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ววิัฒนาการ

พื้นที่ทางการปกครอง พื้นที่ชุมชน
พื้นที่รองทุกข พื้นที่สีเขียว

พื้นที่ปกครองยอย/หัวเมือง พื้นที่ศูนยกลางการปกครอง

พื้นที่สีเขียวระหวางเมือง

พื้นที่สําคัญทางการปกครอง
อาคารทางการปกครองที่เกี่ยวของ

Landmark

ชุมชน พื้นที่สีเขียวสรางความสงางาม

อดีต ศตวรรษที่ 17 ศตวรรษที่ 20

ศตวรรษที่ 16  

Andre Le Notre 

เสนอการออกแบบผัง

แบบ Symmetrical

 Balance 

การปกครองเปลี่ยน

รูปแบบไปเปนการ

กระจายอํานาจสูพื้นที่

หัวเมืองตางๆ  

พัฒนาเมืองออกเปน

หัวเมืองที่ขึ้นตรงกับ

เมืองหลวง เริ่มมีการ

ออกแบบวางผังเนน

พื้นที่สําคัญ 

ปกครองในระบบ

กษัตริย ศูนยรวมอํานาจ

อยูที่บริเวณพระราชวัง 

ไมมีการแยกสวน

การบริหารราชการ

อยางชัดเจน

การออกแบบแนวแกน

มาใชเพื่อการเนนพื้นที่สําคัญ 

ใชเอกลักษณทางธรรมชาติ

เขามาชวยสงเสริมใหเกิด

ความงามและความยิ่งใหญ

นิยาม การบริหารราชการ (Public Administration) คือ การนํานโยบายของรัฐบาล 

ไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอประชาชน ตามวัตถุประสงคแหงนโยบาย โดยใชศาสตรทาง 

การบริหารและเกี่ยวของผูกพันอยูกับอํานาจของของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ 

ผานตุลาการ (ลูเธอร กูลิค)

เมือง (City) หมายถึง สถานที่ซึ่งกลุมคนที่มีความกระตือรือรนมารวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรม 
รวมกลุมในรูปแบบลักษณะตางๆ  (Spiro Kostof)

เมืองศูนยกลางการบริหารราชการหรือเมืองราชการ คือ สถานที่ที่กลุมคนมารวมกัน 

เพื่อทํากิจกรรมทางดานการบริหารราชการ ซึ่งเกี่ยวกับการนํานโยบายของรัฐบาล 

ไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอประชาชน ประกอบดวย อํานาจหลัก 3 สวนไดแก 

อํานาจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ ฝายตุลาการ
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     การพัฒนาเมือง
•    ลักษณะเด่นของการออกแบบเมือง มีแกนกลางของเมืองอย่างเป็นทางการ มีโครงสร้างของเมืองที่ชัดเจน 
     มีพื้นที่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
•    ลักษณะเด่นของภูมิทัศน์เมือง พื้นที่สีเขียวร้อยละ 40 ส่งเสริมภูมิทัศน์ธรรมชาติ ระบบสวนสาธารณะ  
     เน้นการ ใช้พันธุ์ไม้พื้นถิ่น เชื่อมโยงโครงข่ายของพื้นที่เปิดโล่ง มีทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่
•    มีการออกแบบโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง เน้นระบบทางเดินเท้า ทางจักรยานและระบบขนส่งมวลชน
•    มีการคำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่รองรับ น้ำท่วมการบำบัดน้ำเสีย โครงการ Putrajaya Green City 2025 มีเป้าหมาย 
     3 ข้อ คือ ลดปริมาณขยะ ร้อยละ 50 ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ร้อยละ 60 และ ลดอุณหภูมิ 2OC

กรณีศึกษา
เมืองสงขลา เป็นศูนย์กลางการปกครองและบริหารงาน 

ในส่วนราชการของจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญในระดับจังหวัดและ 
ภูมิภาค ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษาใน 
ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคและระดับจังหวัด และสถาบันวิจัยระดับภาค 
เป็นเมืองหลักคู่แฝดกับเมืองหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและบริการ 
การคมนาคมขนส่ง และการท่องเท่ียว พ้ืนท่ีโดยรอบเป็นพ้ืนท่ีสำคัญในด้านต่างๆ 
เช่น พื้นที่ทหารตั้งอยู่ทั้งทหารบกและทหารเรือ ทะเลสาบสงขลา 
เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ ประมงสงขลา (ท่าสะอ้าน) ชุมชน ย่านเมืองเก่า 
ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในยุคการค้าทางทะเล 
ปัจจุบันชุมชนยังคงเอกลักษณ์เดิมเอาไว้ 
มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ 

     การพัฒนาเมือง
•    มีการผลักดันและควบคุมการพัฒนา ให้เติบโตอยู่ในกรอบที่สมดุลกับทรัพยากรในพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
     และความเหมาะสมในการพัฒนา
•    พัฒนาเมืองสงขลาให้เมืองที่น่าอยู่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงข่ายการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 
     สามารถรองรับประชากรและระบบเศรษฐกิจในอนาคต 
•    การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยของเมือง เน้นการอยู่อาศัยที่ไม่หนาแน่นอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สงบร่มรื่น 
     มีพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 
•    เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิจัยระดับภาค มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา 
     เพื่อดึงดูดการลงทุนให้เกิดกับพื้นที่

