






 นปจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตอยางกาวกระโดด ทัง นมิติ องการเพิม
จานวนประชากรและการ ยายตัว องเมือง ดังจะเหน ดจากโครงการกอสราง นาด หญ 
โครงการพัฒนาระบบโครง ายถนน โครงการพัฒนาระบบ นสงสาธารณะ ล  อันเปน ล
มาจากการปรับตัวตามความเปลียนแปลง องบริบทโลก เพือ หกรุงเทพ  มีความพรอม
สาหรับรับมือกับความเปลียนแปลง นทุก  ดาน และสามารถกาวสูความเปนเมืองชันนา
องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียง ตตอ ป 

 สานกัการวาง งัและพัฒนาเมือง มีภารกจิ นการกาหนดยุทธศาสตรดานการวาง งัเมอืง 
อยางเปนระบบ เพอื หรองรบัตอการ ยายตวัและพฒันาเมืองทีมปีระสทิธิภาพ เหมาะสมกบั
สภาวการณทีเปลยีนแปลง ป โดยยงัคงสอดคลองกบัรปูแบบวิถชีีวติและสงเสรมิความเปนอยู 
ทีดี องคนทุกกลุมทุกวัย อันจะนา ปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต องประชาชน นภาพรวม 
เพือ หกรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงการพัฒนาและเจริญเติบโตทีมีความนาอยูสาหรับ 
ทุกคนอยางยังยืน  
 รายงานประจาป  บับนี ดรวบรวม ลงานทีมีความสาคัญ องสาคัญ องสานัก
การวาง ังและพัฒนาเมือง งเกิดจากความมุงมันตัง จ องคณะ ูบริหาร าราชการ 
และบุคลากรทุกทานทีป ิบัติหนาทีดวยความทุมเทและเสียสละ โดยมุงประโยชนสุ อง

สารจาก
ู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร



อัศวิน วัญเมือง
ูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ประชาชน สังคมสวนรวม และประเทศชาติ
เปนเปาหมายหลัก อยาง มยอทอตอปญหา
อุปสรรคนานัปการ โอกาสนี มจง อแสดง
ความชืนชมและ อบคณุทุกทาน ที ดรวมมือ 
รวม จทาหนาทีอยางเตมกาลงัความสามารถ
เสมอมา และ ออานวยพร หทุกทานมี
สุ ภาพกายและ จทีแ งแรง เพือรวมกัน
พัฒนากรุงเทพมหานครตอ ป

พลตารวจเอก



 การวาง ังเมืองเปนเรืองสาคัญ นการพัฒนาเมือง หเปนระเบียบเรียบรอย และชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิต องประชาชน กรุงเทพมหานครจง หความสาคัญกับการวาง ังและ 
พฒันาเมอืง โดยมอบหมาย หสานกัการวาง งัและพฒันาเมืองเปนหนวยงานหลกัทีรบั ดิชอบ  
ตังแตการวาง ังเมืองรวม ังเมืองเ พาะ ังพัฒนาพืนที การอนุรัก และฟนฟูเมือง  
การกาหนดมาตรการทาง งัเมอืง รวมถงการสรางการมสีวนรวม องประชาชน นการบรหิาร 
และพัฒนาเมือง 
 สาหรับ ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  นับเปนยุทธศาสตรทีเปนราก าน อง 
การพัฒนาเมือง หเติบโตอยางเปนระเบียบและมีทิศทาง จงจาเปนตองดาเนินการ 
อยางละเอียดรอบคอบ เพือ หสอดคลองกับสภาวการณ องเมืองทีเปลียนแปลง ป  
อยาง รกตาม การวาง งัเมืองอยางมีประสทิธภิาพนนั จาเปนตองสานประโยชน องทุกภาคสวน  
ทังประโยชนสาธารณะ ประโยชน องเอกชน และประโยชน องประชาชน จงจาเปนตอง
สรางการมีสวนรวมและรบัฟงความคดิเหน องประชาชนจากทุกภาคสวน เพอืความสมดลุ
องการพัฒนาเมืองตอ ป นอนาคต

 กรุงเทพมหานคร หวังเปนอยางยิงวา ความมุงมันและทุมเท องสานักการวาง ังและ
พัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร และ ูทีเกียว องจะ ลิดอกออก ล สรางกรุงเทพ  หเปน
เมอืงนาอยูนาเยือน มสีงิแวดลอมทีด ีและชวยยกระดบัคณุภาพชีวติ องประชาชน เปนเมือง 
ทีทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สารจาก
ปลัดกรุงเทพมหานคร



 กรุงเทพ  มีการบังคับ ช ังเมืองรวมกรุงเทพมหานครครังแรก นป  หเปน 
ราก าน องการพัฒนากรุงเทพ  และ ดมีการปรับปรุงเรือยมาจนถงปจจุบัน คือ  

งัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร พ ศ   งเปน บับปรบัปรงุครงัที  และกรงุเทพมหานคร 
โดยสานกัการวาง งัและพัฒนาเมือง ดประเมิน ลก กระทรวง งัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 
พ ศ   พบวามสีภาพการณทีเปลยีนแปลง นสาระสาคญัหลายประการ โดยเ พาะเรอืง
การรองรับความหนาแนน องประชากรทีเริมเกินมาตร านที ังเมืองรวมกาหนด รวมถง 
การพัฒนาโครงการรถ ฟฟา นสงมวลชนทีมีการกอสราง นหลายสาย และโครงการ
พัฒนา นาด หญ องภาครั และเอกชนเกิด น นหลายบริเวณ ทา หโครงสราง องเมือง
เปลยีนแปลง ป รวมถงความตองการ องประชาชนทีตองการ หมีการปรบัปรุง งัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร จงเหนควร หจัดทา ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บับ หม น 
 ณะนี ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครัง  ดดาเนินการปดประกาศ
และจัดประชุมรับฟงความคิดเหน องประชาชนเรียบรอยแลว อยูระหวางการปรับปรุง 
ราง งัเมืองรวม  ตาม อคดิเหนและ อเสนอแนะ องประชาชน กอนนาเสนอคณะกรรมการ
นชดุตาง  เพือพจิารณา และนา ปสูกระบวนการทางก หมาย เพอืประกาศบังคบั ชตอ ป 
 ม อ อบคุณคณะ ูบริหาร าราชการ ลูกจาง และประชาชน ทีทุมเทแรงกายแรง จ 
และความรู ความสามารถ นการป ิบัติภารกิจตาง  หลุลวง และรวมแรงรวม จ 
สรางกรุงเทพ  หเปนเมืองนาอยูรวมกัน 

นายสมชาย เดชากรณ
ูอานวยการสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง

สารจาก
ู�อํานวยการสํานักการวาง ังและพั นาเมอง





•	 วางและจัดท�าผังเมืองรวม	 ผังเมืองเฉพาะ	 แผนและผังพัฒนาพื้นท่ีระดับต่างๆ	ส�าหรับใช้เป็นแนวทาง 
	 ในการพัฒนาเมืองท่ีสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและสุขลักษณะของประชาชน	 รวมถึง 
	 สวัสดิภาพของสังคม
•	 อนุรักษ์	 ปรับปรุง	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาย่าน	 บริเวณที่มีคุณค่าหรือมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์	 
	 โบราณสถาน	 และศูนย์ชุมชนย่อย	 เพื่อรักษาคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	 
	 ประวัติศาสตร์	โบราณคดี	และเสริมสร้างศักยภาพงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิสถาปัตยกรรม
•	 ศึกษา	 วิจัย	 จัดท�ารายงานข้อมูล	 ติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ผังเมืองระดับต่างๆ	การใช ้
	 มาตรการและกฎหมายทางผังเมือง	 เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ส�าหรับการประเมินสถานการณ์ของเมือง 
	 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
•	 พัฒนามาตรการ	กลไก	และนวัตกรรมทางผังเมือง	ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเมือง 
	 ท่ีสามารถตอบสนองต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก	 (Global	 Trend)	 รวมถึงสามารถแข่งขัน 
	 กับมหานครอื่นในระดับโลกได้
•	 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังระดับต่างๆ	การอนุรักษ์	ปรับปรุง	 
	 ฟื้นฟู	และพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
•	 ให้บริการองค์ความรู้ด้านผังเมืองและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์นิทรรศการเมือง	 และ 
	 ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

วสัยทัศน�

พันธกิจ

	 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมืองเป็นองค์กรต้นทำงแห่งกำรบริหำร
และพฒันำกรงุเทพมหำนคร	สู่กำรเป็นมหำนครระดบัโลก
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ทําเนียบ ู�บรหาร

 นายสมชาย เดชากรณ ูอานวยการสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง

 นายแสนยากร อุนมีศรี รอง ูอานวยการสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง

 นายถิน หง ทอง รอง ูอานวยการสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง

    เล านุการสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง

 นายมานะ วิมุตติ ชย ูอานวยการกองนโยบายและแ นงาน

 นายสุด จ ยีสุนแสง ูอานวยการสานักงานภูมิสารสนเทศ

 นางชู วัญ นิลศิริ ูอานวยการสานักงานวาง ังเมือง

 นางสาวสุนทรี เสริญสุ สัม ทธิ ูอานวยการสานักงานพัฒนาและฟนฟูเมือง

    ูอานวยการกองควบคุม ังเมือง



สารบั

บทที่ 1 พั นา ังเมองรวม 
สร�างเมองสู�ความยั่งยน

บทที่  รวมพลังคนกรุง  
สร�างกรุงเทพ  เมองน�าอยู�

บทที่  กิจกรรมสํานักการวาง ัง
และพั นาเมอง

บทที่ 2 สะสมข�อมูลเมอง  
สร�างราก านเมองมั่นคง

บทที่  สร�างภูมิทัศน�เมอง  
สร�างความสุขในการใช�ชีวต
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 ผังเมืองรวม  เปนเครอ่งมือที่มีส�วนสําคัญ นการพั นาเมือง 
ห�เติบโตอย�างมรีะเบยีบแบบแผนและถกสุ ลกั ณะ อนัจะนาํไปส�คุณภาพชวี�ตทีด่ี  
เอื้อต�อการประกอบกิจกรรมทางเศร กิจ ช�วยอนุรัก �ศิลปวั นธรรม  
และสิงแวดล�อม ผังเมืองรวมจงเปนราก านสําคัญ นการพั นาเมือง 
ห�เมืองเติบโตอย�างวั นาถาวร

ังเมองรวม
ราก านการพั นาเมอง

1111111



โครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 

กรุงเทพ  เมืองหลวงและเมืองทีเจริญ
เปนอันดบั  องประเทศ ทย และเปนเมือง 
ทีมีพลวัตสูง ง นชวงทศวรร ที านมา 
เทคโนโลยีเ ามามีบทบาท นการ ชชีวิต  
สง ล หรปูแบบทางเศร กจิ วถิชีีวติ และสงัคม 
เปลยีนแปลง ปจากเดมิ ประกอบกบัรั บาล
มีนโยบาย นการพัฒนาระบบ นสงมวลชน 
โดยนาระบบ นสงมวลชนทางรางมาเปน
แกนหลัก นการเดินทาง ทังการเดินทาง
ระหวางเมือง และการเดินทางภาย นเมือง 
ทา หเมืองเปลียนแปลง ปอยางรวดเรว

สานักการวาง ังและพัฒนาเมือง 
ดรับมอบหมาย หดาเนินการประเมิน
ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ ศ   

ตามพระราชบัญญัติ ังเมือง บับที   
พ ศ   ทีระ บุ ห จัดทารายงาน 
การประเมิน ลการเปลยีนแปลงสภาพการณ 
และสิงแวดลอมการบังคับ ช ังเมืองรวม
ตามระยะเวลาทีคณะกรรมการ ังเมือง
กาหนด หลังจากที ดประเมิน ลพบวา 
กรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญ 
หลายประการ ประเดนสาคญัคอื ความหนาแนน 
องประชากร นบางพนืทีมากกวาคามาตร าน 

ที ังเมืองกาหนด การพัฒนาโครง าย
รถ ฟฟ า นส งมวลชนทีเพิมเติมจาก 
แ นงานเดมิ การพฒันาทีดนิแปลง หญ อง
ภาคเอกชน นหลายพนืที สง ล หโครงสราง
เมืองเปลียนแปลง ปจากเดิม 

1 2     



หลักการ ังเมอง

เพ่อประโยชน�สาธาร ะ เพ่อความเปนปกติสุข
และความเปนธรรมในสังคม

ความปลอดภัย
ของประชาชน

สวัสดิภาพ
ของสังคม

สุขอนามัย

PUBLIC
SAFETY

PUBLIC
HEALTHY

PUBLIC
WELFARE
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ความเปนมาของ ังเมองรวมกรุงเทพมหานคร

บับที่ 1

บับที่ 2

บับที่ 

บับที่ 

ก กระทรวง บับที  พ ศ   ชบังคับ  กรก าคม 
สานัก ังเมือง กระทรวงมหาด ทยเปน ูดาเนินการ  

ก กระทรวง บับที  พ ศ   ชบังคับ  กรก าคม 
บับแรก องประเทศทีดาเนินการวางและจัดทาโดยหนวยงานทองถิน

ก กระทรวง ห ชบังคับ ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ ศ   
ชบังคับ  พ ภาคม  บับแรก องประเทศทีมีมาตรการ  

ก กระทรวง ห ชบังคับ ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ ศ   
ชบังคับ  พ ภาคม  มีแ น ังครบถวนตามมาตรา  เปนครังแรก
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แนวคิดในการจัดทํา ังเมองรวม
กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครังที่ 

รัก ำเอกลัก ์	
เมืองทีดารงรัก ามรดกทางประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม 
งเปนเอกลัก ณ องชาติ

คุ ำพ วิต 
เมืองทีสงวนรัก าสภาพแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 
อยางมีคุณคา เพือคุณภาพชีวิตทีดี องประชาชน

เป็น ูน ์กลำง 
เมืองทีเปนศนูยกลางการบรหิาร การปกครอง การคมนาคมตดิตอ
สือสาร เศร กิจและวิทยาการทีทันสมัย

มประสท ำพ	
เมืองทีมคีวามคลองตวั และสะดวกสบาย นการเดนิทางโดยระบบ
คมนาคม นสงทีมีประสิทธิภาพ

เตบโตอ ่ำงมระเบ บ 
เมืองทีมีการวางแ นการ ชทีดิน รองรับการเติบโต นอนาคต 
อยางมีระเบียบแบบแ น
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แผนผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร

ทิศทางการ ยายพืนทีอยูอาศัยหนาแนนมาก

ทิศทางการ ยายพืนทีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

ทิศทางการ ยายพืนทีอยูอาศัยหนาแนนนอย

การเพิมความหนาแนน องพืนทีอยูอาศัยหนาแนนนอย

พืนทียานอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรม

การพัฒนายานอุตสาหกรรมสรางสรรค  ยานนวัตกรรม

การฟนฟูพืนทีนันทนาการริมแมนาเจาพระยา

รถ ฟฟา นสงมวลชน 

การพัฒนายานสถาบันราชการ

ศูนยพาณิชยกรรมและพืนทีเปลียนถายการสัญจร 

การอนุรัก เพือการสงเสริมเอกลัก ณศิลปวัฒนธรรม ทย

การพัฒนาตลาดเก ตรปลอดภัย
พืนทีเก ตรกรรม

การพัฒนาศูนยชุมชนชานเมือง

การพัฒนาศูนยชุมชน
การพัฒนาศูนยกลางการเก ตร

แ น ังกําหนดการใช�ประโยชน�ที่ดิน

 แ น ังกาหนดการ ชประโยชนทีดิน
อง ราง  ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ปรับปรุงครังที   มีวัตถุประสงคจะพัฒนา 
ห กรุง เทพมหานครเป นเมืองกระชับ 

  โดยพัฒนาเมือง ห
สอดคลองกับการพัฒนาโครง ายรถ ฟฟา
นสงมวลชน และการพัฒนาบริเวณพืนที

เปลียนถายการสัญจร   
 หรือ  ทัง นเ ตชัน น 

และเ ตชันกลาง ประกอบกับการพัฒนา
ศนูยชุมชนชานเมือง   เพอืสราง 
ความสมดลุระหวางแหลงงานและทีอยูอาศยั  

  นเ ตชานเมือง 
ควบคูกบัการพฒันาศนูยชุมชนเก ตรกรรม
และการสงวนรั ก าพืน ทีชนบทและ
เก ตรกรรมทีมีความอุดมสมบูรณ อง
กรุงเทพมหานคร
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 (ร่าง) แผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ�าแนกประเภท
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(ร่าง) แผนผังแสดงที่โล่ง

