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บทสรุปผูบริหาร

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติให!รัฐต!องดําเนินการตามแนวนโยบาย
ด!านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมต!องกําหนดหลักเกณฑ-การใช!ที่ดินให!ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยให!คํานึงถึงความสอดคล!องกับสภาพแวดล!อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท!องถิ่น
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใช!ที่ดินอยางยั่งยืน
โดยต!องให!ประชาชนในพื้นที่ที่ได!รับผลกระทบจากหลักเกณฑ-การใช!ที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจด!วย
และจัดให!มีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน-ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอยางยั่งยืน
งานด!านผังเมืองมิได!เป9นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกําหนดประเภทการใช!ประโยชน-ที่ดินและ
การพัฒนาโครงขายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเทานั้น แตผังเมืองเป9นเรื่องที่เกี่ยวข!องกับสิทธิของ
ประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล!อม การวางแผนพื้นที่
สําหรับการพัฒนาในอนาคตที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน มีการกําหนด
พื้นที่เพื่อรองรับการอยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคตและการวางแผนการ
ใช!ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมซึ่ งมี ทั้งข! อดี และข! อเสี ย ตอสิ่ งแวดล! อม ทั้ งสิ่ ง แวดล! อมทางธรรมชาติ และสิ่ งแวดล! อมทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน
ความเกี่ยวข!องของผังเมืองกับการใช!ประโยชน-ที่ดิน การกําหนดแผนและจัดทําโครงการที่มีผลตอ
สิ่งแวดล!อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป9นประเด็นที่ได!รับการร!องเรียนจากประชาชนและชุมชนมาก
ขึ้ น ป= ญ หาความเดื อ ดร! อ นของประชาชนและชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข! อ งกั บ ผั งเมื อ ง มี ทั้ ง ในสวนจากสาระการ
กําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินในผังเมืองที่กําหนดให!ใช!ประโยชน-ในกิจกรรมที่อาจจะกอให!เกิดผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล!อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการดํารง
อยูของชุมชน ป=ญหาสิทธิในการเข!าถึงข!อมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ทั้งในชวงกอนประกาศบังคับใช!ผังเมืองและหลังการประกาศใช!บังคับผังเมือง ป=ญหาการปฏิบัติงานของรัฐ
ในชวงกอนประกาศใช!บังคับผังเมืองและหลังประกาศใช!บังคับผังเมืองที่กอให!เกิดการพัฒนากิจกรรมและ
โครงการที่สงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไมมีมาตรการคุ!มครองป?องกัน ป=ญหาการ
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ตีความกฎหมายที่เป9นชองวางให!เกิดการพัฒนาและการไมปฏิบัติหน!าที่ของรัฐอันกอให!เกิดผลกระทบตอ
ประชาชนและชุมชนและป=ญหาการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในการปกป?องคุ!มครองสิทธิของประชาชนและ
สิทธิชุมชนในการดํารงชีวิตอยางปกติสุขในสิ่งแวดล!อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป9นต!น
การพิจารณาแก!ไขป=ญหาความเดือดร!อนดังกลาวที่ผานมา สวนมากเป9นการพิจารณาตามแนวคิด
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน อํานาจการตัดสินใจ การอ!างเอกสารและข!อมูลทางเทคนิคที่ขาด
การอธิบายให!เ ป9นที่เข!าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีสวนรวม การอ!างนโยบายของรัฐและการ
อ!างอิงกฎหมายในสวนเฉพาะอํานาจบังคับใช!มากกวาการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ-ของกฎหมาย
และผังเมือง รวมทั้งการขาดการสื่อสาร การจัดทําคูมือ แนวทาง สําหรับประชาชนและชุมชนในการมีสวนรวม
และเข! าใจในกระบวนการทางผั งเมื องที่ เ กี่ ย วข! องและมี ผ ลตอการดํ า รงชี วิ ต และชุ มชน จึ งทํ าให! ความ
เดือดร!อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไมได!รับการแก!ไข ไมคุ!มครองสิทธิชุมชนและยังไมมีการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึกในด!านผังเมืองที่เกี่ยวข!องกับการคุ!มครองสิทธิชุมชน ทั้งในด!านกระบวนการ มาตรการ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข!อง เพื่อนําไปสูข!อเสนอแนะที่เป9นรูปธรรม
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแหงชาติในฐานะองค- กรตามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่มีอํา นาจหน! า ที่ ต าม
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6)
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15(5) กําหนดอํานาจหน!าที่
ในการสงเสริมการศึกษา วิจัยและการเผยแพรความรู!ด!านสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเห็นความจําเป9นในการศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน" เพื่อให!เกิดการมีสวนรวมในการรวบรวมข!อมูล ศึกษากรณีร!องเรียน
ของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด!านผังเมืองที่สงผลกระทบตอสิทธิชุมชน เพื่อ
วิเคราะห- สังเคราะห- ทางวิชาการด!านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข!องและเสนอแนวทางแก!ป=ญหาเพื่อ
สงเสริมและคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด!านผังเมือง ทั้ง
ในชวงกอนการวางผัง ในระหวางการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช!ผังเมือง และการนําผังเมืองไปใช!