ปุตราจายา เมืองศูนย์กลางการบริหารประเทศใหม่ของรัฐบาลกลาง  

จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินในเมืองกัวลาลัมเปอร์ 
(Kuala Lumpur) เมืองหลวงเดิมซึ่งได้ถูกปรับบทบาทให้เป็นศูนย์กลาง 
ทางด้านเศรษฐกิจและการค้า เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาประเทศ 
ตั้งอยู่ในแนว South Growth Corridor ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Multimedia 
Super Corridor (MSC) หรือ เขตเทคโนโลยี เช่ือมโยงด้วยเครือข่ายเคเบิล
ใยแก้ว เป็นเมืองสีเขียวต้นแบบ (garden city) และมีระบบการสื่อสาร 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (intelligent city) ภายใต้แนวคิด 
Intelligent Garden City เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าไปทำงาน 
มีความสะดวกสบาย 

ตาง
ประเทศ

ประเทศ
ไทย

เมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

เมืองปุตราจายา
ประเทศมาเลเซีย
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สรุป
กรณีศึกษา

จากการศึกษาเมืองสงขลาและเมืองปุตราจายา 

พบว่าเมืองศูนย์ราชการทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ปกครอง สะท้อนถึงรูปแบบ 
วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ปกครองนั้น ๆ 
เป็นที่สร้างความประทับใจครั้งแรก (First Impression) ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ 
อีกท้ังยังต้องทำหน้าท่ีในการสร้างความรู้สึกม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
อีกด้วย 

จากลักษณะดังกล่าว แนวทางในการวางผังเมืองศูนย์ราชการจึงมีรูปลักษณะที่ 
มีความสง่างาม ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายต่อผู้มาติดต่อ และสร้างสัญลักษณ์ของพื้นถิ่น 
และความรู้สึกมั่นคงให้กับผู้พบเห็น ในรูปแบบ City Beautiful Movement 
ที่มีรูปแบบการวางผังโดยให้แกนหลักแบบสมมาตร (Symmetry Balance) 
โดยใช้ถนนสวยงามขนาดใหญ่ (Boulevard) นำสายตาไปยังอาคารสำคัญของราชการ 
ที่จุดหมายตาที่เป็นจุดปลายของถนนหรือจุดตัดของถนนหลัก และทำหน้าที่เป็นศูนย์ 
กลางของพื้นที่ย่อยในเขตราชการ 
ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีความสง่างาม เป็นสัญลักษณ์ของเขตปกครอง 

ใช้พื้นที่โล่งว่างขนาดใหญ่เป็นตัวส่งเสริมความงามให้กับอาคาร ตลอดสองข้างทาง 
ของถนนสายหลักจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและอาคารสำคัญต่าง ๆ 
ที่ถูกออกแบบมาด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกัน (Uniform Design) 
เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และนำสายตาไปสู่อาคารสำคัญทางการบริหาร 
การปกครองภาครัฐที่จุดปลาย 

เมืองศูนย์ราชการจะสะท้อนถึงลักษณะการปกครองของพื้นที่นั้น ๆ โดยจะมีจำนวน 
ศูนย์กลางหรือพื้นที่หลักตามรูปแบบการบริหารการปกครอง เช่น รัฐสภา ศาลฎีกา 
สภาผู้แทนราษฎร หรือทำเนียบรัฐบาล เป็นต้น 

ประเทศที่มีการปกครองแบบสองภาคีจะมีศูนย์กลางสองแห่ง (เมืองปุตราจายามี 
สองศูนย์กลางที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ) แล้วเชื่อมโยงศูนย์กลางหลักเหล่านั้น 
ด้วยถนนสวยงามขนาดใหญ่ อาคารสำคัญทั้งหมดกระจุกตัวอยู่บนแกนหลักตั้งแต่ 
ปลายด้านหนึ่งจนถึงปลายอีกด้านหนึ่ง ส่วนด้านหลัง เป็นทางบริการ (Service 
Road) ที่ทำหน้าที่ทั้งการเข้าถึงของข้าราชการ รถบริการ และทางเข้าออกในยาม 
ฉุกเฉิน การใช้ประโยชน์ที่ดินสนับสนุนต่าง ๆ จะอยู่ด้านหลังของแกนหลักและ 
ศูนย์กลางหลักทั้งหมด
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•  เป็นศูนย์รวมการบริหารการปกครอง    
   และสาธารณูปการลำดับศักย์ 
   สูงสุดของพื้นที่ให้บริการ
•  มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยจาก 
   ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
•  มีความเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ 
   และตัวอย่างการออกแบบทาง 
   กายภาพที่ดีให้กับประชาชน

จุดแข็ง Strenghts

•  มีความเสี่ยงต่อการเป็นเป้าหมาย
   ของการก่อการร้ายต่าง ๆ
•  กิจกรรมหลักต่าง ๆ เป็นกิจกรรมสาธารณะ 
   ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรโดยตรง จึงต้องการ 
   การสนับสนุนด้านการเงินเป็นจำนวนมาก

จุดอ่อน Weeknesses

•  เป็นพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรมสำคัญของพื้นที่ 
   ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน

โอกาส Opportunities

•  ขัดแย้งกับนโยบายการกระจาย
   อำนาจสู่ท้องถิ่นที่จะให้ความสำคัญ
   กับศูนย์ราชการกลางน้อยลง

