
การบูรณาการขอมูล แผนงานและโครงการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ                 

เพื่อเปนแผนหลักในการดำเนินการดานการผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง



กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ความเปนมา

๒



ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขอ ๕. “ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงคมนาคม จัดทําแผนภาพซึ่งแสดงความเชื่อมโยง
ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ  เชน ระบบราง  ถนน  ไฟฟา  ประปา 
เพื่อเปนแผนหลักในการดําเนินการดานการพัฒนาผังเมืองของประเทศตอไป”

ดานเศรษฐกิจ 

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี

๓



กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี

๔



คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๓๙/๒๕๕๙

 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการขอมูล 
แผนงานและโครงการพัฒนา                      

ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ              
เพื่อเปนแผนหลักในการดําเนินการดานการผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการเพื่อบูรณาการขอมูลฯ

๕



     ๒.๑ กําหนดแนวทางการบูรณาการขอมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานของประเทศเพ่ือเปนแผนหลักในการดําเนินการดานการผังเมือง
     ๒.๒ สงมอบ พิจารณา และตรวจสอบขอมูล แผนงาน โครงการ ในการบูรณาการระบบ
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ  เพื่อเปนแผนหลักในการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศ
     ๒.๓ เสนอแนะแนวทางการวางแผนระยะยาวเพื่อบูรณาการ การพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานและการผังเมืองใหสอดคลองกัน
     ๒.๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน
และเหมาะสม

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒. อํานาจหนาที่

คณะกรรมการเพื่อบูรณาการขอมูลฯ

๖



กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนการดําเนินงาน

๗



แผนการดําเนินงาน

สิ่งที่ไดดําเนินงานแลวเสร็จ

๘



กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอมูลและรูปแบบการนําเสนอ

๙



ดานคมนาคมขนสง ดานแหลงน้ํา ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานผังเมือง

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  

  ทางหลวง  ถนน
 ระบบราง
 ระบบ Terminal
   (สนามบิน ทาเรือ  
   สถานขีนสงสินคา 

Container Yard
ICD )

 ผังประเทศ
 ผังภาค
 ผังอนุภาค
 ผังเมืองรวมจังหวัด
 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
 ผังเมืองเฉพาะ

 เขื่อน
 อางเก็บน้ํา
 ฝาย
 ประตรูะบายน้ํา
 สถานสีูบน้ํา
 คลองสงน้ํา
 คลองระบายน้ํา

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 ระบบประปา
 ระบบไฟฟา
 ระบบบําบัดน้ําเสีย
 สถานทีก่ําจัดขยะ
 สถานดีับเพลิง
 โรงฆาสัตว
 พลังงาน

ขอมูลแบงออกเปน ๔ ดาน

๑๐



กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ระดับประเทศ

ระดับภาค

ระดับจังหวัด

ขอมูลที่ดําเนินการมี ๒ ประเภท

ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS)

ขอมูลเอกสารรายงานแผนภาพแสดง  
  ความเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐาน

๑. ๒.

รูปแบบการจัดทําขอมูล

๑๑



กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

๑๒

สถานีรถไฟ



การนําเสนอขอมูลในรูปแบบรายงาน
กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด

แสดงขอมูลท่ีมีความสําคัญ
ในระดับประเทศ

แสดงขอมูลท่ีมีความสําคัญ
ในระดับภาค

แสดงขอมูลในรายละเอียด
ทั้งหมด

๑๓



ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับประเทศ

ตัวอยางแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง
ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๔



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

๑๕



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางหลวง ถนนสายประธาน

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

๑๖



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

๑๗



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางรถไฟทางคูทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

ทางรถไฟทางเดี่ยว

๑๘



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

ทางรถไฟทางเดี่ยว

สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒)
๑๙



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก
โครงการรถไฟทางคู

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒)
ทางรถไฟทางคู ทางรถไฟทางเดี่ยว

๒๐



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก
โครงการรถไฟทางคู โครงการรถไฟความเร็วสูง

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒)
ทางรถไฟทางคู ทางรถไฟทางเดี่ยว

๒๑



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับประเทศ

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก
ทาเรือน้ําลึกโครงการรถไฟทางคู โครงการรถไฟความเรว็สูงสถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒)

