
การประชุมประชาชนกลุ่มย่อย
(รายต าบล)

ผังเมอืงรวมชุมชนปาย
ปรับปรุงคร้ังที ่1



1) ค ำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมกำรท่ีปรกึษำผงัเมืองรวมสว่น
จงัหวดัแมฮ่่องสอน

2) หนงัสือกรมโยธำธิกำรและผงัเมือง ท่ีมท.3732.7/4224
ลงวนัท่ี 24 กนัยำยน 2562

3) พระรำชบญัญตัิกำรผงัเมือง พ.ศ.2562

เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ01

วาระที ่1



1.1 ค าส่ังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที ่776/2563
เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รึกษา
ผังเมอืงรวมในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ค าส่ังจังหวัดแม่ฮ่องสอน



คณะกรรมการท่ีปรึกษาผงัเมืองรวมส่วนจงัหวดั พระราชบัญญัตกิารผังเมอืง พ.ศ.2562 มาตรา 24

คณะท ำงำน

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ***

คณะกรรมกำรควำมเห็นกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

อนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง

กำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง

ขั้นตอนกำรกำรด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน

21 ท่ำน

38 ท่ำน



1.2 หนังสือกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ที่ มท.3732.7/4224
ลงวันที่ 24 กันยำยน 2562
เรื่อง กำรด ำเนินกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนครอบคลุมทั้งอ ำเภอ

ประเด็นส ำคัญ

หนังสือกรมโยธาธิการและผงัเมือง

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง มี
นโยบำยก ำหนดขอบเขตผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนครอบคลุมทั้ง
อ ำเภอ เพื่อเป็นกำรวำงแผนและ
ก ำหนดกรอบในกำรพัฒนำด้ำน
กำร ใช้ ป ร ะ โ ยชน์ ที่ ดิ น  ก ำ ร
คมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร และกำร
ป้องกันภัยพิบัติต่ำงๆ 



ประเด็นส ำคัญ

กฎกระทรวงผงัเมืองรวมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศใช้บังคับ 23 มีนาคม 2560

ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ประกาศใหใ้ช้บังคับ 21 กุมภาพันธ ์2557

ผังเมืองรวมชุมชนปาย  ประกาศให้ใช้บังคับ 20 สิงหาคม 2558

ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง ประกาศใหใ้ช้บังคับ 24 สิงหาคม 2558

ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม  ประกาศใหใ้ช้บังคับ 9 กรกฎาคม 2562

ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย ประกาศใหใ้ช้บังคับ 23 พฤศจกิายน 2563

** 1 ผังเมืองรวมจังหวัด 1 ผังเมืองรวมเมือง 4 ผังเมืองรวมชุมชน ** 



พ.ศ.2518 พ.ศ.2558 พ.ศ.2562

พระรำชกำรผังเมือง
พ. ศ. 2 5 6 2

มาตรา 23 วรรคส่ี
ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ

องคป์กครองส่วนท้องถิน่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ร่วมกันก็ได้
ในกรณีทีก่รมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะวางหรือจดัท าผัง

เมืองรวม ให้แจ้งอกีฝ่ายทราบก่อนวางและจัดท า

ผงัมีอายุ 5 ปี
ต่ออายไุด้ 2 ปี = 7 ปี

(18ขัน้ตอน)

ผงัไม่หมดอายุ
ต้องประเมินภายใน 5

ปี
ปรบัปรงุ/ไม่ปรบัปรงุ

(18ขัน้ตอน)

ประกาศใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2562
(รำชกิจจำนเุบกษำ เล่ม 123 ตอนท่ี 71ก)

มีผลใช้บังคับ 25 พฤศจิกายน 2562

ผงัไม่หมดอายุ
ต้องประเมินภายใน 5 ปี
รบัปรงุ/ไม่ปรบัปรงุผงั

(8 ขัน้ตอน)



แนวทางการด าเนินการ พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ.2562 มำตรำ 8

ผังเมืองรวมชุมชนปำย ปรับปรุงครั้งที่ 1



ขัน้ตอนการวางและจดัท าผงัเมืองรวม กรณีด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง

