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บทที่  6 
แนวทางการวางผังเมือง 

 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินการวางผังเมือง โดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมือง 
 คณะกรรมการผังเมืองซึ่งกําหนดโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกิน
เจ็ดคน และผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินเจ็ดคนเปน
กรรมการ และมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการผังเมืองจะ
มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และมีหนาท่ี
แนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานที่มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง 
 การวางและจัดทําผังเมืองรวมอาจกําหนดและดําเนินการใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ท่ีดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดตามความจําเปน แตตองจัดใหมีการประชุม
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองรวมไมนอยกวา 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ยังควรจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมซึ่งแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัดและมี
องคประกอบของคณะกรรมการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติฯ และภายหลังจากที่ไดวางและจัดทําผัง
เมืองรวมแลวเสร็จ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเสนอผังเมืองรวมดังกลาวตอ กรมโยธาธิการและ    
ผังเมืองเพื่อใหความเห็นกอนเสนอใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 เมื่อคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบกับผังเมืองรวมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองนําผังเมืองรวมนั้นไปปดประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนไปตรวจสอบแผนผัง
และขอกําหนดเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน ในระยะเวลาของการปดประกาศดังกลาวใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถรองขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวม ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําคํารองท่ีไดรับพรอมความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาใหแกไขหรือยกคํารองขอนั้นกอนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอผังเมืองรวมตอ
รัฐมนตรีเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวง 
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ดําเนนิการใหมีประกาศพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตทีด่ินที่จะทาํการสํารวจเพื่อ      

การวางและจัดทาํผังเมอืงรวม 
(ม.14-16) 

เจาพนักงานทองถิ่นขออนุมัติเปน    
ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมจาก

คณะกรรมการผังเมือง 
(ม.18) 

ผูวาราชการจังหวดั                
แตงตัง้คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 

 
(ม.21) 

โฆษณาใหประชาชนทราบและจัดการประชุมเพือ่รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวา 1 ครั้ง 

(ม.19) 

ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น                 
จากคณะที่ปรึกษาผงัเมอืงรวม 

วางและจัดทําผังเมืองรวม ดําเนนิการสํารวจเพื่อการวางและ      
จัดทําผังเมืองรวม 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผงัเมืองรวมตอรัฐมนตรี
เพื่อดาํเนนิการออกกฎกระทรวง 

(ม.25) 

เสนอคํารองพรอมความคิดเห็นตอคณะกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาใหแกไข  เปลี่ยนแปลงหรอืยกเลิก

ขอกําหนด    ตามคํารองขอหรือส่ังใหยกคํารองขอ 
(ม.24) 

ปดประกาศใหผูมีสวนไดเสียย่ืนรองขอใหแกไข        
เปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิขอกําหนดเกี่ยวกับ                

การใชประโยชนที่ดนิของผังเมืองภายใน 90 วัน 
(ม.23) 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผงัเมืองรวม              
ใหคณะกรรมการผังเมอืงพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

(ม.22) 

สงผังเมืองรวมใหกรมโยธาธิการและผังเมอืงให
ความเห็นและแกไขหรือแจงเหตุผลหากไมเหน็ดวยกับ

การใหแกไข          (ม.20) 

1 เดือน 

1 เดือน 

3 เดือน 

1 เดือน 

1 เดือน 

3 เดือน 

1 เดือน 
หมายเหตุ  :  
                ข้ันตอนที่ตองดําเนินการ       
                ตามที่กําหนดในกฎหมาย 
                ข้ันตอนการดําเนนิการ 
                ตามกระบวนการวางแผน 
                ข้ันตอนที่อาจจะดําเนนิการ 
                ตามที่กําหนดในกฎหมาย 

แผนภูมิท่ี 6-1  ข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 การวางผังเมืองจะประกอบดวยการวางแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน แผนผังการคมนาคมและ 
ขนสง  แผนผังสาธารณูปโภค  และแผนผังสาธารณูปการโดยมีแนวทางในการวางแผนผังในแตละ
องคประกอบตางๆ ดังนี้ 