ภัยคุกคาม Threats





ปัญหา
ความท้าทาย
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ปัญหา

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

พื้นที่ราชการไมอํานวย 

ตอการติดตอ เพื่อดําเนิน 

กิจกรรมทางธุรกิจ

การพัฒนาพื้นที่ไมเปนมิตร

กับประชาชน

มลพิษทางอากาศ

ขาดการวางแผนที่ดี สราง 

ภาพลักษณที่ไมดีแกเมือง 

ขาดความประทับใจเมื่อมา 

ติดตอระหวางประเทศ

ความเหลื่อมลํา้ของการ 

เขาใชพื้นที่ราชการของคน

การพัฒนาที่เนนความงาม 

ไมเขากับเอกลักษณทาง 

ธรรมชาติ

ของเสียที่ปลอยสูธรรมชาติ 

ขาดการจัดการอยางมี 

ประสิทธิภาพ

ของเมืองศูนย์ราชการ
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เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

ความ
ท้าทาย

พัฒนาพื้นที่ราชการโดย 

สรางความสงางามควบคู 

ไปกับการสรางความเปนมิตร

แกประชาชน

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในเมือง

ลดการใชรถยนต ใช

ทางเทา ทางจักรยาน 

ระบบขนสงสาธารณะ

สรางความเทาเทียมในการ 

เขาถึงโครงสรางพื้นฐาน 

สําหรับประชาชน

เนนการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 

ในการสงเสริมความ 

สงางาม

ในการพัฒนาแบบเมือง





แนวคิด
การพัฒนา

เมืองศูนย์ราชการ



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Chamber_of_the_National_Assembly_of_Thailand.jpg

ประกอบดวย

1.เมืองสรางสรรค

2.เมืองยืดหยุน

3.เมืองสุขภาพแข็งแรง

4.เมืองสมดุลสิ่งแวดลอม

5.เมืองคุมคา

6.เมืองพอเพียง

เมืองที่ยั่งยืนประกอบไป

ดวยองคประกอบ 3 

ประการนี้ที่อยูอยางสมดุล
องค์ประกอบ

3 ด้าน
สังคม

เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม

ทฤษฏี
EQO City

แนวคิด
การพัฒนา



เมืองศูนย์ราชการ

เมืองราชการมีหนาที่เปนศูนยกลางการบริหารจัดการ

การปกครองภาครัฐ เปนสัญลักษณและตัวอยางของ

เมืองที่ดีในอนาคตใหกับประชาชนจึงตองแสดงออกถึง

ทิศทางเชิงกายภาพที่ดี สะทอนเอกลักษณและ

องคประกอบพื้นถิ่นของเมือง การพัฒนาจะเปลี่ยนจาก

การใหความสําคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

มาเปนการสรางเมืองตาม หลักการเมืองสุขภาวะ 

(Healthy City) ซึ่งเนนการสรางสุขภาพกายและใจ

ของประชาชนเปนหลัก ควบคูไปกับการสรางความ

สงางามใหกับเมือง 





เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง
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ตัวชี้วัด
เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การ
พัฒนาผังเมืองในอนาคต

ศูนย์กลางการบริการการปกครอง 
และสำนักงานใหญ่ของระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการหลัก ของพื้นที่ปกครอง

บทบาทหน้าที่

ลำดับศักย์ที่ 1 
เทียบเท่ากับศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาค

ลำดับศักย์ในภูมิภาค

ตรงกลางของพื้นที่ปกครอง 
สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 
และสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่ใหญ่กว่า 
ได้อย่างสะดวกเช่นกัน

ตำแหน่งที่ตั้ง

เป็นตัวส่งเสริมความสง่างามและสร้าง 
ความประทับใจให้กับสถาบันราชการ 
จึงมีระบบถนนแบบเรขาคณิตและมี 
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขนส่งขนาดใหญ่และ
มีความมั่นคงในยามฉุกเฉิน

ระบบคมนาคมขนส่ง

มีความมั่นคงสูงและครบถ้วนสมบูรณ์ 
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง 
ที่จะต้องสามารถให้บริการได้ 
ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน

สาธารณูปโภค

ศูนย์กลางสาธารณูปการประสิทธิภาพสูง
ของพื้นที่ปกครองทั้งหมด

สาธารณูปการ

เกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
ในยามฉุกเฉิน ให้กับเมืองและพลเมืองโดยรอบ

พื้นที่เกษตรกรรม

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ

การใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก

เมืองศูนย์ราชการ

ตัวชี้วัดเมืองแต่ละประเภท เป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกายภาพ
เพื่อเป็น benchmarking สำหรับการวางผังเมืองรวมเมือง
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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เป็นพื้นที่เว้นว่าง เพื่อสร้างความสง่างาม 
ความปลอดภัย รวมถึงถูกใช้เป็นพื้นที่สำรอง 
และรวมพลยามเกิดเหตุฉุกเฉินกับพื้นที่ปกครอง

พื้นที่โล่งว่างและนันทนาการ

ลักษณะทางกายภาพ

เศรษฐกิจ

อยูในตำแหนงที่สรางความประทับใจ 

มีความสงางามและความมั่งคงใหกับพื้นที่ 

ใหบริการอยางเหมาะสม

มีการประกอบการภาคเอกชนในรูปแบบ 

สำนักงานใหญเขามาประสานเปนสวนหนึ่ง 

ของเมืองเนื่องจาก มีความเปนศูนยกลางรอบดาน

สังคม

สิ่งแวดลอม

เปนสังคมที่ประสานประชาชน 

รัฐบาลทองถิ่น และรัฐบาล 

ไดอยางสมดุลและลงตัว

ประสานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติกับ 

สภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นไดอยาง 

กลมกลืน
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เกณฑ์
มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง

