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บทสรุปผู	บริหาร 

 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติให!รัฐต!องดําเนินการตามแนวนโยบาย

ด!านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมต!องกําหนดหลักเกณฑ-การใช!ท่ีดินให!ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

โดยให!คํานึงถึงความสอดคล!องกับสภาพแวดล!อมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท!องถ่ิน

และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใช!ท่ีดินอย�างยั่งยืน 

โดยต!องให!ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได!รับผลกระทบจากหลักเกณฑ-การใช!ท่ีดินนั้นมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด!วย

และจัดให!มีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือ

ประโยชน-ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน   

งานด!านผังเมืองมิได!เป9นเพียงแผนผังหรือแผนท่ีท่ีมีการกําหนดประเภทการใช!ประโยชน-ท่ีดินและ

การพัฒนาโครงข�ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพ้ืนท่ีวางผังเท�านั้น แต�ผังเมืองเป9นเรื่องท่ีเก่ียวข!องกับสิทธิของ

ประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล!อม การวางแผนพ้ืนท่ี

สําหรับการพัฒนาในอนาคตท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีและชุมชน มีการกําหนด

พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการอยู�อาศัยและการต้ังถ่ินฐานรองรับการเพ่ิมของประชากรในอนาคตและการวางแผนการ

ใช!ท่ีดินเพ่ือรองรับกิจกรรมการพัฒนาต�างๆ ท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และการพัฒนา

อุตสาหกรรมซ่ึงมีท้ังข!อดีและข!อเสียต�อสิ่งแวดล!อม ท้ังสิ่งแวดล!อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมทาง

วัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน 

ความเก่ียวข!องของผังเมืองกับการใช!ประโยชน-ท่ีดิน การกําหนดแผนและจัดทําโครงการท่ีมีผลต�อ

สิ่งแวดล!อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป9นประเด็นท่ีได!รับการร!องเรียนจากประชาชนและชุมชนมาก

ข้ึนป=ญหาความเดือดร!อนของประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข!องกับผังเมือง มีท้ังในส�วนจากสาระการ

กําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินในผังเมืองท่ีกําหนดให!ใช!ประโยชน-ในกิจกรรมท่ีอาจจะก�อให!เกิดผลกระทบต�อ

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล!อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการดํารง

อยู�ของชุมชน ป=ญหาสิทธิในการเข!าถึงข!อมูลข�าวสารและการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง

ท้ังในช�วงก�อนประกาศบังคับใช!ผังเมืองและหลังการประกาศใช!บังคับผังเมือง ป=ญหาการปฏิบัติงานของรัฐ

ในช�วงก�อนประกาศใช!บังคับผังเมืองและหลังประกาศใช!บังคับผังเมืองท่ีก�อให!เกิดการพัฒนากิจกรรมและ

โครงการท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม�มีมาตรการคุ!มครองป?องกัน ป=ญหาการ
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ตีความกฎหมายท่ีเป9นช�องว�างให!เกิดการพัฒนาและการไม�ปฏิบัติหน!าท่ีของรัฐอันก�อให!เกิดผลกระทบต�อ

ประชาชนและชุมชนและป=ญหาการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในการปกป?องคุ!มครองสิทธิของประชาชนและ

สิทธิชุมชนในการดํารงชีวิตอย�างปกติสุขในสิ่งแวดล!อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีเป9นต!น   

การพิจารณาแก!ไขป=ญหาความเดือดร!อนดังกล�าวท่ีผ�านมา ส�วนมากเป9นการพิจารณาตามแนวคิด

การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน อํานาจการตัดสินใจ การอ!างเอกสารและข!อมูลทางเทคนิคท่ีขาด

การอธิบายให!เป9นท่ีเข!าใจของประชาชนและชุมชนเพ่ือการมีส�วนร�วม การอ!างนโยบายของรัฐและการ

อ!างอิงกฎหมายในส�วนเฉพาะอํานาจบังคับใช!มากกว�าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ-ของกฎหมาย

และผังเมือง รวมท้ังการขาดการสื่อสาร การจัดทําคู�มือ แนวทาง สําหรับประชาชนและชุมชนในการมีส�วนร�วม

