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3.1   การจัดทําแผนผังทางกายภาพ 
 มนุษยมีการตั้งถิ่นฐาน โดยอาศัยเงื่อนไขและปจจัยจากสภาพทางธรรมชาติและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิต และสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานจําแนกเปนชนบทและเมือง โดยที่ชนบทจะเปนพื้นที่สรางผลผลิตทางการเกษตร 
ในขณะที่เมืองเปนพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม การคาและบริการ การดําเนินการเพื่อผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามเปาหมายที่กําหนดในอนาคตจะประกอบดวยการจัดทําแผนผังทางกายภาพ
ตามลําดับ  ดังนี้ 
 3.1.1 ผังภาค (Regional Plan) 
   ผังภาค เปนการวางผังทางกายภาพ ซึ่งประกอบดวย แหลงทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ตั้ งถิ่นฐานของมนุษย ท้ังในเมืองและชนบท  ผังภาคอาจจําแนกเปนภาค  คือ  ภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต และสามารถแยกยอยเปนภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือ
ตอนลาง ฯลฯ หรืออาจกําหนดตามทรัพยากร เชน พื้นที่ลุมน้ําหรือเขตจังหวัด 
  การวางผังภาคจะเปนเครื่องมือเพื่อใชกําหนดความสมดุลระหวางการสงวนรักษาความ
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ การวางผังภาคเปนหนาท่ีสวน
ทองถิ่นตองรวมมือกัน 
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รูปที่ 3-1  ผังภาคใตตอนลาง 
ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สัญลักษณ
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  ในการที่องคการบริหารสวนจังหวัดจะวางผังจังหวัดหรือรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดอื่นๆ วางผังภาคหรืออนุภาคนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดจะตองศึกษาวิเคราะหถึงพื้นที่ ท่ี
จําเปนตอการสงวนรักษาความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ ซึ่งไดแก พื้นที่ปาไม  ปาชายเลน ซึ่งเชื่อมโยง
กับสภาพความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินและน้ํา จากนั้นจึงทําการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม  ปาชายเลน
ท้ังเพื่อการสงวนรักษาและเพื่อการปรับปรุงฟนฟูโดยการปลูกปาไมและปาชายเลน ทดแทนความเสื่อมโทรม
และความเสียหายท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 
  นอกเหนือจากพื้นที่การสงวนรักษาความอุดมสมบูรณของสภาพทางธรรมชาติดังกลาว  
การวางผังจังหวัด ภาค หรืออนุภาคจะตองประมาณการจํานวนประชากรในพื้นที่จังหวัด ภาคหรืออนุภาค
นั้นๆ ในอนาคตทั้งโดยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งไดแก การเกิดและการตาย และการอพยพยาย
ถิ่นซึ่งประกอบดวยการยายเขาและการยายออก โดยจํานวนประชากรในอนาคตจะใชเปนพื้นฐานในการ
กําหนดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ประกอบดวยเมืองและชุมชนในระดับตางๆ และพื้นที่ชนบทซึ่งเปน
แหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบปอนการผลิต ตลอดจนการคาและการบริการในเขตเมืองและชุมชน ท้ังนี้
การเชื่อมโยงระหวางเมืองและชุมชนจําเปนตอการวางแผนผังดานการคมนาคมและขนสง ท้ังทางบก 
ทางน้ํา และทางอากาศใหสามารถตอเชื่อมโยงกันทั้งภายในจังหวัด ภาคและอนุภาค และกับพื้นที่
ภายนอกไดโดยสะดวก 
 3.1.2 ผังเมือง (City Plan, Town Plan หรือ Urban Plan) 
  การวางผังเมือง คือการวางผังทางภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเมืองและ
พื้นที่เขตชนบท การวางผังเมืองจะครอบคลุมถึงการใชประโยชนท่ีดิน เพื่อใหประโยชนสูงสุด และ
สามารถเชื่อมโยงในแตละบริเวณดวยโครงขายการคมนาคมและขนสงท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณ เหมาะสมกับการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภท การวางผัง
เมืองจะเปนการเตรียมการเพื่อรองรับความเจริญของเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพิ่มข้ึน 
  การวางผังเมืองจะเปนเครื่องมือในการกํากับการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อรองรับการ
เพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหเปนไป โดย
อาศัยอํานาจทางกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน ประกอบกับการชี้นําดวยการดําเนินการ
ตามบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งไดแก การคมนาคมและขนสง ตลอดจน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปนตางๆ จึงยอมเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยราชการสวนกลาง 
ซึ่งไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ตอเนื่อง ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีมีสภาพความ
เปนเมือง 