6.1   การวางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน 
 ในการวางแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจอางอิงจากทฤษฎีตางๆ  
เชน ทฤษฎี Concentric Zone ซึ่งอธิบายถึงการที่เมืองจะมียานการใชประโยชนท่ีดินตางๆ กระจายออก
จากยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง ( Central Business District หรือ CBD) โดยมียานการเปลี่ยนแปลง 
(Zone in Transition) ซึ่งไดแกยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ประกอบกับยานโรงงาน
อุตสาหกรรม ลอมรอบดวยยานที่อยูอาศัยหนาแนนมากและหนาแนนปานกลางซึ่งเปนที่อยูอาศัยของ
ประชาชนที่เปนแรงงาน โดยมียานที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและยานที่อยูอาศัยของประชาชนที่เดินทางเขา
มาทํางานในยานศูนยกลางเมืองกระจายตัวอยูโดยรอบตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  6-1  ทฤษฎี  Concentric Zone 
 นอกเหนือจากการวางแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน โดยทฤษฎี Concentric Zone ดังกลาวแลว 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจวางแผนผังการใชประโยชนท่ีดินโดยทฤษฎี Sector ซึ่งแสดงถึงแนวแกน
การพัฒนายานอุตสาหกรรมและการคารวมทั้งยานที่อยูอาศัยของประชาชนที่เปนแรงงาน โดยอิทธิพล
ของโครงขายถนนรัศมีท่ีกระจายออกจากยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง และมียานที่อยูอาศัยหนาแนน
มากและหนาแนนปานกลางกระจายตัวในพื้นที่โดยรอบตามลําดับ โดยมียานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
เกาะตัวอยูในแนวแกนถนนรัศมี 
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1 พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง 
2 พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
3 ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
4 ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
5 ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
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รูปที่  6-2  ทฤษฎี  Sector 
 ในกรณีท่ีเมืองหรือชุมชนมีรูปแบบหลายศูนยกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจวางแผน 
การใชประโยชนท่ีดินโดยทฤษฎี Multiple Nuclei โดยใหยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมืองตอเนื่องกับพื้นที่
ยานอุตสาหกรรมและการคา และยานที่อยูอาศัยหนาแนนมากและหนาแนนปานกลางสําหรับประชาชนที่
เปนแรงงานตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ตอเนื่อง ยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและเปนบริเวณที่ตั้งอยูในระยะที่
หางออกไปจากยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง โดยมียานพาณิชยกรรมชานเมืองใหบริการแกยานที่อยู
อาศัยหนาแนนปานกลางและหนาแนนนอย สวนยานอุตสาหกรรมหนักและนิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยู
บริเวณชานเมืองตอเนื่องกับยานที่อยูอาศัยหนาแนนมากซึ่งเปนที่อยูอาศัยของประชาชนที่เปนแรงงาน 
หรือตั้งอยูในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปองกันปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีตอชุมชนเมือง 
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ถนนสายหลัก 

1 พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง 
2 อุตสาหกรรมเบาและการคาสง 
3 ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
4 ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
5 ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

รูปที่  6-3  ทฤษฎี  Multiple Nuclei 
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1  พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง 
2 อุตสาหกรรมเบาและการคา 
3 ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
4 ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
5 ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
6 อุตสาหกรรมหนัก 
7 พาณิชยกรรมชุมชน 
8 ชุมชนบริวาร 
9 นิคมอุตสาหกรรม 
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 การวางแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําผลการคาดการณ
ดานประชากรทั้งท่ีเปนประชากรที่อยูอาศัยและประชากรที่เปนแรงงานหรือประชากรกลางวัน (Day-time 
Population) ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองหรือชุมชนนั้นๆในระยะเวลาประมาณ 
20 ปในอนาคต ดวยจํานวนประชากรและแรงงานดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถกําหนด
ขนาดพื้นที่ของการใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ  ซึ่งจําแนกออกเปนยานการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทที่สําคัญไดแก ยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม และยานเกษตรกรรมจะ
กําหนดโดยการพิจารณาจากสภาพการใชประโยชนท่ีดินปจจุบัน ประกอบกับการศึกษาวิเคราะห
แนวโนมและศักยภาพตลอดจนเงื่อนไขและขอจํากัดในการพัฒนาในแตละบริเวณดังนี้ 
 6.1.1 ยานที่อยูอาศัย 
  ยานที่อยูอาศัย จะกําหนดใหมีพื้นที่พอเพียงตอการรองรับจํานวนประชากรของเมือง 
โดยมีท่ีตั้งในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมดวยคุณภาพสิ่งแวดลอม มีสภาพพื้นที่ท่ีไมลาดชันจนเกินไป  
และเปนบริเวณที่มีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติอยางอื่น ยานที่อยูอาศัยอาจจําแนกเปน
ประเภทตามความหนาแนนที่แตกตางกันเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ยานที่อยูอาศัยหนาแนนปาน
กลางและยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอยตามระยะการเขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และโดยความแตกตาง
ของระดับทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรที่อาศัยอยูในเมืองนั้นๆ ท้ังนี้ยานที่อยูอาศัยอาจจําแนก
โดยอาศัยเกณฑความหนาแนนประชากรกลางคืน (Night-time Population) ซึ่งไดแก ประชากรที่อยูอาศัย ดังนี้ 
 