1. การส ารวจ ก าหนดเขตผัง 
วิเคราะหแ์ละจัดท าร่างผังเมืองรวม

1.1 แจง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินให้
ทรำบก่อนวำงและจดัท ำผงัเมือง

1.2 ส ำรวจ ก ำหนดเขตผงั

1.3 ประชมุกลุม่ย่อย

1.4 วิเครำะหข์อ้มลูเพ่ือกำรวำงผงัรำ่งฯ

1.5 ประชมุกลุม่ย่อย เพ่ือจดัท ำผงัรำ่งฯ



1) ควำมเป็นมำกำรวำงและจดัท ำผงัเมืองรวมชมุชนปำย

2) ขอ้มลูพืน้ฐำนอ ำเภอปำย
กำยภำพ / เศรษฐกิจ / สงัคม / สิ่งแวดลอ้ม

3) แนวทำงกำรปรบัปรุงผงัฯ
เขตผงัเดิม / เขตผงัใหม่ / กำรด ำเนินกำรปี 2565

เรื่องเพื่อทราบ(จ านวน 3 เรือ่ง)

วาระที่ 3



ผังเมืองรวมชุมชนปาย

2558 2565

ผังเมืองรวมชุมชนปาย
ปรับปรุงคร้ังที ่1

พืน้ที่วางผัง  45.95 ตารางกิโลเมตร
หรือ 77,944 ไร่

ระหว่างด าเนินการ 2,244.70 ตารางกิโลเมตร
หรือ 1,420,500 ไร่

อ า เ ภ อ ป า ย

3.1 ความเป็นมาการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนปาย

** เดิม 45.95 ตารางกิโลเมตร
ใหม่ 2,244.70 ตารางกิโลเมตร



อ า เ ภ อ ป า ย3.2 ทีต่ัง้และอาณาเขต

ที่ตั้ง
อ ำเภอปำยตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีเนื้อที่ 2,244.7 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1.4ล้ำน ไร่

อำณำเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ รัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอ าเภอปางมะผ้า
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ าเภอเวียงแหง อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอแม่แตง(จังหวัดเชียงใหม)่
ทิศใต้    ติดต่อกับ อ าเภอสะเมงิ และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (จังหวัดเชียงใหม)่ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอ าเภอปางมะผ้า



อ า เ ภ อ ป า ยขอบเขตการปกครอง

ต าบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชุมชน/หมู่บ้าน

เนือ้ที่

ตาราง
กโิลเมตร

ไร่

ปาย เทศบาลต าบลปาย 5.02 3,137

เวียงใต้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ 8 16.03 10,018

เวียงเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 10 344.00 215,000

แม่นาเตงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเตงิ 14 217.00 135,625

แม่ฮี้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ฮี้ 6 336.20 210,125

ทุง่ยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุง่ยาว 12 396.00 247,500

เมืองแปง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองแปง 9 364.57 227,856

โป่งสา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งสา 7 238.00 148,750

อ าเภอปาย 66 2,244.70 1,402,500



อ า เ ภ อ ป า ยลักษณะกายภาพ

ลักษณะภูมิประเทศ อ าเภอปาย เป็นอ าเภอที่อยู่ทิศตะวันออกของจังหวัด 
เป็นที่ราบแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา มีดอยแม่ยะเปน็ยอดดอยที่สูงที่สดุ สูงประมาณ 2,005 เมตร มี
แม่น  าหลายสาย ได้แก่ น  าปาย น  าของ และน  าแม่ปิงน้อย อีกทั งมีล าห้วยอีกหลายสาย คือ ห้วยแม่สา 
ห้วยแม่เย็น และห้วยแม่ฮี 

ลักษณะภูมิอำกำศ อ ำเภอปำย มีลักาณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ 
• ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป

โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี
• ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถงึกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะทีล่มมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื นและมีฝนตกชุกตั งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็น
ต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม

• ฤดูหนำว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออก 
เฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด
คือเดือนมกราคม