มาตรฐานการวางผังเมือง 

12 บทที่ 3   มาตรฐานการผังเมือง 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดแก เทศบาล และ/หรือองคการบริหารสวนตําบลอาจ
ดําเนินการวางผังเมืองตามกรอบการพัฒนาที่ไดกําหนดในผังจังหวัด  ผังภาคหรืออนุภาค ท้ังนี้เทศบาล  
และ/หรือองคการบริหารสวนตําบลจะตองคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตทั้งท่ีเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งไดแก การเกิดและการตาย และการเปลี่ยนแปลงจากการยายถิ่นทั้งการยายเขา
และการยายออก การคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ตามที่กําหนดในผังจังหวัด  ผังภาคหรืออนุภาค จะทําใหทราบถึงความจําเปนในการกระตุนหรือชะลอ
การเติบโตของเมืองเพื่อใหเมืองหรือชุมชนนั้นๆ สามารถตอบรับการพัฒนาในระดับจังหวัด ภาคหรือ
อนุภาค ไดอยางมีเอกภาพ 
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  จํานวนประชากรเปาหมายในอนาคต จะใชสําหรับการคาดคะเนลักษณะการใชประโยชน
ท่ีดินที่อยูอาศัยและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ สังคม ไดแก ยานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริหารปกครอง 
ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ  ซึ่งจะกําหนดในบริเวณพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมตาม

รูปที่ 3-2  ผังเมอืงรวมกระบ่ี 
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สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนธรณีและอุทกวิทยา นอกจากนี้เพื่อใหการใชประโยชนท่ีดินในแตละบริเวณมี
การเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบไดนั้น จะตองวางผังโครงขายการคมนาคมขนสงโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
วางโครงขายถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายยอยหรือถนนซอย รวมทั้งการเชื่อมโยงกับ
โครงขายการคมนาคมขนสงในระดับจังหวัด ระดับภาคและอนุภาค ซึ่งไดแก โครงขายทางหลวงหรือทาง
ดวน การขนสงระบบราง  การขนสงทางอากาศ  และการขนสงทางน้ํา  เปนตน 
 3.1.3   ผังโครงการ (Project Plan) 
  ผังโครงการ หมายถึง แผนผังทางกายภาพเพื่อการอนุรักษ ปรับปรุงฟนฟู หรือพัฒนา
พื้นที่เมืองในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เชน การขยายบริเวณที่อยูอาศัยยานชานเมืองเพื่อรองรับจํานวน
ประชากรที่เพิ่มข้ึน การวางและดําเนินการใหเปนไปตามผังโครงการจึงเปนบทบาทหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดแก เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ตอเนื่องท่ีมีสภาพความ
เปนเมือง รวมท้ังหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประสานการดําเนินการกอสรางโครงขายคมนาคม
และขนสง ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ท่ีเอื้อตอการดําเนินการพัฒนาที่ดินและอาคารโดย
การลงทุนในสวนของภาคเอกชนใหเปนไปตามผังโครงการ จะตองอาศัยอํานาจทางกฎหมายในการเวนคืน
หรือการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย และความรวมมือขององคกรเอกชน (NGO) และ
ความเห็นชอบของชุมชนเปนไปอยางสอดคลองกัน และประสานสัมพันธกับโครงขายการคมนาคมและ
ขนสง รวมท้ังสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเดิมท่ีไดจัดสรางขึ้นในบริเวณพื้นที่นั้นแลว 
  เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการวางผังโครงการขึ้นในพื้นที่ตางๆ 
ตามความเหมาะสม การวางผังโครงการในพื้นที่อนุรักษ จะเปนการปรับปรุงสภาพโบราณวัตถุสถาน
ตลอดจน การปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณพื้นที่โดยรอบ สําหรับในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองท่ีมีสภาพความ
เสื่อมโทรม เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลควรวางผังโครงการปรับปรุงฟนฟูชุมชนโดยการ
ปรับปรุงดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสรางในบริเวณพื้นที่นั้น 
สวนในบริเวณพื้นท่ีชานเมืองซึ่งตองการการวางผังโครงการพัฒนายานที่อยูอาศัย อาจประยุกตใชเทคนิค
วิธีการพัฒนาเมือง  เชน การจัดรูปที่ดินในบริเวณพื้นที่นั้นๆ 
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ผังภาค (Regional Plan) 