ทางรถไฟทางคู ทางรถไฟทางเดี่ยว

๒๒



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก

สนามบินระหวางประเทศ สนามบินภายในประเทศ

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

ทาเรือน้ําลึกโครงการรถไฟทางคู โครงการรถไฟความเรว็สูงสถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒)
ทางรถไฟทางคู ทางรถไฟทางเดี่ยว

๒๓



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก

สถานีขนสงผูโดยสารระดับจังหวัด

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

สนามบินระหวางประเทศ สนามบินภายในประเทศ

ทาเรือน้ําลึกโครงการรถไฟทางคู โครงการรถไฟความเรว็สูง!Ã สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒)
ทางรถไฟทางคู ทางรถไฟทางเดี่ยว

๒๔



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก

สถานีขนสงผูโดยสารระดับจังหวัด

ระดับประเทศ (ดานคมนาคม)

สนามบินระหวางประเทศ สนามบินภายในประเทศ
ทาเรือน้ําลึกโครงการรถไฟทางคู โครงการรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น ๑, ชั้น ๒)

ทางรถไฟทางคู ทางรถไฟทางเดี่ยว

๒๕



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒๖

ระดับประเทศ (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก

๒๗

ระดับประเทศ (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก พื้นที่ชลประทาน

๒๘

ระดับประเทศ (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก พื้นที่ชลประทาน เขื่อนขนาดใหญ

๒๙

ระดับประเทศ (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก พื้นที่ชลประทาน เขื่อนขนาดใหญ อางเก็บน้ําขนาดใหญ

๓๐

ระดับประเทศ (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก พื้นที่ชลประทาน เขื่อนขนาดใหญ อางเก็บน้ําขนาดใหญ

๓๑

ระดับประเทศ (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓๒

ระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

๓๓

ระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ๓๔

ระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV ๓๕

ระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงน้ํามัน

๓๖

ระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงน้ํามัน คลังน้ํามัน

๓๗

ระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงกาซทรานสไทย-มาเลเซีย
ทอสงกาซธรรมชาติปจจุบัน
ทอสงกาซสหภาพพมา

ทอสงกาซเสนที่ ๓ ตามแผนแมบท
คลังน้ํามันทอสงน้ํามัน

๓๘

ระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงน้ํามัน คลังน้ํามัน
ทอสงกาซทรานสไทย-มาเลเซีย
ทอสงกาซธรรมชาติปจจุบัน
ทอสงกาซสหภาพพมา

ทอสงกาซเสนที่ ๓ ตามแผนแมบท
สํานักงานจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค
โรงกรองน้ํา การประปานครหลวง ๓๙

ระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับประเทศ (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงน้ํามัน
คลังน้ํามันทอสงกาซทรานสไทย-มาเลเซีย

ทอสงกาซธรรมชาติปจจุบัน
ทอสงกาซสหภาพพมา

ทอสงกาซเสนที่ ๓ ตามแผนแมบท

สํานักงานจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค
โรงกรองน้ํา การประปานครหลวง ๔๐



ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับประเทศ

ตัวอยางแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง
ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

๔๑



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

๔๒



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

ทางหลวง ถนนสายประธาน

๔๓



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

ทางหลวง ถนนสายหลักทางหลวง ถนนสายประธาน

๔๔



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

ถนนสายรองทางหลวง ถนนสายประธาน ทางหลวง ถนนสายหลัก

๔๕



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

ทางดวนทางหลวง ถนนสายประธาน ถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก

๔๖



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
ทางรถไฟทางเดี่ยว

๔๗



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒)ทางรถไฟทางเดี่ยว

๔๘



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒) โครงการรถไฟทางคูทางรถไฟทางเดี่ยว

๔๙



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒) โครงการรถไฟทางคู โครงการสถานีรถไฟทางคูทางรถไฟทางเดี่ยว

๕๐



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

โครงการรถไฟความเร็วสูง

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
ทางรถไฟทางเดี่ยว สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒) โครงการรถไฟทางคู โครงการสถานีรถไฟทางคู

๕๑



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

โครงการรถไฟความเร็วสูง

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
ทางรถไฟทางเดี่ยว สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒) โครงการรถไฟทางคู โครงการสถานีรถไฟทางคู