และเข!าใจในกระบวนการทางผังเมืองท่ีเก่ียวข!องและมีผลต�อการดํารงชีวิตและชุมชน จึงทําให!ความ

เดือดร!อนของประชาชนและชุมชนในหลายพ้ืนท่ีไม�ได!รับการแก!ไข ไม�คุ!มครองสิทธิชุมชนและยังไม�มีการ

ศึกษาวิจัยเชิงลึกในด!านผังเมืองท่ีเก่ียวข!องกับการคุ!มครองสิทธิชุมชน ท้ังในด!านกระบวนการ มาตรการ 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือนําไปสู�ข!อเสนอแนะท่ีเป9นรูปธรรม 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติในฐานะองค-กรตามรัฐธรรมนูญ ท่ีมีอํานาจหน!าท่ีตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6)             

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15(5) กําหนดอํานาจหน!าท่ี 

ในการส�งเสริมการศึกษา วิจัยและการเผยแพร�ความรู!ด!านสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห�งชาติจึงเห็นความจําเป9นในการศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ	มครองสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน" เพ่ือให!เกิดการมีส�วนร�วมในการรวบรวมข!อมูล ศึกษากรณีร!องเรียน

ของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด!านผังเมืองท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิชุมชน เพ่ือ

วิเคราะห- สังเคราะห- ทางวิชาการด!านผังเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวข!องและเสนอแนวทางแก!ป=ญหาเพ่ือ

ส�งเสริมและคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด!านผังเมือง ท้ัง

ในช�วงก�อนการวางผัง ในระหว�างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช!ผังเมือง และการนําผังเมืองไปใช!

ประโยชน-ในการปกป?องคุ!มครองสิทธิชุมชนต�อไป 

การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ	มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน" 

ได!ทําการรวบรวมข!อมูล ศึกษากรณีร!องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาใน

พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข!องกับการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินในผังเมืองท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิชุมชน การดําเนินงาน

ศึกษานี้ นอกจากการศึกษาเอกสารผังเมืองและข!อร!องเรียน ตลอดจนคําพิพากษาท่ีเก่ียวข!องแล!วยัง
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ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีร�วมกับชุมชนท่ีประสบป=ญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมท้ังชุมชนท่ีเห็นความสําคัญของ

ผังเมืองในการคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีได!มีการรวมตัวทํางานข!อมูลชุมชน 

เพ่ือมีส�วนร�วมในกระบวนการผังเมืองและร�วมกําหนดทิศทางการพัฒนาในผังเมือง นอกจากนี้ ใน

กระบวนการทํางานได!มีการประชุมรับฟ=งข!อเสนอแนะในการดําเนินการรวมท้ังการประชุมย�อยแลกเปลี่ยน

ข!อคิดเห็นต�อประเด็นป=ญหาและแนวทางในการแก!ไขป=ญหา  

เนื่องด!วยในการศึกษาและรวบรวมประเด็นผังเมืองจากกรณีข!อร!องเรียนมายังสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติรวมท้ังประเด็นการมีส�วนร�วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองท่ีได!จากการ

ประชุมและประเด็นสาธารณะ ซ่ึงส�วนมากเป9นเรื่องโครงการท่ีมีผลกระทบต�อชุมชนและขาดการมีส�วนร�วม   

มีประเด็นด!านการใช!ท่ีดินและการใช!ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีท่ีเก่ียวข!องกับผังเมืองโดยตรง

ในด!านข้ันตอนและกระบวนการท่ีมีป=ญหาการมีส�วนร�วม การเข!าถึงข!อมูลและการกําหนดสาระในผังเมืองท่ี

ชุมชนไม�ได!รับข!อมูล ขาดการมีส�วนร�วมและกระทบสิทธิชุมชน  

การวิเคราะห-และสังเคราะห-สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน ด!านผังเมืองและด!าน

กฎหมาย มีข!อสรุปและข!อเสนอแนะซ่ึงได!จากการวิเคราะห-  จากข!อเสนอของผู!ทรงคุณวุฒิและจากการ

ประชุมรับฟ=งความคิดเห็นท้ังในส�วนการมีส�วนร�วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทําแผนและผังนโยบาย ซ่ึง