แ น ังแสดงที่โล�ง
 แ น ังแสดงทีโล ง อง ร าง  ังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครังที  ดกาหนด
หมีทีโล งเพือนันทนาการและการรัก าคุณภาพ 

สิงแวดลอม และมีทีโลงพักนา เพือการปองกันนาทวม
เพิม น อยาง รกตาม เนืองจากมีการปรับลดพืนที 
อนุรัก ชนบทและเก ตรกรรม งตะวันออก โดยการ 
ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพการปองกันนาทวมและ 
การระบายนา และการปรับเปลียนพืนทีอนุรัก ชนบท
และเก ตรกรรม งตะวันตกเปนพืนทีพาณิชยกรรม  
ทีอยูอาศยัหนาแนนปานกลาง และทีอยูอาศยัหนาแนนนอย  
เพือรองรับการ หบริการรถ ฟฟา นสงมวลชน และ 
การพฒันาศนูยชุมชนชานเมอืงดานตะวนัตกตอนบน อง 
กรงุเทพมหานคร จงทา หมพีนืทีโลงเพอืการสงวนรกั า 
สภาพการระบายนาตามธรรมชาตลิดลง แต ดมกีารปรบัปรงุ 
และเพิมประสทิธภิาพการปองกนันาทวม และการระบายนา 
นบรเิวณพนืทีดงักลาวเปนการทดแทน
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แ น ังแสดงโครงการคมนาคมและขนส�ง

(ร่าง) แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

(ร่าง) แผนผงัแสดงโครงการกจิการสาธารณปูโภค

 แ น งัแสดงโครงการคมนาคมและ นสงจดัทา นเพอืสงเสรมิและพฒันาระบบโครง าย 
คมนาคมและ นสง หมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการ ยายตัว อง
ชุมชน นอนาคต โดยการพฒันาและเชือมโยงระบบ นสงมวลชนโดยเ พาะการ นสงทางราง  
การพัฒนาบริเวณจุดเปลียนถายการสัญจร และโครง ายการคมนาคม นสง หสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ งเปนการตอบสนองวัตถุประสงคการวางและจัดทา ังเมืองรวมทีมุง
สงเสริม หกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางดานธุรกิจและพาณิชยกรรม องประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียง ต รวมถงการสงเสริมความสะดวก รวดเรว และปลอดภัย น
การเดินทางและการ นสง 
 แ น ังแสดงโครงการคมนาคมและ นสงมี อกาหนดควบคุมการ ชประโยชนพืนที 
ทีเปนโครงการพฒันาโครง ายถนน นอนาคต โครงการพฒันาโครง ายถนนทีระบุ นแ น งั
แสดงโครงการคมนาคมและ นสงประกอบดวยโครงการกาหนด หกอสราง หม และโครงการ 
กาหนด ห ยายเ ตทางถนนทีมอียูเดมิ โดยมีการระบุ อบเ ตเสนทางถนนทีจะมีการดาเนนิการ 
กอสราง หมและ ยายเ ตทาง นรายการประกอบแ น ังอยางชัดเจน

แ น ังแสดงโครงการกิจการสาธาร ูปโภค
 แ น ังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค กาหนด หมีโครงการคลองระบายนาและ
ปองกนันาทวม โครงการอุโมงคระบายนาและปองกนันาทวม และโครงการโรงบาบดันาเสยี
หรอืโครงการโรงควบคมุคณุภาพนา ตามที ดกาหนด วเดมิแลว ยัง ดกาหนด หมีโครงการ
ยายคันปองกันนาทวมและพนังกันริมแมนาและคลอง โครงการทอสงประปาสายหลัก 

เพือสรางเสถยีรภาพ นการจาหนายนาประปา โครงการสถานี ฟฟายอยเพือสรางเสถยีรภาพ
นการจาหนายกระแส ฟฟา และโครงการสาย ฟฟา ตดนิเพือสรางระบบ ฟฟาทีมนัคง เพอื
หครอบคลมุการดาเนนิการดานสาธารณปูโภค นกรงุเทพมหานคร ดอยางกวาง วางยิง น
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FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรถไฟฟา

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาด พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ส�าหรับประชาชนทั่วไป	รอบสถานีรถไฟฟา

พื้นที่รับน�้า อาคารประหยัดพลังงาน

พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะริมน�้า สถานรับเลี้ยงเดก	หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานรับเลี้ยงเดก 
หรอสถานดแลผ�สงอายุ

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

ที่จอดรถสําหรับประชาชนทั่วไป

ที่อย�อาศัยที่มีราคา
ตํ่ากว�าท�องตลาด 

 
และที่อย�อาศัยสําหรับ
ผ�อย�อาศัยเดิม

โดยรอบสถานีรถไฟฟ�า นส�งมวลชน ตามที่กําหนด นรายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและ นส�งท�ายกระทรวงนี้

พ�้นที่รับนํ้า นแปลงที่ดิน
ที่กักเกบนํ้าได�

  

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5

ระดับ 1   เพ�ม  5

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5 20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

ระดับ 2   เพ�ม  10
ระดับ 3   เพ�ม  15
ระดับ 4   เพ�ม  20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรถไฟฟา

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาด พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ส�าหรับประชาชนทั่วไป	รอบสถานีรถไฟฟา

พื้นที่รับน�้า อาคารประหยัดพลังงาน

พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะริมน�้า สถานรับเลี้ยงเดก	หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานรับเลี้ยงเดก 
หรอสถานดแลผ�สงอายุ

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

ที่จอดรถสําหรับประชาชนทั่วไป

ที่อย�อาศัยที่มีราคา
ตํ่ากว�าท�องตลาด 

 
และที่อย�อาศัยสําหรับ
ผ�อย�อาศัยเดิม

โดยรอบสถานีรถไฟฟ�า นส�งมวลชน ตามที่กําหนด นรายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและ นส�งท�ายกระทรวงนี้

พ�้นที่รับนํ้า นแปลงที่ดิน
ที่กักเกบนํ้าได�

  

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5

ระดับ 1   เพ�ม  5

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5 20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

ระดับ 2   เพ�ม  10
ระดับ 3   เพ�ม  15
ระดับ 4   เพ�ม  20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรถไฟฟา

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาด พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ส�าหรับประชาชนทั่วไป	รอบสถานีรถไฟฟา

พื้นที่รับน�้า อาคารประหยัดพลังงาน

พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะริมน�้า สถานรับเลี้ยงเดก	หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานรับเลี้ยงเดก 
หรอสถานดแลผ�สงอายุ

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

ที่จอดรถสําหรับประชาชนทั่วไป

ที่อย�อาศัยที่มีราคา
ตํ่ากว�าท�องตลาด 

 
และที่อย�อาศัยสําหรับ
ผ�อย�อาศัยเดิม

โดยรอบสถานีรถไฟฟ�า นส�งมวลชน ตามที่กําหนด นรายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและ นส�งท�ายกระทรวงนี้

พ�้นที่รับนํ้า นแปลงที่ดิน
ที่กักเกบนํ้าได�

  

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5

ระดับ 1   เพ�ม  5

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5 20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

ระดับ 2   เพ�ม  10
ระดับ 3   เพ�ม  15
ระดับ 4   เพ�ม  20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรถไฟฟา

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาด พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ส�าหรับประชาชนทั่วไป	รอบสถานีรถไฟฟา

พื้นที่รับน�้า อาคารประหยัดพลังงาน

พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะริมน�้า สถานรับเลี้ยงเดก	หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานรับเลี้ยงเดก 
หรอสถานดแลผ�สงอายุ

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

ที่จอดรถสําหรับประชาชนทั่วไป

ที่อย�อาศัยที่มีราคา
ตํ่ากว�าท�องตลาด 

 
และที่อย�อาศัยสําหรับ
ผ�อย�อาศัยเดิม

โดยรอบสถานีรถไฟฟ�า นส�งมวลชน ตามที่กําหนด นรายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและ นส�งท�ายกระทรวงนี้

พ�้นที่รับนํ้า นแปลงที่ดิน
ที่กักเกบนํ้าได�

  

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5

ระดับ 1   เพ�ม  5

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5 20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

ระดับ 2   เพ�ม  10
ระดับ 3   เพ�ม  15
ระดับ 4   เพ�ม  20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรถไฟฟา

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาด พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ส�าหรับประชาชนทั่วไป	รอบสถานีรถไฟฟา

พื้นที่รับน�้า อาคารประหยัดพลังงาน

พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะริมน�้า สถานรับเลี้ยงเดก	หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานรับเลี้ยงเดก 
หรอสถานดแลผ�สงอายุ

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

ที่จอดรถสําหรับประชาชนทั่วไป

ที่อย�อาศัยที่มีราคา
ตํ่ากว�าท�องตลาด 

 
และที่อย�อาศัยสําหรับ
ผ�อย�อาศัยเดิม

โดยรอบสถานีรถไฟฟ�า นส�งมวลชน ตามที่กําหนด นรายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและ นส�งท�ายกระทรวงนี้

พ�้นที่รับนํ้า นแปลงที่ดิน
ที่กักเกบนํ้าได�

  

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5

ระดับ 1   เพ�ม  5

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5 20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

ระดับ 2   เพ�ม  10
ระดับ 3   เพ�ม  15
ระดับ 4   เพ�ม  20

นโยบาย มาตรการ และวธีดําเนินการเพ่อป ิบัติตาม
วัตถุประสงค�ของ ังเมองรวม

 เพือ หการบังคับ ช ังเมืองเปน ปอยางมปีระสทิธิภาพ จงมกีารกาหนดมาตรการและ 
วิธีการดาเนินงานเพิมเติม ดังนี 

1. ปรับปรุงมาตรการเดิม
 •  มาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) 
  เปนมาตรการสงเสริม   โดยการ หสิทธิประโยชนแก ูทีเปน
เจา อง ูครอบครอง หรือ ูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือทีดิน อง ูอืน ง ดดาเนินการ 
ปตามนโยบายทีกาหนด โดย หเพิมพืนทีอาคาร ด มเกินรอยละ  องพืนทีอาคารตาม

อัตราสวนพืนทีอาคารรวมตอพืนทีดิน องการ ชประโยชนทีดิน 

  งัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ ศ   กาหนด หเพมิอตัราสวนพนืทีอาคารรวม
ตอพืนทีดิน
  การจดั หมีหรอืพฒันาเพอืเปนทีอยูอาศยัทีมีราคาตากวาทองตลาด หรอื ูอยูอาศยัเดมิ 
  ภาย นพืนทีโครงการ
  การจัด หมีพืนทีเพือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะ
  การจัด หมีทีจอดรถยนตบริเวณโดยรอบสถานีรถ ฟฟา นสงมวลชน
  การจัด หมีพืนทีรับนาเพือการปองกันและแก ปญหานาทวม
  การกอสรางอาคารประหยัดพลังงาน
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FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรถไฟฟา

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาด พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ส�าหรับประชาชนทั่วไป	รอบสถานีรถไฟฟา

พื้นที่รับน�้า อาคารประหยัดพลังงาน

พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะริมน�้า สถานรับเลี้ยงเดก	หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานรับเลี้ยงเดก 
หรอสถานดแลผ�สงอายุ

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

ที่จอดรถสําหรับประชาชนทั่วไป

ที่อย�อาศัยที่มีราคา
ตํ่ากว�าท�องตลาด 

 
และที่อย�อาศัยสําหรับ
ผ�อย�อาศัยเดิม

โดยรอบสถานีรถไฟฟ�า นส�งมวลชน ตามที่กําหนด นรายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและ นส�งท�ายกระทรวงนี้

พ�้นที่รับนํ้า นแปลงที่ดิน
ที่กักเกบนํ้าได�

  

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5

ระดับ 1   เพ�ม  5

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5 20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

ระดับ 2   เพ�ม  10
ระดับ 3   เพ�ม  15
ระดับ 4   เพ�ม  20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรถไฟฟา

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาด พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ส�าหรับประชาชนทั่วไป	รอบสถานีรถไฟฟา

พื้นที่รับน�้า อาคารประหยัดพลังงาน

พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะริมน�้า สถานรับเลี้ยงเดก	หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานรับเลี้ยงเดก 
หรอสถานดแลผ�สงอายุ

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

ที่จอดรถสําหรับประชาชนทั่วไป

ที่อย�อาศัยที่มีราคา
ตํ่ากว�าท�องตลาด 

 
และที่อย�อาศัยสําหรับ
ผ�อย�อาศัยเดิม

โดยรอบสถานีรถไฟฟ�า นส�งมวลชน ตามที่กําหนด นรายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและ นส�งท�ายกระทรวงนี้

พ�้นที่รับนํ้า นแปลงที่ดิน
ที่กักเกบนํ้าได�

  

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5

ระดับ 1   เพ�ม  5

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5 20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

ระดับ 2   เพ�ม  10
ระดับ 3   เพ�ม  15
ระดับ 4   เพ�ม  20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรถไฟฟา

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาด พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ส�าหรับประชาชนทั่วไป	รอบสถานีรถไฟฟา

พื้นที่รับน�้า อาคารประหยัดพลังงาน

พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ	หรือสวนสาธารณะริมน�้า สถานรับเลี้ยงเดก	หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานรับเลี้ยงเดก 
หรอสถานดแลผ�สงอายุ

FAR
Bonus

FAR
Bonus

FAR
Bonus

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

พ�้นที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ 
หรอสวนสาธารณะร�มนํ้า

  

ที่จอดรถสําหรับประชาชนทั่วไป

ที่อย�อาศัยที่มีราคา
ตํ่ากว�าท�องตลาด 

 
และที่อย�อาศัยสําหรับ
ผ�อย�อาศัยเดิม

โดยรอบสถานีรถไฟฟ�า นส�งมวลชน ตามที่กําหนด นรายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและ นส�งท�ายกระทรวงนี้

พ�้นที่รับนํ้า นแปลงที่ดิน
ที่กักเกบนํ้าได�

  

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5

ระดับ 1   เพ�ม  5

 1 ตร.ม.  50 ตร.ม.
  เพ�ม  5 20

FAR
Bonus

FAR
Bonus

ระดับ 2   เพ�ม  10
ระดับ 3   เพ�ม  15
ระดับ 4   เพ�ม  20

 ราง ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ ศ   กาหนด หเพิมอัตราสวนพืนทีอาคารรวม
ตอพืนทีดิน เพิมเติม
  การจัด หมีพืนทีเพือประโยชน นการสัญจรบริเวณเปลียนถายการสัญจร องระบบ 
  รถ ฟฟา นสงมวลชน
  การจดั หมพืีนทีวางเพือประโยชนสาธารณะหรอืสวนสาธารณะรมิแมนา ลาคลอง หรอื 
  แหลงนาสาธารณะ
  การจัด หมีพืนทีสาหรับ ชเปนสถานรับเลียงเดกหรือสถานดูแล ูสูงอายุ นเวลา 
  กลางวัน
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2. เพิ่มมาตรการใหม่
 •  โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Planned Unit Development หรือ PUD)
  เปนมาตรการ หมที หโครงการพัฒนา นาด หญ    
หรือ  สามารถปรับเปลียนอัตราสวนพืนทีอาคารรวมตอพืนทีดิน  ภาย นพืนที
โครงการ โดยยังคงอัตราสวนพืนทีอาคารรวมตอพืนทีดินโดยรวมเทากับที ังเมืองรวม
กาหนด
   การ ชประโยชนทีดนิประเภททีอยูอาศยัหนาแนนนอย ย ย  ทีมีพนืทีโครงการ 
   มนอยกวา  ร
   การ ชประโยชนทีดนิประเภททีอยูอาศยัหนาแนนปานกลาง ย  ย  ทีมพีนืที 
   โครงการ มนอยกวา  ร
   การ ชประโยชนทีดินประเภททีอยูอาศัยหนาแนนมาก ย ย  หรือ 
   พาณิชยกรรม พ พ  ทีมีพืนทีโครงการ มนอยกวา  ร

ข้อก�าหนดพัฒนาขนาดใหญ่ (Planned Unit Development หรือ PUD)

ย 1 ย 2 ย ย ย ย

พ พ พ พ พ พ

ย ย ย ย 10 ย 11 ย 12 ย 1 ย 1 ย 1

ปรับขนได�  ระดับ
ปรับขน

สูงสุดได�ถง ย 1

ปรับขนได� 1 ระดับ แต�ไม�เกิน พ

หมายเหตุ   ย 1   ย 1   ย 1   สามารถก หนดให�มีค�า  สูงสุดได�ไม�เกิน 1  เท�า ของค�า  ท่ีก หนดไว�เดิม

หมายเหตุ  พ  และ พ  สามารถก หนดให�มีค�า  สูงสุดได�ไม�เกิน 1  เท�า ของค�า  ท่ีก หนดไว�เดิม