อ า เ ภ อ ป า ยลักษณะการตัง้ถิน่ฐาน

ลักษณะการตัง้ถิน่ฐานและระบบชุมชน 
พฒันำกำรกำรตัง้ถ่ินฐำนของอ ำเภอปำย

(1) บริเวณทีร่าบริมเชิงเขา/แอ่งทีร่าบ 
บรเิวณท่ีรำบเชิงเขำและสองฝ่ังแมน่ ำ้ปำย เป็นท ำเลที่เหมำะสมส ำหรบักำรเพำะปลกู ผูค้นท่ี
อำศยัตำมท่ีรำบมกัจะเป็นชำวไทใหญ่

(2)  บริเวณพืน้ทีภ่เูขา(ดอย) 
ผูค้นท่ีอยู่อำศยัจะเป็นชำวกะเหรี่ยงไดช่ื้อว่ำเป็นชำวเขำแตก็่ไมไ่ดอ้ำศยัอยู่บนพืน้ที่สงูทัง้หมด 
บำงสว่นก็ตัง้บำ้นเรอืนบนท่ีรำบ เช่นเดียวกบัชำวพืน้รำบทั่วไป ชำวกะเหรี่ยงนิยมตัง้ถ่ินฐำนเป็น
หลกัแหลง่ถำวรไมนิ่ยมยำ้ยถ่ินบอ่ยๆ ชำวกะเหรี่ยงสว่นใหญ่จะตัง้ถ่ินฐำนใกลแ้หลง่น ำ้ 
บำ้นเรอืนของชำวกะเหรี่ยงนิยมสรำ้งเป็นบำ้นยกพืน้ มีชำวบำ้น หรอืใชเ้สำสงูแมว้่ำอยู่บนท่ีสงูก็
ตำม ซึ่งแตกต่ำงจำกชำวเขำเผ่ำอ่ืนๆ ท่ีนิยมสรำ้งบำ้นชัน้เดียว โดยกระจำยตวัอยู่ทกุต ำบล

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน



กำรตั้งถิ่นฐำนและประชำกร

ประชากรอ าเภอเมืองปาย
• จ านวนประชากร 37,553 คน (22% ของ จังหวัด)

• ความหนาแน่นประชากร 17 คน/ตร.กม.  
• จ านวนครัวเรือน 15,034 ครัวเรือน

• ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.5 คน/ครัวเรือน

จ านวนประชากร
(รวมประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง) 
ในเขตอ าเภอปายจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
จาก 40,604 คน ในปี 2560 เป็น 61,649 คน ในปี 2580

ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ 14,515 คน 
38.65% ของประชากรทะเบียนราษฏร์อ าเภอ

อบต.แม่นาเติง
7,362 คน (19.6%)

อบต.เวียงเหนือ
4,858 คน (12.94%)

อบต.ทุ่งยาว
4,863 คน (12.95%)

อบต.แม่ฮี้
3,574 คน (9.45%)

อบต.เมืองแปง
4,094 คน (10.9%)

อบต.โป่งสา
3,244 คน (8.64%)

อบต.เวียงใต้
5,857 คน (15.6%)

ทต.ปาย
3,728 คน (9.93%)

กร
ะเ

หร
ี่ยง

ลีซ
ู



การตัง้ถิน่ฐานและระบบเมอืง

อบต.แม่นาเติง- ศูนย์กลางระดับต าบล

อบต.เวียงใต้ – ศูนย์กลางระดับอ าเภอ
หรือ ต าบลขนาดใหญ่

อบต. ทุ่งยาว               อบต.แม่ฮี้
ศูนย์กลางระดับต าบล

ทต.ปาย - ศูนย์กลางอ าเภอขนาดใหญ่
อบต.เวียงเหนือ - ศูนย์กลางระดับต าบล



อ า เ ภ อปายลักษณะทางเศรษฐกจิ

เศรษฐกจิ
ลกัษณะทำงเศรษฐกิจจงัหวดัแมฮ่่องสอนโดยรวมเมื่อพิจำรณำจำกโครงสรำ้งกำรผลติ 3 ภำค คือ ภำค

เกษตร ภำคอตุสำหกรรม และภำคกำรคำ้กำรบรกิำร 
ภาคการเกษตร ไดแ้ก่ ปลกูพืช เลีย้งสตัว ์รบัจำ้งในภำคเกษตร หรอืจ ำหน่ำยผลผลติเกษตรและ