ผังเมือง (Urban Plan) 

ผังโครงการ (Project Plan) 

ผังโครงการฟนฟูเมือง ผังโครงการพัฒนาเมือง 

ผังภาค ผังเมือง 

รูปที่ 3-3  ความเชื่อมโยงระหวางผังภาค  ผังเมืองและผังโครงการ 

ลําดับของการวางแผนกายภาพ (Physical Plan) 



มาตรฐานการวางผังเมือง 

16 บทที่ 3   มาตรฐานการผังเมือง 

3.2   การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 กฎหมายผังเมือง ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีในการวางและจัดทํา “ผังเมืองรวม” และ        
“ผังเมืองเฉพาะ” 
 มาตรา 4 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดบัญญัติให 
 ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและ
สภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 
 ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3-1  การวางแผนผังกายภาพโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ.2518 
 
 ภารกิจดานการผังเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนการดําเนินการโดย
กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเปนหนวยงานราชการสวนกลาง และมีเพียงกรุงเทพมหานครที่ไดดําเนินการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมในทองท่ีของตนเอง กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดถายโอนภารกิจดานการผัง
เมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางและจัดทําผังเมืองรวมเพื่อให เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี
สภาพความเปนเมืองใหเขามามีบทบาทในการวางและจัดทํา ผังเมืองรวม รวมทั้งการวางและจัดทํา       
ผังเมืองเฉพาะซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดไวแตเดิมใหเปนบทบาทหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผังภาค 

ผังเมือง 

ผังโครงการ 

ผังเมืองรวม 

ผังเมืองเฉพาะ 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
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 นอกเหนือจากภารกิจในการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะของเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลแลว องคการบริหารสวนจังหวัดอาจวางและจัดทําผังจังหวัด หรือรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดอื่น ในการวางและจัดทําผังอนุภาคหรือผังภาค เพื่อใหการวางแผนผังทางกายภาพทั้งระบบเปน
การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดซึ่งยอมจะกอใหเกิดเปนการพัฒนา และเปน
ประโยชนตอประชาชนอยางสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  การวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมในการวางผังเมือง  
 เนื่องดวย “การผังเมือง” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนด
ความหมาย “การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง หรือสวนของเมืองข้ึนใหมท่ีไดรับความ
เสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งข้ึนซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม 
การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการ
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุท่ีมีประโยชน หรือคุณคา
ในทางศิลปกรรม สภาพปญหาประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ” โดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติดังกลาว ยอมเปนไป

การสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
(ม.14-ม.16) 

การวางและจัดทําผังเมืองรวม 
(ม.17-ม.24) 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวม  

(ม.25) 

การใชบังคับผังเมืองรวม 
(ม.26-27) 

ภารกิจดานการวางผังเมืองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนภูมิ 3-2  การถายโอนภารกิจดานการวางผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
       ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ภายใตกรอบนโยบายการตั้งถิ่นฐานตามที่กําหนดในผังภาค และการพิจารณาถึงความจําเปนหรือความ
เหมาะสมในการวางผังเมือง โดยดัชนีตัวช้ีวัดท้ังทางดานกายภาพ ดานสังคมและประชากร และดาน
เศรษฐกิจในทองท่ีตางๆ ดังนี้ 
 3.3.1 ดัชนีตัวชี้วัดดานกายภาพ 
        ประกอบดวย  

- การมีสภาพความเปนเมืองหรือมีแนวโนมท่ีจะเกิดสภาพความเปนเมืองโดยมี
อาคารและสิ่งกอสรางหนาแนน 

- การมีปญหาหรือแนวโนมท่ีจะเกิดปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ 