จากการศึกษากรณีศึกษาพบวาเมืองราชการ ไดสะทอนรูปแบบทางผังเมืองของเมืองศูนยราชการในลักษณะของผัง 2 ระดับ 
คือผังระดับเมือง และผังระดับพื้นที่ศูนยราชการ ผังระดับเมืองกําหนดพื้นที่ 2 ประเภทไดแก 
1. ยานศูนยราชการอยูบริเวณศูนยกลางของเมือง รองรับกิจกรรมการบริหารการปกครองรวมถึงกิจกรรมสนับสนุนตาง ๆ 
เชน สนามกีฬาระดับจังหวัดหรือระดับชาติ กระทรวงและกรมตาง ๆ ที่มีการบริหารจัดการแบบหนวยงานราชการกลาง 
จะมีรูปแบบสมมาตรและสมดุล สรางความสงางามและความประทับใจใหกับผูมาเยือน สะทอนหลักการบริหารการปกครอง 
ของพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ ในเขตบริหารการปกครองไดอยางสะดวก และเปนตัวอยางของการพัฒนาเมือง 
แหงอนาคตใหกับเมืองอื่น ๆ ในเขตการปกครอง 
2. ยานที่อยูอาศัยของพลเมือง จะอยูบริเวณพื้นที่โดยรอบของศูนยราชการซึ่งก็จะสะทอนถึงการพักอาศัยแบบมีคุณภาพดีของ 
ประชาชนทุกระดับ 

เมืองศูนยราชการทําหนาที่เปนศูนยกลางการบริหารการปกครองพื้นที่ในระดับตาง ๆ เชน ศูนยราชการระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ เปนสัญลักษณของพื้นที่บริหารการปกครอง มีความสงางาม สรางความประทับใจ แรกพบใหกับผูมาเยือน 
รูปแบบการวางผังจึงมีลักษณะแสดงความยิ่งใหญดวยการจัดวางแบบสมดุล 2 ขาง (Symmetry Balance) มีถนนแกนเสนตรง 
นําสายตาไปสูอาคารหรือสถาปตยกรรมสําคัญที่สะทอนวิถีและลักษณะของพื้นที่ บริหารการปกครอง สวนที่อยูอาศัยจะแบงตาม 
ระดับความหนาแนนอยางชัดเจนเพื่อใหมีการจัดการโครงสรางพื้นฐานไดอยางสะดวก
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านสภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ปาไม พื้นที่ปาเศรษฐกิจ แมนํ้า ลําคลอง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่เกษตรกรรม

การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผังที่มีศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินแบบเมือง โดยแบงออกเปนสองสวน ดังนี้

1. ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีขอจํากัดหรือมีอุปสรรคตอการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว เชน พื้นที่ชุมนํ้า 

ชายหาดสาธารณะ พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมชั้นดี ปาไม แมนํา้  เปนตน 

2. ตองเปนพื้นที่มีทั้งความเหมาะสมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตโดยใชทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ 

เมืองเปนตัวกําหนดเกณฑดังกลาว และจัดลําดับการพัฒนาพื้นที่ตามจากความเหมาะสมมากไปหาความเหมาะสมนอย  

เชน การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน ตําแหนงที่ตั้ง ระดับการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เปนตน
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ผังในภาพรวมของเมืองจะมีศูนยกลางเปนศูนยราชการสวนกลางทุกหนวยงาน จัดวางอยูในรูปแบบสมมาตร 

แสดงออกถึงความสงางาม สะทอนเอกลักษณของพื้นที่ปกครอง มีสาธารณูปการระดับใหญสุดของเมืองและพื้นที่โดยรอบ 

เชน สถานรักษาพยาบาลระดับสูง ใชถนนขนาดใหญแบบ Boulevard เปนแกนเชื่อมโยงระหวางสัญลักษณสําคัญ 

ของประเทศ บนแกนดังกลาวจะเปนยานสถานที่ราชการสําคัญตาง ๆ เรียงตลอดแกนในรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเดียวกัน 

(Uniform Design) และสวนสนับสนุนตาง ๆ จะอยูถัดไปดานหลัง ความหนาแนนของอาคารคอนขางนอย 

เนนพื้นที่โลงประกอบอาคารเพื่อสงเสริมความสงางามของสถาปตยกรรม สวนพื้นที่อยูอาศัยจะอยูรอบศูนยราชการ 

โดยออกแบบใหเปนที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพดี และสามารถเชื่อมโยงกับสัญลักษณสําคัญของเมืองไดอยางสะดวก 

มีการจัดแบงยานที่พักอาศัยตามระดับรายไดและฐานะหนาที่การงานอยางชัดเจนเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนสูง

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนตํ่า

ที่ดินประเภทสถาบัน

ราชการ

ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ที่ดินประเภทที่โลง

เพื่อการนันทนาการ

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ (รองรับพื้นที่ราชการ)

เกณฑ์พัฒนา
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ระบบคมนาคมขนสงสําหรับยานศูนยราชการจะใหความสําคัญกับถนนแบบ Boulevard สายใหญ สงางาม 

เปนแกนตัดกันที่อาคารสําคัญที่เปนสัญลักษณของการบริหารการปกครองพื้นที่ ถนนมีความสวยงาม รมรื่น 

ขนาบขางดวยหนวยราชการในอาคารที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่น การเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมตาง ๆ 