ประโยชน-ในการปกป?องคุ!มครองสิทธิชุมชนตอไป
การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน"
ได!ทําการรวบรวมข!อมูล ศึกษากรณีร!องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข!องกับการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินในผังเมืองที่สงผลกระทบตอสิทธิชุมชน การดําเนินงาน
ศึ กษานี้ นอกจากการศึ กษาเอกสารผั งเมื องและข! อร! องเรี ย น ตลอดจนคํ า พิ พากษาที่ เ กี่ ย วข! องแล! ว ยั ง
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ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมกับชุมชนที่ประสบป=ญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมทั้งชุมชนที่เห็นความสําคัญของ
ผังเมืองในการคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนที่ได!มีการรวมตัวทํางานข!อมูลชุมชน
เพื่ อ มี ส วนรวมในกระบวนการผั ง เมื อ งและรวมกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาในผั ง เมื อ ง นอกจากนี้ ใ น
กระบวนการทํางานได!มีการประชุมรับฟ=งข!อเสนอแนะในการดําเนินการรวมทั้งการประชุมยอยแลกเปลี่ยน
ข!อคิดเห็นตอประเด็นป=ญหาและแนวทางในการแก!ไขป=ญหา
เนื่ อ งด! ว ยในการศึ ก ษาและรวบรวมประเด็ น ผั ง เมื อ งจากกรณี ข! อ ร! อ งเรี ย นมายั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรวมทั้งประเด็นการมีสวนรวมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได!จากการ
ประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึ่งสวนมากเป9นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบตอชุมชนและขาดการมีสวนรวม
มีประเด็นด!านการใช!ที่ดินและการใช!ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีที่เกี่ยวข!องกับผังเมืองโดยตรง
ในด!านขั้นตอนและกระบวนการที่มีป=ญหาการมีสวนรวม การเข!าถึงข!อมูลและการกําหนดสาระในผังเมืองที่
ชุมชนไมได!รับข!อมูล ขาดการมีสวนรวมและกระทบสิทธิชุมชน
การวิเคราะห-และสังเคราะห-สิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน ด!านผังเมืองและด!าน
กฎหมาย มีข!อสรุปและข!อเสนอแนะซึ่งได!จากการวิเคราะห- จากข!อเสนอของผู!ทรงคุณวุฒิและจากการ
ประชุมรับฟ=งความคิดเห็นทั้งในสวนการมีสวนรวมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทําแผนและผังนโยบาย ซึ่ง
เกี่ยวข!องกับการจัดทําผังเมืองในระดับตางๆการมีสวนรวมในกลไกการจัดทําผังเมือง การพิจารณา ตัดสินใจ
และการนําผังเมืองไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลตอสิทธิชุมชนในการกําหนดแนวทางการใช!ประโยชน-ที่ดินใน
การอนุรักษ-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมของชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
นํามาตรฐานผังเมืองไปใช!ในการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดิน การคุ!มครองสิทธิชุมชนในการใช!ผังเมือง
พิจารณาอนุมัติอนุญาตด!วยการมีสวนรวมของชุมชน ท!องถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวข!อง รวมทั้งการปรับปรุง
แก!ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข!อง
ผลจากการศึ ก ษา รวบรวมป% ญหา วิ เ คราะห' แ ละสั ง เคราะห' ด วยการมี ส วนรวม มี ข อสรุ ป
ประเด็นป%ญหาและขอเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวม
ของประชาชน ดังนี้
1. กระบวนการผังเมืองเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
1.1 ดานผังเมือง
1) โครงสราง การดําเนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง
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ผังเมื องเป9 น กระบวนการนโยบายสาธารณะ เป9 นผั ง/แผนพั ฒ นาเชิ งพื้ นที่ ซึ่งเกี่ย วข! องกั บ การ
วางแผนในระดับตางๆ ทั้งระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่และในระดับองค-กรที่จะ
นําผังไปสูการปฏิบัติและการใช!ประโยชน-ในการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช!ประโยชนที่ดิน กลาวได!วา ผังเมืองเป9นต!นทางของการกําหนดการใช!ประโยชน-พื้นที่วาจะพัฒนาในด!านใดได!จึงจําเป9น
อยางยิ่งที่จะต!องให!มีกลไกการมีสวนรวมทุกระดับ ตั้งแตระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้งการมี
สวนรวมของประชาชน ชุมชน
การผังเมืองเป9นมาตรการพัฒนาพื้นที่ โดยการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ซึ่ งผั งเมื อ งรวมจะเป9 น การจั ด ทํ า แผนผั ง นโยบายและโครงการรวมทั้ ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช!เป9นกรอบในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข!อง
หรือชนบทสวนผังเมืองเฉพาะนั้นเป9นแผนผังและโครงการที่ใช!เพื่อการดําเนินการพัฒนาหรือดํารงรักษา
บริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวข!องทั้งในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข!องหรือชนบท มีขอบเขตพื้นที่วางผัง
ไมจํ ากัด การจัด ทํา ผังเมืองรวมสวนใหญจะกําหนดขอบเขตพื้นที่ ชุมชนเมื องระดั บเทศบาลและบริ เวณ
โดยรอบในพื้นที่องค-การบริหารสวนตําบลและป=จจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด!วยองค-กรการจัดทําและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป9นองค-กรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมืองทํา
หน!าที่กํากับ ดูแล ให!มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาด!วยการผังเมือง ให!ความเห็นชอบในการจัดทําผังเมืองรวม
และทําหน!าที่แนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข!อง สวนท!องถิ่นนั้นสามารถ
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได!โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง
ในการปฏิ บั ติ ให! เ ป9 น ไปตามกฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมนั้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งมี ห น! า ที่
ประสานการปฏิบัติให!เป9นตามการใช!บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท!องถิ่นยังมีฐานะเจ!าพนักงาน
ท!องถิ่นเป9นผู!ปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะนอกจากนี้การ
พัฒนาให!เป9นไปตามแผนผังที่กําหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยูกับหนวยงานที่เกี่ยวข!องดังกลาว จะ
ให!การประสานและถือปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน!อยเพียงใด ซึ่งกฎหมายวาด!วยการ
ผังเมืองได!ฝากอํานาจหน!าที่ในการดําเนินการไว!กับหนวยงานอื่น
ทั้งนี้ ในการนําผังเมืองรวมไปสูการปฏิบัตินั้น ยังมีป=ญหาและข!อจํากัดเนื่องด!วยคณะกรรมการ
ผัง เมืองเป9นเพียงองค-กรบริหารการกํากับดูแลให!มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให!ความเห็นชอบในการ

