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           จังหวัดชัยภูมิ เป�น พ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป�นศูนย�กลางความเจริญของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง และเป�นประตูเศรษฐกิจสู$ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังเป�นทางร$วมและ
ทางแยกสู$พ้ืนท่ีท่ีสําคัญท้ังภายในและภายนอก เมืองชัยภูมิมีพัฒนาการด-านเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมืองอย$าง
รวดเร็ว แต$ในขณะเดียวกันการเติบโตดังกล$าวก็ส$งผลกระทบและนําป3ญหาบางประการมาสู$พ้ืนท่ี ซ่ึงส$งผลกระทบ
ต$อการพัฒนาพ้ืนท่ีและชีวิตความเป�นอยู$ของประชาชนในจังหวัด และเพ่ือให-ก-าวทันแนวโน-มและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ภายใต-นโยบายของรัฐในการพัฒนาตามยุทธศาสตร�ประเทศ การเข-าสู$ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน แผนการลงทุนโครงสร-างพ้ืนฐาน ด-านคมนาคมและขนส$ง การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและอุทกภัย 
จึงจําเป�นต-องมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ

เ พ่ือวางและจัดทําผังเ มืองรวมเมือง ตามบทบาท 
ศักยภาพ และสถานการณ�การพัฒนาพ้ืนท่ีให-สอดคล-อง
กับยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด และเป�นท่ียอมรับของ
ประชาชนทุกภาคส$วน

เพ่ือจัดทําร$างกฎกระทรวงให-ใช-บังคับผังเมืองรวมเมือง 
ท่ีเป�นไปตามวิธีการ ขั้นตอนและองค�ประกอบของการ
วางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2518 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม

1.

เพ่ือจัดทําแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมท้ัง
มาตรการควบคุมโดยท่ัวไป เพ่ือใช-เป�นแนวทางในการ
พัฒนาและการดํารงรักษาเมือง

เพ่ือจัดทําผังกลยุทธ� แผนงานโครงการพัฒนา และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สําหรับใช-เป�นผังแม$บทในการปรับปรุงพ้ืนท่ี
วางผังในด-านการใช-ประโยชน�ในทรัพย�สิน การคมนาคมขนส$ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล-อม
ในอนาคต โดยเป�นรายละเอียด รูปแบบ แนวทางและมาตรการต$างๆ ในการดําเนินการบริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุง
ฟNOนฟูเมือง การอนุรักษ� และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข-อง

เ พ่ือเป�นข-อมูลในการจัดทํากรอบงบประมาณ 
แผนการ พัฒนา พ้ืน ท่ี ในด- านต$ า งๆ  จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญตามความเร$งด$วน

2.

3. 5.

4.

ความเป0นมาโครงการ

วัตถุประสงค+
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วันท่ี 8 ธันวาคม 2559

270 วัน

วันท่ี 8 ธันวาคม 2559

เร่ิมสัญญา

เร่ิมปฏิบัติงาน

สิ้นสุดสญัญา วันท่ี 3 กันยายน 2560

การนําเสนอแผนการดําเนินงาน

สรุปผลการเปล่ียนแปลงและแนวโนCมการขยายตัวของผังเมืองรวมท่ีผ�านมา 
และศึกษา และวิเคราะห+ขCอมูลดCานต�างๆ

การวางและจัดทําผังเมืองรวม  

การโฆษณา ประชุม รับฟLงความคิดเห็นของประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

การปรับปรุงร�างผังเมืองรวมฯ ตามขCอเสนอแนะของท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมฯ และท่ีประชุมรับฟLงความคิดเห็นของประชาชน

1.

2.

3.

4.

5.

