
การผังเมืองเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาทางด้านกายภาพ
ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน



การพัฒนาประเทศให้ความส าคัญ กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเมืองมากขึ้น 
เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึง

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก /                               
กรอบความร่วมมือ

การพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน

การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580)

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ขับเคลื่อนการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้สอดคล้องทุกระดับ

มั่นคง
มั่งคั่ง

ยั่งยืน

ผังนโยบายระดับประเทศ กรอบนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ระดับประเทศ 

ผังนโยบายระดับภาค แผนผังนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ภาค 

ผังนโยบายระดับจังหวัด แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด

ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่

ผังก าหนดการใชประโยชนที่ดิน

ผังเมืองรวม
แผนผัง มาตรการ ข้อก าหนด 
ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชน

ผังเมืองเฉพาะ แผนผังและโครงการ



กลุ่มที่ 1 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ก าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ แบ่งเป็น 3 ประเภท

ผังนโยบายระดับประเทศ
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาประเทศในด้าน

การใช้พื้นที่การพัฒนาของประเทศ

ผังนโยบายระดับภาค

แผนผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค ชี้น าการพัฒนา
และด ารงรักษาพื้นที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด

ผังนโยบายระดับจังหวัด
แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนา

พื้นที่จังหวัด เป็นแนวทางมาตรการพัฒนา
พื้นที่ระดับจังหวัด

ระบบการวางผังเมืองของประเทศไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 5 ประเภท



ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ก าหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อการพัฒนาเมืองและการด ารงรักษาเมืองบริเวณที่
เกี่ยวข้อง และชนบท แบ่งเป็น 2 ประเภท 

แผนผังและโครงการด าเนินการเพื่อพัฒนา ด ารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแห่งหรือบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท

ผังเมืองเฉพาะ

กลุ่มที่ 2

แผนผัง มาตรการ ข้อก าหนด ผังเมืองรวมจังหวัด และผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน

ผังเมืองรวม



พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 มีคณะกรรมการ 3 คณะ

1

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี (ประธาน)

2

คณะกรรมการผังเมือง 
ปลัด มท. (ประธาน)

3

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
กทม. : ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธาน)
จังหวัดอื่น : ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)

ผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
ประกาศคณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแห่งชาติ 

ผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศคณะกรรมการผังเมือง

ผังเมืองรวมที่ ยผ. จัดท า ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ผังเมืองเฉพาะที่ ยผ. จัดท า  พ.ร.บ.หรือพระราชกฤษฎีกา

ผังเมืองรวม ที่ อปท. จัดท า ข้อบัญญัติท้องถิ่น



กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการจัดท าผังนโยบายระดับประเทศและภาค ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 13, 14, 15
และมาตรา 16 จ านวน 6 ภาค ได้แก่  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

การด าเนินการจัดท าผังนโยบายระดับประเทศและภาค

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

กทม.และปริมณฑล

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผังประเทศ



•ก าหนดนโยบายการใช้พื้นที่ระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ในการสร้างความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน
•แปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่มิติการพัฒนาเชิงพื้นที่
•ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
และมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน

หน่วยงานของรัฐด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับประเทศ

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศราชกิจานุเบกษา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

(ก) การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ (ข) การตั้งถ่ินฐานและระบบชุมชน (ค) โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ (ง) พื้นท่ีพัฒนาพิเศษ

การจัดท าผังนโยบายระดับประเทศ พ.ศ. 2580

กรอบช้ีน าการใช้พ้ืนที่ของประเทศสู่อนาคตอย่างย่ังยืน

ผังนโยบายระดับประเทศ



หน่วยงานของรัฐด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่ให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับภาค

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศราชกิจานุเบกษา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

ผังนโยบายระดับภาค
สร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ

การจัดท าผังนโยบายระดับประภาค พ.ศ. 2580

•ก าหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แปลงยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนเชิงกายภาพ พร้อมกับถ่ายทอด
นโยบายระดับประเทศสู่ภาคอย่างเป็นระบบ
•ชี้น าการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และเมือง รวมถึงเป็น
เครื่องมือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคไปในทิศทางเดียวกัน

แผนผังแสดงผังน้ าแผนผังแสดงระบบการคมนาคม

(ก) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ข) การต้ังถิ่นฐาน
และระบบชุมชน

(ค) ระบบคมนาคม
และการขนส่ง

(ง) ระบบสาธารณปูโภค 
สาธารณปูการและบริการสาธารณะ 

ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ฉ) การพัฒนาเมืองและชนบท (จ) เขตพัฒนาการท่องเท่ียว (ซ) แหล่งศิลปวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

(ช) พ้ืนที่พัฒนาพิเศษ



การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การต้ังถิ่นฐาน 
ระบบชุมชน