โครงการสถานีรถไฟความเร็วสูง
๕๒



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

โครงการรถไฟความเร็วสูง

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
ทางรถไฟทางเดี่ยว สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒) โครงการรถไฟทางคู โครงการสถานีรถไฟทางคู

โครงการสถานีรถไฟความเร็วสูง ทาเรือน้ําลึก ทาเรือน้ําลึก
๕๓



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

โครงการรถไฟความเร็วสูง

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
ทางรถไฟทางเดี่ยว สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒) โครงการรถไฟทางคู โครงการสถานีรถไฟทางคู

โครงการสถานีรถไฟความเร็วสูง ทาเรือน้ําลึก ทาเรือน้ําลึก สนามบินระหวางประเทศ
สนามบินภายในประเทศ ๕๔



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

โครงการรถไฟความเร็วสูง

ทางหลวง ถนนสายประธาน ทางดวนถนนสายรองทางหลวง ถนนสายหลัก ทางรถไฟทางคู
ทางรถไฟทางเดี่ยว โครงการรถไฟทางคู โครงการสถานีรถไฟทางคู

โครงการสถานีรถไฟความเร็วสูง ทาเรือน้ําลึก ทาเรือน้ําลึก สนามบินระหวางประเทศ
สนามบินภายในประเทศ

สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น๑, ชั้น๒)

สถานีขนสงผูโดยสารระดับจังหวัด ๕๕



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานคมนาคม)

โครงการรถไฟความเรว็สูง

ทางหลวง ถนนสายประธาน

ทางดวน
ถนนสายรอง
ทางหลวง ถนนสายหลัก

ทางรถไฟทางคู
ทางรถไฟทางเดี่ยว

โครงการรถไฟทางคู โครงการสถานีรถไฟทางคู
โครงการสถานีรถไฟความเร็วสูง ทาเรือน้ําลึก

ทาเรือชายฝงสนามบินระหวางประเทศ
สนามบินภายในประเทศ

สถานีรถไฟ (ชั้นพิเศษ, ชั้น ๑, ชั้น ๒) สถานีขนสงผูโดยสารระดับจังหวัด

๕๖



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานแหลงน้ํา)

๕๗



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก

๕๘

ระดับภาค (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก แมน้ําสายรอง

๕๙

ระดับภาค (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก แมน้ําสายรอง พื้นที่ชลประทาน

๖๐

ระดับภาค (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก แมน้ําสายรอง พื้นที่ชลประทาน เขื่อนขนาดใหญและขนาดกลาง

๖๑

ระดับภาค (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก แมน้ําสายรอง พื้นที่ชลประทาน เขื่อนขนาดใหญและขนาดกลาง

อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง
๖๒

ระดับภาค (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก แมน้ําสายรอง พื้นที่ชลประทาน เขื่อนขนาดใหญและขนาดกลาง

อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง ประตูระบายน้ํา
๖๓

ระดับภาค (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แหลงน้ําและแมน้ําสายหลัก แมน้ําสายรอง พื้นที่ชลประทาน เขื่อนขนาดใหญและขนาดกลาง

อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง ประตูระบายน้ํา
๖๔

ระดับภาค (ดานแหลงน้ํา)



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

๖๕



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

๖๖



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

๖๗



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

๖๘



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงน้ํามัน

๖๙



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงน้ํามัน คลังน้ํามัน

๗๐



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

ทอสงกาซธรรมชาติปจจุบัน
ทอสงกาซสหภาพพมา

ทอสงน้ํามัน
ทอสงกาซทรานสไทย-มาเลเซีย

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงกาซเสนที่ ๓ ตามแผนแมบทคลังน้ํามัน

๗๑



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

ทอสงกาซสหภาพพมา

ทอสงน้ํามัน
ทอสงกาซทรานสไทย-มาเลเซีย

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงกาซธรรมชาติปจจุบัน

ทอสงกาซเสนที่ ๓ ตามแผนแมบทคลังน้ํามัน
สํานักงานจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค
โรงกรองน้ํา การประปานครหลวง