ตาราง 6-1 ประเภทที่อยูอาศัยจําแนกตามความหนาแนนของประชากร   

ประเภทที่อยูอาศัยตามความหนาแนน ความหนาแนนประชากร (คน/ไร) 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

4-16 
17-48 
49-80 

 ในการกําหนดการกระจายตัวของประชากรในยานที่อยูอาศัยตามความหนาแนนตางๆ นี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนําผลจากการศึกษาสํารวจทางดานเศรษฐกิจและสังคมหรืออาศัย
อัตราสวนรอยละของจํานวนประชากรตามเกณฑโดยทั่วไปดังนี้ 
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ตาราง 6-2  ประเภทที่อยูอาศัยจําแนกตามรอยละของจํานวนประชากร 
ประเภทที่อยูอาศัยตามความหนาแนน รอยละของจํานวนประชากร 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

30 
40 
30 

หมายเหตุ  :  ในกรณีของเมืองและชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณายานที่อยูอาศัยหนาแนน
มากและยานพาณิชยกรรมเนื่องจากสภาพการพัฒนาของยานดังกลาวมีรูปแบบเปนอาคาร
พาณิชยพักอาศัยเปนสวนใหญ 

 6.1.2 ยานพาณิชยกรรม 
  ยานพาณิชยกรรมจะกําหนดใหมีพื้นที่พอเพียงตอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ดานธุรกิจการคา และการบริการ จึงควรมีท่ีตั้งท่ีสะดวกตอการเขาถึงจากบริเวณพื้นที่อื่นๆของเมือง 
นอกจากนี้ยังควรเปนบริเวณที่มีสภาพพื้นที่ไมลาดชัน และมีความปลอดภัยจากอุทกภัย และภัยทาง
ธรรมชาติอยางอื่น ยานพาณิชยกรรมอาจจําแนกเปนประเภทตางๆตามขนาดและพัฒนาการของเมือง เชน 
ยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง (Central Business District หรือ CBD) ศูนยชุมชนชานเมือง (Subcenter) 
และศูนยพาณิชยกรรมชุมชน (Community Center) ยานพาณิชยกรรมแตละประเภทจะมีความหนาแนน
ของประชากรกลางวัน (Day-time Population) ซึ่งไดแก แรงงานในภาคธุรกิจ การคา และบริการ และ              
ผูมาใชบริการ ดังนี้ 

ตาราง 6-3  ประเภทพาณิชยกรรมจําแนกตามความหนาแนนประชากร 

ประเภทพาณิชยกรรมตามความหนาแนน ความหนาแนนประชากร (คน/ไร) 
พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง 
ศูนยชุมชนชานเมือง 
ศูนยพาณิชยกรรมชุมชน 

120 
90 
60 

 6.1.3 ยานอุตสาหกรรม 
  ยานอุตสาหกรรม จะกําหนดใหมีพื้นที่พอเพียงตอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในดานการผลิตทางอุตสาหกรรม จึงควรมีท่ีตั้งท่ีสะดวกในการขนสงวัตถุดิบและสิ่งผลิต ตลอดจนการ
เขาถึงจากที่อยูอาศัยของแรงงานในเขตอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยานอุตสาหกรรมควรมีท่ีตั้งในบริเวณที่
มีสภาพพื้นที่ไมลาดชัน  มีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยทางธรรมชาติอยางอื่น รวมท้ังจะตองไม
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ตั้งอยูในบริเวณที่จะกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเมืองและระบบนิเวศโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ํา
ทางธรรมชาติ เปนตน ยานอุตสาหกรรมอาจจําแนกเปนประเภทตามระดับของอุตสาหกรรมโดยมีความ
หนาแนนของประชากรกลางวัน (Day-time Population) ท่ีเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 

