  ใหใชประโยชนทีด่ินเพื่อสถาบนัราชการฯ  (สํานักงาน
ราชการ  และอาคารทีพ่ักอาศัย) ไดดวย    ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พจิารณาดาน
ผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ  และใหดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป     

 



๑๗๑   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๗ 
 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย    จังหวัด 
                             สุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ กรณีแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม 
                               (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๓ (พรุเฉวง) เนื้อท่ี  ประมาณ ๒-๐-๗๓  

ไร  ตามขอบเขตที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด ใหใชประโยชนท่ีดิน
เพื่อสถาบันราชการฯ (สํานักงานราชการและอาคารที่พักอาศัย) ไดดวย  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผงัเมืองและกรม
โยธาธิการและผงัเมืองเสนอ และใหดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติ
การผงัเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

เร่ือง     การขอแกไขกฎกระทรวงผงัเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา   จังหวัดสงขลา 
            พ.ศ. ๒๕๔๘ :  กรณีขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อ

การ รักษาคุณภาพสิง่แวดลอม (สีฟา)  บรเิวณหมายเลข ๗.๒ 
 ๑. ผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา จังหวดัสงขลา ประกาศใชบงัคับครั้งแรก
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐)  และไดดําเนินการปรับปรุงผัง คร้ังที่ ๑ โดย
ประกาศเปนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๕  (พ.ศ. ๒๕๓๙)  และไดมีการขยายระยะเวลาการ
ใชบังคับตอไปอีก ๑ ป  ๒ คร้ัง   หมดอายุการใชบังคับในวนัที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ 
               ๒. กระทรวงพลังงานไดมีหนังสือ  ดวน  ที ่พน ๐๒๐๒/๖๙๙    ลงวนัที่ ๒๘  
กุมภาพนัธ ๒๕๔๖ ขอการสนับสนุนใหบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชัน่แนล จํากดั สามารถ
ดําเนินการและประกอบกิจการทาเทียบเรอืในพื้นที่ตําบลหัวเขา    อําเภอสิงหนคร   จังหวดั
สงขลา    เพื่อเปนประโยชนตอจังหวดัและประเทศโดยรวม 
               ๓. คณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา จังหวัดสงขลา และคณะ 
กรรมการพิจารณาดานผังเมอืงของกรมฯ  ไดพิจารณาเรือ่งดังกลาว เมือ่วันที่ ๑๓ มนีาคม 
๒๕๔๖  และ ๘ เมษายน ๒๕๔๖    ตามลําดับ    มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๕๕ (พ.ศ.๒๕๓๙)  ในรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ
น้ําลึกสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)   
                ๔. จังหวดัสงขลา มีหนังสือที่    สข ๐๐๒๓/๙๒๐๖     ลงวนัที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ แจงขอแกไขขอกําหนดรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา
จังหวดัสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)   โดยขอปรับปรุงขอกําหนดของที่ดินประเภทที่โลงเพื่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๗.๒  ใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การทองเที่ยว  หรือเกีย่วของกับการทองเทีย่ว  การขนสงน้ํามัน
โดยระบบทอใตดิน หรือสาธารณประโยชนเทานั้น ....    และกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี มีหนังสือที่  คค ๐๓๒๑/๐๐๒๑๕๗  ลงวันที ่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  ขอให  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๐ 
วาระที่ ๔.๒ 
หนา ๑๑ - ๑๔ 



๑๗๒   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

กรมโยธาธิการและผังเมอืงเพิม่เติมการใชประโยชนพืน้ที่ในเขตพืน้ที่สีฟาซึ่งใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมใหเปนพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
               ๕. คณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง  ไดประชุมพิจารณาเรื่อง
ดังกลาว เมื่อวนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ที่ประชุมมีมติเห็นวา กรณดีังกลาวมิใชคํารองที่
จะตองพจิารณาตามมาตรา ๒๔ และไมสามารถพิจารณาไดตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม  แหง 
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  จึงเห็นควรใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแจงตอบขอ
หารือดานขอกฎหมายใหผูเกีย่วของทราบตอไป 
                ๖. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีหนังสือถึงจังหวดัสงขลา ที่ มท ๐๗๑๒๖/
๖๔๑๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๔๖    แจงผลการพิจารณาดังกลาววา   เนื่องจากกรม
โยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา 
จังหวดัสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อประกาศเปน
กฎกระทรวงใชบังคับ  หากมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดฯ ในขณะนั้น จะทําใหเกิดการ
ชะลอการดําเนินการและกอใหเกดิความเสียหาย  เนือ่งจากจะตองถอนเรื่องมาดําเนินการ
ใหมทําใหเกดิความลาชาในการประกาศใชบังคับผังเมืองรวม      จึงเหน็ควรใหผังเมืองรวม
ชุมชนทาเรือน้าํลึกสงขลา จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)  ดําเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายตอไป  และเมือ่ประกาศใชบังคบัเปนกฎกระทรวงแลวจึงดําเนนิการแกไขปรบัปรุง
ผังเมืองรวมดังกลาวตอไป 
                ๗. ปจจุบันผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา จังหวดัสงขลา ประกาศเปน
กฎกระทรวงใชบังคับแลว  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘  ส้ินสุดการใชบังคับวันที่ ๒๖  
ธันวาคม   ๒๕๕๓   โดยไดกําหนดใหบริเวณดังกลาวเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๗.๒  และมีขอกําหนดใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การทองเที่ยวหรือเกีย่วของกับการทองเที่ยว  การขนสง
น้ํามันโดยระบบทอใตดินหรือสาธารณประโยชนเทานั้น   

                   ๘. บริษัท ปตท. สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  แจงขอเปลี่ยนแปลงขอ
กําหนดการใชประโยชนที่ดนิประเภทนี้ บริเวณหมายเลข ๗.๒  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกบัการทองเที่ยว  การคมนาคมขนสง  
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
                ๙. คณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมฯ    ไดประชุมพจิารณาเรื่องดังกลาวเมื่อวันที่    ๘ 
สิงหาคม   ๒๕๔๙     ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในกฎกระทรวงฯ 
ตามที่บริษัทฯ  รองขอ 
                ๑๐. คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ       ไดประชุมพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวเมื่อวนัที่ ๑๖ มกราคม   ๒๕๕๐   ที่ประชุมไดมขีอเสนอแนะวา     การดําเนนิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 สรางทาเทยีบเรือของ  บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั   มีผลกระทบตอผังเมอืงรวม
ชุมชนทาเรือน้าํลึกสงขลา    จังหวดัสงขลา     เนื่องจากบริเวณที่สรางทาเทียบเรือนั้นไมได
ปรากฏอยูในพื้นที่ดิน   และบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    ตองการใหแกไข
ผังเมืองรวมใหเปนไปตามสภาพปจจุบนั  พรอมทั้งแกไขขอกําหนดบริเวณนั้นดวย     จึง
เห็นสมควรใหนําประเดน็การขอแกไขกฎกระทรวงฯ ใหนําไปแกไขในการปรับปรุงผัง
คร้ังตอไป 
                    ๑๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  ไดประชุมพจิารณา
เร่ืองดังกลาว     จํานวน ๓ คร้ัง      
                            - คร้ังที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติให  สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาหาขอมูลการขออนุญาต  การกอสรางทาเทียบเรือวา
ไดรับการอนญุาตเมื่อใด  มีขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจากที่ใดบาง  และใหกองนิติการ
ตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางทาเทียบเรือวาดําเนนิการตอนผังขาดอายุหรือไม แลว
นําเสนอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง 
                             -  คร้ังที่  ๒  เมื่อวันที่ ๒๑  มนีาคม ๒๕๕๐     ทีป่ระชุมมีมติใหฝาย
เลขานุการฯ  ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม    
                                 (๑) จากขอมูล  กรมเจาทาออกใบอนญุาตใหปลูกสรางสิ่งลวงลํ้าลําน้ํา  
ณ วนัที่ ๑๓  มกราคม ๒๕๔๔  ถึงวนัที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๔๕  แตการออกใบอนญุาตให
กอสรางทาเทียบเรือของพนกังานทองถ่ิน(เทศบาลเมืองสิงหนคร)  ออกให ณ  วนัที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖  ซ่ึงเปนชวงที่ผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลาหมดอายกุารบังคับ
ใชแลวเมื่อวันที่ ๒๕เมษายน ๒๕๔๖  ดังนั้นถากอสรางหลังจากใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ออกให   ก็ถือวาเปนการกอสรางหลังจากผังหมดอายุไปแลว 
                                (๒)  กรณีการพิจารณาสิ่งลวงลํ้าลําน้ําทุกจังหวัด     จะมีคณะกรรมการ
ตรวจสิ่งลวงลํ้า ลําน้ําอยูแลว    กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (กรมเจาทาเดิม)  จะ
พิจารณาอนุญาต  ตองมีการเสนอใหคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวตรวจสอบกอน  ดังนั้น
ควรมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ดวย 
                                (๓) ใหฝายเลขานุการจัดทําหนังสือขอเอกสารการพิจารณาอนญุาตให
กอสรางทาเทียบเรือของบริษัท ปตท.สผ.อิเตอรเนชั่นแนล จํากดั จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใชประกอบการพิจารณา  แลวใหนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง 
                    ๑๒. คร้ังที่ ๓   เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ที่ประชมุคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ    เมื่อวนัที่  ๑๖  
มกราคม ๒๕๕๐ ไดพจิารณาและมีขอเสนอแนะ โดยใหทางสํานกังานโยธาธกิารและผังเมือง
จังหวัดสงขลานําเรื่องดังกลาวเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึก
สงขลา จังหวดัสงขลาครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                     จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
                   คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ        โดยสรุปดังนี ้
                   ๑. คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาบริษัท  ปตท. สผ. 
อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด  ไดดําเนนิการกอสรางทาเทียบเรือแหงที่ ๒ เรียบรอยแลวในชวง
ที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดมิหมดอายุ    และกอนกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ
น้ําลึกสงขลา  จังหวดัสงขลา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศใชบังคับตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงนั้น  
ตามขอกฎหมายผังเมือง  มาตรา ๒๗ วรรคสอง  แหง  พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  
กําหนดไววา  ในเขตที่ไดมกีฎกระทรวงผังเมืองรวมใชบังคับแลว  มิใหใชบังคับแกกรณีที่
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดนิมากอน    และจะใชประโยชนที่ดิน
เชนนั้นตอไป  กรณีการใชประโยชนทีด่ินกอสรางทาเทียบเรือของบริษัท  ปตท. สผ. 
อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด  ไดใชประโยชนที่ดนิมากอนกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน
ทาเรือน้ําลึกสงขลา   จังหวัดสงขลา  พ.ศ. ๒๕๔๘ ใชบังคับ   หากประสงคจะใชประโยชน
ที่ดินเชนนั้นตอไปก็สามารถดําเนินการตอไปได สําหรับการขอใหปรับปรุงแกไขขอกาํหนด
ของกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ   คณะกรรมการผังเมืองเห็นดวยตามมติคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองเพื่อพจิาณาดานผังเมือง   และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอโดยใหนําขอมูลไป
แกไขในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา   จังหวัดสงขลาครั้งตอไปที่จะ
ดําเนินการประมาณป  พ.ศ. ๒๕๕๒  และกรมโยธาธิการและผังเมอืงควรแจงเหตุผลดงักลาว
ใหทางบริษัทฯไดทราบ 
                 ๒. ในการปรับปรงุผังคร้ังตอไปควรตรวจสอบบริเวณพืน้ที่กาํแพงเมือง   คเูมือง  
และปอมเมืองสงขลาเกาซ่ึงเปนโบราณสถาน  พื้นที่เดมิคือเมือง  “สิงขรนคร”  หาก
สามารถลงสัญญลักษณแสดงใหเห็นบริเวณแนวที่เปนหลักฐานสําคญัทางประวัตศิาสตร
ของแผนดินไวดวย   จะเปนประโยชนในอนาคตเปนอยางยิ่ง 
                 ๓. คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว เห็นชอบใหนํากรณีที่   บริษัท ปตท. 
สผ. อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด  ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ินประเภทที่โลงเพื่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม(สีฟา)  บริเวณหมายเลข  ๗.๒   ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชนทาเรือน้าํลึกสงขลา       จังหวดัสงขลา   พ.ศ.  ๒๕๔๘     ไปแกไขในการปรับปรุง 
 ผังเมืองรวมดงักลาวครั้งตอไป  ตามมติคณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
และกรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ        และใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะ 
กรรมการผังเมืองไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบใหนํากรณีท่ีบริษัท  ปตท. สผ. อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด  ขอแกไข  
ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา)  บริเวณหมายเลข  ๗.๒   ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

 



๑๗๕   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 

๔.๘ 

                         ชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา  จังหวัดสงขลา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ไปแกไขในการ
ปรับปรงุผงัเมอืงรวมดังกลาวคร้ังตอไป   ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาดานผงัเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ   และใหรับ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

เร่ือง        การขอแกไขกฎกระทรวงผงัเมืองรวมชุมชนทับกวาง  จังหวัดสระบุรี   พ.ศ. ๒๕๕๐    
                  ๑. กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม ๑๒๔ ตอนที ่๓๖  วันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  
ใชบังคับตั้งแตวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
               ๒.มผูียื่นคําขอเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดนิ  จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย 
ไดแกบริษัท  ทีพีไอ โพลิน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จํากัด   ซ่ึง
ไดขอแกไขดานการใชประโยชนที่ดนิ  ดังนี้ 

        บริเวณที ่๑   นายจักราวธุ   นิตยสุทธิ    ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท  ที
พีไอโพลิน จํากัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงแกไขพืน้ที่บริเวณคําขอประทานบัตร  ๖ แปลง  
(คําขอประทานบัตรที่ ๒๒๐/๒๕๓๒ , ๒๘๖/๒๕๓๒ ,๘/๒๕๔๐ และ ๓๑-๓๓/๒๕๔๒) 
จากที่ดนิประเภทที่โลงเพือ่นนัทนาการและการรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๗.๒  และ ๗.๗ และพืน้ที่บริเวณคําขอประทานบตัร ๒ แปลงที่  ๒๐/
๒๕๕๐ และ ๒๒/๒๕๕๐)ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)  
บริเวณหมายเลข  ๘.๑  และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๕.๑ เปนที่ดนิประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา (สีมวง) 
               คณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ ไดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว  เมื่อวันที่  ๑ ตลุาคม  
๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติ  เหน็สมควรยกคําขอแกไขพื้นทีด่ังกลาว   เนื่องจากพื้นที่บริเวณเขา
ภูเพเปนพื้นทีอ่ยูใกลเขตชุมชนและสถานวีิจัยพันธุสุกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   จึงไม
สมควรใหมีการระเบิดหนิเพิม่มากขึ้น  อันจะสงผลกระทบตอชุมชน  สําหรับพื้นทีเ่หนือ
ทางรถไฟ สมควรรักษาพืน้ที่ไวเปนกันชนระหวางเขตอุตสาหกรรมและเขตปาไม นอกจาก 
นี้ประทานบัตรดังกลาวยังอยูในขั้นตอนยืน่คําขอยังไมไดรับอนุญาต     หากไดรับอนุญาต
ประทานบัตรแลวสามารถยื่นขอแกไขไดตามมาตรา    ๒๖   วรรคสาม    แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
      คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  ไดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว  
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรใหคงสภาพพื้นที่ตามกฎกระทรวง
เดิมไวกอน    เนื่องจากพืน้ที่คําขอประทานบัตรดังกลาวยังไมไดรับอนุญาตประทานบัตร  
หากตอมาบรษิัทฯไดรับประทานบัตรแลวประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก็สามารถ 

 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๐ 
วันที่ ๖ ธ.ค.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๕ - ๙ 



๑๗๖   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

ดําเนินการได         
                 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมือง   ไดประชุมพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวเมื่อวนัที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติเชนเดยีวกับมติที่ประชุมของ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  และคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
                      บริเวณที ่๒  นายจักราวุธ   นิตยสุทธิ   ผูรับมอบอํานาจจากบริษัท  อุตสาหกรรม
สหธัญญพืช  จํากัด  ขอเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่บริเวณประทานบัตร  ๔  แปลง ( ประทาน
บัตรที่ ๒๗๓๘๗ / ๑๔๕๒๖ , ๒๗๓๘๘ /๔๕๒๗ ,๒๗๓๘๙ / ๑๔๕๒๘  และ  ๒๗๓๑๗ / 
๑๔๕๓๐)จากที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสขีาว)บริเวณหมายเลข 
๘.๑   เปนที่ดนิประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
                คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ไดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม  
๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติ เห็นสมควรยกคําขอแกไขพืน้ที่ดงักลาว     เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับ
อนุญาตประทานบัตรแลวกอนประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง      จึง
สามารถดําเนินกิจการไดอยูแลว   นอกจากนี้ประทานบัตรแตละแหงจะมีอายกุารใชประมาณ  
๒๕ ป  ขณะที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนทับกวางก็จะมีการปรับปรุงทุก  ๕  ป  จึงเห็น
ควรคงพื้นที่ไวกอน  และรอการปรับปรุงผังในโอกาสตอไป 
            คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  ไดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว  
เมื่อวันที ่๒๙ ลาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติ  เห็นสมควรใหคงสภาพพื้นที่ตามกฎกระทรวง
เดิมไวกอน   และรอการปรับปรุงผังในครั้งตอไป                                 
                 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณาดานผังเมือง   ไดประชุมพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวเมื่อวนัที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติเชนเดยีวกับมติที่ประชุมของ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  และคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ 
                จึงเสนอคณะกรรมการผังเมือง  เพื่อโปรดพิจารณา 
               คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ       โดยสรุปดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตวา   การดําเนินโครงการหรือการประกอบ
กิจกรรมใดที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ควรจะตองมีการศึกษาและประเมนิผลกระทบฯ   และจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  องคกรดานสิง่แวดลอม   ดานอนุรักษ  เพื่อให
ความเหน็ประกอบ รวมทั้งควรมีขอมูลความเห็นของสวนราชการในระดับจังหวัดที่
เกี่ยวของดวย   อาทิ  อุตสาหกรรมจังหวดั  ปาไมจังหวัด  ซ่ึงมีสวนที่เกี่ยวของกับบริเวณ
พื้นที่ดังกลาว  