- การมีปญหาการสูญเสียหรือมีแนวโนมในการสูญเสียหรือมีความจําเปนในการ  
“ดํารงรักษาหรือบูรณะ สถานที่และวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม 
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี” 

- การมีปญหาการสูญเสียหรือมีแนวโนมในการสูญเสีย หรือมีความจําเปนในการ  
“บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ” 

- การมีความเสี่ยงตอการเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน และความเสียหายจาก
อุบัติภัยและภัยทางธรรมชาติ 

 3.3.2 ดัชนีตัวชี้วัดดานสังคมและประชากร 
                     ประกอบดวย 

- การเปนชุมชนเมืองขนาดกลางขึ้นไปที่มีจํานวนประชากร หรือมีแนวโนมท่ีจะมี
จํานวนประชากรเกินกวา 10,000 คน 

- การมีความหนาแนนของประชากรหรือมีแนวโนมท่ีจะมีความหนาแนนของ
ประชากรเกินกวา 3,000 คน ตอตารางกิโลเมตร 

- การมีอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรเกินกวารอยละ 2.5 ตอปในพื้นที่หรือมีอัตรา
สูงกวาอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรทั้งจังหวัดและทั้งประเทศ  
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ตาราง  3-1  ดัชนีตัวชี้วัดดานสังคมและประชากร 

พ.ศ. 
จํานวนประชากร 

(1) 
ความหนาแนน 

(คน/ ตร.กม.) (2) 
อัตราการเพิ่มประชากร 

(รอยละตอป) (3) 
 
    

หมายเหตุ 
 (1) จํานวนประชากรทะเบียนราษฎรหรือสํามะโนประชากร 
 (2) ความหนาแนนประชากร   =  จํานวนประชากร 
                        พื้นที่ 
 (3)   อัตราการเพิ่มประชากร  =       จํานวนประชากรเพิ่ม        x 100 
        จํานวนประชากร x จํานวนป 
 3.3.3  ดัชนีตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ  ประกอบดวย 

- การมีฐานทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรม และ/หรือการคาและการบริการ 
- การมีสวนแบงทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโนมท่ีจะมีสวนแบงทางเศรษฐกิจในดาน

อุตสาหกรรม และ/หรือการคา และการบริการเกินกวารอยละ 20 ของจังหวัด 
- การมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมเกินกวารอยละ 5 ตอป หรือมีอัตราสูง

กวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
 

ตาราง  3-2  ดัชนีตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

พ.ศ. 
จํานวน รอยละของจังหวัด จํานวน รอยละของจังหวัด 

 
     

3.4    การวิเคราะหศักยภาพและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.4.1 มาตรฐานดานบุคลากร 
  องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีประสงคจะวางและจัดทําผังจังหวัด หรือรวมกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดอื่นๆ ในการวางและจัดทําผังอนุภาคหรือผังภาคควรมีบุคลากรหลัก ในดานตางๆ ดังนี้ 
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ตาราง 3-3  บุคลากรหลักในการวางและจัดทําผังอนุภาคหรือผังภาค 
องคกรทองถิ่น บุคลากร 

องคการบริหาร     
สวนจังหวัด รวมกับ
องคการบริหาร    
สวนจังหวัดอื่นๆ 

นักผังเมือง (การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวางแผนภาค) 
นักภูมิศาสตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร) 
นักเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตรมหภาค) 
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการขนสง) 
นักธรณี-อุทกวิทยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธรณีวิทยา  หรืออุทกวิทยา) 
นักสังคมสงเคราะห  (รัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร) 

  เทศบาลรวมกับองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ตอเนื่องของสภาพความเปนเมือง 
อาจดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยมีบุคลากรหลักในดานตางๆ ดังนี้ 
 
ตาราง 3-4   บุคลากรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

องคกรทองถิ่น บุคลากร 

เทศบาลขนาดใหญ 

-   นักผังเมือง (การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง) 
-   วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสํารวจ) 
-   วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการขนสง) 
-   วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 
-   นักเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) 
-   นิติกร (นิติศาสตรบัณฑิต) 

เทศบาลขนาดกลาง 
-   นักผังเมือง (การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวางผังเมือง) 
-   วิศวกรโยธา 

เทศบาลขนาดเล็ก /
อบต. 

