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โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรวุฒิบัตร  
หลักสูตร “การวางแผน” และ “การท าผังเมืองรวม” ของเทศบาลท้องถิ่น 

โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ร่วมกับ ภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันมีการถ่ายโอนอ านาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้นตามล าดับ และมีกฎหมายผังเมืองรวม เป็น
ผังการพัฒนาด้านกายภาพท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เป็นกรอบการ
พัฒนาแต่ละท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น เพ่ิมคุณภาพชีวิตและเป็นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การก าหนดกรอบการพัฒนาผังเมืองท้องถิ่นจะมีกฎหมายผังเมืองรวมรองรับและจะต้องจัดให้มี  “การ
ปรับปรุงทุกระยะ 5 ปี เป็นกฎกระทรวง” เดิมทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ท าหน้าที่
เป็นผู้ออกผังเมืองรวม และปรับปรุงทุกระยะดังกล่าว ปัจจุบันเมื่อมีการถ่ายโอนอ านาจสู่ท้องถิ่นลงมา กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยก็เริ่มกระตุ้นให้ท้องถิ่นจัดท าร่างผังเมืองรวมของตนให้ถูกต้องทางวิชาการ
และสอดคล้องกับการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น  ภูมิภาค และส่วนกลางของประเทศ นอกจากนั้นร่างผังเมืองรวม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ร่างขึ้น ยังจ าเป็นจะต้องผ่านขบวนการทางกฎหมายสู่กระทรวงและผ่านการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใช้ทุกระยะ 5 ปีต่อไป 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีเทศบาลระดับมหานคร 1 แห่ง เทศบาลพิเศษ 1 แห่ง เทศบาลขนาดใหญ่ของ
เทศบาล เทศบาลขนาดกลางอีกร่วม 200 แห่ง และเทศบาลขนาดเล็กอีก 1,000 กว่าแห่ง รวมเทศบาลทั่ว
ประเทศทั้งหมดจ านวน 1,700 เทศบาล ทุกเทศบาลจะต้องจัดท าผังเมืองรวมของตนเอง อย่างไรก็ตาม เทศบาล
ส่วนใหญ่ยังขาดก าลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนพัฒนา
เมืองและการวางผังเมืองรวมด้วยตนเองหรือการบริหารจัดการเพ่ือการว่าจ้างคณะที่ปรึกษามาช่วยจัดท าร่างผัง
เมืองที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารเทศบาลจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการพัฒนาเมืองและการ
วางผังเมืองรวม เพ่ือประโยชน์ในการน า การบริหาร และการก ากับการด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
และราบรื่น ซึ่งปัจจุบันมีเพียงมหานครกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียวที่เป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดท าผังเมือง
รวมด้วยตนเอง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมทั้งในคณาจารย์และบุคลากรที่มี
ด้านความรู้ความช านาญด้านผังเมืองโดยตรง  และผลิตบุคลากรนักผังเมืองมากว่า 30 ปี  และเป็นกลุ่มผู้จัดท าผัง
เมืองรวมให้กรุงเทพมหานคร มาถึง 2 ครั้งที่ผ่านมา และได้มีประสบการณ์จัดการอบรมให้นักผังเมืองมาในอดีต          
และมีความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นสหสาขาครอบคลุมวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเมืองเช่น วิศวกร 
นักสิ่งแวดล้อม สถาปนิก นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคม นักการเงิน นักกฎหมายเป็นต้น จึงได้ก าหนดจัดการอบรม
หลักสูตร “การวางแผน” และ “ การท าผังเมืองรวม” ของเทศบาลท้องถิ่น  ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการที่มีอยู่สูงในปัจจุบัน 
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 2.   วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง
รวม ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่าง
เหมาะสม  
 

 3.  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

 ผู้บริหารและข้าราชการ (ระดับสูง) ของเทศบาล ได้แก่  
o ข้าราชการการเมือง นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรีที่รับผิดชอบ

ด้านการวางแผน การจัดท าผังเมืองรวม และการวางแผน ผังเมือง 
o ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นายช่างโยธา สถาปนิก และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

 ผู้บริหาร และผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานธุรกิจนี้ และผู้สนใจทั่วไป
จากภาครัฐ และภาคเอกชน 
  