 ๒.  คณะกรรมการมีขอเสนอแนะดานขอกฎหมาย  เห็นวากรณีมีผูรองขอแกไข
การใชประโยชนที่ดินของผงัเมืองรวมชุมชนทับกวาง  จงัหวัดสระบุรี  ๒  บริเวณ  ตามที่  

 



๑๗๗   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
เจาหนาทีไ่ดนาํเสนอ  กรณีดังกลาวเปนการขออุทธรณหลังจากพนขั้นตอนการปดประกาศ  
๙๐ วัน ของผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง  จังหวัดสระบุรี ตามมาตรา ๒๓ ของ
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  แลว  คณะกรรมการผังเมืองจึงไมมอํีานาจ
พิจารณาคํารอง  ตามมาตรา  ๒๔  ของ พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘    
               ๓. ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองไดหารือและใหความเห็นวา  กรณกีารขอ
แกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่อยูในระหวางการใชบงัคับนั้น  ตามขอกฎหมายมาตรา  
๒๖   วรรคสาม  ของพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘     บัญญัติวา  “ในระหวาง
ที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ    ถากรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักผังเมืองเดิม) 
หรือเจาพนกังานทองถ่ินเหน็สมควร  จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมให
เหมาะสมกับสภาพการณและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐก็ได   
โดยใหนําความในมาตรา  ๒๒ มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม”      แตกรณีการขอแกไขการใชประโยชนที่ดินของกฎกระทรวงผังเมอืงรวม
ชุมชนทับกวาง   จังหวัดสระบุรี  ใน  ๒  บริเวณดังกลาวนี้  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
หรือเจาพนกังานทองถ่ินของจังหวดัสระบรีุไมไดขอใหแกไข  คณะกรรมการผังเมืองจึงไม
สามารถพิจารณาได 

๔. แนวทางการขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ ผูรองจะตองยื่นเรื่องตอกรม
โยธาธิการและผังเมือง  และกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณามีความเห็นดวยควรแกไข
ผังดวยเหตุผลใด  แลวเสนอตอคณะกรรมการผังเมือง หรือผูรองยืน่เรื่องตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมนัน้     ถาทองถ่ินเห็นดวยกับการแกไขผังกส็งเรื่องใหกรม 
โยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใหความเห็นแลวเสนอคณะกรรมการผังเมืองคณะกรรมการฯ 
จึงจะพจิารณาได  สําหรับกรณีดังกลาวนี้   ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมอืง  หรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินของจังหวัดสระบุรี   ไมไดเสนอขอใหแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ   คณะกรรมการ
ผังเมืองจึงไมสามารถพิจารณาได  และกรมโยธาธิการและผังเมืองควรแจงจังหวดัสระบุรี
เพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม          คณะกรรมการผงัเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ เร่ือง  การขอแกไข         

กฎกระทรวงผงัเมืองรวมชุมชนทับกวาง     จังหวัดสระบุรี      กรณียื่น
อุทธรณขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน   ๒ บริเวณ  ตามที่เสนอ     
ท่ีประชุมมีความเห็นดานขอกฎหมายใน   ๒  ประเด็น  ดงันี ้

                               ๑)  กรณีดังกลาวเปนการยื่นอุทธรณหลังจากพนขั้นตอนการปดประกาศ   
                                ๙๐  วัน  ของผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง   จังหวดัสระบุรี   ตามมาตรา  

๒๓ ของพระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  แลว   คณะกรรมการ
ผงัเมืองจึงไมสามารถพิจารณาไดตามมาตรา  ๒๔  ของพระราชบัญญัติ
การผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๙ 

 ๒) การขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมทีอ่ยูในระหวางการใชบงัคับ
นั้น  ตามนัยของกฎหมายมาตรา ๒๖ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติ
การผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘  กําหนดไวใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูเสนอขอใหแกไข    กรณีดงักลาวกรม
โยธาธิการและผังเมือง  หรือเจาพนักงานทองถิ่นในเขตผงัเมืองรวมฯ  
ของจังหวัดสระบุรี  ไมไดขอใหแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ  
คณะกรรมการผังเมืองจงึไมสามารถพิจารณาได 

 
 เร่ือง     การขอแกไขกฎกระทรวงใหใชบงัคับผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ :   

กรณีการแกไขขอกําหนดใหสามารถจัดตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ  (NGV) 
                 ๑. กรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท ๑๗๐๔/๕๔๘๒  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐  
และหนังสือที่  กท  ๑๗๐๔/๑๓๕ ลงวันที่  ๑๔  มกราคม   ๒๕๕๑  ถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง       ขอแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร    ซ่ึงเปนไป
ตามมตคิณะรัฐมนตร ี  เมื่อวนัที่  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ที่ไดอนุมัตติามมติคณะกรรมการ
กล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี   คณะที่  ๑   ใหความเห็นชอบใหกรุงเทพมหานคร
แกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครใหสามารถจัดตั้ง สถานีบริการกาซ
ธรรมชาติ  (NGV) บนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางนอยกวา  ๑๖  เมตร  แตไมนอย
กวา ๑๐  เมตร    ในเขตกรุงเทพมหานคร   และไดจัดทํารางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙   โดยรวมการแกไข
กรณีสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV)  พรอมทั้งแกไขความในกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
                ๒.ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประกาศเปนกฎกระทรวงใชบังคับเมื่อวันที่  ๑๖  
พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ส้ินสุดการใชบังคับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีขอกําหนด
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  กําหนดใหตั้งสถานีบริการกาซบนถนนที่มีเขตทางไมนอย
กวา  ๑๖  เมตร 
                 ๓. การประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   อนมุัติตาม
มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่  ๑  ดังนี ้
                          ๓.๑ ใหความเห็นชอบใหกรุงเทพมหานครแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพื่อใหสามารถตัง้สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(NGV)  บนถนนสาธารณะ  ที่มีเขตทางนอยกวา  ๑๖  เมตร  แตไมนอยกวา  ๑๐  เมตร ใน
เขตกรุงเทพมหานครไดเพิ่มขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันที่๒๔เม.ย.๕๑ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๕ - ๙ 



๑๗๙   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                            ๓.๒ การแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  
๒๕๔๙    ใหสามารถตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ  (NGV) บนถนนสาธารณะที่มีเขตทาง
นอยกวา ๑๖ เมตร แตไมนอยกวา ๑๐  เมตร  ในเขตกรุงเทพมหานครอาจกระทบกับหลักเกณฑ
ของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมอาคารและการพลังงาน ดังนัน้  หนวยงานทีเ่กีย่วของ
จึงควรพจิารณาใหกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่จะ
แกไขใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑดงักลาวดวย 
 ๓.๓ เนื่องจากขอกาํหนดการตั้งสถานีบริการน้ํามันและกาซใกลบานพัก
อาศัยในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการดูแลความปลอดภัยและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของผูอาศัยในบริเวณใกลเคยีง  เชน  การกําหนดความสูงของกําแพงสถานีบริการน้ํามันฯ 
เปนตน  ดังนัน้  จึงควรใหกระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาปรับปรุงและกําหนดมาตรการ
ที่เพียงพอและเหมาะสม  เพือ่เพิ่มความปลอดภัยในสถานีบริการฯ  โดยใหประสานงานกับ
คณะกรรมการควบคุมอาคารดวย 
 ๓.๔ ใหกรุงเทพมหานครควบคุมมิใหมกีารเปดสถานีบริการกาซปโตรเลียม
เหลว  (LPG) เพิ่มขึน้ และใหหนวยงานทีเ่กีย่วของรับไปพิจารณาแนวทางและมาตรการให
สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว  (LPG)  ปรับเปลี่ยนไปใหบริการกาซธรรมชาติ  (NGV) 
                 ๔. กรุงเทพมหานคร พิจารณาแกไขกฎกระทรวง  ใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรงุเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ   
 -หามใชประโยชนที่ดนิเพื่อเปนสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว   (LPG)  
ในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึ้น 
 -เพื่อใหสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนสถานีบริการกาซธรรมชาติ  
(NGV)  ในบริเวณริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางนอยกวา  ๑๖  เมตร  แตไมนอยกวา  ๑๒  
เมตร  ในเขตกรุงเทพมหานครได  โดยเหตุผลในการกําหนดขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๒  
เมตร  เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงพลังงาน  เร่ือง  “หลักเกณฑและมาตรฐาน
ความปลอดภยัของสถานีบริการกาซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจรับผิดชอบ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖”  หมวด  ๓  ขอ  ๑๙ (๑) 

๕.ขอความที่มกีารแกไขในกฎกระทรวงฯ สรุปได ดังนี ้
                     ขอ  ๑  ใหยกเลิกความใน (๒)  ของวรรคสองของขอ  ๑๒   แหงกฎกระทรวง   
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙    และใหใชความตอไปนี้แทน 
                            “(๒)   สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว     สถานที่เก็บกาซปโตรเลียม
เหลว   หองบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานที่จําหนายอาหารทีใ่ชกาซ” 

        ขอ  ๒  ใหยกเลิกความใน (๓) ของวรรคสองของขอ  ๑๓ ถึงขอ ๓๐  และขอ  ๓๒  

 



๑๘๐   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ถึงขอ ๓๓  แหงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “(๓)   สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว   สถานที่เก็บกาซปโตรเลียม
เหลว  และหองบรรจกุาซปโตรเลียมเหลว  และสถานบีริการกาซธรรมชาติ  ตามกฎหมายวา
ดวยการการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการกาซธรรมชาติที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนน
สาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  
และสถานที่จําหนายอาหารทีใ่ชกาซ” 
                       ขอ  ๓ ใหยกเลิกความใน (๒) ของวรรคสองของขอ  ๓๑  แหงกฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙    และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “(๒)   สถานทีบ่รรจุกาซปโตรเลียมเหลว     สถานที่เก็บกาซปโตรเลียม
เหลว   หองบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแต 
                               (ก)สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซที่มีพื้นที่ประกอบการ ไมเกิน  
๑๐๐  ตารางเมตร   
                               (ข)รานจําหนายกาซที่มีพื้นที่ประกอบการ ไมเกิน  ๑๐๐  ตาราง
เมตร  ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  
และมีระยะหางจากรานจําหนายกาซอื่นไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 
                   ขอ  ๔ ใหยกเลกิความใน (๒)  ของวรรคสองของขอ  ๓๔  แหงกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “(๒)   สถานทีบ่รรจุกาซปโตรเลียมเหลว     สถานที่เก็บกาซปโตรเลียม
เหลว  หองบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้าํมันเชื้อเพลิง”   
              ๖. กรุงเทพมหานคร ไดประสานกบักรมโยธาธิการและผังเมืองในการพจิารณา
ปรับแกไขรางกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙    ตาม
เอกสารแนบประกอบการประชุม 
              ๗.คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ ไดประชุม เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  
๒๕๕๑  ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบและใหดําเนินการตามขัน้ตอนตอไป 
              ๘.คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดมีการประชุม  เมื่อวนัที่  ๘  
เมษายน   ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร   พ.ศ.  ๒๕๔๙    ที่นําเสนอ  โดยขอใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงกอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองตอไป   
               จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา 
                 คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรปุดังนี ้
                 ๑. คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา  การยกรางกฎกระทรวง
แกไขเพิม่เติม  ตามรางในขอ  ๒  ใหยกเลิกความใน (๓)  ของวรรคสองของขอ  ๑๓  ถึงขอ  
๓๐ และขอ  ๓๒  ถึง  ขอ  ๓๓  แหงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.  ๒๕๔๙    วิธีการยกรางควรแยกความใน  (๓)  แตละขอแยกเปนขอๆ 
               ๒. เนื่องจากตามรางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มตามขอ  ๒  เปนการยกเลิกความใน  
(๓)  ของขอ  ๑๓  ถึงขอ  ๓๐    และขอ  ๓๒  ถึงขอ  ๓๓   จะมีขอความเดิมและขอความที่
แกไขใหมของแตละขอเปนขอความที่เหมือนกันทั้งหมด  ซ่ึงในรายละเอยีดกจ็ะตองมกีาร
ตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในขั้นตอนตอไป 
                   ๓. คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เหน็ชอบใหแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ.  ๒๕๔๙  กรณีการแกไขขอกําหนดใหสามารถจัดตั้ง
สถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณาดานผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมอืง     และกรงุเทพมหานครเสนอ       และใหดําเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   ตอไป   

มติท่ีประชุม             เห็นชอบใหแกไขกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.  ๒๕๔๙  กรณีการแกไขขอกําหนดใหสามารถจัดตัง้สถานีบริการ
กาซธรรมชาต ิ (NGV) ตามมติคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผงัเมือง     กรมโยธาธิการและผงัเมอืง    และกรงุเทพมหานครเสนอ  
และใหดาํเนนิการตามขัน้ตอนพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒   

ลําดับท่ี เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๔.๑๐ เร่ือง       การขอแกไขกฎกระทรวงฯ    ฉบบัท่ี ๓๓๖  (พ.ศ. ๒๕๔๐ )      ผังเมืองรวมเมือง      
สมุทรสงคราม    กรณีขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษ
สภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงขาว) บรเิวณ
หมายเลข ๘.๔  บางสวน เปนท่ีดนิประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีมวงออน)

                เรื่องการขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม  กรณีขอเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว  บริเวณหมายเลข  ๘.๔  
บางสวน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกจิ   
              จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพือ่โปรดพิจารณา 
             คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เห็นชอบใหนําเรื่องการขอแกไขผังเมืองรวม
เมืองสมุทรสงครามเฉพาะบริเวณ ไปรวมประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงผังทั้งฉบับ
ซ่ึงกําลังดําเนนิการอยูตอไปตามเสนอ 

มติท่ีประชมุ         เห็นชอบใหนําขอมูลไปประกอบการพิจารณาในการปรบัปรุงผงัครั้งตอไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ 
วันที่๑๕พ.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๓ 
หนา ๑๑ - ๑๒ 
 
 
 
 
 



๑๘๓   

 



 ๑๘๓ 
 

๕.  การขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีก  ๑ ป  มาตรา  ๒๖ วรรค    ๕

ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

๕.๑ เร่ือง    ขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบังคบัผงัเมอืงรวมตอไปอีก  ๑  ป    
จํานวน  ๕  ฉบับ 

                ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แกไขเพิ่มเติม  โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  บัญญัติให
กฎกระทรวงผังเมืองรวมใชบังคับไดไมเกิน  ๕  ป  และตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  บัญญัติ
วา  ในระหวางทีก่ฎกระทรวงผังเมืองรวมใชบังคบั  หากสภาพการณและสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชนแหงรัฐ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนกังาน
ทองถ่ิน  แกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะนี้มกีฎกระทรวงผังเมืองรวมจะหมดอายกุารใชบังคับ ๕ป ในเดอืน
กุมภาพนัธ ถึงเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๐   มีจํานวน ๕  ฉบับ  ไดแก 
                            ๑.  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา   จังหวดัสมุทรสงคราม  
                               พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

๒. กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองจนัทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช              

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔. กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎรธาน ี พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕. กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี    จังหวัดปตตาน ี 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงผังเมืองรวมทั้ง   ๕  ฉบับดังกลาว    อยูในระหวางทีก่รมโยธาธกิารและ
ผังเมืองดําเนินการแกไขปรับปรุงผัง  ตามขัน้ตอนทีพ่ระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดยงั
ไมแลวเสร็จกอนทีก่ฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกลาวจะครบอายุการใชบังคับ  เนื่องจาก
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดทําผังตามขั้นตอนตางๆที่กฎหมายกําหนดจะใชเวลาประมาณ
เกือบ ๒ ป  และตามมาตรา ๒๖ วรรคหา   แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง     พ.ศ. ๒๕๑๘ 
กําหนดวา      ในกรณีที่ไมอาจดําเนนิการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่
กฎกระทรวงผังเมืองรวมมีผลใชบังคับ  ใหกรมโยธาธิการและผังเมอืง หรือเจาพนกังาน
ทองถ่ิน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑ ป 
                 ฉะนัน้ เพื่อใหการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมอืงรวมมีผลตอเนือ่งไมเกดิชองวาง
ของกฎหมายและเพื่อใหการปรับปรุงผังเมืองรวมดังกลาว  ซ่ึงอยูในระหวางที่กรมฯ  
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย จึงขอความเหน็ชอบใหขยายระยะเวลาการใชบงัคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมทั้ง ๕ ฉบับดังกลาวตอไปอกี ๑ ป  (ครั้งที ่๑) 
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ 