พนท่ี 100 ไร�ขนไป

พนท่ี 20 ไร�ขนไป

พนท่ี 0 ไร�ขนไป พนท่ี 20 ไร�ขนไป
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 •  การโอนสิทธิการพัฒนา

  เปนมาตรการสงเสริม   เพือ หเจา อง ูครอบครอง หรือ ูมี
สทิธกิอสรางอาคารเหนอืทีดนิ อง ูอนื ชประโยชนทีดนิตามแ น งักาหนดการ ชประโยชน
ทีดนิ อง งัเมืองรวม ดเตมตามศกัยภาพดานทีตงัและโครงสรางพนื านดานการคมนาคม
นสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ องบริเวณการ ชประโยชนทีดินประเภทนัน  

และเปนมาตรการสรางความเปนธรรม   เพือ หการชดเชยเยียวยา
แกเจา อง ูครอบครอง หรือ ูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือทีดิน อง ูอืนที ดรับ ลกระทบ
จากการ ชบังคับ ังเมืองรวมหรือก หมายทีเกียว องอืน  หตอง ชประโยชนทีดินตากวา
ศักยภาพ 

 ตัวอยางเชน
  การโอนสิทธิการพัฒนาจากพืนทีเพือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะ 
  ตามมาตรการเพิมอัตราสวนพืนทีอาคารรวมตอพืนทีดิน   ปยังพืนท ี
  สวนสาธารณะทีสราง น หม องกรุงเทพมหานคร

มาตรการเพมอัตราส่วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
(FAR Bonus) อาคารอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

พื้นที่ส่งเสริม

พื้นที่สวนสาธารณะ
(Public Park)

การโอนสิทธิการพัฒนา
(Transfer of Development Right)

FAR
Bonus

TDR

TDRTDR

TDR

แปลงขายสิทธิ

แปลง ื้อสิทธิ

มาตรการเพมอัตราส่วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
(FAR Bonus) อาคารอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

พื้นที่ส่งเสริม

พื้นที่สวนสาธารณะ
(Public Park)

การโอนสิทธิการพัฒนา
(Transfer of Development Right)

FAR
Bonus

TDR

TDRTDR

TDR

แปลงขายสิทธิ

แปลง ื้อสิทธิ
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  การโอนสทิธกิารพัฒนาจากพืนทีสวนสาธารณะ องกรงุเทพมหานคร ปยังแปลงทีดนิ 
  ทีอยูภาย นระยะ  เมตร รอบสถานรีถ ฟฟา นสงมวลชน นบรเิวณทีดนิประเภท  
  พ  หรือ ปยังแปลงทีดิน นบริเวณทีดินประเภท พ  หรือทีดินประเภท พ

  การโอนสทิธกิารพัฒนาจากพืนทีอาคารอนรัุก  ปยังพืนทีอาคารทีสามารถพัฒนา ด

มาตรการเพมอัตราส่วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
(FAR Bonus) อาคารอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

พื้นที่ส่งเสริม

พื้นที่สวนสาธารณะ
(Public Park)

การโอนสิทธิการพัฒนา
(Transfer of Development Right)

FAR
Bonus

TDR

TDRTDR

TDR

แปลงขายสิทธิ

แปลง ื้อสิทธิ

อ 1

อตสาหกรรม

พื้นที่ส่งเสริม

พาณิชยกรรม

ย 1

พ

ย

ก 1

ที่อยู่อาศัย 
หนาแน่นน้อย

ที่อยู่อาศัย 
หนาแน่นปานกลาง

เกษตรกรรม
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 •  การส่งเสริมการพัฒนาโดยรอบพื้นที่สถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง
  กาหนดเงอืน นาดกจิการทีตงัอยูริมถนนทีมีเ ตทาง มนอยกวา    

 และ  เมตร หรืออยู นระยะ   และ  เมตร โดยรอบสถานี
รถ ฟฟา นสงมวลชน หรือระยะ  เมตร โดยรอบสถานีรวมหรืออยู นระยะ 

 เมตร โดยรอบทาเรือสาธารณะริม งแมนาเจาพระยา เพือ หตอบสนองกับ
วิถีชีวิตและสงเสริมเศร กิจ นพืนที

ท�าเรอ
รัศมี 250 เมตร
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 •  การลดหย่อนจ�านวนที่จอดรถยนต์
  การลดหยอนจานวนทีจอดรถยนต
ตาม อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือง 
ควบคุมอาคารลงรอยละ  สาหรับอาคาร
ทีตังอยู นระยะ  เมตร โดยรอบสถานี
รถ ฟฟา นสงมวลชน หรือ  เมตร 
โดยรอบสถานรีถ ฟฟา นสงมวลชนสถานรีวม  

 สถานี ดแก สถานีสนามกี าแหงชาติ  
สถานีสยาม สถานีชิดลม สถานีเพลินจิต  
สถานีราชดาริ สถานีสามยาน สถานีสีลม 
สถานศีาลาแดง สถานลีมุพนิ ีสถานชีองนนทรี  
และสถานีสุรศักดิ

ถนนนราธิวาสราชนคร�นทร�

ถนนสีลม

ถนนสุรวงศ�
ถนนสุรวงศ�

ถน
นร

าช
ปร

าร
ภ

ถน
นว

�ทย
ุ

ถน
นพ

ญ
าไ

ท

ถน
นบ

รร
ทัด

ทอ
ง

ถนนสี่พระยา

ถนนสารสินถนนสารสิน

ถนนพระรามที่ 4

ถนนพระรามที่ 4

ถนนพระรามที่ 4

ถนนเพชรบุร�

ถนนเพชรบุร�

เขตปทุมวัน

เขตบางรัก

เขตสาทร

ถนนเพลินจ�ต

ถน
นพ

ญ
าไ

ท

ถนนเพลินจ�ต
ถนนเพลินจ�ต

ถน
นร

าช
ดํา

ร�

สถานีสนามกี าแห�งชาติ
สถานี รัศมี 500 เมตร

สถานีชิดลม
สถานี รัศมี 500 เมตร สถานีเพลินจต

สถานี รัศมี 500 เมตร

สถานีราชดําร
สถานี รัศมี 500 เมตร

สถานีสามย�าน
สถานี รัศมี 500 เมตร

สถานีลุมพ�นี
สถานี รัศมี 500 เมตร

สถานีช�องนนทร
สถานี รัศมี 500 เมตร

สถานีสุรศักดิ
สถานี รัศมี 500 เมตร

สถานีสยาม
สถานีร�วม รัศมี 800 เมตร

สถานีสีลม

สถานีศาลาแดง
สถานีร�วม รัศมี 800 เมตร
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การจัดประชุมเพ่อรับ งข�อคิดเห็นประชาชนต�อร�าง ังเมองรวม
กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครังที่ 
 นป  สานักการวาง ังและพัฒนาเมือง ดดาเนินการจัดประชุมเพือเพือรับฟง อคิดเหนประชาชน
ตอราง ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครังที  เพือนา อคิดเหน ปปรับปรุงราง ังเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร  โดยแบงเปนการประชุมประชาชนสัญจรตามกลุมเ ต การประชุมกลุม ูประกอบการ 
รายสา า และการประชุมประชาชนทัว ป รวมทังสิน  ครัง รวม ูทีมารวมงานทังหมด  คน

 การประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต จานวน  ครัง ครังละ มนอยกวา  คน แบงเปน  
กลุมกรงุเทพเหนอื กลุมกรงุเทพกลาง กลุมกรงุเทพ ต กลุมกรงุธนเหนอื กลุมกรงุเทพตะวนัออก และกลุมกรงุธน ต 
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 การประชุมกลุม่ผูป้ระกอบการรายสาขา จานวน   ครงั ครงัละ มนอยกวา   คน ประกอบดวย กลุมทีอยูอาศยั 
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุมอุตสาหกรรม คลังสินคา และโลจิสติกส กลุมอนุรัก ศิลปวัฒนธรรม
และสงเสริมการทองเทียว กลุมพาณิชยกรรม การคาและบริการ และนวัตกรรม กลุมเก ตรกรรมและ 
สิงแวดลอม กลุมคมนาคมและ นสง กลุมโครงสรางพืน าน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และกลุม
จังหวัดปริมณ ล
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 การประชุมประชาชนทั่วไป จานวน  ครัง จานวนมากกวา  คน วันศุกรที  พ ภาคม  
อาคารกี าเวสน  ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร ทย ญีปุน
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การประชาสัมพันธ�เชิ ชวนประชาชนตรวจดูร�างแ น ัง
และร�วมแสดงความคิดเห็นต�อร�าง ังเมองรวม
กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานคร โดยสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง ดประชาสัมพันธเชิญชวน ห
ประชาชน นทุกภาคสวนรวมตรวจดูรางแ น ัง และแสดงความคิดเหน านชองทางตาง  
ดังนี

 •  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใบปลิว และเอกสารอื่นๆ  

 • สื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เช่น ป้ายโฆษณาบนรถประจ�าทาง และรถกระจายเสียง  

3 2     



 •  สื่อโฆษณาผ่านป้ายดิจิทัล (Street LED)  

 •  เว็บไซต์

 •  การติดประกาศเชิญชวนในสถานท่ี
ราชการ

 • สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์

 • สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook)
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ส�านักการวางผังและ
พฒันาเมืองหวงัเป็นอย่างยิงว่า	
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี	 	 จะเป็น
ผัง เ มืองรวมที่ เป ็นผลจาก 
ความร ่วมแรงร ่ วม ใจจาก
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ	 
ทุกภาคส่วน	เพื่อให้ผงัเมืองรวม 	 
ฉบับน้ี	 เป็นราก านของการ
พัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง
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การวางผังและพั นาเมืองจะต�องมี �อมลเมือง นด�านต�าง  เพ�่อ ช�
ประกอบการตัดสิน จ ทั้งด�านสาธารณปโภค ด�านการเดินทาง ปร�มาณ

ยะมล อย จํานวนพ�้นที่สีเ �ยว การ ช�ประโยชน�ที่ดิน รวมถงการกําหนด
เ ตแนวกรุงเทพมหานคร จงจะสามารถวางผงัเมอืงได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล�องกับการเติบโต องเมือง 

สะสมข�อมูลเมือง
สร�างราก านเมองมั่นคง

2



ระบบ า าร ปโ ค

ระบบนําประปา
การประปานครหลวง เปนหนวยงานที

หบรกิารนาประปา นพืนทีกรงุเทพ  จงัหวัด
สมุทรปราการ และนนทบุร ีครอบคลมุพนืที
ประมาณ  ตารางกโิลเมตร การประปา
นครหลวงสามารถ หบริการนาประปา 
นพนืที ดประมาณ  ตารางกโิลเมตร 
โดยมีกาลงัการ ลติอยูที  ลานลกูบาศก
เมตรตอวัน อมูลป 
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จำนวนผูใชไฟฟาในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ทีอยูอาศัย  ราย
กิจการ นาดเลก  ราย
กิจการ นาดกลาง  ราย
กิจการ นาด หญ  ราย
กิจการเ พาะอยาง  ราย
องคกรที มแสวงหาก ร  ราย
ฟฟาชั�วคราว  ราย

ยานยนต ฟฟา  ราย

ระบบกระแสไ า
การ ฟฟานครหลวงเปน ู หบริการ 

กระแส ฟฟา นพนืทีกรงุเทพ  สมทุรปราการ 
และนนทบุรี ครอบคลุมพืนทีประมาณ 

 ตารางกิโลเมตร โดยปจจุบันมี ู ช
ฟฟา จานวน  ราย จานวน

หนวยจาหนายรวม ฟสาธารณะ จานวน 
 ลานหนวย
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โครง า คมนาคม

กายภาพถนนในกรุงเทพมหานคร
ถนน นกรุงเทพมหานครอยู นความรับ ิดชอบ อง  หนวยงาน ดแก สานัก 

การโยธา กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
โดยกรุงเทพมหานคร ดกาหนดมาตร านเชิงพืนที องถนน แบงเปน  รูปแบบ คือ  
ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายยอย 

จานวน นนในกรุงเทพ าน ร

ที่มา  ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชน ท

ร เ ท
วา กวาง นน 

 เ ร
จานวน 

า
วา าว 
เ ร

พื้นที่ นน 
ารางเ ร

ถนนสายประธาน

ถนนสายหลัก

ถนนสายรอง

ถนนสายยอย

ทางยกระดับ

รว 639 1,770,829.15 60,137,320.68
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กลุมเขต
การวางผังที่

1
กลุมเขต

การวางผังที่

5

กลุมเขต
การวางผังที่

6

กลุมเขต
การวางผังที่

2

กลุมเขต
การวางผังที่

3

กลุมเขต
การวางผังที่

4

จานวนรู นนใน ก ุ เ

ก ุ
นน า
ร าน
า

นน า ก
า

นน า ร ง
า

นน า
า

ทาง กร  
า

วา าว 
เ ร

พื้นที่ นน พื้นที่ 
ใน ก ุ เ

ารางเ ร

กลุมเ ตการวาง ังที  
พืนทีอนุรัก ศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมการทองเทียว 

รอยละ 

กลุมเ ตการวาง ังที   
พืนทีศูนยกลางธุรกิจและ 
พาณิชยกรรม

รอยละ 

กลุมเ ตการวาง ังที   
พืนทีอยูอาศัย รอยละ 

กลุมเ ตการวาง ังที   
พืนทีอยูอาศัยชานเมืองและ
เก ตรกรรม งตะวันออก

รอยละ 

กลุมเ ตการวาง ังที   
พืนทีอยูอาศัยชานเมือง และ
เก ตรกรรม งตะวันตกตอนบน

รอยละ 

กลุมเ ตการวาง ังที   
พืนทีอยูอาศัยชานเมืองและ
เก ตรกรรม งตะวันตกตอนลาง

รอยละ 
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การใช�บรการรถไ า
ขนส�งมวลชน 

ปจจุบัน นกรุงเทพ  มีรถ ฟฟา นสง
มวลชน หบริการ  ระบบ ดแก รถ ฟฟา
ระบบ นส งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
รถ ฟฟา  รถ ฟฟามหานคร รถ ฟฟา 

 และรถ ฟฟาเชือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ รถ ฟฟา  โดยมีจานวน 
ูโดยสารเพิมมาก นทุกป
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300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
2556

รถไฟฟา BTS รถไฟฟา MRT รถไฟฟา ARL

2557 2558 2559 2560

านี  ทีมีจานวน ู ชบริการมาก
ทีสุด  ลาดับแรก นป  คือ สถานี
สยาม จานวน  เทียว คน สถานี
อโศก จานวน  เทียว คน สถานี
หมอชิต จานวน  เทียว คน  
สถานีอนุสาวรี ย  ชั ยสมรภู มิ  จานวน 

 เทียว คน และสถานีศาลาแดง 
จานวน  เทียว คน

จานวนผู ารร ไฟฟา น ง ว ชน  

านี  ทีมีจานวน ู ชบริการมาก
ทีสุด  ลาดับแรก นป  คือ สถานี
สุ ุมวิท  เทียว คน สถานี
พระราม  จานวน  เทียว คน 
สถานเีพชรบุร ีจานวน  เทียว คน 
สถานสีลีม จานวน  เทียว คน และ 
สถานสีวนจตจุกัร จานวน  เทียว คน 
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ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

บางแค

หนองแขม

บางบอน

บางขุนเทียน
ทุงครุ

ราษฎรบูรณะ

จอมทอง

ธนบุรี
คลองสานภาษีเจริญ

บางนา

ประเวศ

ลาดกระบัง

หนองจอก

คลองสามวา

สายไหม

ดอนเมือง

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ สัญลักษณแผนที่
ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน)

