
  การวางและจัดทำผังเมือง 
 การวางและจัดทำผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ดำเนินการ 

เพ่ือกำหนดรูปแบบการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบ
การดำเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ  
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบ 
และนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ระดับเมือง และระดับชนบท  

ตามมาตรา 8 แบ่งระบบการวางและจัดทำผังเมืองของประเทศไทยออกเป็น 2 กลุ่ม 5 ประเภท ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผังนโยบายระดับประเทศ 

กรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับประเทศ 
ขี้นำดา้นการใชพ้ื้นที ่ 

การพัฒนาเมืองและชนบท โครงสร้างพื้นฐาน
หลักการพัฒนาพืน้ที่พิเศษ  

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 

แผนผังยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัด  

เปน็แนวทาง/มาตรการการพัฒนาพื้นที่
ระดับจังหวัด  

แผนผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค  
ชี้นำการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที ่

ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด  

แผนผัง มาตรการ  
ข้อกำหนด ผังเมืองรวมจังหวดั และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  

แผนผังและโครงการดำเนินการ  
เพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษาบริเวณเฉพาะแหง่ หรือ 
กิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง 

หรือชนบท 

ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด 

ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ กำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ 
                                         ในด้านการใช้พื้นที่เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ 

ผังกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ กำหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด   
                                        เพ่ือการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องและชนบท 

ผังเมืองรวม ผังพ้ืนที่เฉพาะ 
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1) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ กำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1.1)  ผังนโยบายระดับประเทศ เป็นกรอบนโยบายและแผนกายภาพการใช้พื้นที่  
โดยองค์รวมของประเทศ วางเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่  การพัฒนาเมืองและชนบท 
สร้างความสมดุลของการใช้ทรัพยากรและการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
ของภูมิภาค ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.2)  ผังนโยบายระดับภาค เป็นแผนผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค ชี้นำการพัฒนา
และดำรงรักษาพื้นที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.3)  ผังนโยบายระดับจังหวัด  เป็นแผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด  
เป็นแนวทาง/มาตรการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง  
การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการดำรงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2) ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพ่ือการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบท 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

2.1)  ผังเมืองรวม เป็นแผนผัง มาตรการ ข้อกำหนด ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง 
/ชุมชน ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ โล่ง โครงการคมนาคมขนส่ง กิจการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 

2.2)  ผังเมืองเฉพาะ เป็นแผนผังและโครงการดำเนินการ เพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษา
บริ เวณ เฉพาะแห่ ง หรือกิ จการที่ เกี่ ยวข้องใน เมื องและบริ เวณ ที่ เกี่ ยวข้อง หรือชนบท                   

 3.1.1 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที ่
1. ผังนโยบายระดับประเทศ  
ผังนโยบายระดับประเทศ เป็นกรอบนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ด้าน

การใช้พื้นที่  การพัฒนาเมืองและชนบท และโครงสร้างพื้นฐานหลักฯ โดยมาตรา 13  แห่ ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการ       
วางผังนโยบายระดับประเทศและคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้บังคับโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ           
ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้หน่วยงานรัฐดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 



       ส่วนที่ 3                      ผลการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการวางและจัดทำผังเมือง 

3 
 

องค์ประกอบตามมาตรา 14 ผังนโยบายระดับประเทศมีองค์ประกอบของผัง 
ประกอบไปด้วย 

(1)  วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ 
(2)  กรอบนโยบาย เป้าหมาย แผนและแผนผังทางด้านกายภาพ เพื่อการพัฒนา

หรือการอนุรักษ์ของประเทศ 
(3)  มาตรการและวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบาย

ระดับประเทศ 
(4)  การบริหารและพัฒนาการผังเมือง  วิธีปฏิบัติ   และความร่วมมือของ

หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 
องค์ประกอบผังนโยบายระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ง) พื้นที่พัฒนาพิเศษ 
(จ) ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
(ฉ) ศิลปวัฒนธรรม  

และประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น 

(ช) การพัฒนาเมือง 
และชนบท 

(ซ) การเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมภิาค 

(ฌ) การอื่น ๆ ที่จำเป็น 

(3) มาตรการและวิธีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบาย
ระดับประเทศ 
(4) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงาน
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 

(ก) การใช้ประโยชน์พื้นที ่

(ข) การต้ังถิ่นฐานและระบบชุมชน 

(ค) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ 
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  1.1) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2563 ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง สำหรับเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาทางด้านกายภาพในระดับประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐนำไปใช้ในการกำหนด มีกระบวนการวางผังตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

             

ขั้นตอนการดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ 
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   1.2) ผลการดำเนินงาน 

    การจัดทำผังนโยบายระดับประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศ และขั้นตอนที่ 2  
การจัดทำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ร่างผังแนวความคิดจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างรุนแรงส่งผลให้สถานการณ์และทิศทางการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลต่อความซับซ้อนในคาดการณ์แนวโน้มการใช้พื้นที่ระดับประเทศ 
รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถเติบโตบรรลุตามเป้าหมายได้ในหลายสาขา  