ก-5

จัดทําผังเมืองรวมกอนนําเสนอให!รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสวนกรมโยธาธิการและผังเมืองไมมี
อํานาจสั่งการประสานให!หนวยงานที่เกี่ยวข!องนําแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท!ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ไปกํ า หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ไ ด! การกํ า หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ยู ในความ
รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวข!องจึงมีผลทําให!ไมมีการดําเนินการให!เป9นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนา
แนบท!ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี
2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ป=ญหาผังเมืองในสวนที่เกี่ยวข!องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน มีทั้งในสวน
ผังเมืองในเชิงโครงสร!างเนื้อหามาตรฐานที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนและการเข!าถึง
ข! อมู ล ขาวสารที่ ป ระชาชนสามารถเข! าใจเพื่ อการมี ส วนรวม การนํ า มาตรฐานผั งเมื อ งไปสู การจั ด ทํ า
ข! อ กํ า หนดการใช! ที่ ดิ น ที่ คุ! ม ครองสิ ท ธิ ใ นการดํ า รงชี วิ ต การประกอบอาชี พ และไมกอผลกระทบตอ
สิ่งแวดล!อมและสุขภาพ
ในสวนของกระบวนการผังเมืองที่มีผลตอสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชนมีประเด็น
สําคัญคือ สิทธิในข!อมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได!แก
2.1) ชวงระหวางผังรอประกาศ ความลาชาในการประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุ
การบังคับใช ซึ่งขาดการกําหนดมาตรการควบคุมการใช!ประโยชน-ที่ดินและอาคารทําให!เกิดการ
พัฒนากิจกรรมที่สงผลกระทบตอชุมชนและขัดแย!งกับสาระสําคัญของผังเมืองและมีการปรับปรุง
ผังเมืองรวมจังหวัดที่รอประกาศ โดยเป9นผังเมืองรวมจังหวัดที่ได!ผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามกฎหมายแล!วและผานความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขั้นตอนเพื่อเตรียม
ประกาศกฎกระทรวง แตได!มีการสั่งการให!มีการปรับปรุงใหม โดยอ!างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ
การลงทุน โดยขาดการมีสวนรวมของประชาชน
2.2) ชวงระหวางการดําเนินการวางผัง ได!แก การที่ประชาชนไมได!รับข!อมูลขาวสารที่
เข!าใจได!กอนการมีสวนรวมแสดงข!อคิดเห็น และการยื่นคําร!องและการมีสวนรวมสวนใหญเป9นการ
ได!รับแจ!งในการเข!ารวมประชุมรับฟ=งความคิดเห็นตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดอยางน!อยหนึ่งครั้งและ
แม! ว าอาจจะมี การจั ด หลายครั้ ง แตเป9 น การจั ด ประชุ ม ชี้ แจง โดยมี ก ารให! ข! อมู ล เพี ย งผั ง และ
ข!อกําหนดในการประชุม ข!อมูลลวงหน!าเป9นเพียงการติดประกาศ และการที่ประชาชนต!องไปติด
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ตามที่ สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง รวมทั้ ง จากอิ น เตอร- เ น็ ต มิ ไ ด! เ ป9 น การนํ า ข! อ มู ล มาใน
กระบวนการทําความเข!าใจรวมกัน
2.3) ชวงหลังประกาศใชบังคับ เกี่ยวกับการใช!สิทธิในการขอแก!ไข ปรับปรุงและการ
เข!าถึงข!อมูลขาวสารในการขอแก!ไขผังเมืองตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมี
สิทธิในการตัดสินใจให!มีการปรับปรุงแก!ไข

1.2 ดานกฎหมาย
จากการทํางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู! วิจัยและกรณีข!อร!องเรียนที่ได!มีการยื่นเข!ามายั ง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและคําพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข!อง พบวามีประเด็นป=ญหา
ด!านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข!องกับการคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน ปรากฏใน
แตละชวงระยะเวลาของการวางและจัดทําผังเมือง ตั้งแตขั้นตอนการจัดทํา ระหวางการประกาศบังคับใช!
จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช!
ชวงระหวางการจัดทําผังเมือง
เป9นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ต!องอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศ
ทางการใช! ประโยชน- ที่ดิ น ของชุ มชน ตามวั ตถุ ประสงค- ในการวางและจั ดทํ าผั งเมื องรวม แตปรากฏวา
กระบวนการจั ดทําผังเมืองตามที่กําหนดไว! ในพระราชบั ญญัติการผังเมื อง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข!อง ยังมิได! รับรองคุ! มครองสิ ทธิการรั บรู!ข!อมูลขาวสารและสิทธิ ในการมี สวนรวมของประชาชน ใน
กระบวนการจั ดทํ า ผั งเมื องตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 ได! กํ า หนดไว!
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 ในขั้ น ตอนการรั บ ฟ= งความคิ ด เห็ น ประชาชนจาก
การศึกษาพบวายังมิได!กําหนดหลักเกณฑ-ผู!มีสิทธิแสดงความคิดเห็นให!ครอบคลุมกลุมบุคคลผู!มีสวนได!เสีย
อยางทั่วถึง ทั้งๆที่เป9นขั้นตอนที่สําคัญเพื่อชี้แจงทําความเข!าใจกับประชาชนในชวงกอนการจัดทําผังเมืองรวม
รวมถึงกรณีที่ประชาชนผู!มีสวนได!เสียยื่นคําร!องขอเพื่อแก!ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปMดประกาศ
เกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งหากปรากฏข!อเท็จจริง
มีพฤติการณ-ที่จําเป9นจนเป9นเหตุที่ไมอาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ!าหน!าที่ที่เกี่ยวข!องยังมีอํานาจที่จะ
รับคําร!องที่เกินระยะเวลาดังกลาวไว!พิจารณาได! แตเนื่องจากยังมิได!มีการกําหนดหลักเกณฑ-และวางกรอบ
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การใช!ดุลยพินิจของเจ!าหน!าที่ไว!ให!ชัดเจน ทําให!มีการรับพิจารณาคําร!องที่เกินระยะเวลาเป9นจํานวนมากและ
อาจทําให!การจัดทําผังเมืองเกิดความลาช!าได!
ชวงระหวางรอประกาศบังคับใชผังเมือง
เป9นกระบวนการที่ผานการมีสวนรวมของประชาชนมาแล!วและเป9นสวนของการดําเนินการภายใน
หนวยงานรัฐ ซึ่งสวนใหญใช!ร ะยะเวลายาวนาน สงผลให!ผั งเมื องไมสามารถประกาศบังคับใช!ได!ทันตอ
สถานการณ- ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อีกทั้ง มาตรการที่ใช!ในการคุ!มครองพื้นที่ในระหวางชวงระยะเวลา
ดังกลาว ในการกําหนดหลักเกณฑ-การใช!ประโยชน-ในทรัพย-สินเพื่อประโยชน-ในการจัดทําผังเมืองรวม ตาม
มาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไมมีการนํามาบังคับใช!อยางจริงจัง
ชวงหลังประกาศบังคับใชผังเมือง
จากข!อมูลคําร!องที่ยื่นตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พบวา หนวยงานรัฐที่เกี่ยวข!องได!
