
การจัดทํารายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง



มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ.2518

“ผังเมืองรวม” หมายความวา  แผนผัง นโยบาย  และโครงการรวมทัง้
มาตราการควบคุมโดยทั่วไป  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษา
เมืองและบริเวณที่เกีย่วของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การ
คมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค บรกิารสาธารณะ และ
สภาพแวดลอม เพื่อบรรลวุัตถุประสงคของการผังเมือง  



ผังเมืองรวมผังเมืองรวม

มาตรามาตรา  1717  ผังเมืองรวมผังเมืองรวม  ประกอบดวยประกอบดวย

(1)(1)   แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม

(2)(2) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวมวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม

(3)(3) แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดยีวหรือหลายฉบับแผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดยีวหรือหลายฉบับพรอมดวยพรอมดวย

ขอกําหนดขอกําหนด        โดยมสีาระสําคัญทุกประการหรือบางประการโดยมสีาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ    ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้

((กก))  แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท

((ขข))  แผนผังแสดงที่โลงแผนผังแสดงที่โลง

((คค))  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง

((งง))  แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค



ผังเมืองรวมผังเมืองรวม

(4)(4)  รายการประกอบแผนผังรายการประกอบแผนผัง

(5)(5)  นโยบายนโยบาย  มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของมาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ

ผังเมืองรวมผังเมืองรวม



แผนผังกาํหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ได

จําแนกประเภท

แผนผังแสดงโครงการ

คมนาคมและขนสง

แผนที่แสดงเขตผังเมืองรวมกฎกระทรวงผังเมืองรวม

ผังเมืองรวมผังเมืองรวม

วัตถุประสงค  นโยบาย มาตรการ วธิีดาํเนินการ

ขอกาํหนด และรายการประกอบแผนผัง



ผัง
เม
อืง
รว
ม แผนผังกาํหนดการใชประโยชน

ที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท

แผนผังแสดงโครงการ

คมนาคมและขนสง

ขอกําหนด

รายการประกอบ

แผนผัง

ขอกําหนด

รายการประกอบ 

แผนผัง



แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง



ผังโครงการคมนาคมและขนสง

• ผังโครงการคมนาคมและขนสงเปนสวนหนึ่งของผังเมืองรวม  

•  วัตถุประสงค

• เปนแผนแมบท การพัฒนาดานคมนาคมและขนสงในอนาคต 

• สงวนรักษาพื้นที่เพื่อกิจการดานการคมนาคมและขนสง  (โดยทั่วไป

เปนระบบถนน)ในอนาคต

•  ควบคุมการพัฒนา พื้นที่ในแนวสายทาง

•  เปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เชนการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคที่มีสายสงอยูในเขตทางหรือเกี่ยวของกับถนน 

ฯลฯ



สาํนักวิศวกรรมการผังเมืองสาํนักวิศวกรรมการผังเมือง    กรมโยธาธกิารและผังเมืองกรมโยธาธกิารและผังเมือง

ประโยชนของผังโครงการคมนาคมและขนสงประโยชนของผังโครงการคมนาคมและขนสง

แกไขปญหาจราจรแกไขปญหาจราจร  

รองรับปริมาณการจราจรในอนาคตรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต

ใชเปนแนวปองกันน้ําทวมใชเปนแนวปองกันน้ําทวม

ทําใหเกิดการพัฒนาพื้นที่กําหนดการเชื่อมโยงทําใหเกิดการพัฒนาพื้นที่กําหนดการเชื่อมโยง

ระหวางพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเขตผงัระหวางพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเขตผงั

รองรับการขยายตวัทางดานเศรษฐกิจรองรับการขยายตวัทางดานเศรษฐกิจ  และสังคมและสังคม



องคประกอบของผัง

 องคประกอบหลักที่กําหนดในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและ
ขนสง มี 2 ประการ ไดแก

• ขนาดความกวางของเขตทาง

• โครงขายและแนวสายทางของระบบคมนาคมและขนสง



1. ความกวางของเขตทางแทนดวยตัวอักษร

และสี (ดูสัญลักษณ)



2. โครงขายและแนวสายทางถนนแสดงบริเวณที่แนวถนนผาน



ประเภทของถนนโครงการที่กําหนดไวในแผนผังแบงออกเปน  3  

ประเภท คือ

(1) ถนนเดมิขยาย คือ ถนนที่มีอยูเดมิ และเสนอใหขยายเขตทาง

(2) ถนนโครงการ คือ ถนนโครงการที่เสนอใหกอสรางใหม

(3)  ถนนเดมิ  คือ  ถนนที่มอียูเดมิ

ประเภทของถนน





ถนนเดิม



ความสัมพันธของขนาดเขตทางและความสัมพันธของขนาดเขตทางและสีของถนสีของถนนนโครงการโครงการ