 การดำเนินงานวางผังนโยบายระดับประเทศจำเป็นต้องมีการทบทวน 
การวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาและเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และนโยบายของรัฐบาลที่ เปลี่ ยนแปลง ทั้ งนี้  การขับ เคลื่ อนงานการวางผั งน โยบาย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่ 3 การจัดทำกรอบนโยบาย 
การใช้พื้นที่ และผังโครงสร้างการใช้พื้นที่ของประเทศโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินงาน
โดยทบทวนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากระดับโลกประเทศ และความท้าทายเชิงพื้นที่  
จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา เช่น สาขาการพัฒนาเมือง
และชนบท สาขาเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นต้น  และปรับปรุงการจัดทำวิสั ยทัศน์       
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ร่างผังแนวความคิดในกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ  
และผังนโยบายรายสาขา เช่น การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน การเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค  
ให้สามารถรองรับบริบทและแนวโน้มการพัฒนาประเทศหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้                             

1) ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ประเทศไทย 

1.1) ทบทวนสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา 
ที่จะส่งผลต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในอนาคต เพื่อปรับปรุงกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ 
ให้สอดคล้องและทันสมัยต่อสถานการณ์ ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับ เชิงพื้ นที่            
ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

➢ ทบทวนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Mega Trends)  
เพื่อปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถเชื่อมต่อกันสะดวกและทั่วถึงมากขึ้น มีสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆเกิดขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงไปตามกาลเวลา ตลอดจนการแพร่ระบาดของโควิด-19
ส่งผลให้เกิดการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต สภาพสังคม และวัฒนธรรม  
การรู้เท่าทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับทิศทาง 
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การพัฒนาประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางลบ 
ในอนาคตให้น้อยที่สุดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Mega Trends) ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ 

➢ ทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มระดับประเทศ เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการใช้ประโยชน์พื้นที่ของประเทศไทยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายที่จะถูกนำมาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขและปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารจัดการพื้นที่
ให้สามารถปรับตัวไปตามเพ่ือเตรียมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น 

➢ ทบทวนประเด็นท้ าทายเชิ งพื้ นที่  เพื่ อการเตรียมวางแผน    
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจ            
ที่เปลี่ยนไปและการเกิดขึ้นของวิถีใหม่ (New Normal) หลังการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น     
การแทนที่พื้นที่กิจกรรมด้วยพื้นที่เสมือนจริง การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรมและ
ฐานความรู้ มูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการพัฒนาภาคและเมืองที่สมดุล เพื่อกระจายความเจริญ การเข้าถึงบริการพื้นฐานโดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลอย่างเท่าเทียม และปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ เมืองที่ เติ บโต         
แบบกระจัดกระจาย โดยสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการพื้นที่กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

1.2) ปรับปรุงการจัดทำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ร่างผังแนวความคิด
ในกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และผังนโยบายรายสาขา เพื่อให้ภาพอนาคตในมิติ 
เชิงกายภาพของประเทศไทย มีความสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน ลงสู่พื้นที่ โดยบูรณาการ
สถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความท้าทายเชิงพื้นที่ และแนวโน้มพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ร่วมกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาทางด้านกายภาพ 
ของประเทศในปีเป้าหมาย พ.ศ. 2580 ทั้งนี้ ประเทศไทยจึงกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้นำไปสู่  
เป้าหมายและแนวคิดการพัฒนา ที่ว่า “เชื่อมโยง นวัตกรรม ยั่งยืน” 

➢ แนวคิดการพัฒนาผังการใช้พื้นที่ระดับประเทศ: 
  สะท้ อนองค์ประกอบของผั งประเทศตามมาตรา 14  ซึ่ งมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของประเทศและภาคต่าง ๆ และเพื่อให้สอดคล้อง   
กับสถานการณ์ในบริบทโลกและภายในประเทศ รวมถึงสอดคล้องแผนระดับชาติต่าง ๆ  
โดยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจที่มีบทบาท หลากหลาย การอนุรักษ์             
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทที่ความมั่นคงและสมดุล การบริการ   
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ทางสังคมและการกระจายการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเท่าเทียม รวมถึงการปกป้องรักษาพื้นที่
คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมให้มีการจัดการอย่างยั่ งยืน และเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประเทศ       
 นอกจากนี้  (ร่าง) ผังนโยบายระดับประเทศไทย พ.ศ. 2580 ดำเนินการ 
เพื่อเป็นกรอบให้แก่ผังภาคต่าง ๆ ในการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละภาคตามบทบาทเฉพาะ 
ของพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรตามศักยภาพของพื้นที่แต่ละภาคให้เกิดการพัฒนาที่เกื้อกูล
สอดคล้องกัน เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียม และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และตอบสนองต่อการปรับตัวต่อวิกฤตต่าง ๆ  ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ผังแนวคิดการใช้พื้นที่ (ร่าง) ผังนโยบายระดับประเทศไทย พ.ศ. 2580 

• ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภายนอกตามแนวแกนเศรษฐกิจของประเทศ   
• ส่งเสริมการใช้พื้นที่โดยอนรุักษ์และฟื้นฟู ปกป้องมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ควบคมุการ

ขยายตัวของพื้นที่เมือง ส่งเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
• ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษโดยส่งเสริมอุตสาหกรรม first and new S-Curve  และ เป็น Gateway  

เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
• ส่งเสริมการพัฒนาระบบเมืองโดยพัฒนาภาค เชื่อมโยงเขตพัฒนาพเิศษ พัฒนาเมืองมหานคร เป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจของอาเซียน และกระจายการพัฒนาและความเจริญสู่ภมูิภาค 
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2) ขั้นตอนการมีส่วนร่วม : การประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือร่วมกับ
หน่วยงานด้านการพัฒนาเมือง 

ในกระบวนการจัดทำผังนโยบายระดับประเทศกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ได้ประสานการดำเนินการวางผังระดับนโยบายกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านการพัฒนาเมือง เพื่อรับทราบนโยบายของแต่ละหน่วยงาน 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมือง
และเพื่อทบทวนปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา และเตรียมการจัดทำผังนโยบาย 
การพัฒนารายสาขาในข้ันตอนที่ 4 เช่น การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน การพัฒนาเมืองและชนบท 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ในบริบทต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประเด็นดังนี้ 

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
• การกำหนดนิยามของพื้นที่เมือง และการจัดทำข้อมูลชี้วัดความเป็นเมือง 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
• นโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ   

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
• นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมือง พื้นที่พิเศษ และพื้นที่ชนบท 

การเคหะแห่งชาติ 
• โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และการแก้ไขปัญหา

ชุมชนแออัดในเขตเมือง   

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
• นโยบายการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
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1.1) ปัญหาและอุปสรรค 
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของประเทศ         

ในช่วงปีที่ผ่านมามีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานวางผังนโยบายระดับประเทศ      
ให้ล่าช้าออกไป 

➢ ส่งผลกระทบต่อการกำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่  
เนื่องจากทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลายด้าน จึงมีความจำเป็น      
ต้องมีการทบทวนและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

➢ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน และการประชุมหารือ          
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำเป็นต้องเลื่อนแผนการจัดประชุมในพื้นที่       
ทุกภาคออกไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด      
ของโรคโควิด-19 

2) การจัดทำข้อมูลเพ่ือการวางผังนโยบายระดับประเทศ 
➢ การบูรณาข้อมูลรายสาขาจากหลายแหล่งฐานช่วงปีของการเก็บข้อมูล

ที่ไม่ตรงกัน และการให้คำนิยามของข้อมูลที่แตกต่างกัน ทำให้มีความยุ่งยากของการนำข้อมูลมาใช้  
จึงต้องมีการปรับข้อมูลให้เหมาะสมกับการวางผังนโยบายระดับประเทศ 

1.2)  การดำเนินงานขั้นต่อไป  
1) กระบวนการวางผังนโยบายระดับประเทศ 

จากผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 3 จะช่วยชี้นำการดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแนวทางการพัฒนากรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของระดับประเทศ 
และนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 

➢ ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำนโยบายรายสาขา เพื่อชี้นำการดำเนินงาน 
ตามวิสัยทัศน์ และเป็นแนวทางการพัฒนาตามกรอบการใช้พื้นที่ของประเทศแต่ละด้าน 
(การใช้ประโยชน์พื้นที่  การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน การจัดการน้ำ การสาธารณสุข การศึกษา 
การพลังงาน การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค) 

➢ ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
ผังนโยบายระดับประเทศ 
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2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานการดำเนินงานให้มีการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในรายสาขาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนท้องถิ่น ตลอดจน        
ผู้นำกลุ่มอาชีพ เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ โดยจัดให้มีประชุมเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลการจัดทำผังนโยบายระดับประเทศตามกระบวนการวางผังขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5      
ต่อไป ดังนี ้

➢ การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความความคิดเห็น       
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงความต้องการ ปัญหา         
ที่ต้องการแก้ไข ได้แก่ 

- การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น     
ร่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์หลักการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกรอบการพัฒนานโยบายการใช้พื้นที่
ของประเทศ 

- การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ในร่างกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ 

➢ การประชุมหารือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง        
ในรายสาขา เพื่อจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยตามนโยบายรายสาขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือนำมากำหนดร่างนโยบายรายสาขาแต่ละด้าน มาตรการ และโครงการพัฒนาพื้นที่ 

➢ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศ  
เพื่อนำเสนอผลงานร่างผังนโยบายระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 3) เสนอร่างผังนโยบายระดับประเทศต่อประกาศคณะอนุกรรมการ       
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ปลายปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น     
และให้ความเห็นชอบต่อผังนโยบายระดับประเทศ 

1) ผังนโยบายระดับภาค 
ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นผู้ดำเนินการวางและจัดทำนโยบายระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษา
พื้นที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท        
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ รวมทั้ง
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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องค์ประกอบ 
ตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย 

(1)  วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค 

(2)  แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค 

(3)  แผนผังที่ทำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

(ก)   แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(ข)   แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

(ค)   แผนผังแสดงระบบคมนาคมและการขนส่ง 

(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ  

 ตามโครงสร้างพื้นฐาน 

(จ)   แผนผังแสดงเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว 

(ฉ)   แผนผังเพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท 

(ช)   แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

(ซ)   แผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

(ฌ) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 

(ญ) แผนผังแสดงผังน้ำ 

(ฎ)   แผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

(ฏ)   แผนผังอื่น ๆ  ตามความจำเป็น 
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องค์ประกอบผังนโยบายระดับภาค 

(ก) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ข) การตั้งถ่ินฐานและระบบ
ชุมชน 