วันที่ ๗ก.ย.๔๙ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๑๑ - ๑๒ 



 ๑๘๔ 
ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 

(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 

๕.๒ 

                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใช
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมตอไปอีก ๑  ป  จํานวน ๕ ฉบับ  ตามที่กรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองเสนอ        

มติท่ีประชุม      เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม  
                        ตอไปอีก  ๑  ป  จํานวน  ๕  ฉบับ  ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง   

เสนอ  

 เร่ือง     ขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผงัเมอืงรวมตอไปอีก
หนึ่งป   จํานวน  ๑๕  ฉบับ 

                ๑.  ดวยมกีฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจะหมดอายกุารใชบังคับในเดือน
มิถุนายนถึงเดอืนกนัยายน  ๒๕๕๐  จํานวน  ๑๕  ฉบับ  ดังนี ้
                       ๑.๑     กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๓๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวมเมืองสงขลา 

๑.๒    กฎกระทรวง  ฉบับที ่ ๓๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวม 
           ชุมชนปากน้าํหลังสวน  จังหวัดชมุพร 
๑.๓    กฎกระทรวง  ฉบับที ่ ๓๒๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวม 
            เมืองมหาสารคาม 
๑.๔    กฎกระทรวง  ฉบับที ่๓๒๘  (พ.ศ. ๒๕๔๐)ผังเมืองรวมเมอืงบุรีรัมย 
๑.๕    กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๓๑  (พ.ศ. ๒๕๔๐) ผังเมืองรวมชุมชนตะพง 
           จังหวัดระยอง 
๑.๖     กฎกระทรวง   ฉบับที่ ๓๓๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวมเมืองตราด 
๑.๗    กฎกระทรวง  ฉบับที ่ ๓๓๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวมเมือง 
           สมุทรสงคราม 
๑.๘    กฎกระทรวง  ฉบับที ่๓๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)       ผังเมืองรวมเมอืง   
           หลังสวน  จังหวดัชุมพร 
๑.๙     กฎกระทรวง  ฉบับที ่๓๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)         ผังเมืองรวมเมือง 
           ตะพานหิน  จังหวดัพจิิตร 

             ๑.๑๐   กฎกระทรวง  ฉบับที ่ ๓๔๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)        ผังเมืองรวมเมือง  
                          วัดสิงห    จังหวัดชัยนาท – ทาซุง  จังหวัดอุทัยธานี  

๑.๑๑   กฎกระทรวง  ฉบับที ่ ๓๕๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวมเมืองตาก 
๑.๑๒  กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๓๕๑  (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวมเมือง 
            ตะกั่วปา   จังหวัดพังงา     
๑.๑๓  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔    

 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๑๒/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๖ พ.ย.๓๙ 
วาระที่ ๔.๒ 
หนา ๖ - ๗ 

 



 ๑๘๕ 
 

ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๑.๑๔  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี  
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

๑.๑๕  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงนั  จังหวดั 
            สุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

                ๒.  ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ.การผังเมือง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา ๒๖ วรรคหา  บัญญัติวา  ในกรณีทีไ่มอาจดําเนนิการ
แกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาทีก่ฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ใชบังคับ  ใหกรม
โยธาธกิารและผังเมืองหรือเจาพนกังานทองถ่ิน    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งไดอีกสอง
คร้ัง คร้ังละไมเกินหนึ่งป  และวรรคหก  บัญญัติวา  การขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ผังเมืองรวมตามวรรคหาใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
                 ๓. ขณะนี้กฎกระทรวงฯ ทั้ง  ๑๕  ฉบับ    อยูในระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง
ผังเมืองรวมตามขั้นตอนแหง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงไมอาจดําเนินการ
แกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จไดทันกอนที่กฎกระทรวงจะหมดอายกุารใชบังคับ  ดังนั้น
เพื่อใหการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนไปโดยตอเนื่องไมเกิดชองวางของกฎหมาย  
และเพือ่ใหการวางผังเมอืงรวมทีด่ําเนนิการมาแลวบรรลุผลตามเปาหมาย  จึงเห็นสมควร
ขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมดงักลาวตอไปอกี มีกําหนดหนึ่งป  
กลาวคือ  ขยายการใชบังคับครั้งที่  ๑  ลําดบัที่  ๑.๑  ถึงลําดับที ่  ๑.๑๒  และขยายการใช
บังคับครั้งที ่ ๒  ลําดับที่  ๑.๑๓  ถึงลําดับที่  ๑.๑๕ 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมตอไปอีก  ๑ ป  จํานวน  ๑๕  ฉบับ  ตามที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงผงัเมืองรวมตอไป  
อีก  ๑  ป  จํานวน  ๑๕  ฉบับ  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๖ 
 

ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

๕.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง     ขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผงัเมืองรวมตอไปอีก  ๑  
ป  จํานวน   ๑๒  ฉบับ 

               ๑.ดวยมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจะหมดอายกุารใชบังคับในเดือน
ตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๐  จํานวน  ๑๒  ฉบับ  ดังนี ้
                  ๑)   กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๗๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ผังเมืองรวมเมืองตาคลี 
                         จังหวดันครสวรรค 

๒)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๗๔ (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ผังเมืองรวมเมืองทาใหม 
        จังหวัดจนัทบุรี 
๓)  กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองนครพนม    พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
๔)  กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม   พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
๕)  กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองเลย  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
๖)  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง      จังหวัดระยอง  
        พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
๗)  กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย   
        พ.ศ.   ๒๕๔๔ 
๘)  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
        พ. ศ.  ๒๕๔๔ 
๙)  กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอตุรดิตถ   
        พ. ศ.  ๒๕๔๔ 
๑๐)  กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองหนองบวัลําภู  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
๑๑)  กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองพุนพนิ  จังหวดัสุราษฎรธาน ี
        พ. ศ.  ๒๕๔๕ 

                 ๑๒) กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองบานหมี่   จงัหวัดลพบุรี 
                          พ. ศ.  ๒๕๔๕ 
                 ๒.  ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ.การผังเมือง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๒๖ วรรคหา  บัญญัติวา  ในกรณีที่ไมอาจดําเนนิการ
แกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาทีก่ฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ใชบังคับ  ใหกรม
โยธาธกิารและผังเมืองหรือเจาพนกังานทองถ่ิน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งไดอีกสอง
คร้ัง   คร้ังละไมเกินหนึ่งป   และวรรคหก  บัญญัติวา การขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ผังเมืองรวมตามวรรคหาใหกระทําโดยกฎกระทรวง  
                 ๓. ขณะนี้กฎกระทรวงฯ ทั้ง  ๑๒  ฉบับ อยูในระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง 
ตามขัน้ตอนแหง  พ.ร.บ.  การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘    ซ่ึงไมอาจดําเนนิการแกไขปรบัปรงุ    

ครั้งที่๒/๒๕๕๐ 

วันที่๘ ก.พ.๕๐ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๔ - ๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๘๗ 
ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 

(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๔ 

ใหแลวเสรจ็ไดทันกอนทีก่ฎกระทรวงจะหมดอายกุารใชบังคับ    ดงันัน้เพื่อใหการใช
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนไปโดยตอเนื่องไมเกิดชองวางของกฎหมาย   และ
เพื่อใหการวางผังเมืองรวมที่ดําเนินการมาแลวบรรลุผลตามเปาหมาย    จึงเห็นสมควร
ขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกลาวตอไปอีกมีกําหนดหนึ่งป  
คร้ังที่  ๒ จํานวน  ๑๐  ฉบับ  ไดแก  ลําดับที่  ๑ – ๑๐  และครั้งที่    ๑ จํานวน  ๒  ฉบับ  
ไดแก  ลําดับที ่ ๑๑ - ๑๒ 
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                    คณะกรรมการผงัเมืองพิจารณาแลว   มีขอเสนอแนะวา  เมื่อมีการขยายระยะ 
เวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีก ๑  ป  ในการบริหารจัดการควร
จะตองเรงรัดใหแลวเสร็จในขั้นตอนดําเนนิการของกรมฯ และที่ประชุมเห็นชอบให
ขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก  ๑  ป  ครั้ง
ที่  ๒  จํานวน ๑๐  ฉบับ (ลําดับที่  ๑ – ๑๐)  และขยายระยะเวลา ๑  ป คร้ังที่  ๑  
จํานวน  ๒  ฉบับ  (ลําดับที่  ๑๑– ๑๒)  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมอืงเสนอ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบงัคับ 
                            ผังเมือง รวมตอไปอีก  ๑  ป   คร้ังท่ี  ๒  จํานวน  ๑๐  ฉบับ  (ลําดับท่ี  

๑  – ๑๐)  และครั้งท่ี  ๑ จํานวน    ๒  ฉบับ  (ลําดับท่ี  ๑๑ – ๑๒)  
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

เร่ือง   ขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบังคบัผงัเมอืงรวมตอไปอีก ๑ ป  
จํานวน  ๘  ฉบับ  

                 ๑. ดวยมกีฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจะหมดอายกุารใชบังคับใน
เดือนกุมภาพนัธถึงเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑  จํานวน  ๘  ฉบับ  ดังนี ้
                        (๑)  กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๒) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา     จังหวัด
สมุทรสงคราม พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๓) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๔) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                        (๕) กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมเมืองสายบุรี   จังหวดัปตตานี 
                               พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๖)  กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
                       (๗) กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ

ชุมชน  จังหวดัระยอง  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คร้ังที่๔/๒๕๕๐ 
วันที่ ๙ เม.ย.๕๐ 
วาระที่ ๔.๒ 
หนา ๑๐ - ๑๑ 
 



 ๑๘๘ 
 

ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (๘) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมอืงพัทยา   จังหวัดชลบุรี  
                             พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
              ๒.  ตาม  พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘    แกไขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ.  การ
ผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖  วรรคหา  บัญญัติวา  ในกรณีทีไ่มอาจ
ดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช
บังคับใหสํานกัผังเมือง  (กรมโยธาธิการและผังเมือง)  หรือเจาพนักงานทองถ่ินโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง   คร้ังละไมเกินหนึ่งป  และวรรคหก  บัญญัติ
วา  การขยายระเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหาใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
                ๓. ขณะนีก้ฎกระทรวงฯ ทั้ง ๘  ฉบับ  อยูในระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง
ตามขั้นตอนแหง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงไมอาจดําเนนิการแกไขปรับปรุงให
แลวเสร็จไดทนักอนที่กฎกระทรวงจะหมดอายุการใชบังคับ  ดังนั้นเพือ่ใหการใชบังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนไปโดยตอเนื่องไมเกิดชองวางของกฎหมาย  และเพื่อให
การวางผังเมืองรวมที่ดําเนนิการแลวบรรลุผลตามเปาหมาย  จึงเห็นสมควรขยายระยะ 
เวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกลาวตอไปอีกมีกําหนดหนึ่งป  โดย
กฎกระทรวงลําดับที่  ๑ – ๕  ขยายระยะเวลาการใชบังคับ  ๑  ป  คร้ังที่  ๒  และลําดบัที่  
๖ – ๘  ขยายระยะเวลาการใชบังคับ  ๑  ป  ครั้งที่  ๑ 

 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก  ๑  ป  ครั้งที่  ๒ จํานวน  ๕  ฉบับ  (ลําดับ
ที่  ๑ – ๕)  และครั้งที่  ๑  จํานวน  ๓  ฉบับ  (ลําดับที่  ๖ – ๘)  ตามที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ 

มติท่ีประชุม             เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบงัคบั 
                                ผังเมืองรวมตอไปอีก  ๑  ป  คร้ังท่ี  ๒  จํานวน  ๕  ฉบับ  (ลําดับท่ี  

๑ – ๕)  และครั้งท่ี  ๑  จํานวน  ๓  ฉบับ  (ลําดับท่ี  ๖ – ๘)  ตามที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๘๙ 
ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 

(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

๕.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เร่ือง   ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก
หนึ่งป  จํานวน  ๑๒  ฉบับ  

                     ๑. ดวยมกีฎกระทรวงใหใชบงัคบัผังเมืองรวมจะหมดอายกุารใชบังคับใน
เดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๐ จาํนวน  ๑๒ ฉบับ  ดังนี ้
                      ๑.๑  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐)    ผังเมืองรวมเมืองสงขลา 
                      ๑.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๒๒   (พ.ศ. ๒๕๔๐)    ผังเมืองรวมชุมชน  

ปากน้ําหลังสวน    จังหวดัชมุพร                 
                      ๑.๓  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ผังเมืองรวมเมือง

มหาสารคาม 
                      ๑.๔  กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๒๘  (พ.ศ. ๒๕๔๐)   ผังเมอืงรวมเมือง 
                               บุรีรัมย 
                      ๑.๕  กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๓๑  (พ.ศ. ๒๕๔๐)   ผังเมอืงรวมชุมชน 
                               ตะพง    จังหวดัระยอง 
                      ๑.๖   กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๓๔  (พ.ศ. ๒๕๔๐)   ผังเมืองรวมเมืองตราด 
                      ๑.๗  กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๓๖  (พ.ศ. ๒๕๔๐) ผังเมืองรวมเมือง 
                               สมุทรสงคราม 
                    ๑.๘     กฎกระทรวง ฉบับที ่๓๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน 
                               จังหวดัชมุพร 
                      ๑.๙   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๗(พ.ศ. ๒๕๔๐) ผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน 
                               จังหวดัพจิิตร 
                     ๑.๑๐  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๘(พ.ศ. ๒๕๔๐) ผังเมืองรวมเมืองวดัสิงห 
                               จังหวดัชยันาท –ทาซุง  จังหวดัอุทัยธานี 
                     ๑.๑๑  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวมเมืองตาก 
                     ๑.๑๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วปา 
                               จังหวดัพงังา 
               ๒. ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การผังเมือง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖ วรรคหา  บัญญัติวา  ในกรณีที่ไมอาจดําเนนิการ
แกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาทีก่ฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ  ใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมอืงรวมตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง   
ครั้งละไมเกินหนึ่งป และวรรคหก บญัญัติวา การขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวม
ตามวรรคหา ใหกระทาํโดยกฎกระทรวง 
                  ๓. ขณะนีก้ฎกระทรวงฯ ทั้ง ๑๒ ฉบับ  อยูในระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง 

คร้ังที่๘/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๐
วาระที่ ๔.๓ 
หนา ๑๘ - ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๙๐ 
ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 

(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๖ 

ผังตามขัน้ตอนแหง พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ซ่ึงไมอาจดําเนนิการแกไขปรับปรุง
ใหแลวเสรจ็ไดทันกอนทีก่ฎกระทรวงจะหมดอายกุารใชบังคับ ดงันัน้เพื่อใหการใชบงัคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนไปโดยตอเนื่องไมเกิดชองวางของกฎหมาย    และเพื่อให
การวางผังเมอืงรวมที่ดําเนนิการมาแลวบรรลุผลตามเปาหมาย  จงึเห็นสมควรขยายระยะ 
เวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมดงักลาวตอไปอกีหนึ่งป (ครัง้ที่ ๒)             
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว  เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก ๑  ป ครั้งที่  ๒  จํานวน  ๑๒  ฉบับ
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
                            ผังเมืองรวมตอไปอีก ๑  ป  คร้ังที่  ๒  จํานวน  ๑๒  ฉบับ  ตามที่ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

เร่ือง       ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอกี 
หนึ่งป จํานวน  ๕  ฉบับ 

               ๑. ดวยมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจะหมดอายุการใชบังคับในเดือน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๑  จํานวน  ๕  ฉบับ  ดังนี ้
                        ๑.๑   กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ พ.ศ.๒๕๔๖ 
                        ๑.๒  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทุงสง    จังหวดั
นครศรีธรรมราช  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๑.๓  กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมเมืองลพบุรี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                        ๑.๔   กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
                        ๑.๕ กฎกระทรวง ใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  
พ.ศ.๒๕๔๕ 
               ๒. ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การผังเมือง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖ วรรคหา  บัญญัติวา   ในกรณีที่ไมอาจดําเนนิการ
แกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาทีก่ฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ  ให
กรมโยธาธิการและผังเมอืงหรือเจาพนกังานทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งไดอีกสอง 

คร้ัง   คร้ังละไมเกินหนึ่งป และวรรคหก บัญญัติวา    การขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ผังเมืองรวมตามวรรคหา  ใหกระทําโดยกฎกระทรวง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐ 
วันที่๑๕พย.๕๐ 