55.24-100.00

100.01-200.00

200.01-300.00

มากกวา 300

หลักสี่

จตุจักร
บางซื่อ

ดุสิต

พระนคร

พญาไท

ราชเทวี

ปทุมวัน

สาทร
บางรัก

สัมพันธวงศ
ปอมปราบฯ

ยานนาวา
บางคอแหลม

ดินแดง

บางเขน

ลาดพราว
คันนายาว

บึงกุม

บางกะป สะพานสูง
วังทองหลาง

หวยขวาง

วัฒนา
คลองเตย

พระโขนง

สวนหลวง

มีนบุรี

บางกอกนอย

บางพลัด

บางกอกใหญ

การจัดการ ะมล อ ป  
นปงบประมาณ  กรงุเทพมหานคร

จั ด เ กบ ย ะมู ล อ ย จ านวน ทั งหมด 
 ตนั ป หรือ  ตนั วัน  

โดยเ ตทีมีการจัดเกบมูล อย ด  เกิน
กวา  ตัน ป ดแก 

 เ จ ุจกร  ตัน ป  
เ ลีย  ตัน วัน 

 เ างก   ตัน ป  
เ ลีย  ตัน วัน

 เ าง นุเที น  ตนั ป  
เ ลีย  ตัน วัน

 เ างเ น  ตัน ป 
เ ลีย  ตัน วัน 

 เ ทุ วน  ตัน ป  
เ ลีย  ตัน วัน

 เ งเ   ตัน ป 
เ ลีย  ตัน วัน 

 เ า กร ง  ตัน ป 
เ ลีย  ตัน วัน 

 เ ร เว   ตัน ป 
เ ลีย  ตัน วัน 

ร า ู ที่จ เก ใน เ

 เ น ง  ตัน ป 
เ ลีย  ตัน วัน 

 เ ว นา  ตัน ป  
เ ลีย  ตัน วัน

 เ าง   ตัน ป 
เ ลีย  ตัน วัน 
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ป   การกาจัด ยะมูล อย
องกรุงเทพมหานคร มีการจาแนกการ

กาจัด ยะมูล อยเปน  ประเภท คือ  
 การ งก  รอยละ   ใชเ าเผา  

รอยละ   การ กทา ุ  รอยละ   

การกำจ ู งกรุงเทพ าน ร  

การ งกลบ การ ชเตาเ าการหมักท ปุย

ง ร ก ู งกรุงเทพ าน ร
ง ร า  

ประเภทเ าสูกระบวนการ ลิต หม ประเภท งกลบ

ร เ ท
งก ร เ ท

กทำ ุ

ร เ ทเ า ู
กร วนการผ ใ

ประเภทหมักท ปุย

ที่มา  กลุ่มงานวิจัยและพั นา ส�านักงานจัดการมูล อยและสิ่งป ิกูล ส�านักสิ่งแวดล้อม

โดยมีสถานี นถาย ยะมูล อย ศูนยกาจัด 
มลู อย จานวน  แหง คอื ออนนชุ สาย หม 
และหนองแ มและสถานทีกาจดั ยะมูล อย
เ พาะมูล อยทีนา ป งกลบ จานวน  แหง 
คอื จงัหวดันครป ม และจงัหวดั ะเชิงเทรา
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โครงการ ก า �ารวจ ก�าหนดแนวเ
กรุงเทพมหานคร ระ ะที่  

สืบเนืองจากแนวแบงเ ตการปกครอง
ระหวางกรงุเทพมหานครกบัจงัหวดั างเคยีง 
นบางพืนที มมีแนวเ ตการปกครองหรือ
ตาแหนงพกิดัอางอิงทางภมิูศาสตรทีชัดเจน 
ทา หเกดิปญหาดานการบรหิารงานปกครอง
อง ูป ิบัติงาน นพืนทีและการ หบริการ

แกประชาชน 
การตรวจสอบและการกาหนดแนวเ ต 

จาเปนตอง ช อมูลรายละเอียดแปลงทีดิน  
แ นทีตนราง แ นทีสาเนาคูรงัวดั การตรวจสอบ 
กรรมสิทธิแปลงทีดิน องสานักงานทีดิน 
นพืนทีทีเกียว อง หรือเอกสารหลัก าน
ทางราชการตาง  ทีประกาศ ว นเรืองที
เกียวกับการกาหนดแนวเ ตการปกครอง
มาประกอบ ช ควบคูพรอม ปกบัการสารวจ
รังวัดตาแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรด วย 
เครืองมืออุปกรณการสารวจ บุคลากรทีมี
ความเชยีวชาญชานาญงานเ พาะดาน และ
วิธีการ ันตอนการสารวจทีมีความละเอียด
ถูกตองเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

เมือดาเนินโครงการครบรอบทัง
กรงุเทพมหานครแลวสามารถนามาคานวณ
หาพืนทีทีถูกตอง องกรุงเทพมหานคร ด  
นการดาเนินงานสามารถแก ปญหาการ
ทับ อน หรอืรกุลา ามแนวเ ตการปกครอง 
ระหวางจังหวัด แกปญหา นการจดัเกบภา ี  
การบรหิารการจดัการเกยีวกบัสาธารณปูโภค  
สาธารณปูการ และการบรหิารงานการปกครอง  
พรอมทังยังสรางความชัดเจน หแกประชาชน 
และหนวยงานทีเกยีว อง นแนวพนืทีโครงการ  
และมีความชัดเจน นเรืองการ ชแ นทีทีมี
มาตร านสากลและคาพิกัดทางภูมิศาสตร
เดียวกัน 

ที านมาสานกัการวาง งัและพฒันาเมอืง 
ดดาเนนิการศก า สารวจ กาหนดแนวเ ต 
กรุงเทพมหานครทังสิน  ระยะ และอยู
ระหวางการเตรียมดาเนินการ นระยะที  
โดยมีรายละเอียด ดังนี
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ร ท่ี    นพืนทีเ ต
บางนา กรุงเทพมหานคร กับอาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ร ท่ี    นพืนทีเ ต 
รา รบูรณะ และเ ตทุงคร ุกรงุเทพมหานครกบั 
อาเภอพระประแดง และอาเภอพระสมุทรเจดยี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ร ท่ี    นพืนทีเ ต
บาง ุนเทียน กรุงเทพมหานคร กับอาเภอ
พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ และ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

ร ท่ี    นพืนทีเ ต
บาง ุนเทียน กรุงเทพมหานคร กับอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

ร ท่ี    นพืนทีเ ต
บาง นุเทียน เ ตบางบอน กรงุเทพมหานคร  
กบัอาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอกระทุมแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 

สามารถอางอิงคาพิกัดทีมีความแมนยา
ถูกตอง นการแสดงแนวเ ตการปกครอง 
และจัดทาแนวแบงเ ตการปกครองพรอม
ตาแหนงทางภูมิศาสตรและแ นทีประกอบ
รายละเอียดประกอบการพจิารณาดาเนนิการ 
ตรวจสอบ นเรอืงแนวเ ตการปกครอง ทังยัง 
สอดคลองกับหนังสือกระทรวงมหาด ทย ที 
มท    ว  ลงวนัที   พ ศจกิายน   
เรือง ัก อมแนวทางการสารวจตรวจสอบ 
และกาหนดเ ตทองทีการปกครอง ที ด 
กาหนดแนวทาง นการดาเนนิงาน นเรอืงนี ว  
นอกจากนียังสามารถนา ปปรับปรุงพัฒนา 
แ นที านเ ชิ ง เล กรุ ง เทพมหานคร 
มาตราสวน    งเปนแ นทีหลกั อง
กรุงเทพมหานคร หมีความถูกตอง ชัดเจน

ร ที ่    นพนืทีเ ตหนองแ ม 
กรุงเทพมหานคร กับอาเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร และอาเภอสามพราน 
จังหวัดนครป ม 

ร ที ่    นพนืทีเ ตทววีฒันา 
เ ตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร กับอาเภอ 
สามพราน อาเภอพทุธมณ ล จงัหวดันครป ม  
และอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ร ท่ี    นพืนทีเ ต
กรงุเทพมหานครกบัจงัหวดันนทบุร ีจงัหวดั
ปทุมธานี จังหวัด ะเชิงเทรา และจังหวัด
สมุทรปราการ รวมระยะทาง  กิโลเมตร 
งจะครบรอบกรุงเทพมหานคร นระยะนี 

การดาเนินงาน ด นา เทคโนโล ยี 
เครืองมืออุปกรณการสารวจทีทันสมัย 
มา ช นการสารวจและกาหนดแนวเ ต
การปกครอง ง ลการดาเนินงานมี 
ความชัดเจนถูกตองเปนมาตร านสากล 
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โรงแรม นกรุงเทพมหานคร ป 

 รง ร ร เ ท  โรงแรมที ห
บริการหองพัก หองอาหารหรือสถานที
สาหรับบริการอาหารหรือสถานทีสาหรับ
ประกอบอาหาร สถานบริการตามก หมาย
วาดวยสถานบรกิาร และหองประชุมสมัมนา 
จานวน  โรงแรม

เมือเปรียบเทียบจานวนโรงแรมและ
จานวนหองพักจาแนกตามกลุมเ ตวาง ัง 
พบวา

ก ุ เ วางผงที่  พืนทีอนุรัก  
ศลิปวฒันธรรมและสงเสรมิการทองเทียว มี
จานวนโรงแรมประเภท  มากทีสุด จานวน 

 โรงแรม รองลงมา เปนโรงแรมประเภท   
จานวน  โรงแรม โรงแรมประเภท  
จานวน  โรงแรม และโรงแรมประเภท  
จานวน  โรงแรม ตามลาดับ

โรงแรม นกรุงเทพมหานคร ป   
ทังทีมี บอนญุาตและ มมี บอนญุาตประกอบ 
ธุรกิจโรงแรมมีจานวนทังสิน  รง ร  

แบงเปนโรงแรมทีมี บอนุญาตมีจานวน  
 โรงแรม โรงแรมที มมี บอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมมีจานวน  โรงแรม 
โดยแบงเปน  ประเภท ดังนี 

 รง ร ร เ ท  โรงแรมที ห
บริการเ พาะหองพัก จานวน  โรงแรม

 รง ร ร เ ท  โรงแรมที ห
บริการหองพักและหองอาหารหรือสถานที 
สาหรับบริการอาหารหรือสถานทีสาหรับ
ประกอบอาหาร จานวน  โรงแรม 

  รง ร ร เ ท  โรงแรมที หบรกิาร 
หองพัก หองอาหารหรือสถานทีสาหรับ
บริการอาหารหรือสถานทีสาหรับประกอบ
อาหาร และสถานบริการตามก หมายวาดวย 
สถานบรกิารหรอืหองประชุมสมัมนา จานวน 

 โรงแรม 

นสวน องจานวนหองพัก พบวา 
โรงแรมประเภท  มจีานวนหองพกัมากทีสดุ 
จานวน  หอง รองลงมา เปนโรงแรม
ประเภท  มีจานวนหองพัก  หอง 
โรงแรมประเภท  จานวน  หอง และ 
โรงแรมประเภท  มจีานวน หองพกั  หอง  
ตามลาดับ

ก ุ เ วางผงท่ี  พืนทีศูนยกลาง
ธุรกิจและพาณิชยกรรม มีจานวนโรงแรม
ประเภท  มากทีสุด จานวน  โรงแรม 
รองลงมา เปนโรงแรมประเภท  จานวน 

 โรงแรม และโรงแรมประเภท  และ  
จานวน  โรงแรม ตามลาดับ

นสวน องจานวนหองพัก พบวา 
โรงแรมประเภท  มีจานวนหองพักมาก
ทีสุด จานวน  หอง รองลงมา 
เปนโรงแรมประเภท  มีจานวนหองพัก  

 หอง โรงแรมประเภท  จานวน  
 หอง และโรงแรมประเภท   

มีจานวน หองพัก  หอง ตามลาดับ
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ก ุ เ วางผงที ่  พนืทีอยูอาศยั มีโรงแรม 
ประเภท  มากทีสุดจานวน  โรงแรม  
รองลงมา เปนโรงแรมประเภท  จานวน 

 โรงแรม โรงแรมประเภท  จานวน  
 โรงแรม และโรงแรมประเภท  จานวน 

 โรงแรม ตามลาดับ
นสวน องจานวนหองพัก พบวา  

โรงแรมประเภท  มจีานวนหองพกัมากทีสดุ  
จานวน  หอง รองลงมา เปนโรงแรม 
ประเภท  มีจานวนหองพัก  หอง 
โรงแรมประเภท  จานวน  หอง และ
โรงแรมประเภท  มจีานวน หองพกั  หอง  
ตามลาดับ

ก ุ เ วางผงที่  พืนทีอยูอาศัย
ชานเมืองและเก ตรกรรม งตะวันออก 
มีโรงแรมประเภท  มากทีสุดจานวน  
 โรงแรม รองลงมา เปนโรงแรมประเภท  

มีจานวน  โรงแรม และประเภท  จานวน 
 โรงแรม ตามลาดับ
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นสวน องจานวนหองพัก พบวา 
โรงแรมประเภท  มจีานวนหองพกัมากทีสดุ 
จานวน  หอง รองลงมาเปนโรงแรม
ประเภท  มีจานวนหองพัก  หอง และ
โรงแรมประเภท  มีจานวนหองพกั  หอง  
ตามลาดับ

จานวน รง ร จา นก า ร เ ท ง

รง ร ทัง  ประเภท ตามรายเ ต พบวา 
รง ร ร เ ท  มีมากทีสุด นเ ต

พระนคร จานวน  โรงแรม รองลงมา  
 ลาดับ ดแก เ ตราชเทวี  โรงแรม 

เ ตปอมปราบศัตรูพาย จานวน  โรงแรม 
และเ ตสาทร จานวน  โรงแรม ตามลาดับ

รง ร ร เ ท  มีมากทีสุด น 
เ ตวัฒนา จานวน  โรงแรม รองลงมา  
 ลาดบั ดแก เ ตราชเทว ีจานวน  โรงแรม  

เ ตคลองเตย จานวน  โรงแรม และ 
เ ตพระนคร จานวน  โรงแรม ตามลาดบั

รง ร ร เ ท  มีมากทีสุด นเ ต
ปทุมวัน จานวน  โรงแรม รองลงมา  
 ลาดบั ดแก เ ตวฒันา จานวน  โรงแรม  

นสวน องจานวนหองพัก พบวา 
โรงแรมประเภท  มจีานวนหองพกัมากทีสดุ 
จานวน  หอง รองลงมา เปนโรงแรม
ประเภท  มีจานวนหองพัก  หอง และ
โรงแรมประเภท  จานวน  หอง ตามลาดบั 
 ก ุ เ วางผงที่  พืนทีอยูอาศัย 
ชานเมืองและเก ตรกรรม งตะวันตกตอนบน  
มีโรงแรมประเภท  มากทีสดุ จานวน   โรงแรม  
รองลงมาเปนโรงแรมประเภท  จานวน  
 โรงแรม ตามลาดับ

นสวน องจานวนหองพัก พบวา 
โรงแรมประเภท  มจีานวนหองพกัมากทีสดุ  
จานวน  หอง รองลงมา เปนโรงแรม
ประเภท  มีจานวนหองพัก  หอง  
ตามลาดับ

ก ุ เ วางผงที่  พืนทีอยูอาศัย 
ชานเมอืงและเก ตรกรรม งตะวนัตกตอนลาง  
มโีรงแรมประเภท   มากทีสดุ จานวน   โรงแรม  
รองลงมา เปนโรงแรมประเภท  จานวน  
 โรงแรม และ โรงแรมประเภท  จานวน 
 โรงแรม ตามลาดับ

เ ตคลองเตย จานวน  โรงแรม เ ตราชเทวี  
และเ ตหวย วาง  โรงแรม ตามลาดับ

รง ร ร เ ท  มีมากทีสุด น 
เ ตบางรัก จานวน  โรงแรม รองลงมา  
 ลาดับ ดแก เ ตปทุมวัน จานวน  
 โรงแรม เ ตคลองเตย จานวน  โรงแรม  

และเ ตราชเทวี จานวน  โรงแรม 
จานวนหองพักทังหมด องโรงแรม 

ทุกประเภททีมี บอนุญาตประกอบธุรกิจ 
โรงแรม ป  มีจานวนทังสนิ  หอง  
ประเภทโรงแรมทีมจีานวนหองพกัมากทีสดุ 
คือ โรงแรมประเภท  จานวน  หอง 
รองลงมาเปนโรงแรมประเภท  จานวน 

 หอง โรงแรมประเภท  จานวน 
 หอง และโรงแรมประเภท  จานวน 

 หอง ตามลาดับ
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านการ การคาปลีก การคา ง และการคาปลีก คา ง 
นาด ห นกรุงเทพมหานครและปรม ล

สถานประกอบการประเภทการคาปลีก 
ประเภทการคาสง และโดยเ พาะอยางยิง 
สถานประกอบการประเภทการคาปลกี คาสง 
นาด หญ เปนหนง นตัวชีวัดทีแสดงถง

ความหนาแนน องกิจกรรมทางเศร กิจ 
นพืนที และความเปนเมือง องพืนที 

จาก อมูล องกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณชิย ป  กรงุเทพมหานคร
มีสถานประกอบการประเภทการคาปลีก
จานวน  แหง เงินลงทุนมูลคาสูงถง 

 ลานบาท มีสถานประกอบการ 
ประเภทการคาสง จานวน  แหง  
เงินลงทุน  ลานบาท และมี
สถานประกอบการประเภทการปลีก คาสง
นาด หญ จานวน  แหง

ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

บางแค

หนองแขม

บางบอน

บางขุนเทียน
ทุงครุ

ราษฎรบูรณะ

จอมทอง

ธนบุรี
ภาษีเจริญ

บางนา

ประเวศ

ลาดกระบัง

หนองจอก

คลองสามวา

สายไหม

ดอนเมือง

พระนครศรีอยุธยา

นครนายก

ะเชิงเทรา

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร
สมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการ

นครป ม

นนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรี

ปทุมธานี

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

หลักสี่

จตุจักร
บางซื่อ

ดุสิต พญาไท

ราชเทวี
ปทุมวัน

สาทร
บางรัก

ยานนาวา

อ พระประแดง

อ พระสมุทรเจดียอ เมืองสมุทรสาคร

อ บานแพว

อ กระทุมแบน

อ สามพราน

อ นครชัยศรีอ เมืองนครป ม

อ ดอนตูม

อ บางเลนอ ก แพงแสน

อ พุทธมณ ล

อ เมืองสมุทรปราการ

อ บางพลี

อ บางเสาธง

อ บางบอ

อ ล ลูกกา

อ ธัญบุรี

อ คลองหลวง

อ เมืองปทุมธานี

อ เมืองนนทบุรี

อ ปากเกรด

อ ลาดหลุมแกว

อ ไทรนอย

อ บางบัวทอง

อ บางใหญ

อ บางกรวย

อ สามโคก

อ หนองเสือ

ดินแดง

บางเขน

ลาดพราว คันนายาว

บึงกุม

บางกะป
สะพานสูง

วังทองหลาง

หวยขวาง

วัฒนา

คลองเตย

พระโขนง

สวนหลวง

มีนบุรี

จ นวนส านประกอบการคาปลีก

นอยกวา 00 แหง 0 00 แหง

0 000 แหง 00 00 แหง

0 000 แหง มากกวา 000 แหง

1. บางพลัด
2. บางกอกนอย
3. บางกอกใหญ
4. บางคอแหลม
5. พระนคร
6. ปอมปราบศัตรูพาย
7. สัมพันธวงศ
8. คลองสาน

1
2

3

4

5 6
7

8
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สมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสาคร
สมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการ

นครป ม

นนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรี

ปทุมธานี

ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

บางแค

หนองแขม

บางบอน

บางขุนเทียน
ทุงครุ

ราษฎรบูรณะ
จอมทอง

ธนบุรี
ภาษีเจริญ

บางนา

ประเวศ

ลาดกระบัง

หนองจอก

คลองสามวา

สายไหม
ดอนเมือง

พระนครศรีอยุธยา

นครนายก

ะเชิงเทรา

สมุทรสงคราม

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

หลักสี่

จตุจักร
บางซื่อ

ดุสิต
พญาไท

ราชเทวี
ปทุมวัน

สาทร
บางรัก

ยานนาวา

อ พระประแดง

อ พระสมุทรเจดียอ เมืองสมุทรสาคร

อ บานแพว

อ กระทุมแบน

อ สามพราน

อ นครชัยศรี
อ เมืองนครป ม

อ ดอนตูม

อ บางเลนอ ก แพงแสน

อ พุทธมณ ล

อ เมืองสมุทรปราการ

อ บางพลี

อ บางเสาธง

อ บางบอ

อ ล ลูกกา

อ ธัญบุรี

อ คลองหลวง

อ เมืองปทุมธานี

อ เมืองนนทบุรี

อ ปากเกรด

อ ลาดหลุมแกว

อ ไทรนอย

อ บางบัวทอง

อ บางใหญ

อ บางกรวย

อ สามโคก

อ หนองเสือ

ดินแดง

บางเขน

ลาดพราว คันนายาว
บึงกุม

บางกะป
สะพานสูง

วังทองหลาง

หวยขวาง

วัฒนา

คลองเตย

พระโขนง

สวนหลวง

มีนบุรี

จ นวนส านประกอบการคาสง

นอยกวา 00 แหง 0 000 แหง

00 0 แหง 00 แหง

0 3 000 แหง มากกวา 3 000 แหง

1
2

3

4

5 6
7

8

1. บางพลัด
2. บางกอกนอย
3. บางกอกใหญ
4. บางคอแหลม
5. พระนคร
6. ปอมปราบศัตรูพาย
7. สัมพันธวงศ
8. คลองสาน

สมุทรสาคร

สมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการ

นครป มนครป มนครป ม

นนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรี

ปทุมธานีปทุมธานีปทุมธานี

ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

บางแค

หนองแขม

บางบอน

บางขุนเทียน
ทุงครุ

ราษฎรบูรณะ
จอมทอง

ธนบุรี
ภาษีเจริญ

บางนา

ประเวศ

ลาดกระบัง

หนองจอก
คลองสามวา

สายไหม

ดอนเมือง

พระนครศรีอยุธยา

นครนายก

ะเชิงเทรา

สมุทรสงคราม

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

หลักสี่

จตุจักร

บางซื่อ

ดุสิต
พญาไท

ราชเทวี
ปทุมวัน

สาทร
บางรัก

ยานนาวา

อ พระประแดง

อ พระสมุทรเจดีย

อ เมืองสมุทรสาคร

อ บานแพว

อ กระทุมแบน

อ สามพราน

อ นครชัยศรีอ เมืองนครป ม

อ ดอนตูม

อ บางเลนอ ก แพงแสน

อ พุทธมณ ล

อ เมืองสมุทรปราการ

อ บางพลี
อ บางเสาธง

อ บางบอ

อ ล ลูกกา

อ ธัญบุรี

อ คลองหลวง

อ เมืองปทุมธานี

อ เมืองนนทบุรี

อ ปากเกรด

อ ลาดหลุมแกว

อ ไทรนอย

อ บางบัวทอง

อ บางใหญ

อ บางกรวย

อ สามโคก

อ หนองเสือ

ดินแดง

บางเขน

ลาดพราว คันนายาว

บึงกุม

บางกะป
สะพานสูง

วังทองหลาง

หวยขวาง

วัฒนา
คลองเตย

พระโขนง

สวนหลวง

มีนบุรี

ส านประกอบการคาปลีก คาสงขนาดใหญ

แมคโคร
(Makro)

เทสโกโลตัส
(  )

บิกซี
(  )

1

2

3

4

5 6
7

8

1. บางพลัด
2. บางกอกนอย
3. บางกอกใหญ
4. บางคอแหลม
5. พระนคร
6. ปอมปราบศัตรูพาย
7. สัมพันธวงศ
8. คลองสาน
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การ หบรการ รวจ อบการ ประโ นที่ดน 
ามก กระทรวง ห บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ  

หลังจากทีมีการ ยายการกอสราง 
เส นทางรถ ฟฟา นสงมวลชนเพือ ห
ครอบคลมุพืนทีทัวกรงุเทพมหานคร สง ล ห 
การกอสรางอาคารอยูอาศยัรวม และอาคาร
นาด หญ มีจานวนมาก นอยางตอเนือง  

ทา หมีประชาชน ูประกอบการ หนวยงานตาง   

มา อรบับรกิารตรวจสอบการ ชประโยชนทีดนิ 
ตามก กระทรวง ห ชบังคับ ังเมืองรวม
กรงุเทพมหานคร พ ศ   และ อบัญญัต ิ
กรงุเทพมหานคร เพอื ชประกอบการตดัสนิ จ 
นการ ือ ายทีดิน หรือ ชเปนเอกสาร
ประกอบการยืน ออนุญาตประกอบกิจการ
จากหนวยงานตาง

 พื้นที่รา เ ที่ รวจ การใช ร ชนที่ นใน ง ร า  

นป งบประมาณ  มีการ อ 
ตรวจสอบการ ชประโยชนทีดนิ จานวนทังสนิ 

 ราย 

งเ33
ง าน4
ง า วา15

นนา าว6
จ ุจกร25
จ ท ง2

นเ ื ง8
น ง5

ุ0
่งชน12

ทวีว นา4
ทุง รุ9
น ุรี3
างก กน4
างก กใ3
างก20

าง ุนเที น12
างเ น13
าง6
าง4
าง ื่6
างนา20
าง น2
างพ4

างรก5
งกุ2
ทุ วน7
ร เว51
 รา รูพา2

พ าไท7
พร นง18
พร น ร0

า ีเจร5
ีน ุรี12
านนาวา14

ราชเทวี13
รา ร ูร3
า กร ง26
า พราว5

วงท ง าง5

ว นา36
วน วง13
พาน ูง19
พน วง0

าทร8
า ไ15
น ง7
น งจ ก14

ก ี่7
ว วาง18
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เขตประเวศ

9.59%

เขตจตุจักร

4.70%

เขตวัฒนา

6.77%

เขตคลองเตย

6.20%

เขตลาดกระบัง

4.89%

1

4

5

2

3

เ ที่ ีการ รวจ การใช ร ชนที่ น ากที่ ุ   น รก ไ  ก 

 เ ตประเวศ    ราย รอยละ  
 เ ตวัฒนา    ราย รอยละ  
 เ ตคลองเตย    ราย รอยละ  
 เ ตลาดกระบัง   ราย รอยละ  
 เ ตจตุจักร    ราย รอยละ 
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กจิการที อตรวจสอบการ ชประโยชนทีดนิ 
มีหลายประเภท เชน อาคารอยูอาศัยรวม  
การจัดสรรทีดิน โรงงาน สถานีบริการ 
นามันเชือเพลงิ โรงแรม คลงัสนิคา งกระจาย 
อยู นพืนทีตาง  องกรุงเทพมหานคร  
โดยเ พาะบริเวณ จกลางเมือง งเปน 
ศนูยกลางทางดานพาณชิยกรรมและแหลงงาน  
ทีมีอาคาร นอยางหนาแนน

กิจการทีมีการ อตรวจสอบการ ช
ประโยชนทีดินมากทีสุด นพืนทีทังหมด  

 เ ต ดแก อาคารอยูอาศัยรวม จานวน 
 ราย รอยละ  รองลงมา  

ดแก การจัดสรรทีดิน จานวน  ราย  
รอยละ  โรงแรม จานวน  ราย 
รอยละ  สถานีบริการนามันเชือเพลิง 
จานวน  ราย รอยละ  และโรงงาน 
จานวน  ราย รอยละ 

เ ตทีมีการ อตรวจสอบกิจการการ ชประโยชนทีดินเพือกอสรางอาคารอยูอาศัยรวม
มากทีสุด ดแก เ ตวัฒนา จานวน  ราย รอยละ  เ ตบางกะป จานวน  ราย 
รอยละ  เ ตพระโ นง จานวน  ราย รอยละ  เ ตหวย วาง และเ ตคลองเตย 
จานวน  ราย รอยละ  เทากัน และเ ตจตุจักร จานวน  ราย รอยละ 

0

50

100

150

200

250

2

195

135

18 21
7

51

28
3 1 1

50

6 1 1 10 2

ตลาด
อาคารอยูอาศัยรวม
จัดสรรทีดิน
อาคาร สม
พาณิชยกรรม
ส นักงาน
โรงแรม
โรงงาน
โรงพยาบาล
โรงเรียน
มัสยิด
สถานบริการน มันเชือเพลิง
สถานที ชน มันเชือเพลิง
คลังสินคา
นันทนาการอืน
อก หนด

อืน

กจการที่ รวจ การใช ร ชนที่ นใน  

า าร ู า รว

15
15

16
18

24

12

95

เ ตคลองเตย

เ ตหวย วาง

เ ตวัฒนา

เ ตพระโ นง

เ ตบางกะป

เ ตจตุจักร

เ ตอืน

หน�วย  ราย

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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เ ต ทีมีการ อตรวจสอบกิ จการ 
การ ชประโยชนทีดนิเพอืจดัสรรทีดนิมากทีสดุ  
ดแก เ ตสะพานสูง จานวน  ราย  
รอยละ  เ ตสาย หม จานวน  ราย  
รอยละ  เ ตประเวศ และเ ตลาดกระบัง  
จานวน  ราย รอยละ  เทากัน และ
เ ตทุงครุ จานวน  ราย รอยละ 

เ ตทีมีการ อตรวจสอบกิจการการ
ชประโยชนทีดินเพือก อสร างโรงแรม 

มากทีสุด ดแก เ ตวัฒนา จานวน  ราย  
รอยละ  เ ตคลองเตย จานวน  ราย  
รอยละ  เ ตคลองสามวา เ ตดอนเมือง  
และเ ตราชเทว ีจานวน  ราย รอยละ   
เทากัน และเ ตลาดกระบัง จานวน  ราย 
รอยละ 
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ั้น อนการ หบรการ รวจ อบการ ประโ นที่ดน

รับเร่อง

ตรวจสอบเอกสาร
 ส เนาเอกสารสิทธิที่ดิน 
 ส เนาบัตรประชาชน ส เนาทะเบียนบ�าน

 เจ�า องกรรมสิทธิที่ดิน หรอ องกรรมการ
 ผ�จัดการผ�มีอ นาจ นกรณีที่เปนบร� ัท
 ส เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบร� ัท
 แผนที่โดยสังเ ปบร�เวณที่ต�องการตรวจสอบ

ตรวจสอบพนที่
 การ ช�ที่ดินตามผังเมืองรวม
 แผนผังโครงการคมนาคม นส�ง กรณีจ เปน

 ต�องตรวจสอบพ�้นที่จร�ง เจ�าหน�าที่จะนัดเจ�า อง
 กรรมสิทธิที่ดินเ �าตรวจสอบตามวันเวลา
 ที่เหมาะสม

จัดท รายงานตรวจสอบการใช�ที่ดิน

นิติกร ตรวจสอบความถูกต�องของ
ก กระทรวง ข�อก หมาย ข�อบั ัติ 
ข�อบังคับ และก หมายที่เกี่ยวข�อง

น เสนอ ู�บรหาร ลงนามหนังสอ
เรยน ู�ขอตรวจสอบ

แจ�ง ู�ตรวจสอบรับเอกสาร
แจ�ง ลการตรวจสอบ
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ข ้อมูลเมืองน้ี 	 จะเป ็น	
ข ้อ มูลพื้น านในการน�า ไป	
วิเคราะห์การเจริญเติบโตของ
เมือง	 ึ่ งจะช ่วยให ้การวาง
ผังเมือง	 มีความสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาของเมือง	
เป็นราก านของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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 กรุงเทพมหานคร มีภารกิจ นการวางแผนการพั นาเมือง ห�
สามารถรองรับการเจร�ญเติบโต องเมืองอย�างมีประสิทธิภาพ จงได� 
ดําเนินการจัดระเบียบและสร�างศนย�กลางเมืองแห�ง หม� เพ�่อ ห�เมือง 
เติบโตอย�างมทีศิทางและเปนระเบยีบ ไปพร�อมกับการอนรัุก �โบราณสถาน
อนัทรงคณุค�าอนัเปนสิงทีส่ะท�อนถงความเจร�ญรุ�งเรองและราก านสงัคม

องเมือง

3
สร�างภูมิทัศน�เมือง

สร�างความสขุ นการ ช�ชวี�ต
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โครงการ ก าแนวทางการพั นา
น พา กรรมเมือง าน ะพาน หม 
ก กระทรวง ห ชบังคับ ังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ ศ   เปนกรอบ 
การพัฒนาเมือง นอีก  ป างหนา  
งสานักการวาง ั งและพัฒนาเ มือง  

โดยสานักงานวาง ังเมือง ดนามา ช น 
การบรหิารจดัการเมืองตามลาดบัการพัฒนา 

  โดยกาหนด 
เปาหมายการพฒันาศนูยชุมชนยอย นพนืที
เ ตเมืองชันนอก หเปนศูนยกลางธุรกิจ  
การคาและการบรกิาร รวมทังระบบโครงสราง 
ที ส าม า รถ รอ ง รั บ กา ร ย ายตั ว อ ง 
ศูนยชุมชนยอย และสงเสริม หเกิดความ
สมดุลระหวางแหลงงานและทีอยูอาศัย 

เมือพจิารณาพนืทีเ ตเมอืงชันนอกแลว  
การพัฒนายงั มสอดรบักบัศกัยภาพ องพืนที 
ทีมีการเตบิโตและเปลยีนแปลงอยางรวดเรว 
โดยเ พาะพื้นท่ีบริเวณย่านสะพานใหม่  
ท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเรว็ตามการเตบิโต 
ทางเศร กจิ เนอืงจากมโีครง ายรถ ฟฟา
ระบบรางพาด านพืนทีจานวน  สาย คือ 