(ค) แผนผังแสดงระบบ
คมนาคมและการขนส่ง 

(ง) ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการ

สาธารณะ ตามโครงสรา้งพื้นฐาน 

    
(จ) เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (ฉ) การพัฒนาเมืองและชนบท (ช) พื้นที่พัฒนาพิเศษ (ซ) แหล่งศิลปวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

    
(ฌ)  แผนผังแสดงแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ 

(ญ) แสดงผังน้ำ (ฎ) แผนผังแสดงการ
เชื่อมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาค 

(ฏ)  อื่น ๆ ตามความจำเป็น 

   

ในกรณี ที่ ผั งนโยบายระดั บภาค ไม่ มี
สาระสำคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
(ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) หรือ (ฎ) จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
ผังเมืองแห่งชาติ โดยมี เหตุผลอันสมควร  
และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังนโยบาย
ภาคนั้นด้วย 

 

(4) นโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับภาค 

(5) การบริการและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงาน 

และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 
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2.1) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการ        

และผังเมืองมีขั้นตอนการวางผังนโยบายระดับภาคมุ่งเน้นกระบวนการในเชิงวิชาการ ดังนี้ 
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2.2)  ผลการดำเนินงาน 
   กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการจัดทำผังนโยบายระดับภาค ตามมาตรา 15 

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ภาค คือ ภาคตะวันออกภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ผลการดำเนินงานจัดทำผังนโยบายระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ที่ผ่านมา ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ
วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ภาค ขั้นตอนที่  3 การจัดทำทิศทางและ           
กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค และขั้นตอนที่ 4 การจัดทำผังนโยบายระดับภาค สำหรับภาคตะวันออก 
ภาคกลาง ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 และภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดำเนินการอยูใ่นขั้นตอนที่ 3 โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้  

 ขั้นตอนที่  2 การกำหนดวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ภาค โดยมาจากการวิเคราะห์บทบาท ศักยภาพของพื้นที่ สภาพแวดล้อม  
(SWOT Analysis) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามของการพัฒนา บูรณาการร่วมกับ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการใช้พื้นที่ภาค ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกรอบนโยบาย
การใช้พื้นที่ของผังประเทศ และข้อคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นเป้าหมาย
หลักในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของภาค ในอนาคต 20 ปี  

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำทิศทางและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของภาค  
จะสะท้อนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวโน้มการใช้พื้นที่ เพื่อให้การกำหนด
นโยบายโดยรวมของการพัฒนาภาคและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาด้านต่าง ๆ  

 ขั้นตอนที่ 4 การวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค เพื่อเป็นแนวทาง 
การพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ให้กับการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และเมือง ที่มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับประเทศและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค คำนึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีกรอบนโยบายและแผนผัง       
พัฒนาพื้นที่สามารถนำไปจัดทำแผนงาน/โครงการการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการกัน ทั้งนี้ การวาง 
และจัดทำผังนโยบายระดับภาค  ได้แก่  ภาคใต้  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออก และภาคกลาง ได้ดำเนินการจัดทำ(ร่าง) ผังนโยบายระดับภาค ตามมาตรา 16       
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้แก่ 
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(ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
(ค) แผนผังแสดงระบบคมนาคมและการขนส่ง 
(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ

สาธารณะ ตามโครงสร้างพื้นฐาน 
(จ) แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
(ฉ) แผนผังเพ่ือการพัฒนาเมืองและชนบท 
(ช) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 
(ซ) แผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(ฌ) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
(ญ) แผนผังแสดงผังน้ำ 
(ฎ) แผนผังแสดงการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

 รายละเอียดผลการดำเนิ นงานในแต่ ละภาค สามารถแสดงตั วอย่ าง               
ของผังนโยบายและรายละเอียดการดำเนินงานในปัจจุบัน ได้ดังนี้ 

2.2.1) ผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก 
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผังนโยบายระดับภาค 

ภาคตะวันออก ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การจัดทำทิศทางและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของภาค 
เพื่อกำหนดนโยบายภาพรวมของการพัฒนาภาคและกลุ่มจังหวัดให้มีทิศทาง และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “ภาคตะวันออก เป็นภาคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำที่ยั่งยืนของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” ขณะเดียวกันผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 การวางและจัดทำ
ผังนโยบายระดับภาค เพื่อเป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยตัวอย่าง 
ของผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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ตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก 

 

ร่างแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
       มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมแบบ BCG เช่น พ้ืนที่อำเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองระยอง 
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และส่งเสริมเขตเกษตรเศรษฐกิจเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร เช่น พ้ืนที่ชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดนครนายก พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนที่ปลูกไม้ผล 
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด 

 

ร่างแผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

       มุ่งเน้นการจัดวางระบบชุมชนเมืองตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่   
เพ่ือให้การพัฒนาระบบเมืองเป็นไปอย่างเกื้อกูลกัน พัฒนากลุ่มเมืองให้
สอดคล้องกับบทบาทการพัฒนาพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง 
 

 

ร่างแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 

       มุ่งเน้นการดำเนินสงวนพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายที่มีคุณค่าให้คงอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ และคงรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติดิน อันเป็นเอกลักษณ์เหมาะสม 
ต่อการเพาะปลูกสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก 

 