วาระที่ ๔.๓ 

หนา ๑๕ - ๑๖ 



 ๑๙๑ 
ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 

(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๗ 

              ๓.  ขณะนีก้ฎกระทรวงฯ ทั้ง ๕  ฉบับ  อยูในระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงผัง
ตามขั้นตอนแหง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘    ซ่ึงไมอาจดําเนนิการแกไขปรับปรุง
ใหแลวเสร็จไดทันกอนที่กฎกระทรวงจะหมดอายุการใชบังคับ ดังนั้น เพื่อใหการใชบังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนไปโดยตอเนื่องไมเกิดชองวางของกฎหมาย     และเพื่อให
การวางผังเมอืงรวมที่ดําเนนิการมาแลวบรรลุผลตามเปาหมาย     จงึเหน็สมควรขยายระยะ 
เวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมทั้ง ๕ ฉบับดังกลาวตอไปอีกมีกําหนดหนึ่งป  
โดยลําดับที่ ๑-๓ ขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑  และลําดับที่ ๔-๕  ขยายระยะเวลา  คร้ังที่ ๒ 
                จึงเสนอคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก   ๑  ป    จํานวน  ๕  ฉบับ    ตามที่กรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมตอไปอีก   ๑   ป จํานวน   ๕   ฉบับ      ตามที่กรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

เร่ือง      ขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสะเดา     จังหวัด   
สงขลา  ใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีกหนึ่งป 

                ๑.  ดวยมกีฎกระทรวงฉบับที่ ๓๖๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑)   ออกตามความใน พ.ร.บ. การ
ผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองสะเดา  จังหวัดสงขลา) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๔๑    มีผลใชบังคับหาป     ตั้งแตวนัที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ ถึง วันที่ 
๑๕ มีนาคม  ๒๕๔๖    และขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกหาป      ตั้งแตวันที่ ๑๖ 
มีนาคม   ๒๕๔๖   ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม   ๒๕๕๑ 

                ๒.   ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ. การผังเมือง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖ วรรคหา  บัญญัติวา  ในกรณีทีไ่มอาจดําเนนิการ
แกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาทีก่ฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมอืงรวมตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง  
ครั้งละไมเกินหนึ่งปและวรรคหก  บัญญัติวา  การขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวม
ตามวรรคหาใหกระทําโดยกฎกระทรวง  
                   ๓. ขณะนีก้ฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมดังกลาวอยูในระหวางดําเนนิการ
แกไขปรับปรุงผังตามขั้นตอนแหง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ซ่ึงไมอาจดําเนนิการ
แกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จไดทันกอนที่กฎกระทรวงจะหมดอายุการใชบังคับ  ดังนั้นเพื่อให
การใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนไปโดยตอเนื่องไมเกิดชองวางของกฎหมายและ      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ 

วันที่๑๐ม.ค.๕๑ 

วาระที่ ๔.๑ 

หนา ๔ - ๕ 



 ๑๙๒ 
 

ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 
(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๘ 

เพื่อใหการวางผังเมืองรวมที่ดาํเนินการมาแลวบรรลุตามเปาหมาย        จึงเห็นสมควรขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกลาวตอไปอีกมีกําหนดหนึ่งป  โดยเปน
การขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ 

               จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองฯเพื่อโปรดพิจารณา 
               คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว      เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสะเดา  จังหวัดสงขลาตอไปอีก ๑ ป  ตามที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอ        โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะควรเรงรัดการดําเนินงานปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมอืงสะเดา  จังหวัดสงขลา  ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมือง
สะเดา   จังหวัดสงขลา  ตอไปอีก ๑ ป  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอ 

 
 เร่ือง     ขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผงัเมอืงรวมตอไปอีก

หนึ่งป   จํานวน   ๓  ฉบับ 

              ๑. ดวยมกีฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจะหมดอายกุารใชบังคับในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๑  จํานวน  ๓  ฉบับ  ดังนี ้
                     ๑.๑  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๑  (พ.ศ.๒๕๔๑)  ผังเมืองรวมชุมชนชองเม็ก 
จังหวดัอุบลราชธานี 
                     ๑.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๒  (พ.ศ.๒๕๔๑)   ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ  
จังหวดันครราชสีมา 
                     ๑.๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๔  (พ.ศ.๒๕๔๑)  ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ 
                ๒. ตาม พ.ร.บ.การผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การผังเมือง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕   มาตรา ๒๖   วรรคหา บัญญัติวา  ในกรณีที่ไมอาจเนนิการ
แกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาทีก่ฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ      ให
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนกังานทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งไดอีกสอง
คร้ัง   ครั้งละไมเกินหนึ่งป  และวรรคหก บัญญัติวา   การขยายระยะเวลาการใชบังคับ 

ผังเมืองรวมตามวรรคหาใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
               ๓.ขณะนีก้ฎกระทรวงฯ ทั้ง ๓  ฉบับ  อยูในระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง
ตามขั้นตอนแหง พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘   ซ่ึงไมอาจดําเนนิการแกไขปรับปรุง
ใหแลวเสร็จไดทันกอนที่  กฎกระทรวงฯ จะหมดอายุการใชบังคับ ดังนั้นเพื่อใหการใช
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนไปโดยตอเนื่อง       ไมเกดิชองวางของกฎหมายและ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

คร้ังที่๔/๒๕๕๑ 
วันที่๒๔เม.ย.๕๑ 
  วาระที่ ๔.๒ 
  หนา ๙ - ๑๐ 



 ๑๙๓ 
ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 

(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๙ 

เพื่อใหการวางผังเมืองรวมทีด่ําเนินการมาแลวบรรลุผลตามเปาหมาย  จึงเห็นสมควรขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมอืงรวมทั้ง  ๓   ฉบับดังกลาวตอไปอีกหนึ่งป    
โดยเปนการขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑  
               จึงเสนอคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
               คณะกรรมการผังเมอืงพจิารณาแลว        เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบงัคับ
กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมตอไปอีก  ๑  ป  (ครั้งที่  ๑)  จํานวน  ๓  ฉบบั  ตามที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  โดยมีขอเสนอแนะเห็นควรใหฝายเลขานุการรับไปศึกษา
วิเคราะหเร่ืองผังขาดอายุการใชบังคับจะมีมาตรการแนวทางดําเนินการแกไขปญหาอยางไร 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบังคบั

ผงัเมืองรวมตอไปอีก  ๑  ป  (คร้ังท่ี  ๑)  จํานวน  ๓  ฉบับ  ตามที่
กรมโยธาธิการและผงัเมืองเสนอ   และรับขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯไปพิจารณาดําเนนิการตอไป 

 เร่ือง     ขอขยายระยะเวลาการใชบงัคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผงัเมืองรวมตอไปอีก
หนึ่งป   จํานวน   ๘  ฉบับ 

                ๑. ดวยมกีฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมจะหมดอายกุารใชบังคับในเดือน
มีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒  จํานวน  ๘  ฉบับ  ดังนี ้
                      ๑.๑  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๘  (พ.ศ.๒๕๔๑)   ผังเมืองรวมเมืองสะเดา  
จังหวดัสงขลา 
                      ๑.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) ผังเมืองรวมเมืองตรัง   
                      ๑.๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๒  (พ.ศ.๒๕๔๒)  ผังเมืองรวมเมืองสตูล 
                      ๑.๔ กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                      ๑.๕ กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชน    จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                      ๑.๖ กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   พ.ศ
๒๕๔๖  
                      ๑.๗ กฎกระทรวงใหใชบงัคบัผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชาํราบ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  
                      ๑.๘ กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               ๒. ตาม  พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘     แกไขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ.
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๒๖วรรคหา  บัญญัติวา  ในกรณีที่ไม
อาจดําเนนิการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาทีก่ฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๕/๒๕๕๑ 
วันที่๑๕พ.ค.๕๑ 

  วาระที่ ๔.๑ 
  หนา ๗ - ๘ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 ๑๙๔ 
ลําดับ เร่ือง/มต ิ อางถึง 

(ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชบังคับใหกรมโยธาธิการและผังเมอืงหรือเจาพนักงานทองถ่ิน   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมอืงรวมตามวรรคหนึ่ง
ไดอีกสองครั้ง   ครั้งละไมเกนิหนึ่งป  และวรรคหกบัญญตัิวา  การขยายระยะเวลาการใช
บังคับผังเมืองรวมตามวรรคหาใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
                ๓.ขณะนีก้ฎกระทรวงฯ ทั้ง ๘  ฉบับ อยูในระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง  
ตามขั้นตอนแหง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงไมอาจดําเนนิการแกไขปรับปรุง
ใหแลวเสร็จไดทันกอนทีก่ฎกระทรวงฯ จะหมดอายุการใชบังคับ ดังนั้นเพื่อใหการใช
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเปนไปโดยตอเนื่อง       ไมเกิดชองวางของกฎหมายและ
เพื่อใหการวางผังเมืองรวมทีด่ําเนินการมาแลวบรรลุผลตามเปาหมาย         จึงเห็นสมควร 
ขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมทั้ง ๘  ฉบับดังกลาวตอไปอีกหนึ่ง
ป โดยลําดับที ่๒ , ๓, ๗, ๘  เปนการขยายระยะเวลา  คร้ังที่  ๑  และลําดับ๑ , ๔, ๕ , ๖  
เปนการขยายระยะเวลา   คร้ังที่ ๒      

                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
                คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เหน็ชอบใหขยายระยะเวลาการใชบงัคับ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไปอีก  ๑  ป     จาํนวน  ๘  ฉบับ       ตามที่กรม
โยธาธิการและผังเมืองเสนอ โดยลําดับที่ ๒ , ๓, ๗, ๘ เปนการขยายระยะเวลา  คร้ังที่ ๑ 
และลําดับที่ ๑ , ๔, ๕ , ๖  เปนการขยายระยะเวลา  คร้ังที่ ๒ โดยมีขอเสนอแนะเหน็ควร
ใหเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมอืงในสวนกลางและสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดัผูรับผิดชอบทั้ง  ๘  ผัง  ติดตามและเรงรัดการดําเนนิงานปรับปรุงผังให
แลวเสร็จโดยเร็ว 

มติท่ีประชมุ     เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ตอไปอีก  ๑  ป  จํานวน  ๘  ฉบับ  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอ โดยลําดบัท่ี ๒ , ๓, ๗, ๘  เปนการขยายระยะเวลา  คร้ังท่ี  ๑  และ
ลําดับท่ี ๑ , ๔, ๕ , ๖  เปนการขยายระยะเวลา   คร้ังท่ี ๒      และใหรับ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๑๙๕ 
  ๖.  เรื่องอื่นๆ

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม)

๖.๑ เร่ือง   การแตงตัง้คณะอนุกรรมการผังเมอืง   จํานวน   5  คณะ 
               ๑.ในป  พ.ศ.  ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙  คณะกรรมการผงัเมืองไดมีคาํสั่งแตงตั้งคณะ 
อนุกรรมการผงัเมือง  ตามมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
เพื่อกระทําการหรือวนิิจฉยัเรือ่งที่อยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ หรือชวยเหลือ
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผังเมือง 

๒. กรรมการผังเมอืงซึ่งคณะรัฐมนตรแีตงตัง้  จาํนวน  ๑๔  ทาน  ชุดเดิมได 
ครบวาระการดาํรงตําแหนงสองปในวนัที่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ขณะนี้คณะรัฐมนตรี
ไดแตงตัง้กรรมการผังเมืองจาํนวน   ๑๔  ทาน   ชุดใหมแลว    จึงมีองคคณะของคณะ 
กรรมการผังเมอืงครบตามจํานวน  ๒๑  ทาน  (กรรมการโดยตําแหนง  ๗  ทาน)  
ฉะนั้น  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  
เห็นสมควรแตงตั้งคณะอนกุรรมการผังเมือง  จํานวน  ๕  คณะ  เพื่อตรวจพจิารณา
กล่ันกรองผังและเรื่องตางๆ กอนนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองดังนี ้

๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพัฒนาโครงการตามผังเมือง   
๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทํา 

ผังเมือง  
๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง   
๔. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียที่

รองขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวม   

๕. คณะอนกุรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาผังเมอืงรวม
จังหวัดและพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของ 
ผังเมืองรวมจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะอนกุรรมการแตละคณะตามรางคาํส่ังคณะกรรมการผังเมืองที่แนบประกอบ
วาระการประชุม 

  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพือ่โปรดพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
               คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรุปดังนี ้
                 ๑.  คณะกรรมการฯ     มีขอเสนอแนะเห็นควรเพิม่เติมอนกุรรมการในคณะอน ุ
กรรมการผังเมอืงระดับจังหวดัฯ อีกจํานวน ๒  คน  ไดแก   ๑)  ผูอํานวยการสํานักงาน
ศิลปากรในพืน้ที่   และ  ๒)  ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
                 ๒. กรณีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมเกนิ  ๓  คน /  ผูแทนองคกร
พัฒนาเอกชน / ผูแทนภาคประชาสังคม  และผูทรงคุณวุฒิที่ผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งไมเกิน ๗ คน เปนอนุกรรมการ  นั้น ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนังสือ 

คร้ังที่ ๙/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๐ ส.ค.๔๙ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๖ - ๗ 



 ๑๙๖ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ 
 
 
 

แจงจังหวดัควรพิจารณาแตงตั้งจากคณาจารยจากสถาบันการศึกษาตางๆ  ที่มีการเรียน
การสอนทางดานผังเมือง  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนอันดับแรก  เพราะนอกจากจะ
เปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผังเมืองของจังหวดัแลว  ยังสามารถจะไดนําความรู
ไปถายทอดใหนักเรียน   นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจงานดานการผงัเมือง 
             ๓.  คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนกุรรมการ 
ผังเมือง  จํานวน  ๕  คณะ  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  และใหเพิ่มเตมิ
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวดัฯ จํานวน  ๒  คน  คือ   
๑)  ผูอํานวยการสํานักงานศลิปากรในพื้นที่   ๒)  ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดั  รวมทั้งใหมีหนังสือแจงจังหวดัเพือ่พิจารณาแตงตั้งใหคณาจารยจากสถาบัน 
การศึกษาตางๆ ที่มีความรูทางดานผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกีย่วของใหรวมเปน
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

มติท่ีประชุม       เห็นชอบใหแตงตัง้คณะอนุกรรมการผงัเมือง   จํานวน  ๕  คณะ  ตามที่
กรมโยธาธิการและผงัเมืองเสนอ   โดยเพิ่มเติมอนกุรรมการในคณะอน ุ

                            กรรมการผงัเมืองระดับจงัหวัดฯ    ๒    คน     คอื    ๑) ผูอํานวยการ
สํานักงานศิลปากรในพืน้ท่ี     ๒)  ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด   และแจงจังหวดัใหพจิารณาแตงตัง้คณาจารยจากสถาบนัการ 

                              ศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนทางดานผงัเมืองหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
กับการผงัเมืองรวมเปนอนกุรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ

เร่ือง      แนวทางการดาํเนินการเกี่ยวกับรูปแบบและขอกําหนดประกอบแผนผังและ 
โครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวม

               สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมืองครั้งที่แลว  คร้ังที่   ๙/๒๕๔๙  
วันที ่๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๙  คณะกรรมการผังเมืองมีมติในเรื่องนีว้า  การปรับปรุง
รูปแบบของถนนโครงการในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงของผังเมืองรวม  
โดยจะกําหนดเปนถนนโครงการแบบบังคับและแบบไมบังคับ และประเภทของถนน
โครงการแบบบังคับจะมีขอกําหนดใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อกิจการอืน่ได  ๒  รูปแบบ  
คือแบบเขมงวดและแบบยืดหยุน  เพื่อบรรเทาความเดอืนรอนของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบนั้น  เนื่องจากจะตองนาํหลักการดงักลาวไปออกเปนกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม  จึงเปนเรื่องสําคัญ เห็นควรนําเสนอใหคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยใหนําเสนอการดําเนนิงานวางผังในภาพรวม  และ
เหตุผลความจําเปนเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง     ทั้งนี้   สํานัก
วิศวกรรมการผังเมือง      กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดทําขอมูลเพิ่มเติม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๑๐/๒๕๔๙ 
วันที่๗ ก.ย.๔๙ 
วาระที่ ๓.๑ 
หนา ๘ - ๑๑ 



 ๑๙๗ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(คร้ังที่/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เหตุผลความจําเปนที่ตองปรับปรุงรูปแบบและขอกาํหนดประกอบแผนผังและโครงการ
คมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเสร็จเรยีบรอยแลว 
                คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรปุดังนี ้
                 ๑. ประเดน็ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดแนวถนนโครงการในผงัเมืองรวมที่ผาน
มาบางสายทางทองถ่ินไมเห็นดวย   ทําใหมกีารกอสรางลาชาและบางสายทางกําหนดไว
เปนระยะเวลานานไมมีการกอสรางทําใหประชาชนผูไดรับผลกระทบเดอืดรอน  หากใน
ขั้นตอนดําเนนิการวางผัง  กรมฯและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการอยาง
ใกลชิด  มีการวิเคราะหความเหมาะสมทางกายภาพและตามหลักวิชาการ  ภายใตโครงการ
พันธมิตรกับทองถ่ิน  ประเดน็ปญหาดงักลาวจะนอยลง 
                ๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาเหน็วา   แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับรูปแบบ
และขอกําหนดประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงตามที่เสนอ จะชวย
ลดผลกระทบจากความเดือดรอนของประชาชน  เพื่อยืดหยุนใหสามารถใชประโยชน
เพื่อกจิการอืน่ในแนวถนนโครงการไดบาง เปนการใชประโยชนที่ดนิประเภทหนึ่งได  
ซ่ึงขอกฎหมายมิไดหามไววาจะตองใชประโยชนเพื่อการกอสรางถนนเพียงอยางเดยีว
เทานั้น 
                ๓. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแนวทางดําเนนิการเกีย่วกับรูปแบบและขอ 
กําหนดประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงตามที่นําเสนอและใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองเริ่มดาํเนินการตามแนวทางดังกลาวกับผังเมืองรวมที่ยังไมผาน
ขั้นตอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ภายหลังจากคณะกรรมการฯ 
รับรองมติแลว 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบแนวทางดาํเนินการเกี่ยวกับรูปแบบและขอกําหนดประกอบ
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงตามที่นําเสนอและให
กรมโยธาธิการและผังเมืองเริ่มดาํเนินการตามแนวทางดังกลาว
กับผังเมืองรวมท่ียังไมผานขั้นตอนการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน  ภายหลังจากคณะกรรมการฯ รับรองมติแลว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ๑๙๘ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม)