-   นักผังเมือง (การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวางผังเมือง) 
    หรือ วิศวกรโยธา 

  ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลควรมี
บุคลากรหลักในดานตางๆ ดังนี้ 
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ตาราง 3-5  บุคลากรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
องคกรทองถิ่น บุคลากร 

เทศบาลขนาดใหญ 

-   นักผังเมือง  (สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง)  
-   สถาปนิก  (สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต) 
-   ภูมิสถาปนิก  (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)  
-   วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโยธา)  
-   นักเศรษฐศาสตร  (เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตรจุลภาค) 
-   นิติกร  (นิติศาสตรบัณฑิต) 

เทศบาลขนาดกลาง 
-   นักผังเมือง (สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง)   
    หรือ สถาปนิก  (สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต) 
-   วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโยธา) 

เทศบาลขนาดเล็ก/
อบต. 

-   นักผังเมือง (สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง)   
    หรือ  สถาปนิก (สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)   
    หรือ  วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโยธา) 

 ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหนวยงาน (โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดหรือองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีบุคลากร) กรณีไมมีบุคลากรเฉพาะดานตามที่
กําหนดไวตามมาตรฐานนี้  

 3.4.2 มาตรฐานดานวัสดุและครุภัณฑ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะวางและจัดทําผังภาค ผังเมืองรวม หรือผังเมือง
เฉพาะควรมีเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและโปรแกรมการสรางภาพ 
3 มิติ  ท้ังนี้โปรแกรมที่จําเปนตอการใชงานวางผังเมือง ไดแก  MS Word ,MS Excel และ MapInfo 
 3.4.3  มาตรฐานดานงบประมาณ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการวางแผนทางกายภาพใน
ระดับตางๆ ดังนี้ 
  -   ผังภาค  งบประมาณ 5-15      ลานบาท 
  -   ผังเมืองรวม งบประมาณ 1.5-3.5  ลานบาท 
  -   ผังเมืองเฉพาะ งบประมาณ 5-50       ลานบาท (รวมการออกแบบรายละเอียด) 
 
 



มาตรฐานการวางผังเมือง 

22 บทที่ 3   มาตรฐานการผังเมือง 

  งบประมาณเพื่อการวางแผนทางกายภาพในระดับตางๆ ดังกลาวขางตนจะประกอบดวย 
คาจาง คาใชสอย คาจัดทําแผนที่/แผนผัง คาวัสดุอุปกรณ คาดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย และ                   
คาดําเนินการ ภาษีมูลคาเพิ่มและคาประกันความเสี่ยงโดยมีความแตกตางกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเอง หรือกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาจางที่ปรึกษา ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจใชขอบเขตวาจางที่ปรึกษา (TOR) ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนมาตรฐานในการวางและจัดทํา
ผังในแตละระดับ 

3.5   มาตรฐานตัวชี้วัดดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 การวางผังเมืองและการวางผังโครงการ หรือการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
โดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดถึงบทบาทหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในแตละขั้นตอนการดําเนินการ
ในลักษณะตางๆ ไดแก การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหการวาง จัดทํา และ
ดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะสามารถสนองตอบตอการแกไขปญหาและการ
สะทอนตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีประสงค
จะวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะควรพิจารณาถึงตัวช้ีวัดดานการมีสวนรวมของประชาชน 
ซึ่งประกอบดวย 

- การมีจํานวนผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อการเลือกตั้งไมนอยกวารอยละ 50 
ของจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้นในทองถิ่น 

- การมีจํานวนผูใชสิทธิในการเลือกตั้งระดับทองถิ่น ไมนอยกวารอยละ 60 ของ
จํานวนประชากรผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 

- การมีประชากรในทองถิ่นเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมนอยกวารอยละ 80 ของ 
จํานวนประชากรทั้งสิ้นในทองถิ่น 

- การมีจํานวนประชากรในทองถิ่นเขารวมกิจกรรมทางสังคมไมนอยกวารอยละ 60  
ของจํานวนประชากรทั้งสิ้นในทองถิ่น 

- การมีองคกรภาคประชาชน องคกรชุมชน และองคกรอิสระที่จัดตั้งข้ึนอยางถาวร
ในทองถิ่น 