เขตทางกวางนอย

เขตทางกวางมาก



สาํนักวิศวกรรมการผังเมืองสาํนักวิศวกรรมการผังเมือง    กรมโยธาธกิารและผังเมืองกรมโยธาธกิารและผังเมือง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง

อธิบายแนวสายทางของระบบโครงขายถนนโครงการทั้งหมดอธิบายแนวสายทางของระบบโครงขายถนนโครงการทั้งหมด

อธิบายแนวสายทางแตละสายทางใหบอกดวยวาเปนถนนประเภทใดอธิบายแนวสายทางแตละสายทางใหบอกดวยวาเปนถนนประเภทใด

อธิบายแนวสายทางแตละสายทางใหบอกจุดเริ่มตนอธิบายแนวสายทางแตละสายทางใหบอกจุดเริ่มตน  ทิศทางทิศทาง  ระยะทางระยะทาง  

และจุดสิ้นสุดและจุดสิ้นสุด
ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก

ทิศใต

ทิศตะวันตก





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงง

ผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
-----------------------------------------------

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๒  ขนาด  คือ
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้

ถนนสาย  ก๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ  ถนนเทศบาลบานลาด ซอย  
๒๖  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ขวา สายใหญ ฝงซาย  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๙

ถนนสาย  ก๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ  ถนนเทศบาลบานลาด ซอย  
๒๘  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ขวา สายใหญ ฝงซาย  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๙





ถนนสาย  ก๑  เปนถนนเดิม
กําหนดใหขยายเขตทาง คือ  
ถนนเทศบาลบานลาด ซอย  
๒๖  เ ริ่มตนจากถนนเลียบ
คลองสงน้ําชลประทาน  ๑  
ขวา สายใหญ ฝงซาย  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว

ถนนเดิม  จนบรรจบกับทาง
ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข  
๓๑๗๙



ถนนสาย  ก๓  เปนถนนโครงการกําหนดให
กอสรางใหม              

เริ่มตนจากทางหลวงชนบท พบ.๖๐๒๐  ที่
บริเวณหางจากทางหลวงชนบท พบ.๖๐๒๐ 
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๑๗๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตาม
แนวทางหลวงชนบท พบ .๖๐๒๐  ระยะ
ประมาณ ๒๗๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ  
๑๓๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนสาย  ก๔  ที่บริเวณหาง

จากถนนสาย  ก๔  บรรจบกับถนนเทศบาล
บานลาดซอย  ๓๔  (ถนนสาย  ก๕) ไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน

สาย  ก๔  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร

20
0

และตองอางอิงจุดปลายของ

ถนนดวย

270
กรณีถนนโครงการ

กําหนดใหกอสราง

ใ ห ม ต อ ง อ า ง อิ ง

จุดเริ่มตนของถนน

130



ถนนสาย  ก๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยาย
เขตทาง คือ  ถนนเทศบาลบานลาด ซอย  ๓๓  
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   
เ ริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมาย เลข  
๓๑๗๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนเดิม  ระยะประมาณ   ๒๘๐   เมตร      
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ  
๑๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก๓  ที่
บริเวณหางจากถนนสาย  ก๓  บรรจบกับทาง
หลวงชนบท    พบ .๖๐๒๐   ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก๓  
ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนเทศบาลบานลาด ซอย  
๓๔  (ถนนสาย  ก๕) ที่บริเวณหางจากถนน

เทศบาลบานลาด ซอย  ๓๔  (ถนนสาย  ก๕)

บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  
๑   ขวา   สายใหญ  ฝ งซ าย   ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาลบาน

ลาด  ซอย  ๓๔  (ถนนสาย  ก๕) ระยะ

ประมาณ  ๙๐  เมตร

280
110

20
0
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90



รูปแบบของขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในแนวถนนโครงการรูปแบบของขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในแนวถนนโครงการ

ในแนวถนนโครงการจะกําหนดใหใชประโยชนที่ดินบางประเภทได



รูปแบบรูปแบบของขอกําหนดของขอกําหนด

ขอกําหนดเพื่อขอกําหนดเพื่อบังคับใชแผนผังบังคับใชแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและแสดงโครงการคมนาคมและ

ขนสงขนสง    ในถนนแบบบังคับในถนนแบบบังคับ  จะแบงจะแบงออกเปนออกเปน  22  รูปแบบรูปแบบ  แตละแตละ

รูปแบบรูปแบบมีความเขมที่แตกตางกนัออกไปมีความเขมที่แตกตางกนัออกไป    ไดแกไดแก



11..  ถนนแบบบังคับแบบแรกถนนแบบบังคับแบบแรก    ในขอกําหนดในขอกําหนดจะอจะอนุญาตนุญาตใหมีกิจการใหมีกิจการบางบาง