รถไ ้าสายสีเขียว หมอชิต สะพาน หม  
คคูต  รถไ า้สายสชีมพ ูแคราย ปากเกรด  
วงเวียนหลักสี วงแหวนรอบนอก มีนบุรี  
และรถไ ้าสายสีแดง บาง ือ รังสิต  
ตลอดจนโครงการถนนตัด หมอีก  สาย 
คอื ถนนเช่ือมทางแยกถนนพหลโยธนิตดักบั 
ถนนเทพรักษ์ไปบรรจบถนนวิภาวดีรังสิต 
และถนนเช่ือมต่อทางแยกต่างระดับถนน
สุขาภิบาล  ตัดกับถนนเทพรักษ์ไปบรรจบ
ถนนนิมิตใหม่ 

โครงการพัฒนาดานคมนาคมดังกลาว
สง ล หเกิดการ ยายตัวดานทีอยูอาศัย 
เนอืงจากประชากรทีเ ามาประกอบกจิกรรม
และอาศัย นพืนทีมาก น จงมีความจาเปน
ตองพัฒนาศูนยชุมชนยอยเพือนา ปสู  
การป บัิตอิยางเปนรูปธรรมตามแนวความคดิ 
เมืองกระชับและการพัฒนาเมืองเครือ าย  
และยังเป นประโยชน ต อการปรับปรุง 
ังเมืองรวมตอ ป  
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สานักการวาง ังและพัฒนาเมือง
จงดาเนินการศก าและกาหนดแนวทาง 
การพัฒนา ศูนย พา ณิชยกรรม เมื อ ง 
ยานสะพาน หมและพืนทีตอเนือง หเกิด
ความกระชับ มีการปรับปรุงฟนฟูเมือง
บริเวณศูนยชุมชนเหลานี หมีการเ าถง
สะดวก สามารถเชือมตอระบบลอ ราง 
เรือ และระบบ นสงมวลชนรอง   
มีการ ชประโยนทีดินอยางเปนระบบ คุมคา 
ทางเศร กจิ และเหมาะสมกบับทบาทหนาที 
นการ หบริการชุมชนเมือง เพือรองรับ
การ ยายตัว องชุมชน นอนาคต หมี 
การเติบโตอยางมีทิศทาง เปน ปตาม
นโยบายและมาตรการทีกาหนด ว  น 
ังเมืองรวม
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วสิยัทัศนการพฒันาพนืทียานสะพาน หม  
ด ชคาวา สะพาน  นเชิงนามธรรมเพือสอืถง 
ความเชือมโยงกจิกรรม และการพฒันา อง
พืนทีกรุงเทพมหานครทางดานทิศเหนือ 
และเปนสะพานทีเชือมโยงการพัฒนา ปสู 
จงัหวดั างเคยีง งเปนบทบาท ใหม่  อง
ศูนยพาณิชยกรรมเมืองยานสะพาน หม 
และพืนทีตอเนอืง เปนจดุมุงหมาย องการวาง 
และจัดทา ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
อันเปน งัโครงสราง นภาพ หญที ดกาหนด
วอยูกอนแลว

นการกาหนดแนวทางการพัฒนา
พาณิชยกรรมเมืองยานสะพาน หมนัน  
สานกัการวาง งัและพฒันาเมอืง ดเลงเหนถง 
ความสาคญั องการรบัฟงความคดิเหน อง
ภาครั  ภาคเอกชน และประชาชน อันเปน 
ูมสีวน ดสวนเสยี นการพฒันาเปนอยางมาก   

จง ดจัดการประชุมและรับฟงความคิดเหน 
ประชาชน ง ดรบัความคดิเหนทีเปนประโยชน 
สามารถนา ปสู การกาหนดแ นแมบท 
งัพัฒนาพืนทีเ พาะแหง องพนืทีโครงการ

และพืนทีตอเนือง ดเปนอยางดี

สะพานเช่อมโยง

การพั นามหานครแห�งใหม�
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การพัฒนาพนืทีบรเิวณยานสะพาน หม  
จะมุงเนนการพัฒนาพืนทีเพือ หเปนยานการคา 
และศนูยพาณชิยกรรมเมือง ทังเปนศนูยกลาง 
อีกแหง องกลุมกรงุเทพเหนอื รวมทังพฒันา 
พืนที หเปนจุดเชือมตอและเปลียนถาย 
การเดินทางระบบลอ ราง เรือ เชือมโยง 
การเดนิทางสูพืนทีศนูยกลางกรงุเทพมหานคร  
และสนับสนุน หพัฒนาทีอยู อาศัยและ 
การตังถิน านแบบกระชับ  

แ นแม�บท ังพั นาพนที่
เ พาะแห�ง 
ระดับพนท่ีโครงการและพนทีต่�อเน่อง

T แ นงานโครงการพัฒนาดานการจราจรและ 

 นสง  

R แ นงานโครงการ ตามแ น ังพืนทีโลงและ 

 พืนทีสีเ ียว  

O แ นงานโครงการ ตามแ น ังสาธารณูปโภค 

 และสาธารณูปการ      

  

 แ นงานโครงการพัฒนาดานชุมชนและสังคม 

 ตามแ น ังการทองเทียว  
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(1) บริเวณโดยรอบสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ เปนพืนทีพัฒนาเพือเปนจุดเชือมตอและ
เปลยีนถายการเดนิทางจากการเดนิทางระหวางการเดนิทางระบบราง ลอ และเรอื นอนาคต 
รวมทังเปนพืนทีพัฒนาเพือเปนยานอาคารสานักงาน

แนวทางการพั นาโดยรอบแต�ละสถานี
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โครงการพั นาและปรั ปรุงพนที่ ริเวณรอ ส านีวัดพระ รีมหาธาตุ เพ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการพั นาและปรั ปรุงพนที่ ริเวณรอ ส านีวัดพระ รีมหาธาตุ เพ่อการเช่อมโยงการสั จร
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โครงการพั นาและปรั ปรงุพนท่ี รเิวณรอ ส านสีะพานใหม่
เพ่อรองรั การเปลี่ยน ่ายการสั จร

โครงการออกแ พั นาสวนสาธารณะ และทางจกัรยานยกระดั   
(     ) จากส านสีายหยุด งส านสีะพานใหม่

(2) บริเวณโดยรอบสถานีสะพานใหม ่ 
เปนพืนทีพัฒนาเพือเปนยานการคา าย 
และบทบาท หมทางดานกิจกรรมทีสงเสริม 
การทองเทียว การคา ายเพือการสงออก 
ทางการบิน รวมถงโรงแรมและทีพักเพือรองรบั 
นักทองเทียว นอนาคต 
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โครงการออกแ พั นาพนท่ีรองรั การเปลี่ยนการสั จร 
(  ) ริเวณส านีสายหยุด

โครงการออกแ พั นาสวนสาธารณะภายใน อยพหลโยธนิ   
แยก  

( ) บริเวณโดยรอบสถานีสายหยุด เปนพืนที
พฒันาเพอืเปนยานทีอยูอาศยั หมประเภทอาคารชุด
หรือคอนโดมิเนียม นระดับกลางจนถงสูง เพือรองรับ
ประชากรวัยทางาน 
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ทั นียภาพจ�าลอง พระปกเกล้า  
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โครงการปรบัปรงุ มทั นทาง ั จรบนโครง ราง
ะพาน ามแมน�า้เจาพระ าบรเว องกลาง
ะพานพระปกเกลา พระปกเกลา   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจร
บนโครงสรางสะพาน ามแมนาเจาพระยา
บริเวณชองกลางสะพานพระปกเกลา หรือ 
พระปกเกล้า Sk  Park  เปนการปรับปรุง
โครงสรางเดิม องรางรถ ฟฟาลาวาลิน 
ทีกอสรางคางและปจจุบัน ม ด ชประโยชน 
หกลายเปนสวนสาธารณะลอยฟา ระยะทาง  

 เมตร พรอมทางเดินและมุมพัก อน
หยอน จ องประชาชน โดยชมวิวทีสวยงาม
าม งแมนาเจาพระยา นอกจากนียังชวย

เชือมการสัญจร งธนบุรีกับ งพระนคร 
เ า วดวยกัน

โครงการนี เปนหนง นหมุดหมาย หม 
องยานกะดีจีน คลองสาน และสอดคลอง 

กบันโยบาย อง ูวาราชการกรงุเทพมหานคร  
พล ต อ  อัศวิน วัญเมือง ตามนโยบายที   
คณุภาพชีวติท่ีดี   ดแูลคณุภาพชีวติ 

ประชาชน สิงแวดลอมและระบบนิเวศ 
เปนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ห ด 
ประโยชนสูงสุด งโครงการดังกลาว ดรับ 
ความรวมมือจากกรมทางหลวงชนบท 
และการทางพิเศ แหงประเทศ ทย ูเปน
เจา องโครงสรางสะพาน

ทังนี ด ลงนาม นสัญญา ปแล ว 
เมือวันที  มีนาคม  และ ดจัดพิธี
เจริญพระพุทธมนตและพิธีบวงสรวง น น 
วันพ หัสบดีที  พ ภาคม   
ณ บริ เวณสวนสมเดจพระปกเกล า   
งพระนคร เ ตพระนคร โดยมีพระมหาราชคร ู

พิ ธี ศ รี วิ สุ ทธิ คุณ เป น ู  ป ร ะกอบพิ ธี  
และรอง ู ว าราชการกรุงเทพมหานคร  
นายทวีศักดิ เลิศประพันธ เปนประธาน 
นพิธี คาดวาจะแลวเสรจ นป 

7 3     



 พธิเีจริ พระพุทธมนต์และพิธี วงสรวง 
วันพ หัส ดี ท่ี  พ ภาคม   
ณ ริ เวณสวนสมเดจพระปกเกล ้า   
งพระนคร เขตพระนคร 
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โครงการปรบัปรงุปอมมหากา และก�าแพงเมอืงเกา

หนง นภารกิจทีสานักการวาง ังและ
พัฒนาเมือง ดรับมอบหมายคือ การบารุง
รัก าโบราณสถาน และการดูแลรัก า
โบราณสถาน นทองถิน ที ดรับโอนภารกิจ
จากกรมศลิปากร ตงัแตวนัที  พ ภาคม 

 โดยปอมมหากา และกาแพงเมืองเกา 
เปนหนง นโบราณสถานทีกรุงเทพมหานคร
ดรับมอบหมาย หดูแลรัก า งสอดคลอง

กับนโยบาย ูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
 นโยบายทัน จ  ดานคณุภาพชวีติทีดี  

 ดแูลคณุภาพชวีติประชาชน สงิแวดลอม  
และระบบนเิวศ และสอดคลองกบัแ นป บัิต ิ
ราชการกรุงเทพมหานครดานที  มหานคร
แหงเศร กิจและการเรียนรู มิติที   
เมอืงแหงนกัทองเทียวระดบัโลก เปาประสงคที  

 แหลงทองเทียวและทรัพยากรการ
ทองเทียว นพืนทีกรุงเทพมหานคร ดรับ
การสงเสริมพัฒนา อนุรัก และฟนฟู หมี
ศักยภาพพรอมทีจะรองรับนักทองเทียว ด
อยางมีคุณภาพ

ปอมมหากา  สราง น นรัชสมัย
พระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟาจุ าโลก
มหาราช นป  เปน  น  ปอมที
โปรดเกลา  หสราง นเพือปองกันรัก า
พระนคร มีลัก ณะรูปทรงแปดเหลียม  
มีกาแพงลอมรอบ  ชัน เปนปอมประจา
พระนครดานตะวันออก และกรมศิลปากร
ดบูรณะ อมแ มปอมมหากา เมือคราว

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร  ป 
นป 

 หลั งจากสารวจและวิ เคราะห  
ความเสียหาย พบวาปอมมหากา และ 
กาแพงเมืองเก ามีสภาพทรุดโทรม มี 
รอยแตกร าวเนืองจากการทรุดตัว อง
โครงสราง จงจาเปนตองมีการ อมแ ม
อยางเรงดวน เพือ หปอมมหากา และ
กาแพงเ มืองเก  า ทีมีความสาคัญทาง
ประวัตศิาสตรมีความสมบูรณสงางามดงัเดมิ  
โดยมีระยะเวลาดาเนินการ  วัน 
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การปรับปรุงปอมมหากา และกาแพง ประกอบดวย งานหลังคา งานเบดเตลด
และงานพืน งาน นัง งานระบบปองกันความชืนโดยรอบ งาน ฟฟา งานระบบระบายนา  
งานเสริมความมันคงแ งแรง งานตาม อกาหนดงานตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
กอนการจัด อมแ ม

1. ส�ารวจและวิเคราะห์ความเสียหาย
เชิงโครงสร้าง

 งานสารวจทางกายภาพโดยวิธีการ
ตรวจพินิจ งานตรวจสอบความบกพรอง 
ชารุด องปอมและกาแพงเมือง

 งานสารวจทางกายภาพโดยวิธีการ
ตรวจสอบการทรุดตัว การวัดคาระดับเพือ
จัดทา  

แนวทางการดําเนินงาน
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. การปรับปรุงป้อมมหากา และก�าแพง

2. ส�ารวจและวิเคราะห์ความเสียหาย
ทางสถาปตยกรรม

 การกระสวนแบบโครงสรางหลงัคา ม 
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การท�าความ ะอาดโบรา าน
นเ กรงุเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ดรับมอบภารกิจ 
นการบารุงรกั าโบราณสถาน นัพนื านและ 
การดแูลรกั าโบราณสถานระดบัทองถินจาก
กรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติกาหนด
ันตอนการกระจายอานาจ หแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน พ ศ   
กรมศิลปากร ดสงมอบโบราณสถาน

กลุมแรก หกรุงเทพมหานคร จานวน  แหง  
ประกอบดวย 

1. สะพาน 2  แห่ง ดแก สะพาน
มั วานรังสรรค สะพานดารงสถิต สะพาน
านฟาลลีาศ สะพานหก สะพานเจรญิรชั   

สะพานพระรูป สะพานเจริญรา ร  
สะพานถวย สะพานปกนุ สะพานงา สะพาน
เจริญศรี  สะพานวรเสร  สะพานชางโรงสี  
สะพานเสาวนี สะพานสมมตอมรมารค  
สะพานทิพยเสถียร สะพานภาณุพันธุ  
สะพานเ ลิมพันธุ  สะพานมอญ  สะพาน
เ ลมิหลา  สะพาน านพภิพลลีา สะพาน
มหาด ทยอุทิศ สะพานอุบลรัตน และ 
สะพานชมัยมรุเช

2. ก�าแพง 2 แห่ง ดแก กาแพง
พระราชวังบวรสถานมงคล และกาแพงและ
ประตูเมืองหนาวัดบวรนิเวศวิหาร  

. ป้อม  แห่ง กรุงเทพมหานคร ด
ดาเนินการทาความสะอาด  แหง ดแก  
ปอมพระสุเมรุ พรอมดวยปราการ และ
ปอมปองปจจามิตร สวนอีก  แหง ดแก  
ปอมมหากา  งอยูระหวางดาเนินการ 
อมแ ม และปอมวิชัยประสิทธิ อยู น 

ความดูแลรับ ิดชอบ องกองทัพเรือ
. อนุสาวรีย์ 2 แห่ง ดแก พระป ม

บรมราชานุสรณ พระบาทสมเดจพระพุทธ
ยอดฟาจุ าโลก รัชกาลที  ณ สะพาน
พระพุทธยอดฟา  และอนุสาวรียสหชาติ 
อนุสาวรียหมู

. ซุ้มประตู 2 แห่ง ดแก ุมประตู
สรรพศาสตร และ ุมประตูถนนพระสุเมรุ

. สวนสาธารณะ 2 แห่ง ด แก   
ทุงพระสุเมรุ สนามหลวง  และสนาม ชย

. คลอง  แห่ง ดแก คลองหลอด  
คลองคเูมืองเดมิ  คลองโองอาง คลองรอบกรงุ   
และคลอง ดุงกรุงเก ม

สานักการวาง ังและพัฒนาเมือง  
ดดาเนินการดูแลภารกิจที ดรับมอบหมาย 

อย างต อเนือง โดย หความสาคัญกับ
การบารุงรัก าโบราณสถาน ันพืน าน  
ดแก การรัก าความสะอาด กาจัดวัชพืช  

สิงกีด วาง และการเ าระวังตรวจสอบ 
ความเสยีหายโบราณสถาน เพือปองกนั ม ห 
โบราณสถานเสือมสภาพหรือเสียหาย และ
ระวังรัก าโบราณสถานและสภาพแวดลอม
โดยรอบ หอยู นสภาพสวยงาม สะอาดตา 
สมคุณคาความเปนโบราณสถาน 
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1. การรักษาความสะอาด กาจัดวัชพืชและสิงกีด วาง ดาเนินการทุกวัน

กอน

กอน

หลัง

หลัง

แนวทางการดําเนินงาน 
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แผนผัง ภาพถ่าย