ร่างแผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

       มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการเชื่อมโยง
ระหว่างภาคระหว่างเมือง และพ้ืนที่โดยรอบ และการพัฒนาด้านการเชื่อมโยง
การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่อีอีซี แนวแกน SEC เชื่อมกัมพูชาและเวียดนาม 
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2.2.2) ผังนโยบายระดับภาค ภาคกลาง 
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผังนโยบายระดับภาค ภาคกลาง 

ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การจัดทำทิศทางและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของภาค วิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า 
“ภูมิภาคแห่งการผลิตอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจมูลค่าสูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน” ขณะเดียวกัน ผังนโยบายระดับภาค ภาคกลาง ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 
การวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค เพื่อเป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2562 โดยตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคกลาง สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

ตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคกลาง 

 

 ร่างแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
      มุ่งเน้นการควบคุมการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนเมือง  
โดยควบคุมไม่ ให้ เกิดการจัดสรรที่ ดินเพ่ือการอยู่ อาศัย และพาณิ ชยกรรม  
การพัฒนาอาคารพาณิชย์ และอาคารอยู่อาศัยขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
ในพ้ืนที่บริเวณศูนย์กลางระดับประเทศ/ภาค ศูนย์กลางระดับจังหวัด ศูนย์กลาง
ระดับอำเภอ และศูนย์กลางชุมชนชนบท ใน 12 จังหวัดเขตภาคกลาง 

 

 

 ร่างแผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
      มุ่ งเน้ นการพั ฒ นาเมื องเพ่ื อรองรั บการเปลี่ ยนแปลงของประชากร  
โดยกำหนดรูปแบบการกระจายตัวของประชากรในพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมือง  
ในพ้ืนที่ 12 จังหวัดในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 ร่างแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
       มุ่งเน้นการดำเนินการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมและส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
ในบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีอยู่เดิม โดยมีเป้าหมายให้พ้ืนที่ป่าไม้มีสัดส่วนพื้นมากกว่า
ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เริ่มจากพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีการลดลงมากท่ีสุด (มากกว่า 
21,875 ไร่ /ปี ) ใน 6 พื้ นที่  เช่น จั งหวัดกาญจนบุ รี  ในพ้ืนที่  อำเภอไทรโยค  
อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดเพชรบุรี ในพ้ืนที่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดราชบุรี ในพ้ืนที่ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอแก่งคอย เป็นต้น 
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 ร่างแผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
       มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคทั้งในทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาทั้ งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยภายในภาคกลาง 
มีโครงการเพ่ือรองรับเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพ่ือนบ้ าน คือ 
การก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุ รี  – บ้ านพุน้ ำร้อน  
และการปรับปรุงทางหลวงเชื่อมด่านสิงขร 

 

  2.2.3)  ผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ 
      การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผังนโยบายระดับภาค 
ภาคใต้ ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การจัดทำทิศทางและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของภาค วิสัยทัศน์           
ที่กล่าวว่า “คาบสมุทรแห่งความยั่งยืนบนความสมดุลของทรัพยากรหลากหลายคุณค่า            
เมืองชาญฉลาด เศรษฐกิจนวัตกรรมเชื่อมโยงภูมิภาค” ขณะเดียวกัน ผังนโยบายระดับภาค 
ภาคใต้ ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 การวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาคด้วย เพื่อเป็นไปตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค 
ภาคใต้ สามารถแสดงได้ดังนี้ 

ตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ 

 

ร่างแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
       มุ่ งเน้นการสงวนรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 
เพ่ือเป็นต้นทุนการพัฒนาและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น กลุ่มป่าชุมพร 
กลุ่มป่าฮาลา-บาลา หมู่เกาะอ่างทอง พร้อมพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรมเพ่ือความมั่นคง
ทางอาหารและเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
ปาล์มน้ำมัน (จ.พัทลุง จ.กระบี่  และพัฒนาแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจหลัก (Regional 
Economic Corridors (RECs)) ขยายโอกาสการพัฒนา 

 

ร่างแผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
       มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชุมชนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการตั้งถิ่นฐาน 
ในเขตพ้ืนที่เมืองและชุมชนชนบทในอนาคต พร้อมควบคุมการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
พิบัติและพัฒนาระบบชุมชนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดระบบชุมชนเมืองหลัก
และเมืองรอง พร้อมพัฒนาความเชื่อมโยงอย่างทั่ วถึง เช่น กลุ่มชุมชนปะทิว- 
ท่าแซะ กลุ่มชุมชนสมุย-พะงัน กลุ่มชุมชนขนอม-สิชล 
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ตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ 

 

ร่างแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
       มุ่ งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
โดยคำนึงคุณค่า ศักยภาพ และความจำเป็น เช่น อุทยานแห่งชาติ 15 แห่ง หมู่เกาะทะเล 
และการพัฒนาโครงข่ ายและความต่ อเนื่ องของแหล่ งทรัพยากร ธรรมชาติ  
และระบบนิเวศ เช่น แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศป่าคลองแสง-เขาสก (สุราษฎร์ธานี-พังงา-ระนอง) 

 

ร่างแผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
      มุ่งเน้นพัฒนาแนวเชื่อมโยงใหม่ภาคใต้ เช่น ท่าเรือระนอง-ชุมพร และการพัฒนา
พ้ืนที่เมืองชายแดน เพ่ือสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ (สร้างชุมชนโลจิสติกส์) เช่น 
ด่านสะเดา 

