


















การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง 

เจตนารมณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารการปกครอง พาณิชยกรรม การ
อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ สถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริการและการท่องเที่ยว 
ตลอดจนศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ในระดับ
อ าเภอ จังหวัดและอนุภูมิภาค 



เจตนารมณ์ 
ช.๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารการปกครอง พาณิชยกรรม ธุรกิจการค้า 
การบริการและการท่องเท่ียว เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส ์ในระดับจังหวัดและอนุภมูิภาค 
 
ช.๒ เพื่อเป็นชุมชนศูนย์กลางระดับอ าเภอ การค้า การบริการเกษตร 
คลังสินค้าและอุตสาหกรรม และพื้นที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงการใช้บริการของระบบขนส่งมวลชนทางรางและโลจิสติกส์  
 
ช.๓ เพื่อเป็นชุมชนศูนย์กลางชุมชนระดับอ าเภอ รองรับการขยายตัวของ
การอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมดีให้กับศูนย์ชุมชนย่อยสุวินทวงศ์ และใน
บริเวณพื้นท่ีต่อเนื่องกับเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม และเพื่อ
ส่งเสริมการค้า การบริการสินค้าเกษตร  
 
ช.๔ รองรับการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมดีให้กับศูนย์กลางชุมชนย่อย
บ้านโพธิ์ บริเวณพื้นท่ีต่อเนื่องกับเขตชุมชนบ้านโพธิ์กับเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ และส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการรองรับ
เขตอุตสาหกรรมเฉพาะกิจและศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า  
 
ช.๕ รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมดีให้กับชุมชน
เมืองพนมสารคามและบริเวณพื้นท่ีต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม 
การค้า เกษตรกรรม และการบริการสินค้าเกษตร เพื่อกระจายกิจกรรม
การค้าและบริการท่ีอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณในเขตชานเมืองและเขตเมืองพนมสารคาม 
 
 

ช.๖ รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมดีให้กับชุมชน
เมืองบางคล้าและบริเวณพื้นท่ีต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม การค้า 
เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและบริการท่ีอ านวยความสะดวกต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของประชาชนท่ีอยู่อาศัยและการท่องเท่ียวในเขตชานเมือง
และเขตเมืองบางคล้า รวมท้ังเป็นส่งเสริมพื้นท่ีเกษตรกรรมชั้นดี การศึกษา
และการท่องเท่ียว  
 
ช.๗ เพื่อรองรับการอยู่อาศัย ด ารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมดี
ในเขตเทศบาลต าบลตอนฉิบพลีและเทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ยว บริเวณ
ชุมชนริมคลองสิบแปด คลองยี่สิบ คลองหกวา และคลองแสนแสบ เป็น
ชุมชนศูนย์กลางชนบท พาณิชยกรรม การค้า เป็นแหล่งเกษตรกรรมชั้นดี 
การบริการสินค้าเกษตร เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและบริการท่ีอ านวย
ความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน  
 
ช.๘ เพื่อรองรับการอยู่อาศัย เป็นศูนย์กลางชุมชนพาณิชยกรรม การบริการ 
และรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยจากพื้นท่ีอุตสาหกรรม  
 
ช.๙ เพื่อรองรับการอยู่อาศัย เป็นศูนย์กลางชุมชนพาณิชยกรรม การบริการ
สินค้าเกษตรกรรม การศึกษาและศูนย์การวิจัยเกษตรให้แก่พื้นท่ีชนบท  



ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง 

ทุ่งสะเดา  

หัวส าโรง 
แปลงยาว 

เจตนารมณ ์ เพื่อรองรับการอยู่อาศัย การขยายตัวจากเขตเมือง พื้นที่
เกษตรกรรมและแหล่งอาหารของเขตเมือง  
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ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน 

เจตนารมณ์ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน
ชนบท ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับ
คุณภาพดิน และส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานความหนาแน่น
น้อยและรองรับการขยายตัวของเมือง 



เจตนารมณ์ 

ก.๑  เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐาน รองรับการขยายตัวของเมืองฉะเชิงเทรา 

ก.๒ เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐานรองรับการขยายตัวของเมอืงบางปะกง 

ก.๓ เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐานเป็นพื้นที่รับน้ าหลาก และพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองสวุินทวงศ์  

ก.๔ เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐานและเขตส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ก.๕ เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐานทั่วไปและรองรับการอยู่อาศยัชุมชนเกษตรกรรม 

ก.๖ เพื่อเป็นย่านเพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐาน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (บริเวณเกาะลัด)  

ก.๗  เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐานทั่วไปและรองรับการอยู่อาศยัชุมชนเกษตรกรรม 

ก.๘  เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐานและแหล่งเกษตรอินทรีย์ 

ก.๙  เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐาน การปกป้องรักษาพื้นที่เกษตรชั้นดีและพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี 

ก.10 เพื่อเป็นย่านพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถ่ินฐาน รองรับการขยายตัวของเมือง และรองรับอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อาหาร  
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ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
เจตนารมณ ์ 
อ.๑ เพื่อเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสูง
มากเป็นพิเศษ ในเขตผังเมืองรวมเมืองบางปะกง 
อ.๒ เพื่อเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสูง
มากเป็นพิเศษ ในเขตผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ 

อ.๓ เพื่อเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมการเกษตรในเขตอ าเภอบางคล้า 

อ.๔ เพื่อเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อ
รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมท่ัวไปในเขตอ าเภอแปลงยาว อ าเภอพนมสารคาม 

 



อ.6 

อ.5 
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อ.6 

อ.7 

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

บางคล้า 

เมือง 

บ้านโพธิ์ 

บางปะกง 

เจตนารมณ์  เพื่อย่านอุตสาหกรรมเพื่อบริการชุมชน และอุตสาหกรรมการ 
                   ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีมลพิษน้อย 

อ.๕ เพื่อบริการชุมชนในเขตเมืองฉะเชิงเทรา  
อ.๖ เพื่อบริการชุมชนและเขตอุตสาหกรรมในเขตเมืองบางปะกง 
อ.๗ เพื่อบริการชุมชนในเขตเมืองบางคล้าและย่านอุตสาหกรรมเฉพาะกิจเพื่อ

ส่งเสริมการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
 



อ.8 

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นพิษต่อชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า 

เจตนารมณ์ :  อ.๘ ย่านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตทันสมัย 
ปลอดมลพิษเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสายพานการ
ผลิตของอุตสาหกรรมส่งออก คลังสินค้าและการรับส่งกระจายสินค้า 



ก.11 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
เจตนารมณ ์ เพื่อเป็นย่านอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมและ

การปกป้องรักษาแหล่งน้ าส าคัญ 
ก.11 

ก.11 

ก.11 



ก.12 

ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ 
เจตนารมณ์ : เป็นย่านชนบทเกษตรกรรมและการส่งเสริมการปศุสัตว์ 



ป 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 