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให!มีการประกอบกิจการโดยขัดตอข!อห!ามการใช!ประโยชน-ที่ดิน ตามกฎกระทรวง
ให!ใช!บังคับผังเมืองรวม สงผลให!มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบตอชีวิต ทรัพย-สิน สุขภาพ และ
สิ่งแวดล!อมของประชาชนและชุมชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกล!เคียง ใบอนุญาตดังกลาวถือได!วาเป9นคําสั่งทาง
ปกครองที่ไมชอบด!วยกฎหมาย ซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได!ตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช
เนื่องด!วยผังเมืองรวมกําหนดให!ใช!บังคับได!ไมเกิน 5 ปQ และขยายระยะเวลาได!อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม
เกิน 1 ปQ ซึ่งตามคําร!องที่ยื่นตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบวา ในชวงระยะเวลาที่ผัง
เมืองหมดอายุและมีชองวางการบังคับใช! เนื่องจากความลาช!าในการจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหม สงผลให!
เกิดการใช!ประโยชน-ที่ดินประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบตอชีวิต สุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล!อมของ
ประชาชนและชุมชนโดยอาศัยชองวางของของกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ การที่ผังเมืองหมดอายุสงผลให!
คําสั่งของเจ!าหน!าที่ที่สั่งระงับการดําเนินการที่ฝRาฝSนตอข!อกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินของผังเมืองรวม เชน
คําสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช!บังคับลงด!วยเหตุผังเมืองรวม
ดังกลาวหมดอายุเชนเดียวกัน ซึ่งสะท!อนให!เห็นชองวางในการบังคับใช!กฎหมายให!เป9นไปตามวัตถุประสงคของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช!สั้นเกินไป ไมสอดคล!องกับความจริงและ
ความลาช!าในกระบวนการประกาศใช!กฎกระทรวงผังเมืองรวมในป=จจุบัน
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2. ขอเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชน
2.1 ขอเสนอแนวทางสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
ผังเมือง
ประชาชนมีสิทธิในการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข!อมูลเพื่อนําเสนอใน
กระบวนการจัดทําผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเข!าถึงข!อมูลขาวสารในทุกกระบวนการขั้นตอน
ของการจัดทําผังเมือง ซึ่งแม!จะมีการประกาศบังคับใช!ผังเมืองแล!วและพบวามีข!อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช!
ประโยชน-ที่ดินเปลี่ย นแปลงไป ก็ส ามารถยื่นคํ าร!องขอให! แก!ไขเปลี่ย นแปลงผังเมืองได! นอกจากนี้ หาก
ประชาชนเห็นวาการดําเนินการของรัฐกระทบตอสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช!อํานาจรัฐโดย
อาศัยกระบวนการทางปกครอง ด!วยการใช!สิทธิฟ?องคดีตอศาลปกครองได!
ข!อเสนอระยะสั้น
1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีสวนรวมจัดทําคูมือแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน ใน
กระบวนการผังเมืองทั้งในชวงระหวางการวางและจัดทําผังเมือง ชวงระหวางผังรอประกาศชวงหลังการ
ประกาศใช!บังคับ
เนื่ องด!วยผั งเมื องเป9 นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ มีการทํ างานทั้ งกระบวนการทํ างานทาง
วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้นการมีสวนรวมจึงมิได!เป9นเพียงการประชุมเทานั้น
แตเป9 น การคุ! มครองการใช! สิ ทธิ ของประชาชน สิ ทธิ ชุ มชน ในการเข! าถึ งข! อมู ลขาวสาร การจั ดการการ
บํารุงรักษาและการใช!ประโยชน-จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อม กําหนดหลักเกณฑ-การใช!ที่ดิน กําหนด
มาตรฐานการใช!ที่ดินเพื่อให!การวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองเป9นไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อประโยชน-ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ด!วยการมีสวนรวม
ตามข!อเสนอนี้ หนวยงานที่เกี่ยวข!องได!แก
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ควรมี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ ในเชิ ง เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข! อ งกั บ ผั ง เมื อ งสํ า หรั บ
ประชาชนที่จะทําความเข!าใจในผังและการมีสวนรวม เชน นอกจากการมีคูมืออธิบายขั้นตอนผังเมือง สี
และความหมายของสีในผังเมือง รวมทั้งการนําไปใช!ประโยชน-แล!ว ควรมีการจัดทําคูมือที่ให!ประชาชนได!
เข!าใจมาตรฐานการใช!ที่ดินประเภทตางๆ กิจการที่เป9นข!อห!ามรวมทั้งการอธิบายประเภทอุตสาหกรรมและ
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กิจกรรมในบัญชีท!ายกฎกระทรวง เพื่อให!ประชาชนมีความรู!ในกิจกรรมที่จะมีผลตอการใช!ที่ดิน นอกจากนี้
การจั ดทํ า คู มือให! ป ระชาชนได! ทราบสาระของการวางผั งในแตละขั้ น ตอนจะทําให! เกิ ด ความเข! าใจและ
สงเสริมการมีสวนรวมอยางเข!าใจและเข!าถึงทั้งการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและท!องถิ่นที่จะเป9น
ผู!วางผังเมื่อมีการกระจายอํานาจและผู!ปฏิบัติ
หนวยงานด!า นสิท ธิม นุษ ยชนและกฎหมาย ได!แ ก สํา นัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชน
แหงชาติอ งค-ก รด!า นสิท ธิม นุษ ยชนและองค-ก รด!า นกฎหมาย ควรจัด ทํา คู มือ การทํา ความเข!า ใจด!า น
สิท ธิม นุษ ยชน สิทธิชุมชน และการใช!สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการ
สงเสริมความเข!าใจตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข!องในการนําผังไปใช!ประโยชน-และการใช!สิทธิการมีสวนรวมเพื่อให!ประชาชนและชุมชน ท!องถิ่น
สามารถเข!าใจสิทธิการมีสวนรวมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด!านเนื้อหา ข!อมูลชุมชน
และเข!าใจการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-เชน ในการนําไปจัดทําแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทําข!อบัญญัติ
ท!องถิ่น ธรรมนูญชุมชน ผังชุมชน เป9นต!น
2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีสวนรวม โดยสามารถประสานความรวมมือกับ
ชุมชน เครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวข!อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีสวนรวมในแบบมี
สวนรวมคิ ด รวมทํา รวมรั บ ผิด ชอบในการปฏิ บัติให! เ ป9น ไปตามผั งเมื องและเป9 น การมี ส วนรวมกํ า หนด
นโยบายสาธารณะในการจัดการใช!ประโยชน-ที่ดินที่เป9นการสงเสริมและคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี
สวนรวมของประชาชน
ตามข! อเสนอนี้ สํ านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ สามารถพิ จ ารณาคํ า ร!องเรี ย น
เกี่ยวกับผังเมืองเป9นพื้นที่นํารองและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค-กรด!านวิชาการ วิชาชีพ
องค-กรประชาสังคม เพื่อพัฒนาความรวมมือสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความรวมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
การดําเนินงานเป9นระยะ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมในระยะยาวตอไปในพื้นที่อื่น
ข!อเสนอระยะยาว
1) การประสานงานเพื่อให!ความรู! ความเข!าใจ ในด!านการวางผัง การมีสวนรวมในการวางผังและ
การปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-โดยเมื่อมีการจัดทําคูมือด!านตางๆและมีการประสาน
ความรวมมือการวางผังด! วยการมีสวนรวมแล!ว หนวยงานที่รวมมือกันข!างต!น ได!แกองค-กรด!านวิชาการ
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วิ ช าชี พและองค- กรชุ มชน ควรประสานขอรั บ การสนั บ สนุ น จากหนวยงานวางผั ง รวมทั้ งหนวยงานที่
สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด!วยการมีสวนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน ได!แก กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป9นต!น ใน
การให!มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป9นความรู! ความเข!าใจ ในด!านการวางผัง การมีสวนรวมใน
การวางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-แกท!องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน ภาค
ประชาสั งคมและประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อให! กระบวนการผั งเมื องซึ่ งเป9 น นโยบายสาธารณะและมี ผ ลทาง
กฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค-ความรู! การกําหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ การแก!ไขป=ญหาด!วยการ
มีสวนรวม สงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
2) การสงเสริมการวางผังชุมชนด!วยการมีสวนรวม โดยเป9นกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาเครือขายผังเมืองและสงเสริมการวางผังชุมชนอยูแล!ว ควรพัฒนา ขยายผลนําคูมือผังเมืองมามี
สวนรวมกั บ องค- ก รที่ จั ด ทํ า ผั ง ตํ า บล ผั ง ชี วิ ต เพื่ อ ให! มี ก ารเชื่ อ มโยงผั ง ตํ า บลมาสู ผั ง ชุ ม ชนที่ เ ป9 น การ
กําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินและการจัดทําข!อบัญญัติท!องถิ่นและการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในการจัดทํา
ธรรมนูญชุมชน
2.2 ขอเสนอแนะในดานผังเมือง
ข!อเสนอระยะสั้น
1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-เชิงพื้นที่ในการจัดทําผังเมือง
การจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทําแผน นโยบายของรัฐใน
หลายด! า น เชน พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษพื้ น ที่ จั ง หวั ด หรื อ พื้ น ที่ เ ฉพาะที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาที่ จ ะมี ก ารใช!
ประโยชน-ที่ดินที่ขัดแย!ง ต!องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-ด!วยกระบวนการมีสวนรวม (SEA –
Strategic Environmental Assessment) เชน พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต! ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาด!านพลังงาน
ด!านการคมนาคมขนสง ด!านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีความขัดแย!งกับการใช!พื้นที่เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร การทองเที่ยว เป9นต!น เพื่อให!เกิดทางเลือกการใช!ประโยชน-พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ที่เป9น
การรวมกําหนดและลดความขัดแย!งในระดับโครงการ อีกทั้งเป9นแนวทางการวางผังในระดับชุมชนอีกด!วย
การประเมินสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร- เป9นเครื่องมือและกลไกที่ใช!เชื่อมประสานการทํางาน
ของหลายฝRายเข!าด!วยกัน เริ่มจากการกําหนดทิศทางการพัฒนาให!เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล!อมไปพร!อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู!มีสวนได!เสียได!เข!ามารวมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย
มีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบรวมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข บริบท
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ตางๆทั้งทางบวกและลบจึงเป9นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนํามาสูการบูรณาการทั้งความคิดและการ
ปฏิบัติการ ให!เกิดการทํางานอยางมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอยางมีสวนรวม โดยมุงเป?าของการ
พัฒ นาที่ ยั่ งยื น บนศั กยภาพและเงื่ อนไขของการพั ฒ นาในระยะยาว ซึ่ งการพั ฒ นานโยบายและแผนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีสวนสําคัญในการกําหนดเป?าประสงค-การพัฒนาและ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรดังนั้น การแก!ไขป=ญหาผังเมืองและการสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน จึง
มิใชเพียงการแก!ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเทานั้น ควรมีการสงเสริมสิทธิชุมชนและ
สิ ทธิ การมี ส วนรวมของประชาชนในการกํ า หนดทางเลื อก ทิ ศทางของชุ ม ชนในกระบวนการประเมิ น
สิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร- อันเป9นเครื่องมือสําคัญที่จะกําหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และลด
การขัดกันของการใช!ประโยชน-ที่ดินจากการพัฒนาที่ไมสอดคล!องกัน
หนวยงานที่ กํ า หนดนโยบายเชิ ง พื้ น ที่ ใ นด! า นตางๆ เชน สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจึงควรจัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-และประสานกับหนวยงานที่จัดทําแผน
แมบทพัฒนาพื้นที่ด! านตางๆที่จ ะใช! เครื่องมือการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล!อมระดับ ยุทธศาสตร- ไปใช!
ประโยชน-ในกระบวนการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให!เกิดทางเลือกในการ
พัฒนาพื้นที่อยางมีสวนรวม
2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําคูมือ แนวทางการใช!หลักการคุ!มครองลวงหน!า หลักการมี
สวนรวม และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป9นแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวข!องในการปฏิบัติและใช!