ผลติภณัฑท์ำงกำรเกษตร
ภาคอุตสหกรรม ไดแ้ก่ สำขำกำรก่อสรำ้ง  กำรขนสง่
ภาคการค้าการบริการ ไดแ้ก่ กำรขำยสง่ ขำยปลีก กำรท่องเท่ียว โรงแรม ฯลฯ



เศรษฐกจิการเกษตร

สัดส่วนพ้ืนที่จำกพ้ืนที่ปลูกทั้งจังหวัด

ข้ำวไร่  5,532 ไร่
(7.13%)

กระเทียม 3,274 ไร่
(28.21%)

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
12,277ไร่ (26.37%) 

ข้ำวนำปี  3,604 ไร่
(5.74%)

พืชเศรษฐกิจ

ถั่วเหลือง 22,388 ไร่ 
(58.92%)

ข้ำวนำปี

ถั่วลิสง

ข้ำวไร่

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็ก                8 โครงการ
สถานีสูบน า้ด้วยไฟฟ้า  3 โครงการ
โครงการพระราชด าริ   8 โครงการ

โครงการชลประทาน 19 โครงการ

อ่างเก็บน า้ห้วยอีไข่ ฝายเมืองแปง



การใช้ประโยชนท์ีด่นิ

ปี 2558 ปี 2560 ปี 2562



การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท์ีด่นิ

การใช้ประโยชนท์ีด่นิปี พ.ศ. 2560 การใช้ประโยชนท์ีด่นิปี พ.ศ. 2562 การเปลี่ยนแปลง

กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
สถานท่ีราชการ

อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม 

ป่าไม้ 
แหล่งน  า

แหล่งน ้า เพิ่มขึน้ 1,063 ไร่ 
17.81% ต่อปี กำรพฒันำ

โครงกำรชลประทำนและโครงกำร
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

อุตสาหกรรม เพิ่มขึน้ 36 ไร่
9% ต่อปี เป็นอตุสำหกรรมภำยใน

ครวัเรอืน

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
เพิ่ม 4,109 ไร่ 16.14% ต่อปี
เนื่องจำกเป็นท่ีรำบแอง่กระทะ 
เหมำะสมส ำหรบัตัง้ถ่ินฐำน 

(เทศบำลต ำบลปำย)

เกษตรกรรม
เพิ่มขึน้ 316 ไร่ 0.02% ตอ่ปี
พืน้เกษตรอยูท่ี่รมิฝ่ังแมน่ ำ้ปำย 
สว่นใหญ่เป็นนำขำ้วแลพืชหลงันำ 
(กระเทียม) มีควำมหนำแนน่ขึน้

ป่าไม้ 
ลดลง 6,483 ไร่ 
-0.05% ต่อปี

เนื่องจำกกำรใชพ้ืน้ท่ีท ำ
กำรเกษตรแบบหมนุเวียน

พืน้ที่ราชการและสถาบันต่างๆ 
เพิ่มขึน้ 5.92% ต่อปี

เนื่องจำกกำรกำรรองรบักำร
ขยำยตวัเมือง



การค้าและการลงทุน

▪ จ ำนวนโรงงำนอตุสำหกรรม  ทัง้หมด 8 แหง่
▪ จ ำนวนเงนิทนุ 194 ล้านบาท 
▪ ก ำลงัเครื่องจกัร 2980 แรงม้า
▪ แรงงำนในโรงงำนอตุสำหกรรม 40 คน

▪ สถำนประกอบกำรทัง้หมด 1,165 แห่ง              
ส่วนมำกประกอบกำรขนำดเล็ก 

▪ จ ำนวนคนท ำงำน 2,198 คน กระจำยตวัตำมสถำน
ประกอบกำรขนำดเล็ก 

▪ กระจำยตวัมำกท่ีสดุใน เทศบำลต ำบลปำย อบต.
เวียงใต ้และ อบต.แม่นำเติง

ย่านการค้า

อุตสาหกรรม

กลุม่ผลติ
ผลติภณัฑจ์ำกพืช

กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ

กลุม่แปรรูป
ผลติภณัฑจ์ำกไม้

โรงไฟฟ้าพลังงานน า้แม่ปาย



อ า เ ภ อ ป า ยภยัพบิัติ

สถานการณข์องภัยพบิัติ
(1) พืน้ทีเ่ส่ียงต่อดนิถล่ม น ้าป่าไหลหลากและน า้ทว่มฉับพลัน จำก