๖.๓ เร่ือง       แตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาแกไขปรับปรงุ  พ.ร.บ. การ ผังเมอืง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘   

              ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง   กระทรวงมหาดไทย   ไดดําเนินการแกไข
ปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ โดยรางแกไขดังกลาวที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปแลวนั้น  เปนการขอแกไขในบางมาตรา  วัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหา  เร่ืองกฎกระทรวงผังเมืองรวมหมดอาย ุ   เร่ืององคคณะและวาระการดาํรง
ตําแหนงของคณะกรรมการผังเมือง  แกไขเพิ่มเติมคํานิยามองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปรับปรุง  กระทรวง   ทบวง   กรม 
                ๒. กรมโยธาธกิารและผังเมืองพิจารณาเห็นวา ควรดําเนนิการแกไขปรับปรุง 
พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ใหมทั้งฉบับ   เนือ่งจากมีประเด็นปญหาที่จะเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  เชน  อํานาจการวางและจดัทําผังเมืองเฉพาะ  การใชบงัคับ
ผังเมืองเฉพาะและมีประเด็นบางเรื่องเกี่ยวกับการผังเมือง ที่ยังมิไดกําหนดไว เชน  การ
จัดทําผังประเทศ  ผังภาค  การดําเนินการเพื่อพัฒนาใหเปนไปตามผังเมือง  เปนตน 
                สําหรับแนวทางดําเนินการจะมอบใหกองนิตกิาร  กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
เปนผูยกราง การแกไขปรับปรุง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ใหมทั้งฉบับแลวนําเสนอ
คณะอนกุรรมการผังเมืองเพือ่พิจารณากลัน่กรอง กอนนําเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณา  และดําเนินการตามกระบวนการแกไขพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ตอไป 
              ๓.ในชั้นนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นสมควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพจิารณาแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘    โดยมีองคคณะ  
และอํานาจหนาที่   ตามรางคําส่ังคณะกรรมการผังเมืองทีแ่นบประกอบวาระการประชุม 
                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

                   คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว   เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

ผังเมืองเพื่อพจิารณาแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘    ตามที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ   โดยใหระบุช่ือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอจาก
ตําแหนงของอนุกรรมการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง  ตามขอเสนอแนะของ
กรรมการผังเมือง  (นายรัชดา  สิงคาลวณิช  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบใหแตงตัง้คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาแกไขปรับปรุง 
                             พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  

โดยใหระบุชื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองตอจากตําแหนงของ
อนุกรรมการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง  ตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมือง 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙

วันที่๑๒ต.ค.๔๙ 

วาระที่ ๖.๑ 
หนา ๒๙ - ๓๐ 



 ๑๙๙ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม)

๖.๔ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 เร่ือง      แตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห    จังหวัดชัยนาท -  ทาซุง   
จังหวัดอุทัยธาน ี  

               ๑. การวางและจัดทาํผังเมืองรวมเมอืงวดัสิงห จังหวดัชยันาท – ทาซุง  จังหวัด
อุทัยธานีเปนการวางผังขึน้ในทองที่คาบเกีย่วกนัสองจังหวดั  ในการจดัทําผังครั้งแรก
คณะกรรมการผังเมืองไดมีคําสั่งที่ ๑/๒๕๔๐  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
แตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห  จังหวัดชัยนาท – ทาซุง จังหวัดอุทัยธานี  
โดยใหมีอํานาจหนาทีใ่หคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมดังกลาวไป
แลว  นั้น 
               ๒.  มาตรา ๒๑  วรรคสอง  แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  และฉบบั
แกไข (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นใน
ทองที่คาบเกี่ยวกันตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป    ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้ง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
              ๓. ขณะนี้กรมฯ จะดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมดังกลาวใหมใหเหมาะสม
กับสภาพการณและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และเนือ่งจากไดมีประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ทําใหสวนราชการ
และตําแหนงตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  ฉะนั้น เพื่อใหการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาฯ 
ดังกลาวเปนปจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหง พ.ร.บ.การผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘    แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  ๔  แหง พ.ร.บ.การผังเมือง  (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๕   จึงนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมอืงวดัสิงห  จังหวดัชยันาท  - ทาซุง จังหวดัอุทัยธาน ีโดยมีองคประกอบ
และอํานาจหนาที่ตามรางคําส่ังฯ ที่แนบประกอบวาระการประชุม 
               จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
               คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว     เห็นชอบการแตงตั้งคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห จังหวัดชัยนาท – ทาซุง  จังหวัดอุทัยธานี  ตามที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอ   โดยมีขอเสนอแนะของกรรมการผังเมือง  (นายสด  แดงเอยีด)  
เห็นควรใหมีผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรพื้นที่ในคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ 
เชนเดยีวกับการแตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด  และกรรมการผังเมือง  
(นายรัชดา  สิงคาลวณิช  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)  เสนอวา  เพื่อมิให
องคประกอบของคณะที่ปรึกษาฯ เกินจํานวนตามทีพ่ระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 
๒๕๑๘ มาตรา  ๒๑  บัญญัติไว  ประกอบกับอุตสาหกรรมจังหวดัชัยนาทสามารถให
คําปรึกษาดานอุตสาหกรรมในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทาซุงแทนอุตสาหกรรม
จังหวดัอุทัยธานีได  จึงเห็นสมควรใหแตงตัง้ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรพื้นที ่เปน 

คร้ังที่๑๑/๒๕๔๙ 
วันที่๑๒ตค.๔๙ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๖-๗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๐ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม)

 
 
 
 
 

 
 
 

๖.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ที่ปรึกษาแทนลําดับที่  ๑๒   อุตสาหกรรมจังหวดัอุทัยธานี      และที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาลําดับที่  ๑๒  ตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบใหแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมเมืองวัดสิงห  จังหวัด
ชัยนาท – ทาซุง  จังหวัดอุทัยธานี  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอ  และใหแกไขเปล่ียนแปลง  โดยใหแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงาน
ศิลปากรพื้นที่  เปนที่ปรึกษาแทนลําดับท่ี   ๑๒     อุตสาหกรรมจังหวัด
อุทัยธานี ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 

เร่ือง       แตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  (เพิ่มเติม)   
                 ตามคําส่ังคณะกรรมการผังเมือง  ที่ ๔/๒๕๔๙  ลงวันที ่๑๖  สิงหาคม  
๒๕๔๙  เร่ือง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไปแลว  นั้น 
                   สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง  ครั้ง
ที่  ๙/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม   ๒๕๔๙   ประธานคณะอนกุรรมการฯ  (นายจิรายุ    
ศวิตชาต    กรรมการผังเมือง)   เห็นควรใหเพิม่ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน  กรม
โยธาธิการและผังเมือง เปนอนุกรรมการเพื่อใหการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับผังเมือง     เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดแกทางราชการ    และคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีมติ
เห็นชอบใหแตงตั้งผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมืองเปน
อนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ดังกลาว สําหรับองคประกอบและ
อํานาจหนาที่คงเปนไปตามคําส่ังเดิมทุกประการ จึงนําเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามมาตรา  ๘  แหง พ.ร.บ. การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘    
              จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบใหแตงตั้งผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  เปนอนุกรรมการเพิ่มเตมิในคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพื่อ
พิจารณาดานผงัเมืองตามเสนอ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คร้ังที่๑๒/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๖ พ.ย.๔๙ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๒๐๑ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

๖.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง    ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชน
ในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองท่ีจังหวัด
แมฮองสอน 

                ๑.คณะกรรมการผังเมืองไดมีมติเห็นชอบประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง  
เร่ือง   กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมในทองทีจ่ังหวัดแมฮองสอน  (ฉบับที่ ๒)  ในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  และไดนําประกาศกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองในเรื่องดังกลาว ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม   ๒๕๔๙ 
มีผลใชบังคับตั้งแตวนัที ่๒๕ มีนาคม  ๒๕๔๙  ส้ินสุดการใชบังคับตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดนิที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่  ๗๒ 
จังหวดั  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เมื่อวนัที่  ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๔๙  นั้น 
              ๒.ตอมาไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการ
สํารวจเพื่อการวางและจัดทาํผังเมืองรวมในทองที ่๗๒ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙  เมื่อวนัที่ 
๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙    ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นสมควรใหมีประกาศกรมฯ 
เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพือ่ประโยชนในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมในทองทีจ่ังหวัดแมฮองสอนตอไป 
               ๓. ตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใช
ประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวางและจัดทาํผังเมืองรวมในทองที่จังหวัด
แมฮองสอน (ฉบับที่ ๒) ที่หมดอายุการใชบังคับไดมีองคการบริหารสวนตําบลเวียงใต 
ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิเกีย่วกบัการกาํหนดทีเ่วนวางนอกเขตเทศบาล
ตําบลปาย จากเดิม “กําหนดใหมีที่เวนวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของหวยแมเยน็หลวง  หวยแมกอน  และหวยหวันา  ไมนอยกวา ๑๐ เมตร…..”   เปน  
 “ …..ไมนอยกวา ๖ เมตร ……”  ตามประกาศกรมฯ ขอ ๓ วรรค ๔ ดวยเหตุผลวา  
สงผลกระทบตอผูถือครองท่ีดินขนาดเลก็และจํากดัพื้นที่ใชสอยมากเกินไป  ทั้งไม
สามารถกอสรางอาคารได  และเพื่อใหสอดคลองกับที่เวนวางริมฝงลําหวยตาง ๆ ที่อยู
ในเขตเทศบาลตําบลปาย  ซ่ึงกําหนดไว ๖  เมตร โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดแมฮองสอนไดประสานกับองคการบริหารสวนตําบลเวยีงใตแลว  เหน็ควรใหมี
การแกไขประกาศกรมฯในประเดน็ดังกลาว  ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ตอไป  สําหรับสาระสําคัญอื่นคงเปนไปตามประกาศกรมฯ  ฉบับเดิม 
                ๔. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทํารางประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพือ่ประโยชนในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมในทองทีจ่ังหวัดแมฮองสอนแลว  ตามราง ฯ ที่นําเสนอในเอกสาร  

คร้ังที่๑๒/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑๖ พ.ย.๔๙ 
วาระที่ ๔.๓ 
หนา ๘ - ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๒ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๖.๗ 

ประกอบการประชุม 
                   จึงเสนอคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    การแกไขใหการใชประโยชนทีด่ิน 
บริเวณที ่  ๑  นอกเขตเทศบาลตําบลปาย  เพื่อกอสรางอาคารริมฝงหวยแมเยน็หลวง  
หวยแมกอน และหวยหัวนา  ใหมีทีว่างตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของ
หวยแมเย็นหลวง   หวยแมกอน  และหวยหัวนา  จากเดมิกําหนดไวไมนอยกวา  ๑๐  
เมตร  แกไขเปนไมนอยกวา  ๖  เมตร  ซ่ึงสอดคลองกับกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕ 
(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใน
ขอ  ๔๒  กําหนดใหอาคารที่กอสรางใกลแหลงน้ําสาธารณะที่มีความกวางตั้งแต  ๑๐  
เมตรขึ้นไป  ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา  ๖  เมตร  
ประกอบกับเหตุผลที่เจาหนาที่ช้ีแจง      จึงเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการใช
ประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวางและจัดทาํผังเมืองรวมในทองที่จังหวัด
แมฮองสอน  ตามรางประกาศฯ ปรับปรุงใหมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

มติท่ีประชุม              เห็นชอบรางประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง      เรื่อง     กําหนด
หลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในทองท่ีจังหวัดแมฮองสอน        ตามท่ี 

                                 กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

เร่ือง     การกาํหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรพัยสนิเก่ียวกับอาคารพาณชิยกรรม  
            คาปลีกคาสง     
                ๑. กระทรวงมหาดไทยมหีนังสอืแจงทุกจังหวดัเกี่ยวกับมาตรการดานกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองเพื่อบรรเทาและชะลอการขยายตัวธุรกิจคาปลีกคาสงไปพลางกอน
ระหวางทีก่ระทรวงพาณิชยพิจารณาดําเนนิการออกกฎหมายควบคุมอาคารประกอบ
ธุรกิจคาปลกีคาสงสมัยใหม  กลาวคือ ในเขตพืน้ที่นอกเขตผังเมืองรวมใหผูวาราชการ
จังหวดัพิจารณาดําเนินการออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง   โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมืองไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะเจาพนกังานการผัง  กําหนดหลักเกณฑการใช
ประโยชนในทรัพยสินเพื่อการวางและจดัทําผังเมืองรวม (กําหนดหลักเกณฑการใช
ประโยชนในทรัพยสินเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง) โดยจะตอง
ผานความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดแลวรายงานคณะกรรมการ
ผังเมือง และนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมผีลใชบังคับตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังที่๒/๒๕๕๐ 
วันที่ ๘ ก.พ. ๕๐ 
วาระที่ ๖.๑ 
หนา ๑๙ - ๒๑ 
คร้ังที่  ๓/๒๕๕๐ 
วันที่ ๘ มี.ค.๕๐ 
วาระที่ ๓.๑ 
หนา ๕ 



 ๒๐๓ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                 ๒.  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีหนังสือแจงทุกจังหวัดวา      เพื่อความ
เหมาะสมและความจําเปนกบัศักยภาพของพื้นที่  เศรษฐกจิ  และสังคมของแตละจังหวดั  
จึงเห็นสมควรมอบอํานาจของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะเจาพนักงาน
การผังตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในทองที่ ๗๒ จังหวดั  พ.ศ.  ๒๕๔๙ โดยใหผูวาราชการจังหวดัพิจารณา 
ใชดุลยพนิิจทีจ่ะดําเนินการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน
เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงหรือไม  ซ่ึงหากเปนกรณีทีจ่ังหวดั
พิจารณาแลวเห็นวาสมควรที่จะดําเนินการออกประกาศกาํหนดหลักเกณฑการใช
ประโยชนในทรัพยสินดังกลาว   ก็จะตองดาํเนินการตามมาตรา  ๑๕(๓)  แหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
                ๓.  คณะกรรมการผังเมืองไดมีคําสั่งที่ ๓ / ๒๕๔๘ ลงวนัที่  ๒๙  พฤศจกิายน  
๒๕๔๘  แตงตั้งคณะอนกุรรมการผังเมอืงระดบัจังหวัดเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ
การขออนุญาตอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงซึ่งปจจุบนัไดส้ินสดุตามวาระของคณะ 
กรรมการผังเมืองชุดกอนโดยยึดถือปฏิบัติในแนวทางนี้มาตลอด  คือใหมีการพิจารณา
ในระดับคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด แลวรายงานคณะกรรมการผังเมือง 
               ๔.  คณะกรรมการผังเมืองชุดปจจุบันไดมีคําสั่งที่  ๖/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๑๖  
สิงหาคม  ๒๕๔๙  แตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาผังเมืองรวม
จังหวัดและพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของ 
ผังเมืองรวมจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ใหมีอํานาจหนาที่  4 ประการ   ดังนี ้
 ๔.๑ มีอํานาจหนาที่พิจารณาผังเมืองรวมจังหวดัและพจิารณาคํารองของ
ผูมีสวนไดเสียที่รองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลกิขอกําหนดเกีย่วกบัการใช
ประโยชนที่ดนิของผงัเมืองรวมจังหวดั  ตามมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  แหง
พระราชบญัญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แลวรายงานคณะกรรมการผงัเมือง 
 ๔.๒ พจิารณา  เสนอแนะเรื่องเกีย่วกบัการผงัเมือง  สงเสริมและสนบัสนนุ
ใหมีการวางและจัดทําผังเมืองรวม  และการสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตาม
ผังเมืองรวมแกหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง 
 ๔.๓ เชิญผูแทนหนวยงานตางๆ  และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของมา
ช้ีแจง หรือใหขอมูลเพิ่มเติมตอคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนแตงตั้งคณะทาํงานเพื่อ
ชวยเหลือหรือปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯไดตามความจําเปน 
                     ๔.๔ ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายแลวรายงาน
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบ  เวนแตในกรณีที่มีประเด็นไมเปนขอยุติ ใหเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพจิารณา 

 