 4.  หัวข้อการอบรม 

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (BREAK THE ICE) 
2. การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น กับผังเมืองรวม 
3. แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนาเมือง เมืองน่าอยู่ – การพัฒนาชนบท องค์ประกอบเมือง 
4. กระบวนการวางผัง วางแผน และจัดท าผังเมือง 
5. ผังเมืองกับ “ปัญหาของเมือง” การวิเคราะห ์ปัญหา และอุปสรรคของเมือง 
6. เป้าหมาย และอนาคตในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย “ประเทศไทยกับการบริหาร 4.0” 
7. มาตรฐานเมืองและการจัดท าผังเมือง ชุมชน เมืองน่าอยู่ (HEALTHY CITY & SMARTY CITY) 
8. แนวทางเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ในการจัดท าผังเมืองรวมในอนาคต 
9. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (INFRASTRUCTURES) และสาธารณูปการเมือง (PUBLIC UTILITIES) 
10. การคมนาคมขนส่ง จราจร LOGISTIC NETWORK สิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่ง 
11. กฎหมายหลัก กฎหมายผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายรองที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง EIA/IEE 
12. ประชากรกับการวางแผนผังเมือง (POPULATION) 
13. ข้อมูลในการวางแผน GPS เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ สิ่งแวดล้อมเมือง 
14. การพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมเบา/หนัก และอุตสาหกรรมบริการเมือง/สิ่งแวดล้อม 
15. วัฒนธรรม ประเพณี CLUTURE ของเมือง การอนุรักษ์ พัฒนาชุมชน และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
16. การพัฒนาการท่องเที่ยวกับเมือง (TOURISM & CITY) & THAILAND TOURISM 4.0) 
17. ระบบการเงินและการคลังสาธารณะ (PUBLIC FINANCE) ภาษีท่ีเกี่ยวข้อง (TAX) INFRA, FUND 
18. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน (PPP) ข่อนแก่น ROLE MODEL 
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19. การออกแบบและพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน และการวางผังพ้ืนที่เฉพาะ 
20. สร้างเสน่ห์เมือง – กิจกรรมเมือง – สร้าง LANDMARK (เกาหลี, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น) 
21. CASE STUDY 1 : ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ – เมืองพัทยา 
22. CASE STUDY 2 : ผังเมืองรวม – จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดพิษณุโลก 
23. CASE STUDY 3 : ผังเมืองเล็ก – จังหวัดสระบุรี - จังหวัดอยุธยา   
24. CASE STUDY 4 : เขตการค้าชาย – จังหวัดตาก – จังหวัดมุกดาหาร 
25. CASE STUDY 5 : การท่องเที่ยวเมืองพัทยา – จังหวัดภูเก็ต – จังหวัดเชียงใหม่ 
26. ศึกษาดูงานตัวอย่างภายในประเทศ  รวม 1 คืน 2 วัน 
27. FINAL PRESENTATION และพิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีปิดการอบรม  

 

6.  วันและเวลาในการจัดการอบรม 

 ในหลักสูตรนี้ก าหนดจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2560 
รวมประมาณ 130 ชั่วโมง (ประมาณ 2 เดือนครึ่ง) 
อบรมในวันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.30 น. และวันเสาร์  เวลา 09.00 - 16.00 น.  รวม 10 สัปดาห์  
 

7.  วิธีด าเนินการอบรม 

การอบรมในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถกแถลง การฝึก
ปฎิบัติร่วมกันนอกสถานที่ และกรณีศึกษา และการท า WORKSHOP การศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง   
 

8.   จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

ประมาณ 60 - 70 คน 
 

9.   สถานที่จัดการอบรม 

 ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ/หรือ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

 10.  เกณฑ์การผ่านหลักสูตรเพ่ือรับวุฒิบตัร 

 เพ่ือรับวุฒิบัตรจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด และผ่านการท า WORKSHOP FINAL PRESENTATION 
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 11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีการแบ่งกลุ่ม จัดท า “ผังเมืองรวม” ของแต่ละท้องถิ่น ตัวอย่างของพ้ืนที่เทศบาล
ของตนเองในการปรับปรุงโดยตรงต่อไป 
 

12.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

รองศาสตราจารย์ มานพ  พงศทัต ศาสตราภิชาน (หัวหน้าโครงการ)  

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 

 ภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

13.  ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน 55,000.-บาท/คน/หลักสูตร   โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ค่าสมมนาคุณวิทยากรผู้บรรยายตลอดหลักสูตร และกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความรู้ 
- ห้องจัดการอบรม/สัมมนา รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ประกอบการบรรยาย 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้งหลักสูตร 
- จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าใส่เอกสาร ปากกา สมุดจดการบรรยาย เป็นต้น  
- ค่าเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ รวมถึงค่าเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ค่าอาหาร ที่พัก เป็นต้น 
- ด าเนินการประสานงานและอ านวยความสะดวกตลอดการอบรมในหลักสูตร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