ส�งรายงานการศึกษาข้ันตCน 
(Inception Report) 

ส�งรายงานความกCาวหนCา 
(Progress Report)

ส�งรายงานการศึกษาฉบับกลาง 
(Interim Report)

ส�งร�างรายงานการศึกษาฉบับสุดทCาย 
(Draft Final Report)

ส�งรายงานการศึกษาฉบับสุดทCาย 
(Final Report)

แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินโครงการระยะเวลาดําเนินโครงการ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
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ผังประเทศ ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผังอนุภาคกลุ�มจังหวัดสุรินทร+ 
นครราชสีมา บุรีรัมย+ และชัยภูมิ

ผังเมืองรวม คืออะไร
ผังเมืองรวม หมายความว�า แผนผัง นโยบาย และ โครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไป เพ่ือ

ใชCเป0นแนวทางการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวขCองหรือชนบทในดCานการใชCประโยชน+ใน
ทรัพย+สิน การคมนาคมและขนส�ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลCอม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค+
ของการผังเมือง (มาตรา 4)

ผังนโยบาย ผังนโยบาย 

5

ระดับของผังเมือง

ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ เป0นผังตามกฎหมาย



ผังเมืองรวมจังหวัด

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

ผังตามกฎหมาย ผังตามกฎหมาย 
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ผังเสนอแนะการพัฒนาผังเสนอแนะการพัฒนา

ผังชุมชน ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ



ขั้นตอนการวางและจัดทําผังร�าง ขั้นตอนจัดทําร�างผังเมืองรวม
ใหCเป0นกฎหมาย

7. จัดทําร�างกฎกระทรวง7. จัดทําร�างกฎกระทรวง
8.กระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหC
ความเห็นชอบร�างกฎกระทรวง

8.กระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหC
ความเห็นชอบร�างกฎกระทรวง

9. ครม.พิจารณาเห็นชอบ
ร�างกฎกระทรวง

9. ครม.พิจารณาเห็นชอบ
ร�างกฎกระทรวง

10. คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา

ใหCความเห็นชอบ

10. คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา

ใหCความเห็นชอบ

11. รัฐมนตรีลงนามใน
กฎกระทรวง

11. รัฐมนตรีลงนามใน
กฎกระทรวง

12. จัดพิมพ+แผนท่ี แผนผัง และ
ประกาศกฎกระทรวง
ในราชกิจจานุเบกษา

12. จัดพิมพ+แผนท่ี แผนผัง และ
ประกาศกฎกระทรวง
ในราชกิจจานุเบกษา

1. กําหนดเขตผังเมือง
รวมและแต�งต้ัง

1. กําหนดเขตผังเมือง
รวมและแต�งต้ัง

2. ดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม

2. ดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
พิจารณาเห็นชอบผัง

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
พิจารณาเห็นชอบผัง

4. ดําเนินการโฆษณาประชุม
รับฟLงความคิดเห็นของ

ประชาชน

4. ดําเนินการโฆษณาประชุม
รับฟLงความคิดเห็นของ

ประชาชน

5. คณะกรรมการ
ผังเมือง

พิจารณาเห็นชอบ

5. คณะกรรมการ
ผังเมือง

พิจารณาเห็นชอบ

6.ป̀ดประกาศ 90 วันและ
พิจารณาคํารCองของ
ผูCมีส�วนไดCส�วนเสีย

6.ป̀ดประกาศ 90 วันและ
พิจารณาคํารCองของ
ผูCมีส�วนไดCส�วนเสีย

ขั้นตอนการวางและจัดทําผังร�างขั้นตอนการวางและจัดทําผังร�าง

ขั้นตอนจัดทําร�างผังเมืองรวมใหCเป0นกฎหมายขั้นตอนจัดทําร�างผังเมืองรวมใหCเป0นกฎหมาย

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 1

-6
ขั้น

ตอ
นท

ี่ 1
-6

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 6

-1
2

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 6

-1
2

ข้ันตอนที่ 1-6ข้ันตอนที่ 1-6 ข้ันตอนที่ 7-12ข้ันตอนที่ 7-12
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ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม



ดCานกิจการสาธารณูปโภคดCานกิจการสาธารณูปโภคดCานท่ีโล�งดCานท่ีโล�ง

แผนท่ี แผนผัง ขCอกําหนด และรายการประกอบ แผนท่ี แผนผัง ขCอกําหนด และรายการประกอบ 

องค+ประกอบของผังเมืองรวม

กําหนดโดยคํานึงถึงความเป�นระเบียบความสวยงาม การใช-ประโยชน�ในทรัพย�สิน ความปลอดภัยของประชาชน 
การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติการดํารงรักษาสถานท่ีที่มีคุณค$าทางศิลปกรรม สถาป3ตยกรรม ประวัติศาสตร� 
หรือโบราณคดี และการจัดสภาพแวดล-อมท่ีทุกคนสามารถเข-าถึงและใช-ประโยชน�ร$วมกันได-อย$างเท$าเทียมกัน

วัตถุประสงค+ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมวัตถุประสงค+ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม

นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการ เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค+ของผังเมืองรวมนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการ เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค+ของผังเมืองรวม

แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม

1.

2.

ดCานการใชCประโยชน+ท่ีดินดCานการใชCประโยชน+ท่ีดิน

แผนผังการใชCประโยชน+ท่ีดิน (ผังสี)

ขCอกําหนดการใชCประโยชน+ท่ีดิน

บัญชีแนบทCายอุตสาหกรรม

รายการประกอบแผนผัง

3.

แผนผังแสดงท่ีโล�ง

ขCอกําหนดท่ีโล�ง

รายการประกอบแผนผัง

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

ขCอกําหนดโครงการกิจการสาธารณูปโภค

รายการประกอบแผนผัง

ดCานคมนาคมและขนส�งดCานคมนาคมและขนส�ง

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส�ง

ขCอกําหนดดCานคมนาคมและขนส�ง

รายการประกอบแผนผัง
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แผนผังแสดงการใชCประโยชน+ที่ดิน (ผังสี)แผนผังแสดงการใชCประโยชน+ที่ดิน (ผังสี)

บัญชีแนบทCายอุตสาหกรรมบัญชีแนบทCายอุตสาหกรรม

ลําดับลําดับ

ประเภทโรงงานประเภทโรงงาน

โรงงานจําพวกท่ี 1 2 3โรงงานจําพวกท่ี 1 2 3

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส�งแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส�ง

ตัวอย�างองค+ประกอบของผังเมืองรวม

9

การดูผังสีใหCดูว�าท่ีดินของท�านอยู�ท่ีใด สีของท่ีดินท�านคือสีอะไร และ สีน้ันมีช่ือว�าอะไร

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดC
ภายใตCบังคับของกฎหมาย
ว�าดCวยโรงงาน (อนุญาตเชิงพ้ืนท่ี)

ลําดับท่ีตามกฎหมายว�าดCวยโรงงาน

     ไดC     ไดC



ขCอกําหนดการใชCประโยชน+ที่ดินขCอกําหนดการใชCประโยชน+ที่ดิน

ตัวอย�างแผนผังท่ีโล�งตัวอย�างแผนผังท่ีโล�ง
ตัวอย�างแผนผังแสดงโครงการกิจการ

สาธารณูปโภค
ตัวอย�างแผนผังแสดงโครงการกิจการ

สาธารณูปโภค
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ดูกิจกรรมหลักดูกิจกรรมหลัก

   ดูขCอหCาม/ขCอใหCแบบมีเงื่อนไข   ดูขCอหCาม/ขCอใหCแบบมีเงื่อนไข

   ดูกิจกรรมรอง   ดูกิจกรรมรอง

1.

2.

3.