ประเภทเทานั้นประเภทเทานั้น      ทีใ่หใชประโยชนที่ดินไดทีใ่หใชประโยชนที่ดินไดในในแนวสายทางแนวสายทางของถนนของถนน

((แบบเขมงวดแบบเขมงวด))

ไดแกไดแก    

(1)(1)  การกอสรางถนนการกอสรางถนน    การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวของการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวของ

(2)(2)  การเกษตรกรรมการเกษตรกรรม    หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรมที่มิใชอาคารขนาดหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรมที่มิใชอาคารขนาด

ใหญและมีความสูงของอาคารไมเกินใหญและมีความสูงของอาคารไมเกิน  99  เมตรเมตร  
(3)(3)  รั้วหรือกําแพงรั้วหรือกําแพง



22.. ถนนแบบบังคับแบบที่ถนนแบบบังคับแบบที่  22 ในขอกําหนดจะมีกิจการที่ในขอกําหนดจะมีกิจการที่ยอมผอนคลายยอมผอนคลายใหใหใชใช

ประโยชนที่ดินในแนวสายทางประโยชนที่ดินในแนวสายทางของถนนไดของถนนไดมากมากขึ้นขึ้น  ((แบบยืดหยุนแบบยืดหยุน))

ไดแกไดแก

((1)1)  การกอสรางถนนการกอสรางถนน    การสาธารณูปโภคการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวของและสาธารณูปการที่เกี่ยวของ

(2)(2)  การเกษตรกรรมการเกษตรกรรม    หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรมที่มิใชอาคารขนาดใหญหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรมที่มิใชอาคารขนาดใหญ

และมีความสูงของอาคารไมเกินและมีความสูงของอาคารไมเกิน  99  เมตรเมตร  
((33))  รั้วหรือกําแพงรั้วหรือกําแพง

((4) 4) การอยูอาศัยที่มิใชอาคารขนาดใหญและมีความสูงของอาคารไมเกินการอยูอาศัยที่มิใชอาคารขนาดใหญและมีความสูงของอาคารไมเกิน  99  เมตรเมตร 

(5)  (5)  การอยูอาศัยที่มิใชหองแถวการอยูอาศัยที่มิใชหองแถว  ตึกแถวตึกแถว  หรือบานแถวหรือบานแถว

(6)  (6)  การอยูอาศัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินการอยูอาศัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน



แนวทางการพิจารณาขอกําหนดแบบเขมงวดแนวทางการพิจารณาขอกําหนดแบบเขมงวด

เปนถนนโครงการเรงดวนเพื่อบรรเทาหรือแกปญหาจราจรในปจจุบันเปนถนนโครงการเรงดวนเพื่อบรรเทาหรือแกปญหาจราจรในปจจุบัน

หรืออนาคตอันใกลหรืออนาคตอันใกล

เปนถนนโครงการเพื่อแกปญหาคอขวดเปนถนนโครงการเพื่อแกปญหาคอขวด  (Bottle Neck)(Bottle Neck)

เปนถนนโครงการสายสั้นๆเปนถนนโครงการสายสั้นๆ  ที่เชื่อมตอกับโครงขายถนนเดิมใหสมบรูณที่เชื่อมตอกับโครงขายถนนเดิมใหสมบรูณ

เปนถนนโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาตามแผนการใชเปนถนนโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาตามแผนการใช

ประโยชนที่ดินในแผนระยะแรกประโยชนที่ดินในแผนระยะแรก

ทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมแีผนดําเนินการกอสรางภายในทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมแีผนดําเนินการกอสรางภายใน

ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป

เปนถนนโครงการที่ทองถิ่นหรือเจาพนักงานวางผังมีความประสงคเปนถนนโครงการที่ทองถิ่นหรือเจาพนักงานวางผังมีความประสงค

กําหนดใหเปนขอกําหนดแบบเขมงวดกําหนดใหเปนขอกําหนดแบบเขมงวด



แนวทางการพิจารณาขอกําหนดแบบยืดหยุนแนวทางการพิจารณาขอกําหนดแบบยืดหยุน

เปนถนนโครงการเพื่อรองรบัการแกปญหาจราจรในอนาคตเปนถนนโครงการเพื่อรองรบัการแกปญหาจราจรในอนาคต

เปนถนนโครงการที่เชื่อมตอกับโครงขายถนนเดิมใหสมบรูณเปนถนนโครงการที่เชื่อมตอกับโครงขายถนนเดิมใหสมบรูณ

เปนถนนโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาตามแผนการใชเปนถนนโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาตามแผนการใช

ประโยชนที่ดินในแผนระยะกลางและระยะยาวประโยชนที่ดินในแผนระยะกลางและระยะยาว

ทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมแีผนดําเนินการกอสรางภายในทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมแีผนดําเนินการกอสรางภายใน

ระยะเวลาระยะเวลา  1010  ปป  หรือหรือ  15 15 ปป