๗๒



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

ทอสงกาซสหภาพพมา

ทอสงน้ํามัน
ทอสงกาซทรานสไทย-มาเลเซีย

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงกาซธรรมชาติปจจุบัน

ทอสงกาซเสนที่ ๓ ตามแผนแมบทคลังน้ํามัน
สํานักงานจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค
โรงกรองน้ํา การประปานครหลวง

สถานที่กําจัดขยะ ๗๓



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

ทอสงกาซสหภาพพมา

ทอสงน้ํามัน
ทอสงกาซทรานสไทย-มาเลเซีย

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงกาซธรรมชาติปจจุบัน

ทอสงกาซเสนที่ ๓ ตามแผนแมบทคลังน้ํามัน

โรงกรองน้ํา การประปานครหลวง
สถานที่กําจัดขยะ

สํานักงานจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค

ระบบบําบัดน้ําเสีย ๗๔



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับภาค (ดานโครงสรางพื้นฐาน)

ทอสงกาซสหภาพพมา

ทอสงน้ํามัน
ทอสงกาซทรานสไทย-มาเลเซีย

โรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขนาดสายสง 69 KV
ขนาดสายสง 115 KV
ขนาดสายสง 230 KV
ขนาดสายสง 500 KV

ทอสงกาซธรรมชาติปจจุบัน

ทอสงกาซเสนที่ ๓ ตามแผนแมบท คลังน้ํามัน

โรงกรองน้ํา การประปานครหลวง
สถานที่กําจัดขยะ

สํานักงานจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค

ระบบบําบัดน้ําเสีย ๗๕



ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับประเทศ

ตัวอยางแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง
ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

๗๖



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับจังหวัด (แสดงขอมูลในรายละเอียดทั้งหมด)

กรุงเทพมหานคร (มาตราสวน ๑ : ๒๔๐,๐๐๐) 

๗๗



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับจังหวัด (แสดงขอมูลในรายละเอียดทั้งหมด)

จังหวัดหนองคาย (มาตราสวน ๑ : ๔๗๐,๐๐๐) 

๗๘



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาระดับจังหวัด (แสดงขอมูลในรายละเอียดทั้งหมด)

จังหวัดตรัง (มาตราสวน ๑ : ๕๕๐,๐๐๐) 

๗๙



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาสรุปจํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของ

จํานวน ๖ กระทรวง  ๒๗ หนวยงาน
๑. ดานคมนาคมขนสง จํานวน ๒ กระทรวง  ๑๒ หนวยงาน

๑.๑ กระทรวงคมนาคม จํานวน ๑๑ หนวยงาน

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย จํานวน   ๑ หนวยงาน 

๒. ดานแหลงน้ํา จํานวน ๔ กระทรวง  ๖ หนวยงาน

๒.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน   ๑ หนวยงาน

๒.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    จํานวน   ๑ หนวยงาน 

๒.๓ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    จํานวน   ๓ หนวยงาน

๒.๔ กระทรวงมหาดไทย จํานวน   ๑ หนวยงาน

๓. ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน ๓ กระทรวง  ๑๑ หนวยงาน

๓.๑ กระทรวงพลังงาน จํานวน   ๓ หนวยงาน

๓.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    จํานวน   ๒ หนวยงาน 

๓.๓ กระทรวงมหาดไทย    จํานวน   ๖ หนวยงาน
๘๐



กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

Department of Public Works and Town & Country Planning
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงคมนาคม

๑. กรมทางหลวง ๒. กรมทางหลวงชนบท ๓. กรมเจาทา
๔. กรมทาอากาศยาน ๕. กรมการขนสงทางบก ๖. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
๗. การรถไฟแหงประเทศไทย ๘ .การทางพิเศษแหงประเทศไทย ๙. การทาเรือแหงประเทศไทย
๑๐. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ๑๑. รถไฟฟามหานคร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑. กรมชลประทาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดลอม

๑. กรมทรัพยากรน้ํา ๒. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล    ๓. กรมควบคุมมลพิษ

๔. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

กระทรวงพลังงาน ๑. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ๒. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ๓. บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

สรุป หนวยงานทั้งหมด

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงมหาดไทย

๑. กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ�น ๒. กรมโยธาธิการและผงัเมือง ๓. การไฟฟ้านครหลวง

๔. การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ๕. การประปานครหลวง ๖. การประปาสว่นภมูิภาค

๗. กรุงเทพมหานคร

๘๑