สภำพภมูปิระเทศของพืน้ที่มีลกัษณะเป็นภเูขำสงูสลบัหบุเขำและรอ่งเขำ ควำมลำดชนัสงู
ถึงสงูมำก และมีพืน้ที่รำบรมิแมน่ ำ้แคบๆ เม่ือเกิดฝนตกหนกัปรมิำณมำกและต่อเน่ืองเป็น
เวลำนำน จงึมีโอกำสใหเ้กิดดินถลม่ น ำ้ป่ำไหลหลำก 

(2) พืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเกิดหลุมยุบ พืน้ที่ท่ีมีโอกำสเกิดหลมุยบุเป็นพืน้ที่ท่ี
รองรบัดว้ยหินปนู หลมุยบุท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ที่ท่ีภเูขำ ซึ่งไมส่ง่ผลกระทบต่อชีวิต
และทรพัยส์นิมำกนกั แต่ถำ้เกิดในบรเิวณท่ีเป็นแหลง่ชมุชนจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย
เป็นอย่ำงมำก นอกจำกนีโ้พรงใตด้ินระดบัตืน้อีกหลำยแห่งท่ีอำจจะพฒันำเป็นหลบุยบุ
ต่อไปได ้

(3) พืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ไฟท่ีเกิดจำกสำเหตใุดก็
ตำมแลว้ลกุลำมไปไดโ้ดยอิสระปรำศจำกกำรควบคมุ ทัง้นีไ้มว่่ำไฟนัน้จะเกิดขึน้ในป่ำ
ธรรมชำติหรอืสวนป่ำ จงัหวดัแมฮ่่องสอนมีทรพัยำกรป่ำไมจ้  ำนวนมำกจงึเป็นพืน้ที่ท่ีมี
โอกำสเกิดไฟป่ำในช่วงฤดแูลง้



พืน้ทีเ่สี่ยงภยัดนิถล่มและน า้ป่าไหลหลาก

พื้นที่สีแดง หรือพ้ืนที่มีโอกาสเกิดดินถล่มระดับ 1 (สูง) 
ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 100 มม./วัน

พื้นที่สีเขียว หรือพ้ืนที่มีโอกาสเกิดดินถล่มระดับ 3 (ต่ า)
ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 300 มม./วัน

1

2

3

1 2

3

ทิศตะวันออก - ต าบลเมืองแปง ทิศตะวันออก - ต าบลทุ่งยาว

ทิศตะวันตก - ต าบลโป่งสา



เสี่ยงค่อนข้างแรง 
1,254 ไร่ (0.22%
ของพ้ืนที่เสี่ยงท้ังหมด)

เสี่ยงระดับแรง
148,578 ไร่ (27.43%

ของพ้ืนที่เสี่ยงท้ังหมด)

พืน้ทีเ่สี่ยงภยัแผ่นดนิไหวและหลุมยุบ

พื้นที่เสี่ยง 379,172 ไร่



การทอ่งเทีย่วและเส้นทางทอ่งเทีย่ว

แหลง่ทอ่งเที่ยวทำงธรรมชำติ
แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงประวตัิศำสตร์
แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม
แหลง่ทอ่งเที่ยวมนษุยส์รำ้งขึน้

เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว
เสน้ทำงแมม่ำลยั-ปำย-ปำงมะผำ้-แมฮ่อ่งสอน
เสน้ทำงสะเมิง-วดัจนัทร-์ปำย

เมืองเลก็ทำ่มกลำงทิวทศันภ์เูขำ ทุง่นำ แมน่ ำ้
เป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเที่ยวไทยและตำ่งชำติ

อทุยำนแหง่ชำติ น ำ้พรุอ้น น ำ้ตก

ยโูทเปียของไทย 



แนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่ว

▪ พฒันำเอกลกัษณก์ำรทอ่งเท่ียวทำงธรรมชำติ/วฒันธรรม/สขุภำพ
▪ ยกระดบัผลิตภณัฑ ์นวตักรรมและมำตรฐำนสนบัสนนุกำรทอ่งเท่ียว
▪ สง่เสรมิกำรประชำสมัพนัธผ์ำ่นส่ือสงัคมออนไลน ์Social Network 
▪ สนบัสนนุรูปแบบกำรทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศนเ์พ่ือควำมยั่งยืน