ประโยชน-จากผังเมือง
ในการใช!อํานาจและการทําหน!าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎหมายที่
เกี่ ย วข! อง เชน พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.2522 พระราชบั ญ ญั ติ ส งเสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล!อม พ.ศ.2535 ในการนําสาระของผังเมืองรวมที่ผานการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชน และผาน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช!ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห-ผลกระทบ
สิ่งแวดล!อม การกําหนดพื้นที่คุ!มครองสิ่งแวดล!อม การควบคุมอาคาร การจัดทําเทศบัญญัติ ข!อบัญญั ติ
ท!องถิ่น เพื่อให!เกิดการนําสาระในผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในชวงที่ผังเมืองรอประกาศใช!บังคับ
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การจัดทําคูมือนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยประกอบ โดยควรเป9นการทํางานมีสวนรวมขององค-กรวิชาชีพ
ด!านผังเมือง องค-กรด!านสิ่งแวดล!อมองค-กรด!านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
โดยหนวยงานที่เกี่ยวข!องสามารถเป9นองค-กรสนับสนุน เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง เป9นต!น
3) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินและการจัดทํา
ข!อกําหนดให!เป9นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป9นหนวยงานหลักประสานกับ
หนวยงานด!านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร องค-กรวิชาการวิชาชีพเพื่อให!การวางผังเมืองสามารถ
กําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินที่มีการจัดทําข!อกําหนดและมาตรการควบคุมให!ทันตอสถานการณ-การพัฒนา
ป?องกันผลกระทบตอชุมชน จึงควรมีการศึกษารวมมือระหวางหนวยงานและองค- การที่ เกี่ยวข!อง ในการ
พิจารณาจัดกลุมประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การใช!วัตถุดิบที่อาจเป9นอันตราย การจัดการของเสีย
ที่มีลักษณะตางกัน รวมทั้งความต!องการใช!ทรัพยากรเชน ที่ดิน น้ํา รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทําบัญชีอ!างอิง
ในการกําหนดข!อห!ามและข!อให! ดําเนินกิจกรรมตางๆในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป?องกันที่
ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนํามาพิจารณาได!แกการผลิตไฟฟ?าที่มีผลกระทบตางกัน การบําบัด
น้ําเสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกตางกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย ที่เป9นขยะชุมชน
ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป9นต!น กิจการดังกลาวนี้ ควรมีการศึกษากําหนดประเภทยอย เพื่อให!การ
กําหนดข!อห!ามและข!อให! มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป?องกัน มิให!สงผลกระทบตอชุมชน
ข!อเสนอระยะยาว
1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐ มนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบีย บเพื่อให!
เปMด เผยข!อมูล การตัด สิน ใจของคณะกรรมการผังเมือ งและข!อ มูล ประกอบการพิจ ารณาให!เ ป9น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาลโปรงใส ตรวจสอบได!เนื่องด!วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลตอสิทธิในการ
ใช! ป ระโยชน- ที่ ดิ น และทรั พ ย- สิ น ทั้ ง สวนบุ ค คลและสาธารณะ ดั ง นั้ น นอกจากการปรั บ ปรุ ง โครงสร! า ง
คณะกรรมการผังเมืองแล!ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการ
ลงมติและมีการบันทึกเป9นลายลักษณ-อักษรในการให!ความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบในการลงมติ เพื่อเป9นการ
สงเสริ มกระบวนการตัดสินใจสาธารณะที่ เป9นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มี ความเป9นธรรมโปรงใส
ตรวจสอบได!และความพร!อมรับผิดชอบ
2) กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรประสานงานกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ใน
การศึ ก ษาเพื่ อ รวมกํ า หนดแนวทางแกไขป% ญ หาในขั้ น ตอนการตรวจสอบรางผั ง เมื อ ง และราง
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กฎกระทรวง เนื่องจากผังเมืองสวนใหญ ใช!เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าเพื่ อ ให! มี ค วามถู ก ต! อ งของพื้ น ที่ นามศั พ ท- แ ละข! อ ความทางกฎหมายในขณะที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากด!านผังเมืองดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมีการ
ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรวมศึกษากําหนดแนวทางการแก!ไขป=ญหาความลาช!า
ทั้งในด!านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข!อจํากัดด!านบุคลากร รวมทั้งกลไกการและการประสานงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกต!องในระดับพื้นที่
2.3 ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในสวนของโครงสร!างและองค-ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด!วยการมีสวนรวมในระดับพื้นที่ ท!องถิ่น และชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดําเนินการด!วยการมีสวนรวม โดยเพิ่มกลไกคณะกรรมการผังเมือง
ในระดับจังหวัดและระดับท!องถิ่นที่มีอํานาจการตัดสินใจผังเมือง การจําแนกบทบาท อํานาจ หน!าที่ระหวาง
คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท!องถิ่นให!ชัดเจนโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ- ที่มา
และองค-ประกอบของคณะกรรมการที่มีสัดสวนขององค-กรชุมชน องค-กรเอกชนในด!านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ง แวดล!อ มและสุข ภาพรวมเป9น กรรมการโดยมีส ัด สวนที่เ หมาะสม โดยกรรมการแตละระดับ ควรมี
องค-ประกอบจากกลุมภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู!ทรงคุณวุฒิและองค-กรชุมชน ในจํานวนที่เทากันและในแต
ละกลุมควรมีจํานวนกรรมการที่มาจากทั้งด!านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล!อมและ
สุขภาพรวมทั้งพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากสวนกลางไปยังหนวยงานและ
กลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท!องถิ่นด!วย
2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข!องกับการใช!ประโยชน-พื้นที่เนื่องด!วยกิจกรรมบาง
ประเภทที่ มีผ ลตอการเปลี่ย นแปลงการใช!ป ระโยชน-ที่ดิ น ในรู ปแบบการให!สั มปทาน อาชญาบั ต รและ
ประทานบัตร ยังไมอยูในการพิจารณาบรรจุไว!ในการจัดทําข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ที่ดิน จึงเป9น
ชองวางในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เชน เหมืองแร การสํารวจปMโตรเลียม ซึ่งไมมีมาตรการในข!อกําหนด
ผังเมือง เนื่องจากไมได!เป9นกิจการที่อยูในประเภทโรงงานซึ่งใช!อ!างอิงและกิจการดังกลาวทําให!เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช!พื้นที่ ทั้งที่เป9นพื้นที่อนุรักษ- พื้นที่เกษตรและชุมชน จึงทําให!การควบคุมการใช!
ที่ ดิ น ไมครอบคลุ ม และไมมี ส าระที่ นํ า ไปพิ จ ารณาในการกํ า หนดมาตรการป? อ งกั น ผลกระทบและการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาต

ก - 14

ดั งนั้ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจึ ง ควรปรั บ ปรุ งข! อ กํ า หนดควบคุ มการใช! ป ระโยชน- ที่ ดิ น ให!