  2.2.3) ผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ 

  การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผังนโยบายระดับภาค 

ภาคเหนือ ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การจัดทำทิศทางและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของภาค วิสัยทัศน์     

ที่กล่าวว่า “สร้างความสมดุลของการพัฒนาของภาคแห่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ      

ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 

เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สู่ความเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่            

แห่งกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”ขณะเดียวกัน ผังนโยบายระดับภาคเหนือได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 

การวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค เพื่อเป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

โดยตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ สามารถแสดงได้ดังนี้ 

ตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ 

 

ร่างแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
       มุ่งเน้นการส่งเสริม และฟ้ืนฟูศักยภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เป็ฐานเศรษฐกิจ
เดิมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือ 
โดยเริ่มจัดทำแผนแม่บทในจังหวัด ตาก อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่  
และจังหวัดน่ าน  รวมถึงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมหลักให้มีศักยภาพ  
เพ่ือรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution 4.0) ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
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ตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ 

 

ร่างแผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
       มุ่ งเน้ นการพัฒนากลุ่ มเมื องและระบบเมื อง ในกลุ่ มคลั ส เตอร์  
เหนือบน 1 และ เมืองชายแดน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก  
และการพัฒนาเมืองตามลำดับศักดิ์ ในกลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด 
 

 

ร่างแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
       มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโครงการ 
วางแผนการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ในพื้นที่พื้นที่ดอยตุง 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (กาแฟดอยตุง)  พื้นที่อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
(มะขามเพชรบูรณ์)  พื้นที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย (กาแฟดอยช้าง) พื้นที่ 
ต.นางแล จ.เชียงราย (สับปะรดนางแล) พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่   
จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.น่าน จ.พะเยา และ จ.แม่ฮ่องสอน) (ข้าวก่ำล้านนา) 

 

ร่างแผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

       มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคทั้งในทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ บริเวณจุดผ่านแดนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 

  2.2.3) ผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผังนโยบายระดับภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การจัดทำทิศทางและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่

ของภาค ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “การเชื่อมโยงด้วยระบบการตั้งถิ่นฐานอย่างเกื้อกูล

เพิ่มพูนศักยภาพเมือง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

และเศรษฐกิจสีเขียว พัฒนาการท่องเที่ยวและเครือข่ายการค้า นำพาภูมิภาคด้วยความยั่งยืน”

ขณะเดียวกัน ผังนโยบายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 การวางและ

จัดทำผังนโยบายระดับภาค เพ่ือเป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

โดยตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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ตัวอย่างของผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงหนือ 

 

ร่างแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
       มุ่งเน้นการสร้างเมืองกระชับที่น่าอยู่  และมีศักยภาพในการผลักดัน
เศรษฐกิจ (Sustainable Urban Development) ควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชนเมืองให้อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม พร้อมการพัฒนา
พ้ืนที่ปลูกสร้างศูนย์กลางและกลุ่มเมือง หรือ Co- Urbanism ในจังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 

 

  ร่างแผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
       มุ่งเน้นการยกระดับเมืองลำดับศักย์รอง (ลำดับ 3-4) ให้พัฒนามากขึ้น 
ส่งเสริมความเชี่ยวชาญของเมือง ที่แตกต่าง พร้อมการปรับปรุงหรือจัดประเภท 
หมวดหมู่ของเมืองเป้าหมาย (แบ่งตามขนาดของประชากรในอนาคต) ในเมือง
ทุกระดับ 

 
 

 

  ร่างแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
       มุ่งเน้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
พร้อมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ และการจัดประเภทคุณภาพ 
ของพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการรับรู้ด้านคุณค่า  
ทั้งเชิงนิเวศ และนิเวศบริการ 

 

  ร่างแผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 

และจากการสนับสนุนโดยนโยบายการลงทุนของภาครัฐ ตามแผนการเร่งพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบาย
การค้าชายแดน และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy) เช่น พ้ืนที่ SEZ 
หนองคาย พ้ืนที่ SEZ นครพนม เมืองชายแดนที่มุกดาหาร อุบลราชธานี สุรินทร์ 

  2.2.3) ผังนโยบายระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผังนโยบายระดับภาค 
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การจัดทำทิศทางและกรอบนโยบาย
การใช้พื้นที่ของภาค ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “ภาคมหานครที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็นเมืองที่น่าอยู่ และพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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นอกจากนี้ผังนโยบายระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ได้ดำเนินการทบทวนการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้มี หลักการ 
รายละเอียด และองค์ประกอบครบตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  

2.2.3)  ขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็น การหารือ และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้เกิด 
การมี ส่ วน ร่ วมของประชาชน  ผ่ านกระบวนการรับฟั งความคิ ด เห็ นจากทุ กภาคส่ วน  
แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้ระบาด 
ไปทั่วโลกและมีผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศไทยในเดือน มกราคม 2563 และมีการระบาด  
อย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ได้กำหนดมาตรการการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการ
รวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก และเพื่อให้การดำเนินงานในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น การหารือ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามแผนจึงมีการจัดประชุมฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Webinar และ Facebook Live โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ภาคตะวันออก การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อย
ระดับกลุ่มจังหวัด เป็นการนำเสนอร่างผังนโยบายระดับภาคและรายสาขา เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และ (ร่าง) ฉบับที่ 13 รวมทั้งสอดคล้องกับแผนงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