เก่ียวข!องกับการจัดทําผังเมืองในระดับต�างๆการมีส�วนร�วมในกลไกการจัดทําผังเมือง การพิจารณา ตัดสินใจ

และการนําผังเมืองไปสู�การปฏิบัติ ซ่ึงจะมีผลต�อสิทธิชุมชนในการกําหนดแนวทางการใช!ประโยชน-ท่ีดินใน

การอนุรักษ-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมของชุมชน รวมท้ังการมีส�วนร�วมในการปรับปรุงและ

นํามาตรฐานผังเมืองไปใช!ในการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดิน การคุ!มครองสิทธิชุมชนในการใช!ผังเมือง

พิจารณาอนุมัติอนุญาตด!วยการมีส�วนร�วมของชุมชน ท!องถ่ินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง รวมท้ังการปรับปรุง

แก!ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข!อง     

 ผลจากการศึกษา รวบรวมป%ญหา วิเคราะห'และสังเคราะห'ด	วยการมีส�วนร�วม มีข	อสรุป

ประเด็นป%ญหาและข	อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพ่ือการคุ	มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วม

ของประชาชน ดังนี้ 

1. กระบวนการผังเมืองเพ่ือการคุ	มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 1.1 ด	านผังเมือง  

 1) โครงสร	าง การดําเนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง  
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 ผังเมืองเป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป9นผัง/แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงเก่ียวข!องกับการ

วางแผนในระดับต�างๆ ท้ังระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพ้ืนท่ีและในระดับองค-กรท่ีจะ

นําผังไปสู�การปฏิบัติและการใช!ประโยชน-ในการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีและการใช!ประโยชน-

ท่ีดิน กล�าวได!ว�า ผังเมืองเป9นต!นทางของการกําหนดการใช!ประโยชน-พ้ืนท่ีว�าจะพัฒนาในด!านใดได!จึงจําเป9น

อย�างยิ่งท่ีจะต!องให!มีกลไกการมีส�วนร�วมทุกระดับ ต้ังแต�ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ท้ังการมี

ส�วนร�วมของประชาชน ชุมชน  

 การผังเมืองเป9นมาตรการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง

เฉพาะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงผังเมืองรวมจะเป9นการจัดทําแผนผัง นโยบายและโครงการรวมท้ัง

มาตรการควบคุมโดยท่ัวไปเพ่ือใช!เป9นกรอบในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข!อง

หรือชนบทส�วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป9นแผนผังและโครงการท่ีใช!เพ่ือการดําเนินการพัฒนาหรือดํารงรักษา

บริเวณเฉพาะแห�งหรือกิจการท่ีเก่ียวข!องท้ังในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข!องหรือชนบท มีขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง

ไม�จํากัด การจัดทําผังเมืองรวมส�วนใหญ�จะกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณ

โดยรอบในพ้ืนท่ีองค-การบริหารส�วนตําบลและป=จจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 

 การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด!วยองค-กรการจัดทําและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ

และผังเมืองเป9นองค-กรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมืองทํา

หน!าท่ีกํากับ ดูแล ให!มีการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด!วยการผังเมือง ให!ความเห็นชอบในการจัดทําผังเมืองรวม

และทําหน!าท่ีแนะนําเรื่องต�างๆ เก่ียวกับการผังเมืองแก�หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข!อง ส�วนท!องถ่ินนั้นสามารถ

ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได!โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง  

 ในการปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าท่ี

ประสานการปฏิบัติให!เป9นตามการใช!บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท!องถิ่นยังมีฐานะเจ!าพนักงาน

ท!องถ่ินเป9นผู!ปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะนอกจากนี้การ

พัฒนาให!เป9นไปตามแผนผังท่ีกําหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมข้ึนอยู�กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดังกล�าว จะ

ให!การประสานและถือปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน!อยเพียงใด ซ่ึงกฎหมายว�าด!วยการ

ผังเมืองได!ฝากอํานาจหน!าท่ีในการดําเนินการไว!กับหน�วยงานอ่ืน 

 ท้ังนี้ ในการนําผังเมืองรวมไปสู�การปฏิบัตินั้น ยังมีป=ญหาและข!อจํากัดเนื่องด!วยคณะกรรมการ