320 แห่ง
66 แห่ง

1 แห่ง
4 แห่ง

ตัวอย่างร้านอาหารในปาย

ตัวอย่างท่ีพักในปาย

สิ่งอ านวยความสะดวกการทอ่งเทีย่ว

จุดเด่น : ร้านอาหาร/ทีพ่ักริมน า้ปาย บรรยากาศภูเขาล้อมรอบ
ร้านกาแฟและขนมบรรยากาศน่ารักและสดใส มีเอกลักษณข์อง

ปาย



การคมนาคมขนส่ง

แผนงำนด้ำนคมนำคมขนส่ง พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติบนทำงหลวง
เสี่ยงภัยพิบัติจากน้ าไหลกัดเซาะคอสะพานช ารุด
• มส.4014 แยกทางหลวง 1095-บ้านตาลเจ็ดต้น
• ทล.1265 ปาย – วัดจันทร์ (น้้าป่ากัดเซาะถนน)

ปริมำณจรำจร
• ทางหลวงหมายเลข 1095 (3,384 PCU/วัน)                        

ตลอดเส้นทางในอ าเภอปางมะผ้า
• ที่ทางหลวงหมายเลข 1265 (127 PCU/วัน)                       

ช่วง อ าเภอปาย-อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่



สาธารณูปโภค

▪ กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำแม่แตง สถำนีจ่ำยน้ ำปำย
▪ น้ ำดิบจำกแม่น้ ำปำย
▪ นอกเขตเมือง ใช้ประปำหมู่บ้ำน ประปำภูเขำ น้ ำบำดำล
▪ กำรใช้น้ ำประปำปัจจุบัน 4,959 ลบ.ม./วัน
▪ คำดกำรณ์กำรใช้น้ ำ ปี 2580 (ประชำกร+นักท่องเท่ียว)

8,910 ลบ.ม./วัน

▪ ปริมำณขยะปัจจุบันรวม 40.8 ตัน/วัน
▪ คำดกำรณ์ขยะ ปี 2580 (ประชำกรและนักท่องเที่ยว) 

65.43 ตัน/วัน   

ไฟฟ้ำ

กำรก ำจัดขยะ

▪ ปัจจุบันยังไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม
▪ ชุมชนที่ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วปล่อยน้ ำเสียไม่ผ่ำน

กำรบ ำบัดสู่คลองสำธำรณะ 
▪ น้ ำเสียปัจจุบัน 5,158 ลบ.ม./วัน
▪ คำดกำรณ์น้ ำเสีย ปี 2850 (ประชำกร+นักท่องเท่ียว) 

8,553 ลบ.ม./วัน

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

ประปำ

▪ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้ 16,817 ครัวเรือน (923%)
▪ ควำมต้องกำร (ปี 2580) 96,849 กิโลวัตต์ ชม./วัน
▪ รับไฟฟ้ำจำก โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำเขื่อนแม่ปำย
▪ คำดกำรณ์กำรใช้ไฟฟ้ำ ปี 2850 (ประชำกร+นักท่องเท่ียว) 

120,174 กิโลวัตต์ ชม./วัน

สถานีผลิตน้ าประปาปาย



สาธารณูปการ

ตลำด ทั้งหมด 4 แห่ง 
(ตลำดสด 3 แห่ง ตลำดนัด 1 แห่ง)
โรงฆ่ำสัตว์ 3 แห่ง 
ดูแลโดยเทศบำลต ำบลปำย 1 แห่ง

ตลำดและโรงฆ่ำสัตว์

โรงพยำบำลของรัฐ 1 แห่ง ขนำด 60 เตียง
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 11 แห่ง กระจำยอยู่ทุกต ำบล

สำธำรณสุข

▪ สถำนศึกษำท้ังหมด 35 แห่ง
▪ อนุบาล-ประถมศึกษา 26 แห่ง
▪ อนุบาล-มัธยมฯตอนต้น 8 แห่ง
▪ มัธยมฯตอนต้น-มัธยมฯตอนปลาย 1 แห่ง 
▪ หน่วยจัดกำรศึกษำ 1 แห่ง