จะอยูหางไกลกันจนไมสามารถเดินเทาไดถึง จะเชื่อมโยงกันดวยยานพาหนะขนสงมวลชนแบบมีเครื่องยนต 

และมีถนนสายรองขนาบถนนสายแกนกลางของศูนยราชการ เพื่อเปนทางเขาออกสํารองและเปนเสนทางเลี่ยง

การสัญจรบนถนนสายสัญลักษณของพื้นที่ นอกจากนั้น ควรมีการแยกทางเขาของแขกหรือผูมาเยือนที่ตอง 

การสรางความประทับใจกับทางเขาออกของขาราชการอยางเด็ดขาดและสามารถเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมขนสง 

ระดับภาคและประเทศไดอยางสะดวก สวนยานที่อยูอาศัยจะมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับถนนสายรองของศูนยราชการ 

และมีการเดินทางดวยรถยนตสวนตัวหรือระบบขนสงมวลชนภายในเมืองเปนหลัก 

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายยอย เสนทางระบบ

ขนสงสาธารณะ

เกณฑ์พัฒนา
ด้านระบบขนส่งสาธารณะ
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สวนสาธารณะ

ระดับเมือง

สวนสาธารณะ

ระดับชุมชน

สวนผลิต

พลังงานสะอาด

ที่โลงวางในเมืองศูนยราชการมีบทบาทพิเศษแตกตางจากเมืองประเภทอื่น ๆ โดยจะมีที่โลงวางมากกวาปกติ เพื่อใช 

การเวนวางมาสรางจังหวะและความสงางามใหกับอาคารที่เปนสัญลักษณของพื้นที่บริหารการปกครอง ทั้งที่โลงวาง 

ในอาคารและที่โลงวางสาธารณะ ที่โลงวางจึงมีหนาที่เปนสวนหนึ่งของสัญลักษณและตัวสะทอนวัฒนธรรมพื้นถิ่น 

ของเมืองในเขตบริหารการปกครองนั้น ๆ นอกจากนี้พื้นที่โลงวางยังตองทําหนาที่ดานการปองกันภัยแบบ Passive 

ใหกับอาคารสําคัญของเมืองอีกดวย 

เกณฑ์พัฒนา
ด้านที่โล่งว่างสาธารณะ
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ระบบสาธารณูปโภคของเมืองตองสามารถตอบสนองการบริการจุดเดียว (One-Stop Service) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีเปาหมายการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดการเดินทางเพื่อติดตอหลายจุด ระบบโทรคมนาคมจึงตองมี 

ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงสูง รวมถึงสาธารณูปโภคตาง ๆ ตองมีความมั่นคงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน เพื่อเปนความมั่นคง 

ในยามเกิดภัยพิบัติของพื้นที่ปกครอง ใชระบบทอรวมสาธารณูปโภคเพื่อความมั่นคงในการใหบริการและลดทัศนอุจาด 

อันเกิดจากการเดินสายและเดินทอในระดับเหนือดิน สวนดานสาธารณูปการ ในฐานะของเมืองศูนยกลางของพื้นที่ 

จึงตองเปนที่ตั้งของสาธารณูปการลําดับศักยสูงทุกดาน ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษา สถานรักษาพยาบาล สวนยาน 

ที่อยูอาศัยควรมีสาธารณูปโภคตามมาตรฐานที่ดีของเมือง

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการทั่วไป

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(รองรับพื้นที่ราชการ)

เกณฑ์พัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
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บ้านเดี่ยวสำหรับข้าราชการระดับสูง 
ทำหน้าที่ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ 
รับแขกบ้านแขกเมือง

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ 
สำหรับข้าราชการระดับกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

แฟลตสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อย 
และพนักงานบริการต่าง ๆ 

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก

พื้นที่สร้างบรรยากาศและความสง่างาม 
ให้กับเมือง รวมถึงเป็นพื้นที่รวมพล 
และใช้งานในยามฉุกเฉิน

พื้นที่สำหรับสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้กับเมืองในยามฉุกเฉิน

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษา

ศูนย์กลางของเมือง มีความสง่างาม 
เป็นที่ตั้งของกิจกรรมลำดับศักย์สูงสุด
ในเขตให้บริการทั้งหมด

สถาบันด้านการบริหารการปกครอง
และบริหารรัฐกิจ

สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(รวมคลังสินค้า)

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ชนบทและเกษตรกรรม

แนวทาง
การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
เมืองศูนย์ราชการ

40-60

17-40

20-30

1-16

12

1-5

(คนต่อไร่)

-

-



ต้นแบบ
เมืองศูนย์ราชการ
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ประเภท
เมือง

1

2

การพัฒนาพื้นที่เมืองศูนยราชการประเภทนี้ 

เนนการสรางความเดนใหสถานที่ราชการ 

ซึ่งจะกระจายตัวอยูตามจุดตางๆ ของพื้นที่เมือง ทั้งนี้ 

เพื่อกระจายความเจริญไปสูพื้นที่ตางๆ โดยมีโครงสราง 

พื้นฐานเปนตัวเชื่อมโยงพื้นที่ในแตละหนวยงานหลัก 

เมืองศนูยราชการประเภทนี ้เนนการสรางแกนใหพืน้ทีร่าชการ

โดยเปนแกนหลักที่เปดมุมมองของเมือง เชื่อมโยงพื้นที่

ราชการตางๆ ซึ่งแกนที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบของ

พื้นที่เปดโลง และโครงขายถนนตามแนวยาว 

เมืองศูนย์ราชการที่เน้นการสร้างความ
สำคัญเฉพาะอาคารที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารในพื้นที่เมือง