ผังเมืองเป9นเพียงองค-กรบริหารการกํากับดูแลให!มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให!ความเห็นชอบในการ
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จัดทําผังเมืองรวมก�อนนําเสนอให!รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยส�วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม�มี

อํานาจสั่งการประสานให!หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องนําแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท!ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม

ไปกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีได! การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอยู�ในความ

รับผิดชอบของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องจึงมีผลทําให!ไม�มีการดําเนินการให!เป9นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนา

แนบท!ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี    

 2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง 

 ป=ญหาผังเมืองในส�วนท่ีเก่ียวข!องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน มีท้ังในส�วน

ผังเมืองในเชิงโครงสร!างเนื้อหามาตรฐานท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชนและการเข!าถึง

ข!อมูลข�าวสารท่ีประชาชนสามารถเข!าใจเพ่ือการมีส�วนร�วม  การนํามาตรฐานผังเมืองไปสู�การจัดทํา

ข!อกําหนดการใช!ท่ีดินท่ีคุ!มครองสิทธิในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและไม�ก�อผลกระทบต�อ

สิ่งแวดล!อมและสุขภาพ 

 ในส�วนของกระบวนการผังเมืองท่ีมีผลต�อสิทธิชุมชนและการมีส�วนร�วมของประชาชนมีประเด็น

สําคัญคือ สิทธิในข!อมูลข�าวสารและการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได!แก� 

    2.1) ช�วงระหว�างผังรอประกาศ ความล�าช	าในการประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุ

การบังคับใช	 ซ่ึงขาดการกําหนดมาตรการควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดินและอาคารทําให!เกิดการ

พัฒนากิจกรรมท่ีส�งผลกระทบต�อชุมชนและขัดแย!งกับสาระสําคัญของผังเมืองและมีการปรับปรุง

ผังเมืองรวมจังหวัดท่ีรอประกาศ โดยเป9นผังเมืองรวมจังหวัดท่ีได!ผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนตามกฎหมายแล!วและผ�านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและข้ันตอนเพ่ือเตรียม

ประกาศกฎกระทรวง แต�ได!มีการสั่งการให!มีการปรับปรุงใหม� โดยอ!างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ 

การลงทุน โดยขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน 

    2.2) ช�วงระหว�างการดําเนินการวางผัง ได!แก� การท่ีประชาชนไม�ได!รับข!อมูลข�าวสารท่ี

เข!าใจได!ก�อนการมีส�วนร�วมแสดงข!อคิดเห็น และการยื่นคําร!องและการมีส�วนร�วมส�วนใหญ�เป9นการ

ได!รับแจ!งในการเข!าร�วมประชุมรับฟ=งความคิดเห็นตามกฎหมาย ซ่ึงมีการจัดอย�างน!อยหนึ่งครั้งและ

แม!ว�าอาจจะมีการจัดหลายครั้ง แต�เป9นการจัดประชุมชี้แจง โดยมีการให!ข!อมูลเพียงผังและ

ข!อกําหนดในการประชุม ข!อมูลล�วงหน!าเป9นเพียงการติดประกาศ และการท่ีประชาชนต!องไปติด
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ตามท่ีสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง รวมท้ังจากอินเตอร-เน็ต มิได!เป9นการนําข!อมูลมาใน

กระบวนการทําความเข!าใจร�วมกัน 

  2.3) ช�วงหลังประกาศใช	บังคับ เก่ียวกับการใช!สิทธิในการขอแก!ไข ปรับปรุงและการ

เข!าถึงข!อมูลข�าวสารในการขอแก!ไขผังเมืองตลอดจนการมีส�วนร�วมของประชาชน สิทธิชุมชนท่ีจะมี

สิทธิในการตัดสินใจให!มีการปรับปรุงแก!ไข 

 

 1.2 ด	านกฎหมาย  

 จากการทํางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู!วิจัยและกรณีข!อร!องเรียนท่ีได!มีการยื่นเข!ามายัง

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติและคําพิพากษาในประเด็นท่ีเก่ียวข!อง พบว�ามีประเด็นป=ญหา

ด!านกฎหมายผังเมืองท่ีเก่ียวข!องกับการคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน ปรากฏใน

แต�ละช�วงระยะเวลาของการวางและจัดทําผังเมือง ต้ังแต�ข้ันตอนการจัดทํา ระหว�างการประกาศบังคับใช! 