ตาราง  6-4 ระดับอุตสาหกรรมจําแนกตามความหนาแนนของประชากร   

ระดับอุตสาหกรรม ความหนาแนนประชากร (คน/ไร) 

อุตสาหกรรมหนัก 
อุตสาหกรรมเบา 

20 
12 

 6.1.4 ยานเกษตรกรรม  
  ยานเกษตรกรรม จะกําหนดในพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณของสภาพทางธรรมชาติและ
มีสภาพพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเกษตรแตละประเภท ไดแก การกสิกรรมการปศุสัตว  และการ
ประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน แรงงานในภาคการเกษตรสวนใหญจะอาศัยอยูในยาน
เกษตรกรรม โดยมีความหนาแนนประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 0.5-2 คน/ไร 
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 รูปที่ 6-4  การใชประโยชนที่ดนิปจจุบันและอนาคต    

  ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ปจจุบัน 

อนาคต 
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6.2   การวางแผนผังการคมนาคมและขนสง 
 การวางแผนผังการคมนาคมและขนสงภายในเมือง จะมุงเนนการคมนาคมและขนสงทางบก
โดยรถยนตเปนหลัก เพื่อใหเชื่อมโยงกับการคมนาคมและขนสงทางอากาศสําหรับเมืองท่ีเปนที่ตั้งของ       
ทาอากาศยาน การเชื่อมโยงกับการคมนาคมและขนสงทางรถไฟสําหรับเมืองท่ีมีเสนทางรถไฟพาดผาน 
และการเชื่อมโยงกับการคมนาคมและขนสงทางน้ํา สําหรับเมืองท่ีมีแมน้ําและคลองที่ยังคงสภาพความ
เหมาะสมกับการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือเมืองที่มีชายฝงทะเลและมีทาเรือโดยสารและขนสงสินคา 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการใหบริการระบบขนสงมวลชนและการขนสงสาธารณะสําหรับเมืองขนาดใหญ  
 การพัฒนาโครงขายถนนภายในเมืองจะประกอบดวยถนนในลําดับตางๆ ไดแก 
 6.2.1 ถนนสายหลักหรือถนนสายประธาน (Major Arterial) เปนถนนที่มีบทบาทหนาท่ี
เชื่อมโยงระหวางยานการใชประโยชนท่ีดินตางๆ ตามที่ไดกําหนดเปนยานที่อยูอาศัยยานพาณิชยกรรม  
และยานอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับทางหลวงหรือทางดวน (Highway หรือ Expressway) ท่ีมีบทบาท
หนาท่ีในการเชื่อมโยงการคมนาคมและขนสงระหวางเมือง และการคมนาคมและขนสงจากสถานี
รถไฟฟาและทาเรือ 
 6.2.2 ถนนสายรอง (Collector หรือ Secondary Road) เปนถนนที่มีบทบาทหนาท่ีในการ
เชื่อมโยงการคมนาคมและขนสงระหวางถนนสายหลักกับพื้นที่ภายในยานการใชประโยชนท่ีดินตามที่
ไดกําหนดเปนยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม และยานอุตสาหกรรม 
 6.2.3 ถนนสายยอย (Local Road) เปนถนนที่มีบทบาทหนาท่ีในการเชื่อมโยงจากถนนสาย
รองใหเกิดการเขาถึงพื้นที่ภายในยานการใชประโยชนท่ีดินตามที่ไดกําหนดเปนยานที่อยูอาศัย ยาน 
พาณิชยกรรม และยานอุตสาหกรรม ขนาดและระยะระหวางถนนสายหลักหรือถนนสายประธาน ถนน
สายรองและถนนสายยอยรวมท้ังทางเดินและทางเทา สมควรใหเปนไปตามมาตรฐานถนน ทางเดิน และ
ทางเทาของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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รูปที่ 6-5  โครงขายการเชื่อมโยงของถนนสายหลัก และถนนสายรอง 
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6.3   การวางแผนผังสาธารณูปโภค 
        องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรประสานรวมมือกับหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาท
หนาท่ีในการดําเนินการดานสาธารณูปโภค ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค บริษัท 
ทศท. คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ท้ังนี้การดําเนินการดาน
สาธารณูปโภคจะตองพิจารณาความตองการตามแผนผังการใชประโยชนท่ีดินที่กําหนดเปนยานที่อยู
อาศัยตามความหนาแนนตางๆ  ยานพาณิชยกรรม  และยานอุตสาหกรรม และอาศัยโครงขายถนนใน
แผนผังการคมนาคมและขนสงในการกําหนดโครงขายการใหบริการดานสาธารณูปโภค 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรวางแผนผังสาธารณูปโภค โดยอาศัยมาตรฐานทางวิศวกรรม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ( http://www.thailocaladmin.go.th)  ดังนี้ 
 6.3.1 มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 
 6.3.2 มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย 
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 6.3.3 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 6.3.4 มาตรฐานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก 
 6.3.5 มาตรฐานทางระบายน้ํา 
          การวางแผนผังสาธารณูปโภค ควรพิจารณาสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพความ
ลาดเอียงของพื้นที่และทิศทางการไหลลงของน้ํา เพื่อใหการใหบริการประปาและการรวบรวมน้ําเสีย
สามารถอาศัยแรงโนมถวงของโลกแทนการใชพลังงานไฟฟาหรือน้ํามันเชื้อเพลิง และควรพิจารณาถึง
ความไดเปรียบในการลงทุนความเหมาะสมและความเปนไปไดในการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
พื้นที่ตอเนื่องหรือใกลเคียงกันจะดําเนินโครงการรวมกันในรูปแบบสหการ นอกจากนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจอาศัยมาตรการกําหนดใหภาคเอกชนดําเนินการสาธารณูปโภคในระบบยอย (on-site) 
เฉพาะภายในพื้นที่การพัฒนาของตน หากการพัฒนาดังกลาวอยูในบริเวณที่มีความหนาแนนต่ํา และไม
สามารถดําเนินการระบบสาธารณูปโภครวมในพื้นที่ดังกลาวไดโดยเงื่อนไขจากคาการลงทุน 