สถำนศึกษำ



ขอบเขตวางผงัเมืองรวมชุมชนปาย ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี 1

ขอบเขตวางผังเมืองรวมเมอืงชุมชนปาย 
ปรับปรุงคร้ังที ่1

วางผังเมืองรวมเตม็อ าเภอ

ครอบคลุมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 8 แห่ง 

เทศบาลต าบลปาย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงใต้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงเหนือ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุง่ยาว

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเตงิ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ฮี้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองแปง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งสา

พื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนปำย 2558 พื้นที่ผังปรับปรุง 2565



3.3 แนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวมฯเขตผังเดมิ 

เขตผังใหม่ / แผนการด าเนินการปี 2565  

ผังเมืองรวม
เมืองแม่ฮ่องสอน
ปรับปรุงคร้ังที ่3

1. กำรส ำรวจ ก ำหนดเขตผัง วิเครำะห์
และจัดท ำร่ำงผังเมืองรวม

1.1 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ทราบก่อนวางและจัดท าผังเมือง

1.2 ส ารวจ ก าหนดเขตผัง

1.3 ประชุมกลุ่มย่อย

1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังร่างฯ

1.5 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดท าผังร่างฯ



ผั ง เ มื  อ ง ร ว ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ม า ต ร า  22

1 วัตถุประสงคใ์นการวางและจัดท าผังเมืองรวม

2
แผนทีแ่สดงขอบเขตผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูล 

ระดับช้ันความสูง และพกัิดภูมิศาสตร์

3 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชนท์ีด่นิตามทีไ่ด้จ าแนกประเภท

4 แผนผังแสดงทีโ่ล่ง

5 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่ง

6 แผนผังแสดงกจิการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

7 วัตถุประสงคใ์นการวางและจัดท าผังเมืองรวม

8 แผนผังแสดงแหล่งทรัพยกรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

9 แผนผังแสดงผังน า้

10 แผนผังอื่นๆ

11 รายการประกอบแผนผัง

12 ข้อก าหนดการใช้ประโยชนท์ีด่นิฯ

ผังเมืองรวม
ชุมชนปาย

ปรับปรุงคร้ังที ่1



แผนการด าเนินงานภายใต้ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16 - 30 พฤษภาคม 2565

5.ประชุมรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน
องคก์รปกครองในพืน้ทีว่างผัง

องคก์รปกครองในพืน้ทีว่างผัง
7 มีนาคม – 11 มีนาคม 2564

3.ประชุมกลุ่มย่อย

กายภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม/การคมนาคม/ภยัพบิัติ
12 มีนาคม – 30 เมษายน 2565

4.วเิคราะหข้์อมูลเพือ่การวางผังร่างฯ

จัดท าฐานข้อมูลอาคาร/โฉนดทีด่นิ/จ านวนครัวเรือน/แปลงทีด่นิ
1 กุมภาพันธ ์– 28 กุมภาพันธ ์2565

2.ส ารวจและก าหนดเขตผัง
1.Start process**

ประชุมแจ้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหท้ราบ
ก่อนวางและจัดท าผังเมือง

6 มกราคม 2565

6.ประชุมเพือ่พจิารณาร่างผังเมืองรวมฯ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

15 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวม

ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวม

ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวม



การวางผังเมอืงรวมชุมชนปาย ปรับปรุงคร้ังที่ 1

ขอเชิญร่วมแสดงความคดิเหน็



กลุ่มงานวิชาการผงัเมือง

ส านกังานโยธาธกิารและผงั
เมอืงจงีหวดัแมฮ่อ่งสอน
โทร : 053-612-055

โทรสาร : 053 613 061

Facebook:

กลุม่งานวชิาการผงัเมอืง
แมฮ่อ่งสอน

URBAN MHS

เมืองแห่งการอนุรักษ ์
พฒันา วถิย่ัีงยนื

ผงัเมือง
เรือ่งของทุกคน

เ ร า จ ะ ไ ม่ ทิ ้ง ใ ค ร ไ ว้ ข้ า ง ห ลั ง

THANK YOU
H U N S A   U R B A N   M H S   T E A M



ขอบคุณครับ/ค่ะ


