แบบรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแหงชาติ รอบ ๒ ป (ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)
...............................................
หนวยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑. ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒. งาน/โครงการ/ประเด็นขอสั่งการ สอดคลองกับ
/ นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (นโยบายที่ ๗ การสงเสริมบทบาทและ
การใชโอกาสในประชาคมอาเซียน)
ขอสั่งการหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ/ มติคณะรักษาความสงบแหงชาติ
...................................................
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี (จากการประชุม ครม/ ตรวจราชการในพื้นที่)
..................................................................
มติคณะรัฐมนตรี
......................................................................................................................................................
๓. ความเปนมา
รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข งขัน กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และแกปญหาความมั่นคง โดยภาครัฐใหการสนับสนุน โครงสรางพืน้ ฐาน สิทธิประโยชนสงเสริม
การลงทุน การบริหารแรงงานตางดาว การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอืน่ ที่จําเปน เพือ่ เปนการ
จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการใหเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการ
กนพ. จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ซึ่งมี รมว. มหาดไทย เปนประธาน
เพื่อทํ า หนา ที ่ ๑) กํา หนดพื ้นที ่ของราชการที่ส ามารถใชประโยชนในการพัฒนาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
๒) จัดทําผังการใชประโยชนที่ดิน และ ๓) ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการดานการจัดหาที่ดินและ
บริหารจัดการ จึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการในเรื่อง
๑) การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒) การเตรียมพื้นที่ภาครัฐเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นอกจากนี้ เพื่อใหทันตอภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องการขออนุญาตกอสรางอาคาร
และเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการปลูกสรางอาคารและกิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโดยรวม
ในเบื้องตน กรมจึงไดยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกเปน
บริเวณตางๆ โดยกําหนดประเภท รูปแบบ ลักษณะอาคารที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นทีแ่ ละสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนา เพื่อใหทองถิ่นสามารถพิจารณาการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารไดโดยไมติดขัด
-๒-

/ ๔. ผลการดําเนินงาน...

๔. ผลการดําเนินงาน (ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)
๔.๑ การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพือ่ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ๕ จังหวัด

ไดแก จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา ระยะสอง ๕ จังหวัด
ได แ ก จั งหวั ดหนองคาย จั งหวั ดนราธิ ว าส จั งหวัดเชีย งราย จั งหวัดนครพนม และจั งหวั ดกาญจนบุรี ได
ดําเนินการออกแบบวางผังรางแลวเสร็จ โดยมีองคประกอบของผัง ดังนี้
ผังแมบท: ประกอบดวย (๑) แผนผังการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Plan) และเจตนารมณ
ในการใชประโยชนที่ดิน (๒) แผนผังระบบโครงขายคมนาคมขนสง (Transportation Plan) (๓) แผนผังระบบ
โครงสรางพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure Plan) และ (๔) แผนผังนันทนาการและแหลงทองเทีย่ ว
ผังระดับพื้นที่: ประกอบดวย (๕) ผังยาน (District Plan) ในพื้นที่สงเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับ
กิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ และ (๖) ผังโครงการพัฒนาเบื้องตน (Development Plan)
๔.๒ การเตรียมพืน้ ทีภ่ าครัฐเพือ่ ใชประโยชนในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
5 จังหวัด และจังหวัดหนองคาย ดําเนินการแลว เสร็จ โดยคสช.ไดมีคําสัง่ ฉบับที่ 17/2558 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2558 เพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐใน 6 จังหวัด (ตาก สระแกว สงขลา มุกดาหาร ตราด และ
หนองคาย) ใหตกเปนที่ราชพัสดุ เพื่อใชประโยชนเปนพื้นที่พัฒนาในความดูแลของกรมธนารักษนําไปจัดสรรให
เอกชนเชาตอไป
ระยะสอง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัด
กาญจนบุรี คณะกรรมการ กนพ. ไดเห็นชอบในหลักการสําหรับพืน้ ที่พัฒนาทีเ่ สนอไป ขณะนีค้ ณะทํางานฯ
อยูระหวางตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ กอนจะดําเนินการเพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐตามขั้นตอนตอไป
๔.๓ ยกรางกฎหมายดานที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื ่อ ง กํ า หนดบริ เ วณห า มก อ สร าง ดั ดแปลง หรื อ เปลี ่ย นการใชอ าคารบางชนิ ด หรื อ
บางประเภท)
ระยะแรก ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดสระแกว ดําเนินการแลวเสร็จ มีผลใชบังคับตามกฎหมาย
โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
จั งหวั ดตาก นํ า เสนอร างประกาศกระทรวงฯ ต อที่ป ระชุมคณะกรรมการร างกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทยแลวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
จั งหวั ดสงขลา เตรี ย มนําเสนอร างประกาศกระทรวงฯ ตอ ที่ป ระชุมคณะกรรมการรา ง
กฎหมาย กระทรวงมหาดไทยในวันที่ 2๕ พฤษภาคม 255๙
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตราด และจังหวัดหนองคาย นําเสนอรางประกาศกระทรวงฯ
ตอที่ประชุมระดับจังหวัดเพื่อรับฟงความคิดเห็นแลวเสร็จเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2559 และเตรียมนําเสนอ
รางประกาศกระทรวงฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการรางกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ในเดือนมิถุนายน 255๙
- ระยะสอง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัด
กาญจนบุรี จะเริ่มดําเนินการยกรางประกาศฯ ในเดือนมิถุนายน 2559
๕. ผลสัมฤทธิ์ของงาน/ โครงการ
- เชิงปริมาณ รอยละ ๗๐
- เชิงคุณภาพ รอยละ ๘๐
/ ๖. แผนการดําเนินงาน...
-๓๖. แผนการดําเนินงานในระยะตอไป
เพื่อเปนการผลักดันรางผังพื้นที่เฉพาะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติทางดานมาตรการบังคับใช
กรมฯ จึงไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๑๐ จังหวัดในแบบคูขนาน
เพื ่อ ใช เ ป น กรอบการใช ป ระโยชน ที ่ดิ น และการปลู กสร างอาคารในระยะยาว ต อ เนื่องจากร างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฯ ซึง่ จัดทําเปนกฎหมายเพือ่ ใชบังคับในระยะสั้น สําหรับดานการพัฒนาใหเปนไปตามผัง

กรมฯ จะไดเตรียมเสนอแนวคิดการจัดรูปที่ดินสําหรับโครงการกอสรางระบบโครงขายถนนตามผังเมือง และ
การออกแบบชุมชน (Urban Design) เพื่อชี้นําใหเกิดการพัฒนาตอไป
๗. ประโยชนทป่ี ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
๑) สงเสริมการกระจายความเจริญสูภูมิภาค ในรูปแบบของขั้วความเจริญ
๒) พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ขางเคียงไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ และลดปญหาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน
๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ
๔) สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจ ชุมชนใหมีมูล คาสูงขึ้น ทรัพยากรบุคคลในพืน้ ที่ช ายแดนไดรับ การ
พัฒนาทักษะที่จําเปนตอการเปนประชาคมอาเซียน
๕) สภาพแวดลอมเมืองมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีเอกลักษณ และสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือน
๖) พื้นที่ซึ่งมีคุณคาเชิงธรรมชาติไดรับการปกปองคุมครอง
***********************************
เจาหนาที่ผูประสานงาน นายจารุโรจน ภูประเสริฐ
โทร/ มือถือ ๐๘๗ ๓๒๓ ๗๗๑๓

หนวยงาน กองผังเมืองเฉพาะ
E-mail: jarsgentleman@yahoo.com

