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บทคดัย่อ 
 
        เทศบาลต าบลสุเทพเกณฑ์การพิจารณาโดยทัว่ไปในการออกใบอนุญาตอาคาร  จะพิจารณา
ตาม พระราชบญัญติัควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2522  แต่จะแตกต่างกนัไปตาม พระราชบญัญติัผงัเมือง   

การจดัท าแผนท่ีควบคุมความสูงอาคารในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ  กรณีศึกษาและจดัท า
รายละเอียดของพื้นท่ีตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2522  พระราชบญัญติัการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2497  และร่างเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสุเทพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  
 การออกแบบระบบขอ้มูลและโครงสร้างขอ้มูลของอาคารในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ โดย
ใชร้ะบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล เพื่อก าหนดรูปแบบของขอ้มูล และเหมาะสม
กบัการใช้งานมากท่ีสุด  การจดัท าฐานขอ้มูลของอาคารแต่ละหลงั ถนนแต่ละสายในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ  การประยกุตก์ารใชง้านฐานขอ้มูล  สามารถแสดงผลเป็นแผนท่ีควบคุมความสูงอาคาร
ในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ  ระบบฐานข้อมูลท่ีได้ออกแบบและจดัท าข้ึน หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจะสามารถบูรณาการร่วมกนัเพื่อการพฒันาและเพื่อประโยชน์ในดา้นการควบคุมความสูง
อาคาร ให้เป็นไปตามเทศบญัญติั เขตปลอดภยัในการเดินอากาศ  ความปลอดภยั การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรมและการอ านวยความสะดวกแก่การจราจรทางอากาศ
ต่อไป 
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