ครอบคลุม โดยให!หนวยงานและองค-กรที่เกี่ยวข!องเข!ามามีสวนรวมในการจัดกลุมประเภทกิจกรรมที่มีการ
ขอสัมปทานดังกลาวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-ในเชิงพื้นที่ เพื่อกําหนดทางเลือกใน
การกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ก ารให! สั ม ปทาน ซึ่ ง อาจต! อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร พ.ศ.2510 และ
พระราชบัญญัติปMโตรเลียม พ.ศ.2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข!อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกําหนด
พื้นที่เขตแหลงแรและการกําหนดพื้นที่ที่จะให!มีการสํารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปMโตรเลียม ซึ่งจะมีผลตอการ
ใช!ประโยชน-ที่ดิ นในด!านอื่น จึงควรมีการกําหนดด!วยการมีสวนรวมและมีการประเมิน ผลกระทบระดั บ
ยุทธศาสตร-กอนประกาศเขต โดยให!กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกลาว ด!วยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3) ชวงระหวางการจัดทําผังเมือง
(1) ให! ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งและรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย แก! ไ ข
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีสวนรวมของประชาชนในการวางและ
จัดทําผังเมือง โดยรัฐต!องจัดให!มีกระบวนการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
และคํ า นึ ง ถึ ง กระบวนการมี ส วนรวมของประชาชนตั้ ง แตต! น ในการรวบรวมความต! อ งการ แนวคิ ด
ยุทธศาสตร- การใช! ประโยชน- ที่ดิ น ในแตละพื้ น ที่ รวมทั้ งให! มีการประชุ มรั บ ฟ=งความคิ ดเห็ น ในทุ กระดั บ
หมูบ!าน องค-กรปกครองสวนท!องถิ่นและนําความเห็นเข!าสูกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งเผยแพรเหตุผลใน
การตัดสินใจนั้นตอสาธารณะ
(2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ-เรื่องการพิจารณาแก!ไขเปลี่ยนแปลงการ
ใช!ประโยชน-ที่ดินตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกําหนดให!การแก!ไข
เปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ที่ดินต!องคํานึงถึงประโยชน-สาธารณะและสิทธิชุมชนด!วย
(3) ให! ก รมโยธาธิ การและผั ง เมื อ งและคณะกรรมการผั งเมื องกํ า หนดหลั กเกณฑ- การ
พิจารณาการเป9นผู!มีสิทธิแสดงข!อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ให!ครอบคลุมถึงบุคคลผู!
สามารถแสดงตนได!วามีสวนได!เสียจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมด!วย
(4) ให! กรมโยธาธิ การและผังเมื องและคณะกรรมการผั งเมืองกํ า หนดหลั กเกณฑ- การ
พิจารณาความเป9นผู!มีสวนได!เสีย โดยให!พิจารณาในความหมายอยางกว!างรวมถึงผู!ที่สามารถแสดงตนได!วา
มีสวนเกี่ยวข!องหรืออาจได!รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่และคํานึงถึงการรวมตัว
รวมกลุมของประชาชน หรือองค- กร ซึ่งมีความประสงค- ที่จ ะใช! สิทธิในการมีส วนรวมกับ รัฐ เพื่ อจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมหรือกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดิน
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(5) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กําหนดหลักเกณฑ-ในการ
พิจารณาคําร!องของผู!มีสวนได!เสียที่ยื่นเมื่อพ!นกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับแตวันปMดประกาศ ตามที่มาตรา
24 แหงพระราชบัญ ญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได!กําหนดไว! โดยต!องกํ าหนดให!ผู! มีสวนได!เ สียมี โอกาส
โต!แย!งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ4) ชวงระหวางรอประกาศบังคับใช!ผังเมือง
ข!อเสนอระยะสั้น
(1) เมื่อผังเมืองผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมาแล!วและคณะรัฐมนตรีมีมติให!ความ
เห็นชอบ (แม!ยังไมประกาศบังคับใช!) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให!คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการ
ให!หนวยงานที่เกี่ยวข!องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการตางๆ นําสาระ ผังเมืองรวมไป
ดําเนินการและพิจารณาประกอบกอนการอนุมัติอนุญาต โดยให!กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าที่แจ!งไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวข!องดังกลาว
(2) ให! เ จ! า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช! อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15(3) เพื่อกําหนดห!ามการใช!ประโยชน-ที่ดินหรือดําเนิน
กิจการใดๆ ที่ขัดตอข!อกําหนดรางกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกําลังจัดทํา โดยหากเจ!าพนักงานการผังเห็นวาจะ
มีกิจ การหรื อการใช!ป ระโยชน- ที่ดิน ที่ ขัดกั บ รางผั งเมืองในสาระสํา คั ญ เกิ ด ขึ้ น ในระหวางที่ ผังเมื องยั งไม
ประกาศบังคับใช! เจ!าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช!อํานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกําหนดหลักเกณฑการใช!ประโยชน-ในทรัพย-สิน เพื่อประโยชน-ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ข!อเสนอระยะยาว
(1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแก!ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน!าที่ให!กรมโยธาธิการและผัง
เมืองแจ!งหนวยงานตางๆที่เกี่ยวข!อง กรณีที่การจัดทําผังเมืองผานมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ให!หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวข!อง นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณากอนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ
(2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ-ในการใช!อํานาจตามมาตรา 15(3) โดยให!คํานึงถึง
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ
ของสังคมให!มีความชัดเจนและเป9นธรรม
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5) หลังประกาศบังคับใช!ผังเมือง
ให!คณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 โดยออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเงื่อนไขที่เจ!าของหรือผู!ครอบครองที่ดินจะต!อง
แก!ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช!ประโยชน-ที่ดิน หากเห็นวาการใช!ประโยชน-ที่ดินเป9นการขัดตอนโยบาย
ของผัง เมือ งรวมในสาระสํ า คัญ ตลอดจนมาตรการในการเยีย วยาความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น แกเจ!า ของผู!
ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกลาว ให!มีความชัดเจนและเป9นธรรม
6) ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช! หรือผังเมืองหมดอายุ
ข!อเสนอระยะสั้น
(1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเพื่อให!มีการ
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ที่จ ะทํา การสํา รวจเพื่อการวางและจัด ทํา ผังเมืองรวม กอนการ
จัดทําผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป9นการอุดชองวางในการบังคับใช!กฎกระทรวงผังเมืองดังกลาวให!