เมื่อทราบสีของท่ีดิน ใหCหาช่ือท่ีดินประเภทน้ันในขCอกําหนด



     ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิได-มีประกาศใช-บังคับ
ตามกฎกระทรวงมาแล-วจํานวน 3 คร้ัง ประกอบด-วย 
ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2531 (แรกประกาศ) ผังเมือง
รวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) พ.ศ.2540 และผังเมือง
รวมเมืองชัยภูมิพ.ศ.2550 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) โดยผังเมือง
รวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) ประกาศบังคับใช-เมื่อ
วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 และส้ินสุดการบังคับใช-วันท่ี 
23 สิงหาคม พ.ศ.2555 และได-มีการขยายเวลาการใช-
บังคับออกไปอีก 2 ค ร้ัง ค ร้ังละ 1 ปS  จนถึงวันท่ี 23 
สิงหาคม พ.ศ.2557 ซ่ึงป3จจุบันขาดอายุบังคับใช-

ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2531 
(แรกประกาศ) 

ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2540 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2550 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ประกาศการใชCบังคับ    23 ธ.ค. 2531
ส้ินสุดการใชCบังคับ      23 ธ.ค. 2536
ขยายเวลาอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปa 
ส้ินสุดการใชCบังคับ      22 ธ.ค. 2538

ประกาศการใชCบังคับ    26 มิ.ย. 2540
ส้ินสุดการใชCบังคับ      25 มิ.ย. 2545
ขยายเวลาอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปa 
ส้ินสุดการใชCบังคับ      25 มิ.ย. 2547

ประกาศการใชCบังคับ    24 ส.ค. 2550
ส้ินสุดการใชCบังคับ      23 ส.ค. 2555
ขยายเวลาอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปa 
ส้ินสุดการใชCบังคับ      23 ส.ค. 2557

ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 37.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,466.22 ไร�

ความเป0นมาของผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ
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ประกาศบังคับใช-เม่ือวันที่ 29 พ.ค. 2558 
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 

ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2550 ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2550 

ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558

พ้ืนท่ีเมืองชัยภูมิได-ถูกกําหนดให-เป4น
ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข 1.11 
ให-ใช-ประโยชน�ที่ดินเพ่ือการอยู$อาศัย 

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา 

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ขอบเขตพื้นท่ีเมืองชัยภูมิ
ตามผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558

ขอบเขตพื้นท่ีเมืองชัยภูมิ
ตามผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558
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พ้ืนท่ีวางผังฯ มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 37.55 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 23,466.22 ไร$ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
พ้ืนท่ีบางส$วนของตําบลรอบเมือง และพ้ืนท่ีบางส$วนของ
ตําบลโพนทอง

ทิศเหนือ        ติดต�อกับ    
ทิศตะวันออก  ติดต�อกับ    
ทิศใตC            ติดต�อกับ
ทิศตะวันตก    ติดต�อกับ

ตําบลบCานเล�า อําเภอเมืองชัยภูมิ
ตําบลโพนทอง และตําบลบุ�งคลCา อําเภอเมืองชัยภูมิ
ตําบลบุ�งคลCา และตําบลหนองนาแซง อําเภอเมืองชัยภูมิ
ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ

พื้นท่ี
ขนาดพื้นท่ีวางผังฯ พื้นท่ีท้ัง อปท. รCอยละ

พื้นท่ีวางผังฯของ
พื้นท่ี อปท.

ไร� ตร.กม. ตร.กม.

พื้นท่ีวางผังฯ 23,466.22 37.55 119.98

เทศบาลเมืองชัยภูมิ 19,072.30 30.52 30.52 100.00

องค�การบริหารส$วนตําบลโพนทอง 1,942.46 3.11 62.17 5.00

องค�การบริหารส$วนตําบลรอบเมือง 2,451.46 3.92 27.29 14.37

อาณาเขตติดต�ออาณาเขตติดต�อ
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ร�างขอบเขตพื้นท่ีวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3)



ติดต�อ I CONTACT

กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท พิสุทธ์ิ เทคโนโลยี จํากัด

ท่ีอยู� : 224 ถนนพระราม 9 แขวงห-วยขวาง เขตห-วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท+ : 0-2201-8000 

ท่ีอยู�: 247/13 ถนน องค�การฯ สาย 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท+ : 0-4481-6242

ท่ีอยู�: อาคารเดอะป3ณณ� ช้ัน 5  125 ถนนคลองลําเจียก แขวงนวมินทร�
เขตบึงกุ$ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท+ : 0-2943-9619-20  โทรสาร : 0-2943-9621

บันทึก I NOTE
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