เมืองศูนย์ราชการที่เน้นการสร้างความ
สำคัญโดยการเปิดแกนของพื้นที่เมืองสู่
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
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เมืองศูนยราชการประเภทนี้ เนนการสรางความเชื่อมโยงพื้นที่การบริหาร 

กบัพืน้ทีเ่มอืงดวยอาคารราชการทีม่เีอกลกัษณ สามารถสรางความสงางาม 

ใหกับเมือง โครงขายถนนและพ้ืนที่เปดโลงที่แบงปนการใชงานกับพ้ืนที่ 

เมือง เพื่อสงเสริมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอม เสรมิสรางคณุภาพชวีติทีด่ใีหคนในชมุชนโดยรอบ  

และสามารถเปนพื้นที่รองรับเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

แนวคิดใหม่

SHAREแบ่งปัน
ภายใต้แนวคิด

แนวคิดใหม่
การประยุกต์แนวคิดใหม่
กับลักษณะเมือง
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เมืองศูนย์ราชการ

ขอดี ใหความสําคัญกับ

ทางเดินเทาและ

ทางจักรยานเปนหลัก

พื้นที่เปดโลงสรางความสงางาม

ใหพ้ืนท่ีบริหาร และมกีจิกรรมหลากหลาย

เชน ลานคนเมอืง ถนนกวางมตีนไม

สองขางทาง (Boulevard)

สร้างความสำคัญเฉพาะ
อาคารที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารพื้นที่ในเมือง
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ภูมิประเทศ

พื้นที่สูง

พื้นที่ตํ่า

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่อยูอาศัยหนาแนน
และพาณิชยกรรม

พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่ศูนยราชการ

พื้นที่อนุรักษสิ่งแวดลอม

ความหนาแน่นกิจกรรม

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมกลาง

ความหนาแนนกิจกรรมตํ่า

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่ลานเมือง

พื้นที่สวนสาธารณะ

แมนํ้า

ทะเล

แมนํ้า

ทะเล

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
กรณีศึกษา

(Copenhagen. Denmark)

โคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารก เปนที่ตั้งของ 

ศูนยกลางการบริหารประเทศอยูรวมกัน โดยมีเสนขอบทาง

ธรรมชาติเปนตัวแบงพื้นที่ศูนยราชการออกจากพื้นที่เมือง 

อีกทั้งพื้นที่บางหนวยงานไดขยายออกสูพื้นที่เมือง ซึ่งมีการ

ปรับใชอาคารเกาเพื่อเปนพื้นที่สำคัญทางการปกครอง และ 

กำหนดถนนคนเดิน เปนเขตปลอดรถยนต เชื่อมถนนสายหลัก 

ภายในพื้นที่เมืองเขาดวยกัน

ขอเสีย การขยายตัวของ

หนวยงานราชการ 

มขีอจาํกดัดานพืน้ที่



34

ขอดี แยกพื้นที่สวนบริหาร

และปกครองออกจาก

เมืองชัดเจน

รูปแบบเมืองสมมาตรจาก

แนวแกนและรูปเรขาคณิต

เพื่อการเขาถึงและเชื่อมโยงทางสายตา

เมืองศูนย์ราชการ
สร้างความสำคัญโดยการ
เปิดแกนของพื้นที่เมืองสู่
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
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ขอเสีย พืน้ทีร่องรบักจิกรรมเกีย่วกบั

การปกครองเปนหลกั ไมแบง

ปนการใชงานกบัโดยรอบ

ภูมิประเทศ

พื้นที่สูง

พื้นที่ตํ่า

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่อยูอาศัยหนาแนน
และพาณิชยกรรม

พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่ศูนยราชการ

พื้นที่อนุรักษสิ่งแวดลอม

ความหนาแน่นกิจกรรม

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมกลาง

ความหนาแนนกิจกรรมตํ่า

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่ภูเขา

พื้นที่สวนสาธารณะ

แมนํ้า

เมืองแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย
กรณีศึกษา

(Canberra. Australia)

แคนเบอรรา เปนเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย 

เปนเมืองท่ีสรางข้ึนใหมซ่ึงมีวัตถุประสงคเฉพาะ 

เพ่ือเปนพ้ืนท่ีศูนยกลางการปกครองของประเทศออสเตรเลีย 

แคนเบอรราเปนที่ตั้งของรัฐสภา (Parliament House) 

ศาลสูงสุดของออสเตรเลีย (High Court of Australia) 

และกระทรวงตาง ๆ ของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้ง

ของสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ

ระดับชาติหลายแหง
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ปัญหา
เมืองศูนย์ราชการ

ลานจอดรถเปนพื้นดาดแข็ง

ขนาดใหญ 

พื้นที่โลงไมแบงปน

การใชงานกับชุมชน

ปญหาจราจรและระบบ

ขนสงมวลชนที่ไมทั่วถึง

ขาดการเช่ือมตอ

ระบบทางเทา ทางจกัรยาน
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 ลานจอดรถชั้นใตดิน

