
 แบบรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล 

และคณะรกัษาความสงบแหงชาติ รอบ ๒ ป (ตั้งแตวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 

............................................... 

หนวยงาน กรมโยธาธกิารและผงัเมือง  

๑. ช่ืองาน/โครงการ โครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
๒. งาน/โครงการ/ประเด็นขอส่ังการ สอดคลองกับ 

     /   นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (นโยบายท่ี ๗ การสงเสริมบทบาทและ
การใชโอกาสในประชาคมอาเซียน) 

     ขอสั่งการหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ/ มติคณะรักษาความสงบแหงชาติ
................................................... 

     ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี (จากการประชุม ครม/ ตรวจราชการในพ้ืนท่ี) 
.................................................................. 

     มติคณะรัฐมนตรี 
...................................................................................................................................................... 

 

๓. ความเปนมา 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ เพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแขงขัน กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต      
ของประชาชน และแกปญหาความม่ันคง โดยภาครัฐใหการสนับสนุน โครงสรางพืน้ฐาน สิทธิประโยชนสงเสริม
การลงทุน การบริหารแรงงานตางดาว การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอืน่ที่จําเปน เพือ่เปนการ      
จัดระเบียบพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการใหเกิดขึน้อยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการ 
กนพ. จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ซ่ึงมี รมว. มหาดไทย เปนประธาน 
เพ่ือทําหนาที่ ๑) กําหนดพื้นที่ของราชการที่สามารถใชประโยชนในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ       
๒) จัดทําผงัการใชประโยชนท่ีดิน และ ๓) ดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินตามระเบียบข้ันตอนของทางราชการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการดานการจัดหาท่ีดินและ 
บริหารจัดการ จึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการในเรื่อง 

๑) การออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๒) การเตรียมพ้ืนท่ีภาครัฐเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

นอกจากนี้ เพ่ือใหทันตอภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเรื่องการขออนุญาตกอสรางอาคาร  
และเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการปลูกสรางอาคารและกิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโดยรวม  
ในเบื้องตน กรมจึงไดยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกเปน
บริเวณตางๆ โดยกําหนดประเภท รูปแบบ ลักษณะอาคารที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นทีแ่ละสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนา เพ่ือใหทองถ่ินสามารถพิจารณาการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารไดโดยไมติดขัด  
 

/ ๔. ผลการดําเนินงาน... 
- ๒ - 

๔. ผลการดําเนินงาน (ตั้งแตวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
    ๔.๑ การออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ๕ จังหวัด  



ไดแก จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา ระยะสอง ๕ จังหวัด 
ไดแก จังหวัดหนองคาย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี ได
ดําเนินการออกแบบวางผังรางแลวเสร็จ  โดยมีองคประกอบของผัง ดังนี้ 

    ผังแมบท:
ในการใชประโยชนที่ดิน (๒) แผนผังระบบโครงขายคมนาคมขนสง (Transportation Plan) (๓) แผนผังระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน (Utilities and Infrastructure Plan) และ (๔) แผนผงันนัทนาการและแหลงทองเท่ียว 

 ประกอบดวย (๑) แผนผังการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use Plan) และเจตนารมณ   

    ผังระดับพ้ืนท่ี: 
กิจกรรมหลกัทางเศรษฐกิจ และ (๖) ผังโครงการพัฒนาเบื้องตน (Development Plan) 

ประกอบดวย (๕) ผังยาน (District Plan) ในพ้ืนท่ีสงเสริมการพัฒนาเพ่ือรองรับ 

               ๔.๒ การเตรียมพืน้ทีภ่าครัฐเพือ่ใชประโยชนในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก     
5 จังหวัด และจังหวัดหนองคาย ดําเนินการแลวเสร็จ โดยคสช.ไดมีคําสัง่ฉบับที่ 17/2558 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2558 เพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐใน 6 จังหวัด (ตาก สระแกว สงขลา มุกดาหาร ตราด และ
หนองคาย) ใหตกเปนท่ีราชพัสดุ เพ่ือใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีพัฒนาในความดูแลของกรมธนารักษนําไปจัดสรรให
เอกชนเชาตอไป   