 ๒๐๔ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 

 

              ๕. กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาเห็นวาคําส่ังคณะกรรมการผังเมืองที่ 
แตงตั้ง  คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑการ 
อนุญาตอาคารพาณิชยกรรมฯ โดยตรงนั้น       หมดอายุตามวาระของคณะกรรมการ 
ผังเมืองชุดกอนแลว   และคณะกรรมการผังเมืองไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองระดับจังหวดัไวแลว  ตามคําส่ังคณะกรรมการผังเมือง   ที่  ๖/๒๕๔๙  ลงวันที่
๑๖ สิงหาคม  ๒๕๔๙  แตอํานาจหนาที่อาจไมครอบคลุมถึงเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
การใชประโยชนในทรัพยสินเกี่ยวกบัอาคารพาณิชยกรรมฯ   และอํานาจหนาทีใ่น
คําส่ังดังกลาวตามขอ  ๔   ใหปฏิบัติงานอืน่ใดตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมาย  
ฉะนั้น  เพื่อใหเปนไปตามขอส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  จึงเหน็สมควรเพิ่มเติม
อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ ใหมีอํานาจหนาที่พิจารณา
กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรพัยสินเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมบางประเภท
ที่มีสวนเกีย่วของกับการผังเมืองในชวงระยะเวลาตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจดัทําผังเมืองรวมในทองที่  ๗๒  จังหวัด  พ.ศ.  
๒๕๔๙  ตามมาตรา  ๑๕ (๓)  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
                ประกอบกับชื่อตําแหนงของอนุกรรมการบางตําแหนงในคําสั่งคณะกรรมการ
ผังเมืองขางตน  มีการเปลี่ยนแปลง  จึงเห็นสมควรแกไขใหเปนปจจุบัน  กลาวคือ 
ลําดับที่  ๑๓  จากหัวหนาสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด  
แกไขเปน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด   ลําดับที ่ ๑๔   จาก  นายชาง
แขวงการทาง   แกไขเปน   ผูอํานวยการแขวงการทาง  (ในพืน้ที่ทีว่างผงั)  ลําดับที่  ๑๕ 
จากปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด   แกไขเปน   หัวหนาสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดลําดับที่ ๑๖  จาก  ผูอํานวยการสํานกังานศลิปากรในพืน้ที่  
แกไขเปน  ผูอํานวยการสํานกัศิลปากร (ในพื้นที่ที่วางผัง)  ลําดับที่  ๑๗  จากผูอํานวยการ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  แกไขเปน  วฒันธรรมจังหวัด 
                 จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
 
มติท่ีประชุม ใหกรมโยธิการและผงัเมืองหารือท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทย

วา    การกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเกี่ยวกับอาคาร
พาณชิยกรรมบางประเภทสามารถดําเนินการไดตามมาตรา  ๑๕ (๓)  
แหงพระราชบญัญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  หรือไม 

                ๑.  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง   คร้ังที่   ๒/๒๕๕๐    
วันพฤหัสบดทีี่  ๘  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๐  วาระที่  ๖.๑  เรื่อง   การกาํหนดหลักเกณฑ
การใชประโยชนในทรัพยสินเกี่ยวกบัอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง   ที่ประชุมมี
มติใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหารือที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทย  วาการ 

 
 
 
 



 ๒๐๕ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๘ 

กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมบางประเภท
สามารถดําเนินการไดตามมาตรา  ๑๕ (๓)   แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
หรือไม   
                   ๒.  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดนําเรื่องดังกลาวเสนอประธานคณะกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาเรื่องเดิมเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนใน
ทรัพยสินเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง     และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองระดับจังหวัดแลว   เห็นวา     มติคณะกรรมการผังเมือง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๔๘  วันที่  
๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  และไดมีคําสั่ง
คณะกรรมการผังเมืองที่  ๓/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘    แตงตั้งคณะอนุ
กรรมากรผังเมืองเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวไวแลว       และยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะ 
กรรมการผังเมือง  ฉะนั้น  คําสั่งคณะกรรมการผังเมืองที่  ๓/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ยังถือวาสมบูรณมีผลใชไดตอไป 
                  จึงเสนอคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อ 
                                    พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรม  

คาปลีกคาสงตามคําสั่งคณะกรรมการผังเมืองท่ี ๓/๒๕๔๘  ลงวันท่ี  
๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ยังสมบูรณมีผลใชไดตอไป 

เร่ือง    ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  กรณีบริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด     เขตบางเขน 

                ๑.  กรุงเทพมหานคร  มีหนังสือ ดวนมาก ที่ กท  ๑๗๐๖/๒๕๘๖ ลงวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง  ขอหารือปญหาขอกฎหมาย
เกี่ยวกับกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๔๙  กรณี
บริษัท เอเชี่ยน ฮอนดา มอเตอร จํากัด  ยืน่แบบขอกอสรางอาคารเพื่อใชเปนสํานักงาน  
จํานวน ๘ หลัง   ซ่ึงตั้งอยูถนนกาญจนาภิเษก  แขวงทาแรง  เขตบางเขน  อยูในที่ดิน
ประเภท ย.๓   วาอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตาราง
เมตร ตั้งอยูริมถนนสาธารณะในระยะเกิน  ๒๐๐ เมตร  เปนการขัดตอกฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๑๔ (๑๒) หรือไม  เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเห็นวาอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ที่มพีื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ 
ตารางเมตร ตั้งอยูในระยะเกนิ ๒๐๐ เมตร จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะเปนการใช
ประโยชนที่ดนิที่มีลักษณะขัดตอกฎกระทรวงผังเมืองรวม                 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๘/๒๕๕๐ 
วันที่๑๖ ส.ค. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๑.๒ 
หนา ๖ - ๑๒ 
 

 



 ๒๐๖ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

                 ๒.  ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครประกาศเปนกฎกระทรวงใชบังคับ  เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ส้ินสุดการใชบังคับ วันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
               ๓. สําหรับบริเวณที่ดินประเภท ย. ๓-๒๗  ไดมีขอกาํหนดใหใชประโยชน
ที่ดิน   เพื่ออยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว    บานแฝด    บานแถว   หองแถว   หรือ
ตึกแถว    และสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการเปนสวนใหญ   
โดยมีขอกําหนดหามใชประโยชนที่ดิน     เพื่อกิจการตามที่กําหนดไว  ๒๑  ประเภท  
รวมถึงขอ ๑๔(๑๒) (ก) หามการใชประโยชนที่ดินประเภทสํานักงานที่มพีื้นที่ประกอบ 
การเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแต  สํานกังานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตาราง
เมตร  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ   ที่ตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางไมนอยกวา ๑๖  เมตร    ประกอบกับขอ  ๔
แหงกฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๔๙   ไดนิยาม 
คําวา  “ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ” หมายความวา  “ตั้งอยูบนที่ดนิแปลงใดแปลงหนึง่  ซ่ึง
มีดานใดดานหนึ่งกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร  ติดถนนสาธารณะซึ่งใชเปนทางเขาออก  
และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยูในระยะไมเกิน ๒๐๐  เมตร  จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะ
นั้น”                   
               ๔. คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว
แลว    เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ทีป่ระชุมเห็นวา   กรณีขอหารือในเรื่องนี้  
การจะดําเนินการกอสรางอาคารสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  
ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญบนพื้นที่ในสวนที่เกินกวาระยะ  ๒๐๐  เมตร จากจุดกึ่งกลาง
ถนนกาญจนาภิเษก ไมสามารถจะดําเนนิการไดดวยเหตผุล  ดังนี้ 
                             ๔.๑ เหตุผลในดานเจตนารมณ 
    การวางและจัดทาํผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  แตเดิมไดกําหนดใหที่ดิน
ประเภท ย. ๓   มีวัตถุประสงคเพื่อดาํรงรักษาสภาพแวดลอมของการอยูอาศัยบริเวณ
ระหวางเขตเมืองช้ันในกับเขตชานเมือง   จึงมีสวนหนึ่งของขอกําหนดหามสํานักงาน
ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรไว  แตหลังจากที่มีการปดประกาศ  ๙๐  
วัน  ตามขั้นตอนของกฎหมายแลว ไดมีผูมีสวนไดเสียยืน่คํารอง     และคณะกรรมการ
ผังเมืองไดพิจารณาคํารองแลว  เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ    โดยกําหนดใหสํานักงานทีม่ีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  
สามารถจะดําเนินการได  แตจะตองไมใชอาคารขนาดใหญ    อาคารสูง  หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ  และตองตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ 
เมตร  ซ่ึงเงือ่นไขของการยืดหยุนดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อไมใหสํานกังานที่มีขนาด
เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร      และไมเปนอาคารขนาดใหญเขาไปอยูในพืน้ที่ที่ลึกไปมาก  

 



 ๒๐๗ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 จากริมถนนสาธารณะ    อันจะมีผลกระทบกับความหนาแนนของบริเวณที่อยูอาศยัทั้ง
บริเวณ  (Block)  และในสวนของการกําหนดเงื่อนไขขนาดของถนนสาธารณะก็เพือ่
ปองกันปญหาผลกระทบตอสภาพการจราจรที่อาจจะเกดิขึ้นได 
                          ๔.๒   เหตุผลในดานกฎหมาย   
                  สําหรับในสวนของขอกฎหมายมีความชัดเจนเพียงพอที่จะพจิารณาไดวา
การที่มีการกําหนดบังคับวาแปลงที่ดินตองมีดานใดดานหนึ่งกวางไมนอยกวา  ๑๒  
เมตร  ติดถนนสาธารณะเพือ่ใชเปนทางเขาออกนั้น  ยอมแสดงไดวาในทุกกรณีที่จะ
ไดสิทธิในเรื่องนี้จะตองมพีืน้ที่สวนใดสวนหนึ่ง      หรือทั้งหมดตั้งอยูในระยะ ๒๐๐ 
เมตร  ดวยเสมอ  หากวินจิฉัยวาสามารถจะดําเนินการไดทั้งในสวนที่อยูระยะ ๒๐๐  
เมตร  และรวมไปถึงในระยะที่ลึกเกนิกวา ๒๐๐ เมตรดวยการกําหนดคาํนิยาม  “ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะ”  ก็ควรจะกําหนดแตเพยีงวาใหมีดานใดดานหนึ่งของที่ดินกวางไม 
นอยกวา  ๑๒  เมตร  ติดกับถนนสาธารณะเพื่อใชเปนทางเขาออก  ก็เปนการเพยีงพอ
แลว  การกําหนดขอบเขตในสวนของระยะ  ๒๐๐  เมตร  จะไมมีประโยชนที่กําหนด
ไวเชนนั้น  ดังนั้น  การที่มีการกําหนดในสวนของระยะ  ๒๐๐  เมตรไวใน
กฎกระทรวงจงึมีความมุงหมายใหสํานกังานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐   ตาราง
เมตร  จะตอง  อยูระยะไมเกนิ  ๒๐๐  เมตร  จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะเทานั้น    
                 ดังนั้น  กรณีตามขอหารือกรณบีริษัท เอเชี่ยน ฮอนดา มอเตอร จํากัด พื้นที่
ในสวนที่อยูระยะ  ๒๐๐  เมตร จากจดุกึ่งกลางถนนสาธารณะสามารถที่จะดําเนินการ
เปนอาคารสํานักงานที่มีพืน้ที่ประกอบกิจการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมใชอาคาร
ขนาดใหญได  สําหรับในสวนพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ เมตรจากจุดกึง่กลางถนนสาธารณะ
ไมสามารถดําเนินการเปนสํานักงานที่มีพืน้ที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรได
ตามนัยของขอกฎหมายรวมทั้งเจตนารมณของเรื่องนี้ตามที่กลาวไวแลวในขอ  ๔.๑ 
                    ๕.   คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดพิจารณาแลว  
เมื่อวันที ่ ๒๕  กรกฎาคม    ๒๕๕๐    เหน็ชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาดาน 
ผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหเหตุผลเจตนารมณ  และเหตุผลในดาน
กฎหมายตามที่เสนอ 
  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
               คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  โดยสรุปดังนี ้
              ๑. ที่ประชุมไดมกีารอภิปรายอยางกวางขวางในประเด็นขอกฎหมายตามขอ 
๑๔ วรรคสอง (๑๒)  ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๔๙ ไดกําหนดใหที่ดนิประเภท ย ๓  หามสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  
๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแต  (ก)  สํานกังานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐  ตาราง
เมตร    ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ตั้งอยูริม  

 



 ๒๐๘ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 

 

ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และยาวตอเนื่องกนัโดยตลอดจน
ไปเชื่อมกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖  เมตร  ประกอบกับตาม
ขอ ๔ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  ได
กําหนดคํานิยามของคําวา   “ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ”   หมายความวา   “ตั้งอยูบน
ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง   ซ่ึงมีดานใดดานหนึ่งกวางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร   ติดถนน
สาธารณะซึ่งใชเปนทางเขาออก   และท่ีดินแปลงนั้นตั้งอยูในระยะไมเกิน  ๒๐๐  
เมตร  จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้น”   มีความเห็นประเด็นปญหาขอกฎหมาย
ออกเปน  ๒  แนวทางคือ 
                    แนวทางที่ ๑  การที่มีการกาํหนดบังคับวาแปลงที่ดินตองมีดานใดดาน
หนึ่งกวางไมนอยกวา ๑๒  เมตร ติดถนนสาธารณะเพือ่ใชเปนทางเขาออกนัน้  ยอม
แสดงไดวา ในกรณีทีจ่ะไดรับการยกเวน ใหสรางสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  
๓๐๐   ตารางเมตร   ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษจะตองมีพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งอยูในระยะ  ๒๐๐  เมตร ดวย
เสมอหากวินิจฉัยวาสามารถจะดําเนินการไดทั้งในสวนที่อยูระยะ  ๒๐๐  เมตร  
และรวมไปถึงในระยะที่ลึกเกินกวา   ๒๐๐  เมตร ดวย  การกําหนดคาํนิยาม  “ตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะ”  กค็วรจะกาํหนดแตเพยีงวา  ใหมีดานใดดานหนึ่งของที่ดินกวางไม
นอยกวา  ๑๒  เมตร  ติดกับถนนสาธารณะเพื่อใชเปนทางเขาออกก็เปนการเพียงพอ
แลว     การกําหนดขอบเขตในสวนของระยะ  ๒๐๐  เมตร  จะไมมีประโยชนที่
กําหนดไวเชนนั้น   ดังนั้นการที่มี   การกําหนดในสวนของระยะ  ๒๐๐  เมตร ไวใน
กฎกระทรวง จงึมีความมุงหมายใหสํานกังานที่มีพืน้ที่ประกอบการเกนิ   ๓๐๐   ตาราง
เมตร   จะตองอยูในระยะไมเกิน  ๒๐๐   เมตร จากจดุกึ่งกลางถนนสาธารณะเทานั้น  
สําหรับในสวนพื้นทีเ่กนิกวา  ๒๐๐   เมตร   จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะจะไมสามารถ
ดาํเนินการเปนสํานักงานที่มพีื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรได 
                         แนวทางที ่  ๒  ตามขอ  ๔  ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดกําหนดคาํนิยามของคําวา  “ ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ”  
หมายความวา “ตั้งอยูบนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง  ซ่ึงมีดานใดดานหนึ่งกวางไมนอยกวา  
๑๒  เมตร   ติดถนนสาธารณะซึ่งใชเปนทางเขาออก   และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยูใน
ระยะไมเกนิ  ๒๐๐  เมตร  จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนัน้”  ตามนัยขอความวา   
“และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยูในระยะไมเกิน  ๒๐๐  เมตร จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะ
นั้น”    แปลความไดวาที่ดินแปลงนั้นที่มีพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งตั้งอยูในระยะไมเกนิ  
๒๐๐  เมตร จากจดุกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้นสามารถสรางสํานกังานทีม่ีพื้นที่ประกอบ 

  ตารางเมตร ไดทั้งแปลง  ฉะนั้น  หากเจตนารมณตองการใหสรางอาคารที่เกิน  ๓๐๐   
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อางอิง 
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๖.๙ 

ตารางเมตรไดเฉพาะในระยะไมเกิน  ๒๐๐  เมตร จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้น 
ควรจะตองพิจารณาแกไขคํานิยามของคําวา “ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ”  ปรับปรุงใหม
เปนหมายความวา  “ตั้งอยูบนที่ดนิแปลงใดแปลงหนึ่งซึง่มีดานใดดานหนึ่งกวาง ไม
นอยกวา  ๑๒  เมตร ติดถนนสาธารณะซึ่งใชเปนทางเขาออก  และอาคารนั้นตั้งอยูใน
ระยะไมเกนิ   ๒๐๐  เมตร จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้น” 
             ๒.  คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะวากรณีขอหารือเร่ืองนี้มปีระเด็นปญหา
ดานขอกฎหมายเกีย่วกับการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เหน็สมควรใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสงเรื่องขอ
หารือกรณีนีใ้หสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นในประเด็นปญหาขอ
กฎหมายในสองแนวทางดังกลาว     โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ  สวนใหญมีความเหน็
ตามแนวทางที ่ ๑ 