พื้นที่กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ

การจัดชุมนุมทางการเมือง

พื้นที่นันทนาการ

พ้ืนทีส่เีขียวและหลงัคาเขียว

สามารถรองรับกิจกรรม

เชน สวนพืชกินได

พื้นที่พักผอนหยอนใจ

เพ่ิมพ้ืนทีซ่มึนํา้/หนวงนํา้

เพ่ือกกัเกบ็นํา้ไวใช

ลดความเสีย่งของปญหา

การเกดินํา้ทวม

พื้นที่สีเขียวสงเสริม

สุขภาวะและสภาพ

แวดลอมเอื้อตอ

การทํางาน

เสนทางเดินสีเขียว

เชื่อมโยงทั้งพื้นที่เมือง

สูพื้นที่มหาวิทยาลัย

ต้นแบบ
เมืองศูนย์ราชการ
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พัฒนาเนื้อเมืองและอาคาร1

การจัดวางอาคารตามลำดับความสำคัญ 

และสรางเอกลักษณของรูปแบบอาคาร

เพื่อประโยชนในแงของการเขาถึง 

และการเชื่อมตอทางสายตา

ออกแบบพื้นที่สวนตางๆ ของอาคาร 

ราชการ  และการใชประโยชน 

เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

และแบงปนกับเมืองโดยรอบ

สรางความเชื่อมตอระหวางพื้นที่ 

ราชการและเมือง เพื่อใชประโยชน 

พ้ืนท่ีตางๆ รวมกัน เชน โรงพยาบาล 

โรงเรียน สนามกีฬา และระบบขนสง

สรางอาคารจอดรถ/ ลานจอดรถใตดิน

ใกลกับศูนยรวมการขนสง เพื่อสะดวก

ในการเดินทาง และลดขนาดของพื้นที่

ดาดแข็ง

ออกแบบพื้นที่ศูนยราชการ 

ใหสามารถเขาถึงไดสะดวกจาก

ยานที่อยูอาศัยของพนักงาน 

ขาราชการ และคนจากชุมชน

โดยรอบ

เพิ่มอาคารหรือองคประกอบที่

นาสนใจเพื่อดึงดูดคนในเมืองเขา

มายังพื้นที่ราชการ เชน พิพิธภัณฑ 

หรือหองสมุด

แนวทาง
การออกแบบ 
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ใชเสนทางสีเขียว เชื่อมตอพื้นที่ราชการ 

กับพื้นที่สวนตางๆ ของเมือง

ออกแบบระบบขนสงสาธารณะให

เช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีเมืองกับพ้ืนท่ีราชการ 

และสามารถเขาถึงพื้นที่ราชการได

สะดวก เพื่อลดปญหาการจราจร

ขยายทางเดินเทาและเพิ่มทางจักรยาน 

เพื่อลดการใชรถยนตในพื้นที่ สงเสริม

สุขภาวะและสภาพแวดลอมที่ดีในการ

ทำงาน

4 เพิ่มองค์ประกอบสำคัญต่างๆ

3 พัฒนาพื้นที่สีเขียว

พัฒนาการเชื่อมต่อและทางสัญจร2

สงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียวดวยการใชพ้ืนท่ี

บนอาคารเปนสวนหลังคา ปลูกพืช 

กินได โดยใหคนในหนวยงานมี

สวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกัน

พื้นที่สีเขียวประเภทตางๆ ชวยใน 

การเพิ่มพื้นที่ซึมน้ำ สามารถเปน 

พื้นที่หนวงน้ำใหกับเมือง และเปน

พื้นที่อพยพใหกับผูประสบอุทกภัย

เพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนภายในพื้นที่ศูนย

ราชการและเนื้อเมืองดวยการสงเสริม

การปลูกไมยืนตน

เพิ่มจุดกระจายสัญญาณเครือขาย

ไรสาย (Wifi Hotspot) ปายบอกทาง 

ปายสัญลักษณตางๆ 

เพิ่มการใชพลังงานทางเลือก เชน 

พลังงานจากเซลลแสงอาทิตย 

(Solar Cell) เพื่อทดแทนการใช 

พลังงานไฟฟาภายในอาคารได

ทางวิ่งรถสาธารณะ
ทางวิ่งรถยนต

ทางจักรยาน
ทางเดินเทา



พื้นที่สาธารณะ

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

Library

รูปตัด
เมืองต้นแบบ

สวนสาธารณะ อาคารศูนย์ราชการทางเดินริมน้ำ

พื้นที่ซึมน้ำกักเก็บ 
น้ำฝนไวใชประโยชน

O2
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พื้นที่เมืองพื้นที่ศูนย์ราชการ

สวนชุมชน

Museum

ลานคนเมือง แนวร่องรับน้ำของเมือง ถนนหลัก

ผลิตไฟฟาเพื่อใชใน
อาคารศูนยราชการ

พื้นที่หนวงน้ำกอนระบาย
ลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ









หลักการ
บริหาร

จัดการเมือง
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หลักการ
บริหาร
จัดการเมือง

หลักการบริหารจัดการเมืองแตละประเภท คือการจัดลําดับความสําคัญของภาคีแตละกลุมอยางเหมาะสม 

สรางความสมดุลและความเทาเทียมกันในการแบกรับตนทุนและผลประโยชนจากการพัฒนา รวมถึงการ

เขาถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจอีกดวย เมืองแตละประเภทมีแนวทางในการบริหารจัดการแตกตางกัน 

เมืองราชการมีหลักการบริหารจัดการเมืองดังตาราง

เมืองราชการจะขับเคลื่อนการพัฒนาโดยรัฐบาลเปนหลักและเปนการประสานงานระหวางรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลทองถิ่นเพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนา เนื่องจากที่ดินสวนใหญเปนที่ดินของราชการและที่อยูอาศัย 