2. การขัดล้างท�าความสะอาด ทุก  วัน

. การส�ารวจความเสียหาย ทุก  วัน
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งาน อมแ มโบรา าน ามเ นทาง
การจัดงานพระรา พ ีบรมรา า เ ก

เนอืงดวยพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว ดเสดจเถลงิถวลัยราชสมบัตเิปนพระมหาก ตัรยิ 
แหงราชอาณาจักร ทย ตามคากราบบังคมทูลเชิญ องประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ป บัิตหินาทีประธานรั สภา กราบบังคมทูล นนาม องปวงชนชาว ทย และทรงพระกรณุา 
โปรดเกลาโปรดกระหมอม หตังการพระราชพิธีบรมราชาภิเ ก น ระหวางวันที  
พ ภาคม 

นการนี สานักการวาง ังและพัฒนาเมือง ดรับมอบหมาย หดาเนินการ อมแ ม 
ทาสโีบราณสถานตามเสนทางเสดจพระราชดาเนนิเลยีบพระนครโดย บวนพยุหยาตราทาง
สถลมารค พรอมปรบัปรงุภมูทัิศนอาคารทีเกยีว องพืนทีโครงการ โบราณสถานทีตงัอยูตาม
เสนทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเ กจานวน  แหง ดแก 

1. โบราณสถานประเภทก�าแพง 1 แห่ง คือ กาแพงและประตูเมืองหนาวัดบวรนิเวศ
วิหาร

2. โบราณสถานประเภทสะพาน  แห่ง ดแก สะพาน านฟาลลีาศ สะพาน านพิภพลลีา  
สะพานเจริญศรี  สะพานหก สะพานชางโรงสี สะพานปกุน และสะพานมอญ

. โบราณสถานประเภทอนุสาวรีย์  แห่ง ดแก อนุสาวรียประชาธิป ตย อนุสาวรีย
อุทกทาน พระแมธรณีบีบมวย ม  และอนุสาวรียสหชาติ อนุสาวรียหมู
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ถ พาหุรัด

ถ พระพทักษ์ถ พระพทักษ์ถ พระพทักษ์ถ พระพทักษ์ถ พระพทักษ์

ถ พระสุเมรุ

ถ ราชด เนินกลาง

2.1

1.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

การปรับปรุงภูมิทัศน�บนเส�นทางเสด็จเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค
ในงานพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก

งานส�วนแรก

งานส�วนที่ 2 โครงการแต�มสีกรุงเทพมหานคร

1.1    ซ�อมแซมอนุสาวร�ย�ประชาธิปไตย

3.1 ทาสีอาคารร�มถนนพระสุเมรุ 
 ระยะทาง 430 เมตร จํานวน 102 อาคาร 
 พ�้นที่ประมาณ 3,600 ตารางเมตร
3.2 ทาสีอาคารร�มถนนบํารุงเมือง ถนนเฟ��องนคร 
 และถนนเจร�ญกรุง 
 ระยะทาง 780 เมตร จํานวน 42 อาคาร 
 พ�้นที่ประมาณ 2,300 ตารางเมตร

ได�รับสนับสนุนสีจากเอกชน จํานวน 210 ถัง

2.1 ทาสีกําแพงเมืองหน�าโรงเร�ยนวัดบวรนิเวศว�หาร
2.2 ทาสีสะพานผ�านฟ�าลีลาศ
2.3 ทาสีสะพานผ�านพ�ภพลีลา
2.4 ซ�อมแซมอนุสาวร�ย�อ�ทกทาน
2.5 ทาสีสะพานเจร�ญศร� 34
2.6 ทาสีสะพานหก
2.7 ทาสีสะพานช�างโรงสี
2.8 ซ�อมแซมอนุสาวร�ย�สหชาติ
2.9 ทาสีสะพานป�กุน
2.10 ทาสีสะพานมอญ
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ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร		
มีความมุ่งม่ันในการอนุรักษ์
และคงไว ้ ึ่ งมรดกของชาติ	
และของเมือง	พร้อมจัดระเบียบ	
และสร ้างภู มิ ทัศน ์ของเมือง	
ให้สวยงาม	 เพื่อสร้างความสุข	
ให้แก่ผู ้อาศัย	 และสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือน
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กรุงเทพ  จะสวยงามและเปนระเบียบได� ทุกคนจะต�องรวมพลังกัน
สร�างกรุงเทพ  ห�เปนเมืองน�าอย� โดยสํานักการวางผังและพั นาเมือง 
จะทําหน�าที่เปนสื่อกลาง นการสร�างพลังดังกล�าว ทั้งการสร�างเครอ �าย
ห�ความร�แก�ประชาชน การร�วมกันสร�างภมิทัศน� ห�สวยงาม รวมถงการ

ปรับปรุง �อบัญญัติทางผังเมืองที่มีความเหมาะสมกับบร�บท องเมือง 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมพลังคนกรุง
สร�างกรุงเทพ  เมืองน�าอย�

4



โครงการเครอ า เ าว นรัก กรุงเทพ
ความรูความเ า จและตระหนักถงความสาคัญ อง ังเมือง  เปนหนง นปจจัยสาคัญ

ทีทา หการวาง ังเมืองและบังคับ ช ังเมืองเปน ปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี สานัก 
การวาง ังและพัฒนาเมืองจงเดินหนาสรางความรูความเ า จเกียวกับความสาคัญ อง
ังเมืองอยางตอเนือง โดยเริมทเีดกและเยาวชน มุงหวงัทจีะสรางเครือ ายความรูและชวย

เ ยแพรประชาสัมพันธเกียวกับงาน ังเมือง หแก ูปกครองและคน นชุมชน 
โครงการเครอืข่ายเยาวชนรกัษ์กรงุเทพ เปนโครงการ หบรกิารทีดทีีสดุ   

ประจาปงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงคเพือถายทอดและ หความรูเบืองตนเกียวกับ 
การ ังเมือง การพัฒนาเมือง และประโยชน องการพัฒนา เพือสรางการมีสวนรวม 
นกระบวนการวางแ นพฒันาเมอืง องกรงุเทพมหานคร และเพอืสรางเครอื าย หเยาวชน
ทีเ ารับการอบรม ดเ ยแพรความรูตอ ปยังเพือน ูปกครอง และประชาชน นชุมชน 
กลุมเปาหมายเปนเยาวชนอายุ  ป นโรงเรียนมัธยมสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 
 โรงเรียน โรงเรียนละ  คน โดยจัดกิจกรรม หความรูเบืองตนดาน ังเมืองแกนักเรียน 

ประกอบดวย การบรรยาย การสารวจภาคสนาม และการ กป ิบัติการ รวมจานวน  ครัง 
ดังนี

ครั้งที่ 1 ความรูและความหมาย องเมือง ังเมืองรวม ังชุมชน และตัวอยางชุมชน
ตนแบบ

ครั้งที่ 2 ความรูเรืองแ นที สัญลัก ณ วิธีการทาแ นที และแนวคิดเบืองตน อง 
การวาง ัง

ครั้งที่  กระบวนการวเิคราะหพนืที การสารวจภาคสนาม การสอบถามความคดิเหน
จากประชาชน นชุมชน และการวางแ นพัฒนาชุมชน 

ครั้งที่  การ กป บัิติการวางแ นพัฒนาชุมชน และทา งัการ ชประโยชนพนืที อง
ชุมชน เพือ หเยาวชน ดนาเสนอแนวคิดการพัฒนาพืนทีชุมชน องตนเอง 
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ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

บางแค

หนองแขม

บางบอน

บางขุนเทียน
ทุงครุ

ราษฎรบูรณะ

จอมทอง

ธนบุรี

คลองสานภาษีเจริญ

บางนา

ประเวศ

ลาดกระบัง

หนองจอก

คลองสามวา

สายไหม

ดอนเมือง

หลักสี่

จตุจักร

บางซื่อ

ดุสิต

พระนคร

พญาไท

ราชเทวี

ปทุมวัน

สาทร

บางรัก

สัมพันธวงศ

ปอมปราบฯ

ยานนาวา
บางคอแหลม

ดินแดง

บางเขน

ลาดพราว
คันนายาว

บึงกุม

บางกะป สะพานสูง

วังทองหลาง

หวยขวาง

วัฒนา

คลองเตย

พระโขนง

สวนหลวง

มีนบุรี

บางกอกนอย

บางพลัด

บางกอกใหญ

เ น ง ประกอบดวย โรงเรียนวิชูทิศ 
ชุมชนแฟลตดินแดงและวัดพรหมวงศาราม

เ จ ุจกร ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน 
ชุมชนเคหสถานเจริญชัย และวัดเสมียนนารี

เ ง าน ประกอบดวย 
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 
ชุมชนวัดสุทธารามและวัดสุทธาราม

เ ทวีว นา ประกอบดวย 
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 
ชุมชนวัดปุรณาวาสและวัดปุรณาวาส

เ ทุง รุ ประกอบดวย โรงเรียนนาหลวง 
ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมยและวัดพุทธบูชา

เ ร เว  ประกอบดวย 
โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ 
ชุมชนเราะหมาตุลอิสลาม 
และมัสยิดเราะหมาตุสอิสลาม

เ ร เว  ประกอบดวย 
โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ 
ชุมชนพัฒนาศาลาลอย 
และมัสยิดอามาน�าตุลอิสลาม

เ างก  ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 
ชุมชนหมูบานศูนยเยาวชนคลองจั�นและวัดศรีบุญเรือง

เ วน วง ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 
ชุมชนแหลมทองและมัสยิดนูรุลอิสลาม

1. สร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ
ประกอบดวยนักเรียน องโรงเรียนมัธยม
สงักดักรงุเทพมหานคร ูนาชมุชนและ ูนา
ทางศาสนา องวัด มัสยิด นแตละพืนที 
กลเคยีงกบัโรงเรยีนแตละแหง และเครอื าย 
มีโมเดลเพอืพฒันาตนเอง จานวน  เครอื าย 
 2. มีแผนพัฒนาชุมชน และ ังการ ช 
ประโยชนพืนที องชุมชน องนกัเรยีน ที ดรบั 
ความเหนชอบจากชุมชนและวัด นพืนที
โดย ชกระบวนการทาง ังเมือง เชน การ ห 
ความรู การเ ยแพร ประชาสมัพนัธ การรบัฟง 
ความคดิเหนหรอืการประกาศ จานวน  แ น  
และ  ัง

ลการดําเนินงาน

เครอข�ายเยาวชนรักษ�กรุงเทพ
จํานวน  เครอข�าย
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ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

บางแค

หนองแขม

บางบอน

บางขุนเทียน
ทุงครุ

ราษฎรบูรณะ

จอมทอง

ธนบุรี

คลองสานภาษีเจริญ

บางนา

ประเวศ

ลาดกระบัง

หนองจอก

คลองสามวา

สายไหม

ดอนเมือง

หลักสี่

จตุจักร

บางซื่อ

ดุสิต

พระนคร

พญาไท

ราชเทวี

ปทุมวัน

สาทร

บางรัก

สัมพันธวงศ

ปอมปราบฯ

ยานนาวา
บางคอแหลม

ดินแดง

บางเขน

ลาดพราว
คันนายาว

บึงกุม

บางกะป สะพานสูง

วังทองหลาง

หวยขวาง

วัฒนา

คลองเตย

พระโขนง

สวนหลวง

มีนบุรี

บางกอกนอย

บางพลัด

บางกอกใหญ

เ น ง ประกอบดวย โรงเรียนวิชูทิศ 
ชุมชนแฟลตดินแดงและวัดพรหมวงศาราม

เ จ ุจกร ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน 
ชุมชนเคหสถานเจริญชัย และวัดเสมียนนารี

เ ง าน ประกอบดวย 
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 
ชุมชนวัดสุทธารามและวัดสุทธาราม

เ ทวีว นา ประกอบดวย 
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 
ชุมชนวัดปุรณาวาสและวัดปุรณาวาส

เ ทุง รุ ประกอบดวย โรงเรียนนาหลวง 
ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมยและวัดพุทธบูชา

เ ร เว  ประกอบดวย 
โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ 
ชุมชนเราะหมาตุลอิสลาม 
และมัสยิดเราะหมาตุสอิสลาม

เ ร เว  ประกอบดวย 
โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ 
ชุมชนพัฒนาศาลาลอย 
และมัสยิดอามาน�าตุลอิสลาม

เ างก  ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 
ชุมชนหมูบานศูนยเยาวชนคลองจั�นและวัดศรีบุญเรือง

เ วน วง ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 
ชุมชนแหลมทองและมัสยิดนูรุลอิสลาม

. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู ้ ใน 
รปูแบบนทิรรศการและการประกวดผงัแม่บท 
องแตละเครอื ายเมือวนัพธุที  สงิหาคม 

 ลการตัดสิน ดังนี
  รางวัลชนะเลิศ ังชุมชนดีเดน 

ดแก โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนง 

ดแก โรงเรียนปุรณาวาส 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

ดแก โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ 
  รางวัลชมเชย  รางวัล ดแก 

โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนมัธยมนาคนาวา
อุปถัมภ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน 
โรงเรียนมัธยมบานบางกะป โรงเรียนมัธยม
วัดสุทธาราม และโรงเรียนนาหลวง 
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รรยากา การ รรยายให้ความรู้จ�านวน  ครัง

การลงส�ารวจพนที่และรั งข้อมูลด้านต่าง  กั ประธานชุมชน
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน

รรยากา การประกวดผังแม่ ทของแต่ละเครอข่ายเม่อวันพุธที่  สิงหาคม 
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โครงการแ ม ีกรุงเทพ
โครงการแตมสีกรุงเทพ  เปนหนง นนโยบาย อง ูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทีจะ

สรางคณุภาพชีวิตและสงิแวดลอมทีด ี นพืนทียานตาง  องกรงุเทพ  ดวยการจดักจิกรรม
รวมพลังชาวกรุงเทพ  เติมความสด ส และปลูกจิตสานกรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคสาคัญ
คือการฟนฟูภูมิทัศน องพืนทีหรือยานทีมีคุณคาและความสาคัญ องกรุงเทพมหานคร  
หเกดิความสวยงาม เปนระเบียบเรยีบรอยและยังคงรกั าเอกลกั ณมรดกวฒันธรรม รวมทัง 
มุงเนนการมสีวนรวมจากทุก าย ทังกรงุเทพมหานคร ภาคเอกชน ภาคประชาชน ูประกอบการ 
และภาครั  โดย อรบัการสนบัสนนุสแีละวัสดอุปุกรณจาก ู ลติส ีทงัจากบริ ทั เบเยอร จากดั  
บริ ัท กัปตัน โคทติง จากัด บริ ัท ทีโอเอ เพนท ประเทศ ทย  จากัด มหาชน  และ
บริ ัท าโตเพนท เจ เค อาร  จากัด รวมทังภาคเอกชน นการดาเนินการพัฒนาพืนที 
ยานตาง  รวมกัน โดยสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง ดดาเนินโครงการแตมสีกรุงเทพ  
มาอยางตอเนืองเปนปที 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปดงานโครงการแต้มสีกรุงเทพ  อย่างเปนทางการที่ นนประชาน มิตร ( นนสายไม้) ของกลุ่มเขต
กรุงเทพเหนอ เม่อวันที่  ตุลาคม 
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ปลัดกรุงเทพมหานคร เปดงานโครงการแต้มสีกรุงเทพ  คลองโอ่งอ่าง ระหว่างสะพานด�ารงส ิต งสะพานภาณุพันธุ์ งสัมพันธวง ์ 
เม่อวันที่  กันยายน 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปดงานโครงการแต้มสีกรุงเทพ  ณ คลองโอ่งอ่าง ริเวณสะพานหัน เม่อวันที่  พ จิกายน 
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ปลัดกรุงเทพมหานคร เปดงานโครงการแต้มสีกรุงเทพ   
ณ ส�านักงานประปาแม้น รี เม่อวันที่  มกราคม 
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ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานรั มอ สีโครงการแต้มสีกรุงเทพ  ริเวณ 
นนพระสุเมรุ นนเ องนคร และ นนเจริ กรุง เม่อวันที่  มีนาคม 
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การด�าเนนการปรับปรุงแก เท บั ั
องเท บาลนครกรุงเทพและ อบั ั

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ยายตัวตามสภาพการเปลียนแปลงทางเศร กิจ สังคม และ
ประชากร สง ล ห อกาหนดการควบคุมอาคารตามเทศบัญญัติเทศบาลนครกรุงเทพ 
และ อบัญญัติกรุงเทพมหานครบาง บับที ดประกาศ ชบังคับมาเปนระยะเวลานาน  
มเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทีเปลียนแปลง ป องเมือง ประกอบกับปญหา อกาหนด 