6.4   การวางแผนผังสาธารณูปการ          
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรวางแผนผังกําหนดที่ตั้งของสาธารณูปการ ไดแก การ
ใหบริการดานการศึกษา สาธารณสุข และนันทนาการ โดยพิจารณาถึงระดับและรัศมีการใหบริการท่ี
สอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนท่ีดินที่กําหนดเปนยานที่อยูอาศัยตามความหนาแนนตางๆ ยาน
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ดังนี้  
 6.4.1 การใหบริการดานการศึกษา 
              การใหบริการดานการศึกษาอาจจําแนกความเหมาะสมของขนาดพื้นที่และรัศมีการ
ใหบริการตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ตาราง  6-5  ระดับการศึกษาจําแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีบริการ 

ระดับ พ้ืนที่ (ไร) รัศมีการใหบริการ (กม.) 
อนุบาล 
ประถม 
มัธยม 
อุดมศึกษา 

1 
5 

20 
50 

0.5 
2 
5 
10 
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  6.4.2  การใหบริการดานสาธารณสุข 
  การใหบริการดานสาธารณสุข อาจจําแนกความเหมาะสมของขนาดพื้นที่และรัศมีการ
ใหบริการในแตละระดับ ดังนี้ 
ตาราง  6-6 ระดับการบริการสาธารณะสุข จําแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการใหบริการ 

ระดับ พ้ืนที่ (ไร) รัศมีการใหบริการ (กม.) 
ศูนยหรือสถานีอนามัย 
โรงพยาบาล 

5 
20 

5 
10 

  6.4.3 การใหบริการดานนันทนาการ 
  การใหบริการดานนันทนาการ สามารถจําแนกความเหมาะสมของขนาดพื้นที่และรัศมี
การใหบริการ ดังนี้ 
ตาราง  6-7  ระดับสวนสาธารณะ  จําแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการใหบริการ 

ระดับ พ้ืนที่ (ไร) รัศมีการใหบริการ (กม.) 
สวนสาธารณะระดับชุมชน 
สวนสาธารณะระดับยาน 
สวนสาธารณะระดับเมือง 

10 
50 

100 

1 
5 
10 

 

อนุบาล          รัศมีบริการ  0.5 กม. 
ประถมศึกษา  รัศมีบริการ    2 กม. 
มัธยมศึกษา    รัศมีบริการ    5 กม. 

โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

รูปที่ 6-6 ระดบัการศึกษาและรัศมีการบริการ 