และองคประกอบสนับสนุนตาง ๆ ก็เปนของรัฐในฐานะของสวัสดิการใหกับขาราชการและบริการสาธารณะแก 

ประชาชน อีกทั้งยังตองใชอํานาจรัฐในการควบคุมรูปแบบทางกายภาพใหสมกับความเปนสัญลักษณของพื้นที่ 

และมีการสํารองโครงสรางพื้นฐานมากกวามาตรฐานปกติอีกดวย 

สวนภาคีอื่น ๆ เปนเพียงภาคีสนับสนุนในการพัฒนาเทานั้น

ประเภทเมือง

ศูนยราชการ

ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคปจเจกบุคคล

รูปแบบการ

บริหารจัดที่

เหมาะสม

ภาคีหลัก ภาคีรอง ภาคีสนับสนุน ภาคีสนับสนุน โดยหนวยงานรัฐ



เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

เมืองปุตราจายาพัฒนาสวนประกอบรอบนอก (Periphery Area)  
เพื่อจัดสรรสําหรับท่ีอยูอาศัยเปนสวนใหญ โดยจะแบงที่อยูอาศัย 
ของเมืองออกเปน 14 เขต โดยในแตละเขตจะมีศูนยกลางของชุมชน 
ตลาด โรงเรยีน โรงพยาบาล สถานตีาํรวจ สถานดีบัเพลงิ และสิง่อาํนวย 
ความสะดวกอื่นๆ ที่รัฐจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดสรางและจัดหา 

รฐับาลมาเลเซยีไมสามารถจัดสรรเงนิทัง้หมดจากงบประมาณมาพฒันา 
โครงการเมอืงใหมได จงึไดจดัตัง้ Putrajaya Holdings Sdn. Bhd ข้ึน 
ในรูปของนิติบุคคลเพื่อทําหนาที่จัดหาทุนและดําเนินการพัฒนา
โครงการในเขตพื้นที่ปุตราจายา โดย Putrajaya Holdings จะเปน 
ผูรบัผดิชอบในการระดมทุนและดาํเนนิการกอสรางอาคารสาธารณะ 
สาํนักงานของ สวนราชการตาง อาคารเพือ่การพาณชิย และทีพ่กัอาศยั
ในรูปแบบตางๆ เชน บานจัดสรร อาคารชุด เปนตน 
และเมื่อกอสรางเสร็จ Putrajaya Holdings ก็จะนําพื้นที่ดังกลาว
ออกขายหรอืใหเชาเปนการทัว่ไป  ทาํใหรฐับาลสามารถควบคมุลกัษณะ
ของอาคารใหมคีวามกลมกลนืกบัสภาพแวดลอม และควบคมุการเจรญิ
เติบโตของเมืองใหมได

เพือ่ใหการจดัการเมอืงใหมคลองตวัขึน้ รฐับาลมาเลเซยีจงึออกกฎหมาย 
Perbadanan Putrajaya Act 1995 กําหนดให Putrajaya 
Corporation ทําหนาที่องคกรทองถิ่น (Local Authority) 
แทนรัฐบาลทองถิ่น (Local Government) บริหารจัดการพื้นที่เมือง 
โดยนําระบบการบริหารสมัยใหมของภาคเอกชนมาปรับใช 
แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของ ฝายบริหาร

ปจจยัความสาํเรจ็ของเมอืงปตุราจายา ข้ึนอยูกบัความสามารถของเมอืง
ในการดึงดูดการลงทุนจากภาคธุรกิจทั้งในและตางประเทศ 
และประสิทธิภาพของ Putrajaya Corporation ในการบริหาร
จัดการเมืองในระยะยาวภายใตแรงกดดันของความตองการ
ของผูที่รวมลงทุนในโครงการที่ตองการไดรับเงินลงทุนคืน

ตัวอย่างรูปแบบและแนวทางบริหาร
จัดการเมืองศูนย์ราชการ

เมืองแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย

ในกรณีของการสรางเมืองศูนยราชการของออสเตรเลีย 
ซึ่งเรียกวา เมืองหลวงแหงชาติ (National Capital) 
และทําเนียบรัฐบาล (Seat of Government) 
หลังจากที่การกอสรางไดเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 1988 
รัฐบาลไดออก พระราชบัญญัติ Australian Capital 
Territory (Self-Government) Act 1988 
เพื่อกําหนดใหเปนเขตปกครองตนเอง โดยในการบริหาร
จัดการภารกิจดานตางๆ เปนการทั่วไปนั้น 
จะมีองคกรหลักที่ทําหนาที่บริหารจัดการ ไดแก 
สภานิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ

สวนการบริหารจัดการที่ดินและการจัดทําผังเมือง
ในเขตเมืองหลวงแหงชาติจะกระทําภายใต 
Australian Capital Territory (Planning and Land 
Management) Act 1988 ซึ่งกําหนดบุคคลและองคกร 
ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินภายในเขต
เมืองหลวงแหงชาติ ไดแก รัฐมนตรีมีอํานาจในการประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาของเครือรัฐ 
(Commonwealth Gazette) ใหพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในเขต
เมืองหลวงแหงชาติเปนที่ดินของรัฐ และฝายบริหารมีหนาที่
ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการ
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยตางๆ บนที่ดินขององคกรหรือ
นิติบุคคลตางๆ รวมถึงการจัดการและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูภายในเขตเมืองหลวงแหงชาติ

47