การควบคุมอาคารที มสอดคลองและการทับ อน องพืนทีบริเวณควบคุมตามเทศบัญญัติ
องเทศบาลนครกรุงเทพและ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กับก กระทรวง ห ชบังคับ
งัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร สง ล หเทศบัญญตัิ องเทศบาลนครกรงุเทพและ อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร มสามารถ ชเปนมาตรการทาง ังเมืองเพือควบคุม จัดระเบียบ 
การ ชประโยชนทีดินและอาคารตามก กระทรวง ห ชบังคับ ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
และเทศบัญญัติ องเทศบาลนครกรุงเทพ รวมถง อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จากสภาพปญหาดงักลาว างตน สานกัการวาง งัและพฒันาเมอืง จง ดดาเนนิการศก า
เทศบัญญัติ องเทศบาลนครกรุงเทพและ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร นความรับ ิดชอบ  
เพือปรบัปรุงแก  และเสนอมาตรการควบคมุอาคารอืน  ทีเหมาะสมตอสภาพการพฒันาเมือง  
หเปนแนวทางการ ชประโยชนทีดินและอาคารควบคูกัน โดยกาหนดเปนมาตรการ 
ทาง ังเมือง สงเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองตามแ นพัฒนากรุงเทพมหานครตอ ป 
นอนาคต ดอยางมปีระสทิธภิาพ โดย นระยะแรกจะดาเนนิการบรเิวณพนืทีเ ตเมืองชัน น
องกรุงเทพมหานคร
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รายงาน ลการศก า องคณะกรรมการวิสามัญศก าแนวทางการปรับปรุงก หมาย
ดานการโยธาและ ังเมอืงทเีกยีวกับกรุงเทพมหานคร ดเสนอ หแกไ้ขปรับปรุงเทศบญัญตัิ
ของเทศบาลนครกรงุเทพ และข้อบัญญัตกิรงุเทพมหานครจ�านวน 12 บับ และในจ�านวนนี ้
อยู่ในความรับผิดชอบของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง จ�านวน 1  บับ โดยเปน
บริเวณพืนทีที ดดาเนินการศก าทบทวนการ ชบังคับ อบัญญัติ วแลว น างตน จง ดมี
การพจิารณาดาเนนิการปรบัปรงุแก เทศบัญญัติ องเทศบาลนครกรงุเทพ และ อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร นบริเวณดังกลาวอยางเรงดวน หเหมาะสมกับสภาพพืนทีทีม ี
การเปลียนแปลง ปจากเดิมทังทางดานกายภาพ เศร กิจ และสังคม รวมถงพืนที 
ทีมีศักยภาพ นการพัฒนาสูง และ หสอดคลองกับก กระทรวง ห ชบังคับ ังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร จานวนทังสิน  บับ ดแก

1. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรือง กาหนดบริเวณ งอาคารบางชนิด 
จะปลกูสราง นมิ ด บับที  พ ศ   เพือรกั าสภาพแวดลอมทีดี องยานทีพกัอาศยั 
นพืนทีบางสวน นเ ตปทุมวัน เ ตบางรัก และเ ตสาทร

2. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรือง กาหนดบริเวณ งอาคารบางชนิด 
จะปลกูสราง นมิ ด บับที  พ ศ   เพือรกั าสภาพแวดลอมทีดี องยานทีพกัอาศยั 
นพืนทีบางสวน นเ ตพญา ท

. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือง กาหนดบริเวณหาม ชหรือเปลียนการ ชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท พ ศ   เพือรัก าสภาพแวดลอมทีดี องยานทีพักอาศัย น
พืนทีบางสวน นเ ตปทุมวัน เ ตบางรัก เ ตสาทร และเ ตพญา ท

. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือง กาหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ช
หรือเปลียนการ ชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบศูนยวัฒนธรรมแหง
ประเทศ ทย นทองทีแ วงหวย วาง เ ตหวย วาง กรุงเทพมหานคร พ ศ  

1 0 2     



 ทังนเีทศบัญญตัิ องเทศบาลนครกรงุเทพ และ อบัญญัตกิรงุเทพมหานครทัง  บับ างตน มีการ ชบังคบัมาเปนระยะเวลากอนมี
ก กระทรวง งัเมืองรวมบังคับ ช เพอืปองกนัการ ดัแยงและการทับ อน องก หมาย และเพอืความสอดคลองกบัศกัยภาพ องพนืทีดนิ  
จงสมควร หมีการแก ปรับปรุง เพือสงเสริม หมี ู ดรับประโยชน นการ ชประโยชนทีดิน ดเตมศักยภาพ องพืนทีตามสภาพการณ 
นปจจุบัน รวมถงยังคงรัก าสภาพแวดลอมทีดี องพืนทีเมืองชัน นกรุงเทพมหานคร ว ดตอ ป นอนาคต

เท ั ัติของเท าลนครกรุงเทพ พ   และข้อ ั ัติ

กรุงเทพมหานคร พ  

เท ั ัติของเท าลนครกรุงเทพ พ  

เท ั ัติของเท าลนครกรุงเทพ พ   และข้อ ั ั ติ

กรุงเทพมหานคร พ  
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กรุงเทพ 	 จะสวยงาม
และเป็นระเบยีบได้	ทุกคนจะต้อง	
ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ผังเมือง	 การร่วมมือกันสร้าง
ภู มิ ทัศน ์ ท่ีสวยงามและ เป ็น
ระเบียบ	รวมถึงการป ิบัติตาม
ผังเมืองรวมอย่างเคร่งครัด	
เพื่อให้กรุงเทพ 	ของเราเติบโต
อย่างมีทิศทางและยั่งยืน





สํานักการวางผังและพั นาเมือง ห�ความสําคัญกับการพั นา
บคุลากร ทัง้ นด�านความร�ความสามารถ คุณธรรม และจร�ยธรรม รวมถง 
จัดกิจกรรมอื่น  นการสร�าง วัญกําลัง จและสร�างความเปนนํ้าหน่ง 
จเดียวกัน เพ�่อสร�างบุคลากรที่ทรงคุณค�า สามารถป ิบัติงานได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมสาํนักการวาง งั
และพั นาเมอง

5



โครงการ กอบรมและดงานการ ก าแนวทางการ
จัดการมรดกทางวั น รรม องจังหวัด ง ลา

โครงการการ กอบรมและดูงาน 
การศก าแนวทางการจัดการมรดก 
ทางวัฒนธรรม องจังหวัดสง ลา จัด นเพือ
หบุคลากรทีป บัิตงิานดานการวาง งัเมือง 
การวิเคราะห ังเมือง และ ู ทีเกียว อง 
องสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง

และสานักงานเ ตทีอยู  นพืนทีทีมีทีดิน
ประเภทอนุรัก เพือสงเสริมเอกลัก ณ 

1. การ กอบรมแนวทางการจดัการมรดกทางวฒันธรรมของจงัหวดัสงขลา ณ หองประชุม 
ชัน  สานักการวาง ังและพัฒนาเมือง เ ตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ศิลปวัฒนธรรม ทย สีนาตาลออน  ตาม
ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ ศ    
ดมีประสบการณ นการศก าเปรียบเทียบ

และนาแนวทาง หม  มาปรบั ชกบัแนวทาง
ทีมีอยูเดิม องกรุงเทพมหานครตอ ป ด
อยางเหมาะสม โดยมี ูเ ารวมการ กอบรม 
จานวน  คน 
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2. การศกษาดูงานจังหวัดสงขลา
ส า ันทัก ิณคดี ก า พิพิธภัณ ์คติชนวิทยา ต�า ลเกาะยอ อ�าเภอเมอง จังหวัดสงขลา

ชุมชนเขาหัวแดง แหลมสน

เมองเก่าสงขลา
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อนรับค ะ ก าดงาน

นายสมชาย เดชากรณ ูอานวยการ 
สานกัการวาง งัและพฒันาเมือง เปนประธาน 
ตอนรับคณะศก าดูงานจากศูนยเตรียม
ความพรอมปองกนัภยัพบัิติแหงเอเชีย หรือ  
ศปพอ  รวมกบั  โดยการสนบัสนนุจาก
สานักงานเพือการพัฒนาแหงสาธารณรั  
รงัเศส      

หรือ  

นายแสนยากร  อุนมศีร ีรอง ูอานวยการ 
สานกัการวาง งัและพฒันาเมือง เปนประธาน 
ตอนรับสถาบัน กอบรมและบริหารจัดการ
แบบมืออาชีพนาคณะเจ  าหน  า ทีจาก
กระทรวงทองถินดานการพัฒนาชนบท
ประเทศบังกลาเทศ จานวน  คน ศก า
ดูงานดาน ังเมือง 
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นายแสนยากร อุนมีศรี รอง ู อานวยการสานัก ังเมือง เปนประธานตอนรับ 
   ูอานวยการกลุมงานความรวมมือระหวางประเทศ จากมูลนิธินครปู าน 

เพือความรวมมอืนานาชาต ินครปู าน สาธารณรั เกาหล ีและคณะนกัศก าจากนครปู าน 
จานวน  คน
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นายแสนยากร อุนมีศรี รอง ูอานวยการสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง ตอนรับ
คณะจากสถาบันวิจัยการโยธาและการ นสง กระทรวงโยธาธิการและการ นสง สาธารณรั
ประชาธปิ ตยประชาชนลาวเ าฟงบรรยายเกยีวกบัแบบป บัิตทีิด ี   องการ
บริหารพัฒนาเมือง    การปรับปรุงฟนฟูเมือง  

 และการเยียมชมโครงการพัฒนาเมือง 

1 1 2     



นายถิน หง ทอง รอง ู อานวยการสานักการวาง ังและพัฒนาเมือง ตอนรับ  
รศ ดร พรรณี  ชีวินศิริวัฒน และคณะอาจารยประจาภาควิชาภูมิศาสตร คณะอัก รศาสตร  
จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะนักศก าระดับปริญญาตรี จาก   

      เ ตบริหารพิเศ องกงแหงสาธารณรั
ประชาชนจีน จานวน  คน เ าศก าดูงานดาน ังเมือง
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งาน ัมมนา และรับ งความคดเหน องประ า น

นายสมชาย เดชากรณ ูอานวยการ 
สานกัการวาง งัและพฒันาเมือง เปนประธาน 
เปดการประชุมระดมความคิดเหนจาก
ู ทรงคุณวุฒิและเจ าหนาทีทีเกียว อง

เกียวกับแ นแมบทและพืนทีเปาหมาย
การจั ด รู ป ทีดิ น เพื อ พัฒนาพืน ที อง 
กรงุเทพมหานคร โดยมีนายแสนยากร  อุนมีศรี  
รอง ู อานวยการสานักการวาง ังและ 
พัฒนาเมือง นา ู บริหารและเจาหนาที  
รวมประชุม ณ หองราชเทวีแกรนดบอลรูม  
ชัน  โรงแรมเอเชีย เ ตราชเทวี
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นายแสนยากร อุนมศีร ีรอง ูอานวยการ 
สานกัการวาง งัและพฒันาเมือง เปนประธาน 
การประชุมหารือเกียวกับการดาเนินการ 
พัฒนาพืนทีดวยวิธีการจัดรูปทีดินบริเวณ 
หลงั อยบรมราชชนน ี  เพือเสริมสราง 
ความรู ความเ า จดานการจัดรูปทีดิน 
ันตอนการดาเนินโครงการ ประโยชน
องการจัดรูปทีดิน เปนเวทีแลกเปลียน

ความรู  ความคิดเหน นการพัฒนาพืนที 
และรวมกันสนับสนุน หเกิดความรวมมือ
ระหวางภาครั  ภาคเอกชน และประชาชน  
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ิตี  โ เทล  
ถนนบรมราชชนนี เ ตบางพลัด
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นายสมพง  เวียงแก ว รองปลัด
กรุงเทพมหานคร เปนประธานเปดการ
ประชุมสมัมนา เรอืง พฒันาเมืองเพอืบรกิาร
สาธารณะสาหรับสังคม ู สูงอายุ โดยม ี
นายถิน หง ทอง รอง ูอานวยการสานัก 
การวาง ังและพัฒนาเมือง เปน ู กลาว
รายงานถงวัตถุประสงคการจัดประชุม
สัมมนา  ณ หองกมลทิพย โรงแรม  
เดอะ สุโกศล เ ตราชเทวี

นายถนิ หง ทอง  รอง ูอานวยการสานกั
การวาง ังและพัฒนาเมือง เปนประธาน 
เปดการประชุมเจาหนาทีและหนวยงาน 
ทีเกียว องเพือรับทราบการดาเนินงาน
และรับฟง อเสนอแนะเพือประโยชน น 
การดาเนินโครงการศก า สารวจ กาหนด
แนวเ ตกรงุเทพมหานคร ระยะที  ระยะทาง 
ประมาณ  กิโลเมตร เมือวันที  
เม ายน  ณ หองวิภาวดี ชัน   
โรงแรม   ถนนมิตร มตรี 
เ ตดินแดง
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โครงการเ รม รางคุ รรมและจร รรม �าหรบั
ารา การและลกจาง

โครงการเสริมสร างคุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับ าราชการและลูกจาง อง
สานักการวาง ังและพัฒนาเมือง จัด น 
เพือ ห าราชการและลูกจาง องสานัก 
การวาง งัและพฒันาเมอืงมคีวามรูเกยีวกบั 
การกระทาทุจรติคอรรปัชัน การกระทาทีเปน
ลประโยชนทับ อน การรกั าวนิยั การกระทา 
ิดวินัย แนวทางการลงโท ทางวินัย และ

ประมวลจริยธรรม และเพือ หมีพ ติกรรม
การป ิบัติงานทีสอดคลองกับวัตถุประสงค
องแ นป ิบัติการปองกันการทุจริต อง

กรงุเทพมหานคร พ ศ   โดย ด
จัดการอบรมโครงการ  จานวน  รุน รุนที   
นวนัองัคารที  มิถนุายน  และรุนที   
นวนัพธุที  มิถนุายน  ณ หองประชุม 
ชัน  สานักการวาง ังและพัฒนาเมือง 
จานวน  คน 
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ส�านักการวางผังและ
พัฒนาเมืองมีความมุ ่ งมั่ น	
และต้ังใจท่ีจะพัฒนาองค์กร		
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 ึ่ง	
ส ร ้ า ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพก า ร	
ด�าเนินงาน	 และสร้างสรรค์
สังคมที่ดี	มีคุณภาพ
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ค ะที่ปรก า
 นายสมชาย เดชากรณ ูอานวยการสานักการวาง ัง

   และพัฒนาเมือง

  นายแสนยากร อุนมีศรี รอง ูอานวยการสานกัการวาง งั 

   และพฒันาเมอืง

  นายถนิ หง ทอง รอง ูอานวยการสานกัการวาง งั 

   และพัฒนาเมือง

  นายมานะ วิมุตติ ชย ูอานวยการกองนโยบาย

   และแ นงาน

  นายสุด จ ยีสุนแสง ูอานวยการ

   สานักงานภูมิสารสนเทศ

  นางชู วัญ นิลศิริ ูอานวยการ

   สานักงานวาง ังเมือง

  นางสาวสุนทรี เสริญสุ สัม ทธิ ูอานวยการสานักงานพัฒนา 

   และฟนฟูเมือง

ค ะท�างาน 

  นายอดิศัย ตารมย นักประชาสัมพันธชานาญการ

 นางสาวพรพิมล คงบาง นกัวเิคราะห งัเมืองชานาญการ

  นางบุศรินทร จาฟู นักวิเคราะห ังเมืองป ิบัติการ

  นายสุริยน กาญจนพิบูลย นายชางศิลปชานาญงาน

  นายชานาญ รุงรัศมี นายชางสารวจชานาญงาน

  นางจิราภรณ โพธิอุบล นัก ังเมืองชานาญการพิเศ

  นายธนาดล เทียงตรง นัก ังเมืองป ิบัติการ

  นางสาววาริกา มังกะลัง นัก ังเมืองป ิบัติการ

  นางสาวสรอยสุ  พง พูล นัก ังเมืองชานาญการพิเศ

 นายอภิภัท ญิรกั  เบญจลักดารง นัก ังเมืองป ิบัติการ

 นายปรีชา ดวงทอง นายชางศิลปชานาญงาน

 นางสาวสุภัช า อนวัชพงศพันธ สถาปนิกชานาญการ

 นายเสกสรรค แปน  นัก ังเมืองชานาญการ

 นายสมบูรณ มหา ล นัก ังเมืองชานาญการ

 นางสาววิภาพร แ  ัว นักประชาสัมพันธป ิบัติการ  
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ปทพมพ์		 	 ป	
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