เจ!าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
มาตรา 15(3) เชนเดียวกับข!อเสนอระยะสั้น (2) ในชวงระหวางรอประกาศบังคับใช!ผังเมือง จนกวาจะมีการ
ประกาศใช!กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม
(2) ให!กรมโยธาธิ การและผั งเมื องประสานงานองค- กรปกครองสวนท! องถิ่ นเพื่ อออกข! อบัญ ญั ติ
ท!องถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมการใช!ประโยชน-ที่ดินไป
กอนในระหวางที่กฎกระทรวงให!ใช!บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช!บังคับ
ข!อเสนอระยะยาว
ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช!ผังเมืองรวมให!มากขึ้น เชน10ปQ เป9นต!นและให!มีการประเมินเพื่อแก!ไขปรับปรุงผังเมือง
โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับฟ=งความเห็นและให!ประชาชนมีสวนรวมในการแก!ไขอยางทั่วถึงและให!
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช!บังคับได!ตอเนื่อง จนกวาจะมีการประกาศใช!บังคับกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมฉบับใหม
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สรุปขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
1) จัดทําคูมือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข!องกับผังเมืองสําหรับประชาชนที่จะทําความเข!าใจในผังและการ
มีสวนรวม
2) ขยายผลนําคูมือผังเมืองมามีสวนรวมกับองค-กรที่จัดทําผังตําบล ผังชีวิต เพื่อให!มีการเชื่อมโยง
ผังตําบล มาสูผังชุมชนที่เป9นการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินและการจัดทําข!อบัญญัติท!องถิ่นและการนําผัง
เมืองไปใช!ประโยชน-ในการจัดทําธรรมนูญชุมชน
3) จัดทําคู มือ แนวทางการใช!หลั กการคุ!มครองลวงหน!า หลักการมีส วนรวม หลั กการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อเป9นแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวข!องในการปฏิบัติและใช!ประโยชน-จากผังเมือง
4) ปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินและการจัดทําข!อกําหนดให!เป9นไปตามหลัก
วิชาการ
5) ปรับปรุงข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ที่ดินให!ครอบคลุมการให!สัมปทาน อาชญาบัตรและ
ประทานบัตร
6) ออกหลักเกณฑ-เรื่องการพิจารณาแก!ไขเปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ที่ดินตามมาตรา 26 แหง
พระราชบัญ ญั ติ การผังเมือง พ.ศ.2518โดยกํ า หนดให!การแก! ไขเปลี่ย นแปลงการใช! ป ระโยชน- ที่ดิน ต! อง
คํานึงถึงประโยชน-สาธารณะและสิทธิชุมชนด!วย
7) เมื่อผังเมืองผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมาแล!วและคณะรัฐมนตรีมีมติให!ความ
เห็นชอบ(แม!ยังไมประกาศบังคับใช!) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให!คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการให!
หนวยงานที่เกี่ยวข!องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการตางๆ นําสาระผังเมืองรวมไป
ดําเนินการและพิจารณาประกอบกอนการอนุมัติอนุญาต โดยให!กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าที่แจ!งไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวข!องดังกลาว
8) แก!ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน!าที่ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ!งหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวข!อง กรณีที่การจัดทําผังเมืองผานมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให!หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวข!อง
นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณากอนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ
9) ออกหลักเกณฑ-ในการใช!อํานาจตามมาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
10) ประสานงานองค-กรปกครองสวนท!องถิ่ นเพื่อออกข! อบั ญญั ติท!องถิ่น โดยอาศั ยอํ านาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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11) แก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช!ผัง
เมืองรวมให!มากขึ้น
12) กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อให!เปMดเผย
ข!อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข!อมูลประกอบการพิจารณา ให!เป9นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล โปรงใส ตรวจสอบได!
13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในสวนของโครงสร!างและองค-ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด!วยการมีสวนรวมในระดับพื้นที่ ท!องถิ่น และชุมชน
14) แก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีสวนรวมของประชาชน
ในการวางและจัดทําผังเมือง โดยรัฐต!องจัดให!มีกระบวนการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึง
กอนดําเนินการและคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตต!น
15) ดําเนินการเพื่อให!มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม กอนการจัดทําผังเมืองรวมในทุกพื้นที่
16) กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ-การพิจารณาความ
เป9นผู!มีสวนได!เสีย โดยให!พิจารณาในความหมายอยางกว!าง
17) กําหนดหลักเกณฑ-ในการพิจารณาคําร!องของผู!มีสวนได!เสียที่ยื่นเมื่อพ!นกําหนดระยะเวลา 90
วัน นับแตวันปMดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได!กําหนดไว!
18) คณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 โดยออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเงื่อนไขที่เจ!าของหรือผู!ครอบครองที่ดิน
จะต!องแก!ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช!ประโยชน-ที่ดิน
19) ให! เ จ! า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช! อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง มาตรา 15(3)

• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาศั กยภาพและขยายอั ต รากํ า ลั ง ในการพิ จ ารณาให! ความเห็ น หรื อจั ด ทํ า ราง
กฎหมาย
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• หนวยงานที่กําหนดนโยบายเชิงพื้นที่เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแหงชาติ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-และประสานกับหนวยงานที่จัดทําแผนแมบทพัฒนา
พื้นที่ด!านตางๆที่จะใช!เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร-ไปใช!ประโยชน-ให!เกิด
ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อยางมีสวนรวม

• สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
1) ให!การสนับสนุนตอหนวยงานที่เกี่ยวข!องในการจัดทําคูมือการทําความเข!าใจด!านสิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชนและการใช!สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการสงเสริมความเข!าใจ
ตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข!องในการนําผัง
ไปใช!ประโยชน2) ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค-กรด!านวิชาการ วิชาชีพ องค-กรประชาสังคม เพื่อ
พัฒนาความรวมมือสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังในทุก
ขั้นตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความรวมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินงานเป9นระยะ
3) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให!หนวยงานที่
เกี่ยวข!องนําองค-ความรู!และข!อเสนอแนะที่ได!จากการศึกษาชิ้นนี้ไปใช!ให!เกิดผลในทางปฏิบัติจริง