มติท่ีประชุม     คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะวากรณีขอหารือปญหาขอกฎหมาย      
เก่ียวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงใหใชบงัคับผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  กรณี  บริษัท  เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร  
จํากัด   (เขตบางเขน) เห็นสมควรใหกรมโยธาธกิารและผงัเมืองสง
เร่ืองขอหารือกรณีนี้ใหสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นใน
ประเด็นปญหาขอกฎหมายในสองแนวทางตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฯสวนใหญมีความเห็น
ตามแนวทางทีห่นึ่ง 

เร่ือง     การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ 

                ๑.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ    สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  มี
หนังสือ  ที่ มท ๐๗๑๐/๒๘๑๒  ลงวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๐  ถึงประธานคณะ 
กรรมการผังเมือง    แจงวาไดรับเรื่องอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินของบริษัท 
ธนภูมิ เอสเตท จํากัด  กรณีที่ผูยื่นแจงความประสงคจะกอสรางอาคารตึก ๓๒ ช้ัน 
จํานวน  ๒  หลังเพื่อเปนอาคารชุดอยูอาศัย  (ขนาด ๔๐๐ และ ๒๐๐ หอง)  ที่ถนน
วิภาวดีรังสิต  (เขตทาง    ๘๐  เมตร)   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ  โดยตาม
แบบแปลนที่ดนิดานติดถนนมีขนาดกวาง ๘๕.๖๔   เมตร  ความยาว ๓๗๙.๙  เมตร  
อาคารที่ยื่นแจงตั้งอยูหางจากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะเกินกวา  ๒๐๐  เมตร  และ  
เจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบรับแจงการกอสรางอาคารใหกอนกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  มีผลใชบังคับ  ตอมาเจาพนกังาน  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
คร้ังที่๘/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๖ส.ค. ๕๐ 
วาระที่ ๔.๑.๓ 
หนา ๑๒ - ๑๔ 
 



 ๒๑๐ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ทองถ่ินไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๐ แจงขอทักทวง     เนื่องจาก 
อาคารที่ยื่นแจงอยูในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณหมายเลข ย.๕-๖ (สีสม)   
กําหนดใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซ่ึงมิใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ   เวนแตการอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และ   ๓๐   เมตร  ตามลําดบั   
จึงทําใหอาคารมีการใชประโยชนที่ดินขดักับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๑๖ (๑๐) (ก) (ข)    ซ่ึงผูอุทธรณไดอุทธรณ
หนังสือแจงขอทักทวงดงักลาว  โดยอางวาทีด่ินที่ตัง้อาคารตดิถนนสาธารณะเกินกวา 
๑๒  เมตร  มขีนาดเขตทางกวางไมนอยกวา ๓๐  เมตร  และที่ดินแปลงดังกลาวทั้ง
แปลงอยูติดถนนจึงเปนที่ดินที่ตั้งอยูในระยะไมเกิน   ๒๐๐  เมตร    จากจุดกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะตามกฎหมายแลว 
                ๒.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  มีความเห็นวา  ในประเด็นปญหาขอ
กฎหมาย  ในคําวา  ”ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยูในระยะไมเกนิ ๒๐๐ เมตร  จากจุดกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะนั้น” จะมีความหมายวา ที่ตั้งของอาคารที่ยื่นแจงความประสงคจะ
กอสรางอาคารจะตองตั้งอยูในระยะ  ๒๐๐  เมตร   จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะ  
หรือมีความหมายรวมถึงวา   หากที่ดินแปลงนั้นมีสวนใดสวนหนึ่งของแปลงที่ดิน
ตั้งอยูภายในระยะที่เกนิกวา  ๒๐๐ เมตรได  ดังนั้นเพื่อความรอบคอบคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ จึงขอหารือวา  ตามคํานยิามในขอ ๔  ของกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  ที่ระบวุา  “ที่ดินแปลงนัน้ตั้งอยูในระยะ
ไมเกิน ๒๐๐ เมตร  จากจุดกึง่กลางถนนสาธารณะนั้น”   จะมีความหมายอยางไร 
               ๓. คณะกรรมการพิจารณาดานผงัเมืองของกรมฯไดพจิารณาเรือ่งดังกลาวแลว  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  มีความเหน็
วา  ตามขอ   ๔   ของกฎกระทรวงฯ  ไดกําหนดคํานยิามของคําวา “ ตั้งอยูริมถนน
สาธารณะ”  หมายความวา  “ตั้งอยูบนทีด่ินแปลงใดแปลงหนึ่งซ่ึงมีดานใดดานหนึ่ง
กวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร  ติดถนนสาธารณะซึ่งใชเปนทางเขาออก  และที่ดินแปลง
นั้นตั้งอยูในระยะไมเกิน ๒๐๐ เมตร จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนัน้”  จึงมีประเด็น
ปญหาขอกฎหมายวา หากทีด่ินแปลงใดแปลงหนึ่งมีดานหนึ่งตดิถนนสาธารณะกวาง
เกินกวา ๑๒  เมตร  เพื่อใชเปนทางเขาออกแลว  แตทีด่ินแปลงนัน้มคีวามลึกทั้งใน
สวนที่อยูในระยะ ๒๐๐ เมตรจากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะ  และมสีวนที่อยูลึกเกนิ
กวา ๒๐๐ เมตรจากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะอยูในแปลงเดียวกันดวย    การจะใช
ประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่อยูในเงื่อนไขไดรับยกเวนเปนพเิศษ (เชนการ
อยูอาศัยประเภทอาคารสูง      การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ ในที่ดินประเภท   

 



 ๒๑๑ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ย.๕ ตามขอ ๑๖ วรรคสอง (๑๐) (ก) (ข)  ของกฎกระทรวงฯ)  ในบรเิวณพื้นที่สวนที่
ลึกเกินกวา ๒๐๐  เมตรจากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะ  จะยังอยูในเงื่อนไขของคํา
นิยามวา  “ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ”  หรือไม    ซ่ึงกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองพิจารณาแลวเห็นวา  การที่มีการกําหนดบังคับวาแปลงที่ดินตองมีดานใดดาน
หนึ่งกวางไมนอยกวา ๑๒  เมตร  ติดถนนสาธารณะเพื่อใชเปนทางเขาออกนั้น  ยอม
แสดงไดวาในทุกกรณีทีจ่ะไดรับสิทธิยกเวนเปนพิเศษจะตองมีพื้นที่สวนใดสวนหนึ่ง 
หรือทั้งหมดตั้งอยูในระยะ  ๒๐๐  เมตรดวยเสมอ    หากวินิจฉยัวาสามารถจะ
ดําเนินการไดทั้งในสวนที่อยูในระยะ ๒๐๐ เมตร  และรวมไปถึงในระยะที่ลึกเกนิ
กวา ๒๐๐ เมตรดวย  การกําหนดคํานยิาม “ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ”  ก็ควรจะกําหนด
แตเพยีงวาใหมีดานใดดานหนึ่งของที่ดินกวางไมนอยกวา ๑๒  เมตร  ติดกับถนน
สาธารณะเพื่อใชเปนทางเขาออกก็เปนการเพียงพอแลว  และการกาํหนดขอบเขต
ในสวนของระยะ  ๒๐๐  เมตร  ก็จะไมมีประโยชนที่กําหนดไวเชนนัน้   ดังนั้น การที่
มีการกําหนดในสวนของระยะ   ๒๐๐   เมตรไวในกฎกระทรวงฯ   จึงมีความชัดเจน
ทั้งขอกฎหมายและเจตนารมณที่มุงหมายใหการใชประโยชนที่ดนิที่ไดรับยกเวนเปน
พิเศษตามที่กาํหนดไวในขอกําหนดตาง ๆ ของกฎกระทรวงฯ  ที่เกี่ยวของกับเงื่อนไข
วาตองตั้งริมถนนสาธารณะ  จะหมายถึงเฉพาะในสวนของพืน้ที่ที่ลึกไมเกิน  ๒๐๐   
เมตรจากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะเทานั้น 
                  ๔. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดพิจารณาในการ
ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐  วันที ่  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๐  มีความเห็นเชนเดียวกับ
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมฯ  ตามขอ ๓ 
                   ๕. กรณีขอหารือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเร่ืองดังกลาวนี้  คือ
ปญหา      ขอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดกฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ในประเด็นคําวา “ที่ดินแปลงนั้น
ตั้งอยูในระยะไมเกิน ๒๐๐  เมตร จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้น”  จะมีความหมาย
อยางไร  ซ่ึงเปนปญหาขอกฎหมายเชนเดียวกับที่กรุงเทพมหานครหารือ    กรณีบริษัท  
เอเชี่ยนฮอนดา มอเตอร  จํากัด  (เขตบางเขน)  และคณะกรรมการฯ ใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นตอไป
แลว  ซึ่งจะไดแจงประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณทราบและเมื่อผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนประการใด   กรมโยธาธิการและผังเมืองจะนํา
เรียนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อทราบในโอกาสตอไป 

                 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 



 ๒๑๒ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑๐ 

มติท่ีประชุม       กรณีขอหารือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเร่ืองดังกลาว          
ตามเสนอ  ซ่ึงเปนประเด็นปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตัิให
เปนไปตามขอกําหนดกฎกระทรวง ใหใชบงัคับผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ในประเดน็คาํวา “ท่ีดินแปลงนัน้ตัง้อยู
ในระยะไมเกิน ๒๐๐  เมตร จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้น” จะมี
ความหมายอยางไร  เปนปญหาขอกฎหมายเชนเดียวกับท่ี
กรุงเทพมหานครหารือ  กรณีบริษัท   เอเชี่ยนฮอนดา มอเตอร จํากัด  
(เขตบางเขน) และคณะกรรมการฯ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสง
เร่ืองใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นตอไป
แลวเห็นควรแจงประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณทราบ  
และผลการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนประการใด  ใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองนําเรียนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อ
ทราบในโอกาสตอไป 

 
 เร่ือง      การยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวย  การพิจารณาคํารองของ    

ผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด
เก่ียวกับการใชประโยชนท่ีดนิของผังเมืองรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แกไข
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ รวม  ๒  ฉบับ 

                 ๑. ตามที่คณะกรรมการผังเมืองไดออกระเบียบคณะกรรมการผังเมือง วาดวย
การพิจารณาคาํรองของผูมีสวนไดเสียยื่นคาํรองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกขอกําหนดเกีย่วกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ และ
ที่แกไขเพิ่มเตมิ  ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๐  ไปแลวนัน้                                                     
   ๒. กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดพิจารณาทบทวนเห็นวา  ระเบียบคณะ 
กรรมการผังเมืองฯ ดังกลาว  ซ่ึงเปนระเบียบในทางบริหารเพื่อกําหนดกระบวนการ
และวางแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอใหแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม   
แตเนื่องจากบทบัญญัติตามมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔    แหงพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ไมไดบัญญัติไวโดยชัดแจง  เพื่อทีจ่ะใหอํานาจของคณะกรรมการ
ผังเมืองในการออกระเบียบดังกลาวจึงเปนประเด็นความไมชัดเจนของฐานอํานาจตาม
กฎหมายในการออกระเบียบ  แมจะเปนระเบียบในทางบริหารเพื่อใหมีผลใชบังคับ
เฉพาะในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองและการรวบรวม
นําเสนอคํารองของหนวยงานที่จะเปนผูเสนอคํารองตอคณะกรรมการผงัเมืองเทานั้นก ็

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๙/๒๕๕๐ 
วันที่๑๔ ก.ย. ๕๐ 
วาระที่ ๕.๑ 
หนา ๑๐ - ๑๓ 
 



 ๒๑๓ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 ตาม   ประกอบกับความในระเบียบบางสวนไมเหมาะสมสอดคลองเหมาะสมกับแนวทาง
ปฏิบัติในปจจบุัน   กรมโยธาธิการและผังเมอืงจึงเหน็สมควรทีจ่ะยกเลิกระเบยีบดังกลาว  
ทั้งนี้ไดดําเนนิการยกรางระเบียบเพื่อยกเลกิระเบยีบเดมิและนาํเสนอคณะอนกุรรมการ
ผังเมืองพิจารณาแกไขปรับปรุง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  (คณะอนกุรรมการฯ 
พิจารณากฎหมาย)  ในการประชมุครั้งที่  ๗/๒๕๕๐  เมือ่วนัที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 
               ๓. คณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาแกไขปรับปรุง  พ.ร.บ.การผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  พิจารณาเรื่องนี้แลวมีมติเห็นควรใหนาํเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาในแนวทางปฏิบัติ  ๒  แนวทาง ดังนี ้
                   แนวทางที่ ๑   เห็นสมควรออกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองฯ ยกเลิก
ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยืน่คํารอง
ขอใหแกไขหรือเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกีย่วกบัการใชประโยชนที่ดนิของ
ผังเมืองรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐  สําหรับแนวทางปฏิบัตใิน
การพิจารณาคาํรองนั้น  ควรกําหนดเปนแนวทางปฏิบัตใินการบริหารของกรมฯ           
                  แนวทางที่ ๒     เนื่องจากตาม พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
มิไดมีขอบัญญัติไวชัดเจนใหคณะกรรมการผังเมืองมีสิทธิในการออกระเบียบฯ
ดังกลาว  ดังนั้นจึงเห็นวาหากระเบียบฯ ดังกลาวเปนระเบียบที่ออกโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายแลวก็ถือวาระเบียบนั้นเปนโมฆะ  จึงไมจําเปนตองยกเลิก  และหาก
คณะกรรมการฯ จะออกระเบียบฯ ดังกลาวใหมก็จะเปนการออกระเบียบโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายอีกและอาจกอใหเกิดปญหาขึ้นไดในภายหลัง 
                  ๔.  กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมอืง ไดรับขอแนะนาํจากทานประธาน
กรรมการผังเมอืง  ใหสรุปเหตุผลและเอกสารประกอบการนําเสนอเพิ่มเติม  โดยมี
ประเด็นนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพจิารณาใน  ๓  ประการ  ดังนี้      
                        ๔.๑ขอความเห็นชอบใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวย
การพิจารณาคาํรองฯ  ทั้ง  ๒  ฉบับ  ดวยเหตุผลที่ขอกฎหมายตามที่บัญญัติไวใน  
พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ไมมีขอกําหนดให  คณะกรรมการผังเมืองวาง
ระเบียบวาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ ที่ยื่นคํารองในการนําราง
ผังเมืองรวมที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองแลวนาํไปปดประกาศ  
๙๐  วัน  ตามมาตรา  ๒๓  แหง พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงเห็นสมควรให
ยกเลิกระเบียบดังกลาวทั้ง ๒  ฉบับ  ซ่ึงไมมีขอกฎหมายรองรับที่ชัดเจน  ตามราง
ระเบียบที่ขอยกเลิกฯ ทีแ่นบในเอกสารวาระการประชุม   
                         ๔.๒   เนื่องจากหลักการที่สําคัญที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการ 

ผังเมืองวาดวยการพิจารณาคาํรองฯ ทั้ง   ๒     ฉบับ  ที่ขอยกเลิกยังมีความสําคัญและ   

 



 ๒๑๔ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จําเปนเพราะเปนการวางหลักเกณฑแนวทางใหเจาหนาที่ของกรมฯ ปฏิบัติ  และทําให
ประชาชนไดรับรูถึงขั้นตอน  วิธีการยื่นคํารอง  จึงเห็นสมควรกําหนดเปนหลักเกณฑ
ใหคณะกรรมการฯ เหน็ชอบ  และใชเปนแนวปฏิบัติในทางบริหารของกรมฯ จะเปน
ประโยชนตอประชาชนผูยื่นคํารอง  ซ่ึงกองนิติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได
ประมวลสาระสําคัญที่กําหนดไวในระเบยีบเดิมทั้ง ๒  ฉบับ จัดทําเปนรางหลักเกณฑ
การพิจารณาคาํรองของผูมีสวนไดเสียฯ ตามรางหลักเกณฑฯ ที่แนบเสนอในวาระการ
ประชุมเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการฯ พจิารณาใหความเห็นชอบ 
                       ๔.๓  สําหรบัการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสยีไปตรวจดแูผนผัง
และขอกําหนดของผังเมืองรวมตามมาตรา  ๒๓  แหง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไป
ตรวจดแูผนผัง    พ.ศ. ๒๕๔๐  กําหนดใหกรมโยธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถ่ิน  จัดใหมีการปดประกาศผังเมืองรวมที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมือง  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูและยื่นคํารองในระยะเวลา  ๙๐  วัน นั้น  
เห็นสมควรใหนําหลักเกณฑดังกลาวที่  คณะกรรมการฯเห็นชอบแลว  นําไปแนบ
ทายในการปดประกาศ  ๙๐  วันดวยทกุครั้ง   
                ๕. จึงเรียนเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณามีมติ  ดังนี้ 
                      ๕.๑ เห็นชอบใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการ
พิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยืน่คํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่
แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
                      ๕.๒  เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยื่น
คํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน
ที่ดินของผังเมืองรวมเพื่อเปนขอแนะนําใหกรมโยธาธิการและผังเมืองนําไปปฏิบัติ 
                       ๕.๓ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินในฐานะเจา
พนักงานการผังแลวแตกรณี  นําหลักเกณฑการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ 
ที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแลวไปแนบทายประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดแูผนผังและขอกําหนดของผังเมอืงรวมที่ปดประกาศ  ๙๐  วัน ดวยทุกครั้ง  