• ภาคกลาง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย
ระดับกลุ่มจังหวัด เรื่อง ภาพอนาคตของภาคกลาง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่  3           
และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เป็นการนำเสนอร่างผังนโยบายระดับภาคและรายสาขา  
เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ    
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 13 รวมทั้งสอดคล้องกับแผนงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ภาคใต้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่ม
จังหวัด เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่  2         
และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เรื่อง ภาพอนาคตของภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การกำหนด
นโยบายรายสาขาและแผนงานโครงการที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการประชุม
หารือกับหน่วยงานส่วนกลาง เป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน/โครงการ          
การพัฒนาภาค เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายรายสาขา และแผนงานโครงการที่สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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• ภาคเหนือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และประชุมกลุ่มย่อยระดับ
กลุ่มจังหวัด เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 
และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เรื่อง ภาพอนาคตของภาคเหนือ เพ่ือนำไปสู่การกำหนด
นโยบายรายสาขาและแผนงานโครงการที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมถึง 
การประชุมหารือกับหน่วยงานส่วนกลาง เป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน/
โครงการการพัฒนาภาคเพ่ือนำไปสู่การกำหนดนโยบายรายสาขา และแผนงานโครงการที่สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และประชุม
กลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด  เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เรื่อง ภาพอนาคต     
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่           
เพ่ือนำมาปรับปรุงกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

 

ภาพรวมกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ 

 

 
 

 

 
 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ 
 

 
 

 
 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 2.3) ปัญหาและอุปสรรค 

 การดำเนินงานวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค สามารถอธิบายปัญหา
และอุปสรรคในภาพ ได้ดังนี้ 

1)   ที่มาและรูปแบบฐานข้อมูล  

เนื่องจากพื้นที่ในแต่ละภาคมีหลายจังหวัด การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต้องอยู่บนฐาน
ช่วงปีที่กำหนด (ต้องมีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีและข้อมูลทันสมัยล่าสุด) เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็น 
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดและอำเภอ ประกอบกับข้อมูลมาจากหลายหน่วยงาน 
ทุกกระทรวงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ ต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการจัดทำ
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ฐานข้อมูลในมาตราส่วน (scale) และรูปแบบที่ต่างกันและการแปลงฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
สำหรับนำมาใช้ในการวางผังนโยบายระดับภาค 
 

2)   การประสานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
เนื่องจากผังภาคเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาพื้นที่ ในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง 

และชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการประสานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
มีการปรึกษาหารือในประเด็นรายสาขาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทำผังภาค และให้สามารถนำผังภาคไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง      มี
ประสิทธิภาพ 

 
3)   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - 19)  

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลออกมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมโรค ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ การค้า การบริการ การผลิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อให้การวางผังนโยบายระดับภาคชี้นำการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นั้น จึงจำเป็นต้องทบทวนการศึกษาวิเคราะห์ และการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาในอนาคตให้สามารถฟื้นฟู ปรับตัว รับมือ กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ 
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2.3) การดำเนินงานขั้นต่อไป 
การวางผังนโยบายระดับภาค ทุกภาคนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 4  

การจัดทำผังนโยบายระดับภาค โดยขั้นตอนการดำเนินงานปีงบประมาณต่อไป ผังนโยบายระดับภาค 
ภาคตะวันออก และภาคกลางจะดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5 การจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ผังเมืองแห่งชาติ ผังนโยบายระดับภาค เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
เพื่ อพิ จารณ าให้ ข้ อ เสนอแนะ/ข้อคิ ด เห็น ให้ความ เห็ นชอบ พร้อมและการดำเนินงาน 
ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนงานโครงการ เพื่อให้
การดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
และ (ร่าง) ฉบับที่13 รวมทั้งเป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือกันของหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สำหรับผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ยังคงดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 เพื่อนำร่างผังนโยบายระดับภาคไปประชุมระดมความคิดเห็น
ต่อร่างผัง โดยรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละผังนโยบายระดับภาค มีดังนี้ 
 

ผังนโยบาย 
ระดับภาค 

กระบวนการวางผังขั้นต่อไป การมีส่วนร่วม 

1) ภาคตะวันออก ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบาย 

การผังเมืองแห่งชาติ ผังนโยบายระดับภาค เพื่อนำเสนอ 

ต่อคณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ในการให้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างผังนโยบายระดับภาค  

• การเตรียมจัดทำรายงานประกอบการประชุมและประชุม

คณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อพิจารณา

ร่างผังนโยบายระดับภาค  

• การประชุมกลุ่มย่อยกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ภาคกลาง 

3) ภาคใต้  

ขั้นตอนที่  4 การจัดทำผังนโยบายระดับภาค โดยนำร่าง 

ผังนโยบายระดับภาคไปประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่ม

ย่อยระดับกลุ่มจังหวัด 

• การประชุมกลุ่มย่อยกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ภาคเหนือ 

5) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

6) ภาคกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำผังนโยบายระดับภาค โดยนำร่างผัง

นโยบายระดบัภาคไปประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
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2) ผังนโยบายระดับจังหวัด 