การพัฒนาเมือง
โครงการคมนาคม

และขนส่ง

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการฯ

ผังนโยบายระดับจังหวัด

หน่วยงานของรัฐด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด

คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศคณะกรรมการผังเมือง

ประกอบด้วยแผนผังท่ีท าขึ้นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ เช่น 

•ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ จังหวัด โดยบูรณาการ
ร่วมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
ผังนโยบายระดับภาค

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด



ผังเมืองรวมจังหวัด

ชี้น าและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอย่างเหมาะสม

ผัง เมืองรวมจังหวัดด าเนินการตั้ งแต่ปี  2547 ประกาศใช้บั ง คับ
ครบ 73 จังหวัด ในปี  2560 ยกเว้น กรุง เทพมหานคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ และภูเก็ต ซึ่งมีผังเมืองรวมครอบคลุมทุกจังหวัด

ปัจจุบันกรมฯ ด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน 69 จังหวัด ยกเว้น
- จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงมีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เต็มท้ังจังหวัด
- จังหวัดในพื้นที่ EEC ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง



เวียดนาม

มาเลเซีย

สปป.ลาว

เมียนม่า

จีนคุนหมิง

เนปิดอว์

ท่าขี้เหล็ก
แม่สาย

เชียงราย

ห้วยทราย
เชียงของ

ย่างกุ้ง
แม่สอด
ตาก พิษณุโลก อุดรธานี

ฮานอย

วินห์

สะหวันนะเขต
มุกดาหาร

ขอนแก่น เว้
ดานัง

กวีเญินสตึงเตรงเสียมเรียบ

หวุงเต่า
โฮจิมินห์

พนมเปญ

นามคาน

สีหนุวิลล์

เกาะกง
ตราด

สุราษฎร์ธานี

สงขลา
นราธิวาส

สระแก้วทวาย

ทะเลอันดามัน

อ่าวไทย

เวียงจันทน์

นครราชสีมา

หนองคาย

อินเดีย

เมียวดี

กัมพูชา
กาญจนบุรี

วังอัน

กรุงเทพฯ

ประเทศไทย

การวางและจัดท าแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

❖ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
❖ ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ พร้อมท้ังส่งเสริมการลงทุน

❖ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัย

แผนผัง EEC
เป็นการรองรับการพัฒนา

พ้ืนที่ในอนาคต 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2580) 

รองรับประชากร 
6.006 ล้านคน

การด าเนินการกิจกรรมตา่งๆ 
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่

และหน่วยงานของภาครฐัด าเนนิการ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ

อย่างเคร่งครดั

ประกาศ

ปัจจุบันก าลังวาง
และจัดท าผังเมืองรวม
ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอ 

(30 อ าเภอ) ตามมาตรา 32 
แห่ง พ.ร.บ. EEC 

จ.ชลบุรี

จ.ฉะเชิงเทรา

สนามบินสุวรรณภูมิ

ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง

ท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด

สนามบิน
อู่ตะเภา

อ.บางปะกง

จ.ปราจีนบุรี

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

อ.บางน้ าเปรี้ยว

อ.ท่าตะเกียบ

อ.สนามชัยเขต

อ.พนมสารคาม

อ.ราชสาส์น

อ.คลองเข่ือน

อ.พานทอง อ.เกาะจันทร์

อ.บ่อทอง

อ.หนองใหญ่

อ.บ้านบึง

อ.ศรีราชา

อ.เกาะสีชัง

อ.ปลวกแดง

อ.บ้านฉาง

อ.นิคมพัฒนา
อ.บ้านค่าย

อ.วังจันทร์

อ.เขาชะเมา

อ.แกลง

จ.สมุทรปราการ

จ.จันทบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.นครนายก
จ.ปทุมธานี

สนามบินดอนเมือง

อ.เมืองระยอง

อ.สัตหีบ

อ.บางคล้า

อ.แปลงยาว

อ.พนัสนิคม

อ.บ้านโพธ์ิ

อ.เมืองชลบุรี

อ.บางละมุง

อ่างเก ็บน ้ าคลองใหญ่

อ่างเก ็บน ้ า
หนองปลาไหล

อ่างเก ็บน ้ า
ดอกกราย

EECi

EECa

EECmd

เกาะล้าน

EECh

7

344

EECd

36

331

จ.ระยอง

แผนผังการใช้ประโยชน์ในทีด่ิน

แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค

แผนผังระบบคมนาคม
และขนส่ง

แผนผังระบบการตั้ง
ถิ่นฐานและภูมิสังคม

แผนผังระบบบริหาร
จัดการน้ า

แผนผังระบบป้องกัน
อุบัติภัย

แผนผังระบบสาธารณูปโภค 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
และระบบควบคมุและขจัดมลภาวะ 

เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