     ระยะสอง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัด 
กาญจนบุรี คณะกรรมการ กนพ. ไดเห็นชอบในหลักการสําหรับพืน้ที่พัฒนาทีเ่สนอไป ขณะนีค้ณะทํางานฯ 
อยูระหวางตรวจสอบรายละเอียดพ้ืนท่ี กอนจะดําเนินการเพิกถอนสภาพท่ีดินของรัฐตามข้ันตอนตอไป  

     

    ๔.๓ ยกรางกฎหมายดานท่ีดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยเรื ่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี ่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ       
บางประเภท) 

   -  ระยะแรก ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดสระแกว ดําเนินการแลวเสร็จ มีผลใชบังคับตามกฎหมาย 

โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559      
    จังหวัดตาก นําเสนอรางประกาศกระทรวงฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการรางกฎหมาย 
กระทรวงมหาดไทยแลวเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2558       
    จังหวัดสงขลา เตรียมนําเสนอรางประกาศกระทรวงฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการราง
กฎหมาย กระทรวงมหาดไทยในวันท่ี 2๕ พฤษภาคม 255๙      
    จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตราด และจังหวัดหนองคาย  นําเสนอรางประกาศกระทรวงฯ   
ตอที่ประชุมระดับจังหวัดเพื่อรับฟงความคิดเห็นแลวเสร็จเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2559 และเตรียมนําเสนอ
รางประกาศกระทรวงฯ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการรางกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ในเดือนมิถุนายน 255๙
       - ระยะสอง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัด
กาญจนบุรี จะเริ่มดําเนินการยกรางประกาศฯ ในเดือนมิถุนายน 2559                
๕. ผลสัมฤทธิ์ของงาน/ โครงการ 

- เชิงปรมิาณ รอยละ ๗๐ 
- เชิงคุณภาพ รอยละ ๘๐  

/ ๖. แผนการดําเนินงาน... 
- ๓ - 

๖. แผนการดําเนนิงานในระยะตอไป 
เพ่ือเปนการผลักดันรางผังพ้ืนท่ีเฉพาะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติทางดานมาตรการบังคับใช  

กรมฯ จึงไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๑๐ จังหวัดในแบบคูขนาน 
เพื ่อใชเปนกรอบการใชประโยชนที ่ดินและการปลูกสรางอาคารในระยะยาว ตอเนื ่องจากรางประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฯ ซึง่จัดทําเปนกฎหมายเพือ่ใชบังคับในระยะสั้น สําหรับดานการพัฒนาใหเปนไปตามผัง   



กรมฯ จะไดเตรียมเสนอแนวคิดการจัดรูปที่ดินสําหรับโครงการกอสรางระบบโครงขายถนนตามผังเมือง และ
การออกแบบชุมชน (Urban Design) เพ่ือชี้นําใหเกิดการพัฒนาตอไป 

 

๗. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ 
๑) สงเสริมการกระจายความเจริญสูภูมิภาค ในรูปแบบของข้ัวความเจริญ  
๒) พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ขางเคียงไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ และลดปญหาความมั่นคง

ตามแนวชายแดน    
๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ           
๔) สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนใหมีมูลคาสูงข้ึน ทรัพยากรบุคคลในพืน้ที่ชายแดนไดรับการ

พัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการเปนประชาคมอาเซียน          
๕) สภาพแวดลอมเมืองมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีเอกลักษณ และสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือน 
๖) พ้ืนท่ีซ่ึงมีคุณคาเชิงธรรมชาติไดรับการปกปองคุมครอง         

*********************************** 

 
เจาหนาท่ีผูประสานงาน  นายจารุโรจน ภูประเสริฐ    หนวยงาน กองผงัเมืองเฉพาะ 
โทร/ มือถือ ๐๘๗ ๓๒๓ ๗๗๑๓    E-mail: jarsgentleman@yahoo.com 