ผังนโยบายระดับจังหวัด ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
เป็ นแผนผั งที่ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้ นที่ ระดับจั งหวัดในด้ าน                   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

องค์ประกอบ 
ตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย 
(1)  วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด 
(2)  แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด 
(3)  แผนผังที่ทำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

(ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
(ค) แผนผังแสดงเขตส่งเสริมการพัฒนาเมือง 
(ง) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่าย

การคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย 
(จ) แผนผั งแสดงระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ และบริการสาธารณะ  

ตามโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉ) แผนผังแสดงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
(ช) แผนผังแสดงผังน้ำ 
(ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
(ฌ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(ญ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาเกษตรกรรม 
(ฎ) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 
(ฏ) แผนผั งแสดงเขตการอนุ รักษ์ ศิ ลปวัฒนธรรม ประวัติ ศาสตร์ท้ องถิ่ น  

และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ระดับจังหวัด 
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องค์ประกอบผังนโยบายระดับจังหวัด 

 

 

(4)  รายการประกอบแผนผังตามความจำเป็น 

(5)  นโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบาย

ระดับจังหวัด 

(6)  การบริการและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงาน 

และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 

 

(ก) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ข) การตั้งถ่ินฐาน 
และระบบชุมชน 

(ค) แผนผังแสดงเขตส่งเสรมิ
การพัฒนาเมือง 

(ง) แผนผังแสดงโครงการ 
การคมนาคมและการขนส่ง 

    
(จ) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะตามโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉ) แผนผังแสดงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

และระบบนิเวศ 

(ช) แสดงผังน้ำ (ซ) แผนผังแสดงเขต 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

    
(ฌ)  แผนผังแสดงเขตการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
(ญ) แผนผังแสดงเขตการ

พัฒนาเกษตรกรรม 
(ฎ) แผนผังแสดงพ้ืนท่ี 

พัฒนาพิเศษ 
(ฏ) แผนผังแสดงเขต 

การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมฯ 

    
(ฐ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจำเป็น 
ในกรณีที่ผังนโยบายระดับภาค ไม่มีสาระสำคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) หรือ (ฏ) จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังนโยบายภาคนั้นด้วย 
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3.1) ขั้นตอนการการดำเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  

 

ขั้นตอนการวางผังนโยบายระดับจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.2) ผลการดำเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2564 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบาย

ระดับจังหวัดเป็นโครงการนำร่องจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดภูเก็ต        
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ 

1.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุสถานการณ์ของจังหวัด 
1.2 ประชุมรับฟั งความเห็นภาคส่วนต่าง ๆ เพื่ อประกอบการวิ เคราะห์  

และบูรณาการ 
1.3 จัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัด 
1.4 ประชุมรับฟั งความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ความเห็นต่อร่างผังนโยบาย 
1.5 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
1.6 การออกประกาศคณะกรรมการผังเมือง 
ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุสถานการณ์  

ของจังหวัด การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์และประมวลผล โดยได้ดำเนินการ ดังนี้  
➢ ขั้นตอนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุสถานการณ์ของจังหวัด 

การศึกษาบทบาทหน้าที่และจุดยืนของการพัฒนาจังหวัด (Positioning) โดยศึกษาสถานการณ์ 
การพัฒนาจังหวัดและนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาที่สำคัญ 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่จะส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
และแนวโน้มในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน 

➢ ศึกษา สำรวจและรวบรวมข้อมูลกายภาพ การตั้ งถิ่นฐาน และประวัติ            
ความเป็นมาประกอบด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูงต่ำของพื้นที่ 
เส้นชั้นความสูง ลักษณะทางภูมิอากาศ ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน อุทกวิทยา ลักษณะทางชลศาสตร์ 
เส้นทางน้ำทางธรรมชาติ 

➢ ศึกษา สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับประเภท สัดส่วน  
และการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับจังหวัด วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและในอนาคต ประมวลผลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ประเภทและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตและปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง    
การใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวโน้มการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ  
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➢ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในระดับประเทศ 
ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การท่องเที่ยว 
ในปัจจุบันและประเมินจากสถานการณ์ที่ผ่านมา 

➢  ศึกษา สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ 
เช่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 

แผนผังแสดงการวเิคราะหด์้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
 
 
 
 
 

 

3.3) ปัญหาและอุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้รัฐบาล

ออกมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ การค้า การบริการ  
การผลิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่น  ๆ ดังนั้น  
เพื่อให้การวางผังนโยบายระดับจังหวัดสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นั้น จึงจำเป็น 
ต้องทบทวนการศึกษาวิเคราะห์ และการกำหนดกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด 
ให้สามารถฟื้นฟู ปรับตัว รับมือ กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในคร้ังนี้ 

3.4) การดำเนินงานขั้นต่อไป 
1) การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวดั 

1) ประชุมรับฟังความเห็นภาคสว่นต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์และบูรณาการ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ : เพื่อแนะนำการดำเนินการ รูปแบบ วิธีการ  

และรับฟังสภาพปัญหา ข้อจำกัดในระดับนโยบายของจังหวัด 
- ประชุมกลุ่มย่อย : เพื่อรับฟังประเด็นสำคัญ ในสาขาการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด 
2) จัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัด ในจังหวัดนนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ  

และจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของมาตรา 18 ตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. 2562  

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรสงคราม 