                 คณะกรรมการผังเมอืงพจิารณาแลว  ทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ สวนใหญมี
ความเห็นวา  ระเบยีบคณะกรรมการผงัเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนได
เสียยื่นคาํรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิขอกาํหนดเกีย่วกบัการใช
ประโยชนที่ดนิของผงัเมืองรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และทีแ่กไขเพิ่มเติมไมสอดคลองและ
เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัตใินปจจุบนั   ซ่ึงมีความหลากหลายใหยื่นคํารองไดหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 ๒๑๕ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๑๑ 

แนวทางประกอบกับไมมีความชัดเจนเกีย่วกับฐานอาํนาจในการออกระเบียบคณะ
กรรมการฯ จึงเหน็สมควรยกเลิกระเบยีบทัง้  ๒  ฉบับ  ตามเสนอและมีขอแนะนําให
กําหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยืน่คํารองขอใหแกไข
หรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมือง
รวมตามรางหลักเกณฑฯ  ที่เสนอ  เพื่อเปนขอแนะนําใหกรมโยธาธกิารและผังเมอืง
นําไปปฏิบัติ  และใหนําไปแนบทายประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู
แผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมที่ปดประกาศ  ๙๐ วัน ดวยทกุครั้ง 

มติท่ีประชุม    ๑. ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารอง
ของผูมีสวนไดเสียยืน่คํารองขอใหแกไขหรอืเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๗     

                           และทีแ่กไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
                          ๒.  เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยืน่ 
                         คํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ 
                       การใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวมตามรางที่เสนอ      และให 
                         กรมโยธาธิการและผังเมืองรับไปเปนแนวปฏิบตัิ   

๓.  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง   หรือเจาพนักงานทองถิ่น   ในฐานะ 
เจาพนักงานการผังแลวแตกรณีนําหลักเกณฑการพิจารณาคาํรองของ 
ผูมีสวนไดเสียฯ ท่ีคณะกรรมการฯ เห็นชอบแลว  ไปแนบทายประกาศ 

          เชิญชวนใหผูมีสวนไดเสีย    ไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของ 
          ผังเมืองรวมท่ีปดประกาศ  ๙๐  วัน ดวยทุกคร้ัง   

เร่ือง    แตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมอืง  
(เพิ่มเติม)    

              ตามที่คณะกรรมการผังเมืองไดมีคาํสั่งที่  ๓/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  
๒๕๔๙  เรื่องแตงตั้งคณะอนกุรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมือง  
โดยมีองคประกอบคณะอนกุรรมการผังเมอืงฯ  จํานวน  ๔๒  ราย      คณะอนุกรรมการ
ผังเมืองฯ ดังกลาวมีอํานาจหนาที่พิจารณาแผนงานและโครงการตางๆ ของหนวยงาน
ที่เกีย่วของเพื่อใหเกดิความสอดคลองในการจัดทําผังเมืองรวม 
              จากการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาํ
ผังเมือง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๔๙     ที่ประชมุคณะอน ุ
กรรมการฯ เหน็ควรใหแตงตั้งผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนอนุ
กรรมการฯเพิม่เติม ซ่ึงเปนหนวยราชการที่เพิ่มขึ้นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คร้ังที่๑๐/๒๕๕๐ 
วันที่๑๑ต.ค. ๕๐ 
วาระที่ ๖.๑ 
หนา ๒๐ 



 ๒๑๖ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๑๒ 

               จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพือ่โปรดพิจารณาใหความเหน็ชอบตามมาตรา  
๘  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
                 คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    เห็นชอบใหแตงตั้งอนุกรรมการในคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองเพิ่มเตมิตามเสนอ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหแตงตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อ 
พิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมอืงเพิ่มเติมตามเสนอ          

 

เร่ือง     รายงานเรื่องการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมือง วาดวยการพิจารณาคาํรอง 
 ของผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรอืยกเลิกขอกําหนด

เก่ียวกับการใชประโยชนท่ีดนิของผังเมืองรวม พ.ศ.  ๒๕๔๗   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
             ๑. ตามมติคณะกรรมการผังเมืองคร้ังที่ ๙/๒๕๕๐ วันที่ ๑๔ กันยายน๒๕๕๐  
วาระที่ ๕.๑ เรื่องการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมือง  วาดวยการพิจารณาคํารอง
ของผูมีสวนไดเสีย      ยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด
เกี่ยวกับการใชประโยชนทีด่ินของผังเมืองรวม  พ.ศ. ๒๕๔๗  พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประชุม
มีมติดังนี้ 
                     ๑.๑ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารอง
ของผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกีย่วกับการ
ใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม   พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                     ๑.๒ เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยื่นคํารอง
ขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวมตามราง    ที่เสนอและใหกรมโยธาธิการและผังเมืองรับไปเปนแนว
ปฏิบัติ                 
                    ๑.๓ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินในฐานะ
เจาพนกังานการผังแลวแตกรณีนําหลักเกณฑการพจิารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียฯ 
ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบแลว  ไปแนบทายประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสยีไป
ตรวจดแูผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวม ที่ปดประกาศ  ๙๐  วันดวยทกุครั้ง 
             ๒. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีหนังสือ ที่  มท  ๐๗๐๖/๙๒๘๗  ลงวันที่  
๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อสงระเบียบคณะกรรมการ
ผังเมือง วาดวยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองฯ 
พ.ศ.  ๒๕๔๗   พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป             
             ๓. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ที่  นร  ๐๕๐๓  (กรจ.)/๑๕๒๗  
ลงวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๑  แจงวา  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๒/๒๕๕๑ 
วันที่๑๔ก.พ.๕๑ 
วาระที่ ๕.๒ 
หนา ๒๐ - ๒๑ 
 



 ๒๑๗ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 
 
 
 
 
 

๖.๑๓ 

ประกาศเรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เลม  ๑๒๕  
ตอนพิเศษ  ๑๓ ง  วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๑  แลวรายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
          จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

เร่ือง       กรุงเทพมหานครขอความเหน็ชอบหลักการท่ีจะวางและจดัทําผงัเมืองเฉพาะ      
ยานที่อยูอาศัยบริเวณพื้นที่ตอเนื่องศูนยพาณิชยกรรมรองกรุงเทพฯ            
ดานตะวันตก   ตามมาตรา  ๒๙  แหง  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.๒๕๑๘ 

              ๑.   กรุงเทพมหานครไดมีหนังสือ   ดวนที่สุด  ที่ กท ๐๗๐๔/๔๙๖๒  ลงวันที่  
๒๖ กันยายน ๒๕๕๐  ถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองเพือ่ขอความเห็นชอบหลักการที่
จะวางและจดัทําผังเมืองเฉพาะยานที่อยูอาศัยบริเวณพื้นที่ตอเนื่องศนูยพาณิชยกรรมรอง
กรุงเทพฯ ดานตะวันตก ตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  แหง พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ. 
๒๕๑๘  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อใหมกีารพัฒนาเปนไปอยางถกูตองเหมาะสม
และตอบสนองวัตถุประสงคตามที่กาํหนดไวในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร   โดยได
ดําเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามลําดบั ดังนี้คือ     
๑) ประชุมเบือ้งตนและรวมทําความเขาใจกับสํานักผังเมอืง กรุงเทพมหานคร   เมื่อ
วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ๒) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผังเมืองเฉพาะ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวนัที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐    ๓)  ประชุมคณะอนกุรรมการผังเมอืง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง จํานวน ๒ คร้ัง  ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
และครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๑               
                 ๒. สําหรับผลการประชมุคณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่พจิารณาดานผังเมอืง 
เมื่อวันที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๑ ที่ประชุมไดมีมติเหน็ชอบหลักการทีจ่ะวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะยานที่อยูอาศยับริเวณพืน้ที่ตอเนื่องศูนยพาณิชยกรรมรองกรุงเทพฯ 
ดานตะวันตก  ตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ  กอนนําเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
               คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   โดยสรุปดังนี ้
               ๑.คณะอนกุรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดมีการพจิารณาโครงการ
ที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะยานที่อยูอาศัยบริเวณพื้นที่ตอเนื่องศูนยพาณิชยกรรมรอง
กรุงเทพฯ ดานตะวันตกตามที่กรุงเทพมหานครเสนอแลวเห็นชอบในหลักการโดยมี
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไวหลายประเดน็ ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดรับไปดําเนนิการ
ไดบางขอตามที่นําเสนอ  ในชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ  ไดเดินทางไป 
ตรวจดูสภาพพืน้ที่แลวเห็นวามีความเหมาะสมที่ตองดําเนินการวางผังเพื่อพัฒนาเพราะวา  

 
 
 
 
 
 

คร้ังที่๓/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๑ 
วาระที่ ๔.๑ 
หนา ๕ - ๑๒ 
 



 ๒๑๘ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 จะมีปจจัยตางๆ เพิ่มขึ้นมาก  เชน รถไฟฟา  ๓  สาย  พื้นที่โครงการไมมีพื้นที่สวนและ
อยูใกลชุมชนถาไมจัดทําผังเมืองเฉพาะเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาในอนาคตจะเกิด
ปญหาคอนขางมากบริเวณพื้นที่ยังมีสภาพเปนชุมชนดั้งเดิม  มีวัด  โบราณสถานที่
ตองอนุรักษ  บูรณะฟนฟ ู  ดานโครงขายการคมนาคมตองจดัใหมกีารรองรับเชือ่มโยง
ใหเปนระบบโดยวางแผนไวลวงหนาโครงการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
บริเวณพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครนําเสนอขอหลักการคณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นดวย
และไดมีขอเสนอแนะวา  การออกเปน พ.ร.บ.ผังเมืองเฉพาะ จะตองผานสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาใหความเห็นชอบและตราเปนพระราชบัญญัติ  ใหใชบังคบัผังเมืองเฉพาะ  
อาจเปนไปไดยากเพราะจะตองมีการเวนคนืที่ดินในบริเวณพืน้ที่จํานวนมาก  จึงมี
ขอเสนอแนะวาถาไมสามารถออกเปน พ.ร.บ.ผังเมืองเฉพาะได  ควรใชวิธีการเวนคนื
ที่ดินเพื่อใชเฉพาะในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามที่วางผังไวเทานั้น 
               ๒.คณะกรรมการฯ    มีขอเสนอแนะวาบริเวณพื้นที่โครงการมีจุดสําคัญ 
คือ  บริเวณคลองบางขุนเทียน (คลองสนามชัย)  คลองภาษีเจริญ  คลองบางกอกใหญ  
มีวัดราชโอรส  วัดหนัง  วัดนางนอง  เปนวัดที่มีมากอนการตั้งกรุงธนบุรีและ
กรุงเทพมหานคร     เปนสิ่งสําคัญมากเสมือนเพชรที่เหลืออยูประดุจหัวแหวนของ
ยานฝงธนบุรี  ฉะนั้นควรตองอนุรักษรักษาไวอยางเขมงวด  การกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆที่เพิ่มขึ้นอยาใหเกิดผลกระทบโดยตองอนุรักษ
พื้นที่บริเวณวัด    และโบราณสถานดังกลาวไว  อีกสวนหนึง่บริเวณเสนทางรถไฟ
จากวงเวยีนใหญ - มหาชยั (สมุทรสาคร) - แมกลอง (สมุทรสงคราม)  ที่นักทองเทีย่ว
ชอบมาก  กรงุเทพมหานครควรตองดูแล  รักษาพื้นทีด่ังกลาวเปนพิเศษ  แนวทางการ
พัฒนาพืน้ที่ใกลเคียงบริเวณนี้ตองพจิารณาเรื่องความสูงของอาคารไมใหเกดิผลกระทบ
กับวัด  โบสถ  วิหาร   เจดียที่เปนส่ิงสําคญัใหมีความโดดเดน 
                ๓.แนวนโยบายในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่จะวางผังเมืองเฉพาะนี้  ควรมี
นโยบายเชิงรุกใหเห็นเปนแนวทางในการพฒันา  และในอนาคตควรวางผังแนวทาง 
การพัฒนาในพื้นที่แตละบรเิวณที่สําคัญๆ ของกรุงเทพมหานครเพื่อใหมีความชัดเจน
๔.บริษัทที่ปรึกษาลิทชฟลดจากสหรัฐอเมริกาไดดําเนินการวางผังเมืองรวมกรุงเทพ-
ธนบุรี  เปนผังแมบทฉบับแรกเมื่อ  ๔๐  ปมาแลว  ที่เรียกวา  “ผังลิทชฟลด”  มี
ขอเสนอแนะไววาสภาพปญหาของกรุงเทพมหานครทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต จะมีปญหา
ใน   ๔   เรื่อง   ไดแก    ๑.   เรื่องน้ําทวม    ๒.   น้ําเนา  ๓.  ดานการจราจร   และ ๔ จะ
เกิดชุมชนแออดั       การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะบริเวณนี้จึงควรจะตองวางแผน
แกปญหาเรื่องน้ําทวมใหชัดเจนควรแกปญหาอยางไร  เร่ืองการบําบัดน้ําเนาเสียในอดีตเคย
มีโครงการไวควรพิจารณาตอยอดใหครบ  ดานการจราจรมีแนวทางทีจ่ะขยายพื้นที่ถนน
เพิ่มขึน้แตไมควรถมคลองที่มอียูเดิมแลวใสทอระบายไมสมควรและไมควรทําถนนอยู 

 



 ๒๑๙ 

ลําดับท่ี เร่ือง / มต ิ
อางอิง 

(ครั้งท่ี /วันท่ีประชุม) 

 

บนคลอง  เร่ืองชุมชนแออัด  ผังลิทชฟลด  กําหนดเปาหมายประชากรไวประมาณ  ๔  
ลานคน  แตปจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากร  ๑๐  ลานกวาคน  ปญหาตางๆ จะ
เพิ่มมากขึ้นควรจะตองมีมาตรการในการแกปญหาในเรื่องดังกลาวไวใหเหมาะสม 
                ๕.  การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะที่กรุงเทพมหานครจะดําเนินการ   ตองมี
คําอธิบายไวใหชัดเจนวา เมือ่ดําเนินการแลวจะไดอะไร  มีประโยชนอยางไร  หลักของ
การผังเมืองเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองมหานครที่ใชโดยสากล  จะดําเนนิการ
โดยวิธีการสรางเมืองใหม  คือ  สรางเมืองใหมใหออกไปอยูขางนอกไปตามเมืองหลัก
หรือเมืองบริวาร  หรือเมืองใหมในเมือง  สําหรับการจัดทําผังเมืองเฉพาะตามที่เสนอ
ในบริเวณพื้นที่ดังกลาวและจะมีการจัดรูปที่ดินรวมอยูดวย   บริเวณพื้นที่โครงการปจจุบัน
มีประชากรประมาณสองหมื่นคน          มีเปาหมายจะเพิ่มเปนประมาณสี่หมื่นคน  จะมีการ
บริหารจัดการอยางไรการออกเปนกฎหมายผังเมืองเฉพาะพื้นที่บางสวนจะถูกเวนคืนที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนจะมีผูใดไดรับผลกระทบบาง    และเมือ่มีการพัฒนากอสรางอาคารขึน้แลว  
ผูไดรับประโยชนจะเปนของเอกชนหรือของรัฐ จะตองมคีําอธิบายในการบริหารจดัการ
ในประเด็นดังกลาวไวดวย    กรณีการบริหารจัดการในการจัดรูปที่ดนิจะเปนรูปแบบ
ของสมาคม  และเมื่อกอสรางอาคารแลวใหเชา  แตการบริหารจัดการผังเมืองเฉพาะ
ยังไมทราบวาใครจะเปนผูดาํเนินการกอสรางอาคารตามโครงการที่กําหนดไวใน 
ผังเมืองเฉพาะ  ฉะนั้น กรุงเทพมหานครจะตองมีคําอธิบายในเรื่องเหลานี้ไวใหชัดเจน 
               ๖.   คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว    เหน็ชอบหลักการที่จะวางและจดัทํา 
ผังเมืองเฉพาะยานที่อยูอาศยับริเวณพืน้ที่ตอเนื่องศูนยพาณิชยกรรมรองกรุงเทพฯ ดาน
ตะวันตก   ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและกรุงเทพมหานคร
เสนอ  โดยใหกรุงเทพมหานครรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาเพิ่มเติมในหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะดังกลาวใหครบถวนและ
มีความสมบูรณยิ่งขึ้นเทาทีส่ามารถดําเนินการได  และใหดําเนินการตามขัน้ตอน
พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 

มติท่ีประชุม          เห็นชอบหลักการที่จะวางและจัดทําผงัเมืองเฉพาะยานที่อยูอาศัย 
                                บริเวณพืน้ท่ีตอเนื่องศูนยพาณชิยกรรมรองกรุงเทพฯดานตะวันตก     
                              ตามมตคิณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองและ         

กรุงเทพมหานครเสนอ โดยใหกรุงเทพมหานครรับขอสังเกตและ  
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนนิการเทาท่ี
สามารถดําเนินการได  และใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ตอไป 
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