จนกระท่ังสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช!  

 ช�วงระหว�างการจัดทําผังเมือง 

 เป9นกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ท่ีต!องอาศัยการมีส�วนร�วมของประชาชนในการกําหนดทิศ

ทางการใช!ประโยชน-ท่ีดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค-ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม แต�ปรากฏว�า

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามท่ีกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข!อง ยังมิได!รับรองคุ!มครองสิทธิการรับรู!ข!อมูลข�าวสารและสิทธิในการมีส�วนร�วมของประชาชน ใน

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได!กําหนดไว! 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในข้ันตอนการรับฟ=งความคิดเห็นประชาชนจาก

การศึกษาพบว�ายังมิได!กําหนดหลักเกณฑ-ผู!มีสิทธิแสดงความคิดเห็นให!ครอบคลุมกลุ�มบุคคลผู!มีส�วนได!เสีย

อย�างท่ัวถึง ท้ังๆท่ีเป9นข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือชี้แจงทําความเข!าใจกับประชาชนในช�วงก�อนการจัดทําผังเมืองรวม 

รวมถึงกรณีท่ีประชาชนผู!มีส�วนได!เสียยื่นคําร!องขอเพ่ือแก!ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในข้ันตอนการปMดประกาศ

เกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงหากปรากฏข!อเท็จจริง

มีพฤติการณ-ท่ีจําเป9นจนเป9นเหตุท่ีไม�อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ!าหน!าท่ีท่ีเก่ียวข!องยังมีอํานาจท่ีจะ

รับคําร!องท่ีเกินระยะเวลาดังกล�าวไว!พิจารณาได! แต�เนื่องจากยังมิได!มีการกําหนดหลักเกณฑ-และวางกรอบ
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การใช!ดุลยพินิจของเจ!าหน!าท่ีไว!ให!ชัดเจน ทําให!มีการรับพิจารณาคําร!องท่ีเกินระยะเวลาเป9นจํานวนมากและ

อาจทําให!การจัดทําผังเมืองเกิดความล�าช!าได!  

 ช�วงระหว�างรอประกาศบังคับใช	ผังเมือง  

 เป9นกระบวนการท่ีผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชนมาแล!วและเป9นส�วนของการดําเนินการภายใน

หน�วยงานรัฐ ซ่ึงส�วนใหญ�ใช!ระยะเวลายาวนาน ส�งผลให!ผังเมืองไม�สามารถประกาศบังคับใช!ได!ทันต�อ

สถานการณ- ความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี อีกท้ัง มาตรการท่ีใช!ในการคุ!มครองพ้ืนท่ีในระหว�างช�วงระยะเวลา

ดังกล�าว ในการกําหนดหลักเกณฑ-การใช!ประโยชน-ในทรัพย-สินเพ่ือประโยชน-ในการจัดทําผังเมืองรวม ตาม

มาตรา 15(3) แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม�มีการนํามาบังคับใช!อย�างจริงจัง  

 ช�วงหลังประกาศบังคับใช	ผังเมือง  

 จากข!อมูลคําร!องท่ียื่นต�อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พบว�า หน�วยงานรัฐท่ีเก่ียวข!องได!

พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให!มีการประกอบกิจการโดยขัดต�อข!อห!ามการใช!ประโยชน-ท่ีดิน ตามกฎกระทรวง

ให!ใช!บังคับผังเมืองรวม ส�งผลให!มีการประกอบกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต�อชีวิต ทรัพย-สิน สุขภาพ และ

สิ่งแวดล!อมของประชาชนและชุมชนท่ีอยู�อาศัยในบริเวณใกล!เคียง ใบอนุญาตดังกล�าวถือได!ว�าเป9นคําสั่งทาง

ปกครองท่ีไม�ชอบด!วยกฎหมาย ซ่ึงอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได!ตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 กรณีกฎกระทรวงเก่ียวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช	 

 เนื่องด!วยผังเมืองรวมกําหนดให!ใช!บังคับได!ไม�เกิน 5 ปQ และขยายระยะเวลาได!อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม�

เกิน 1 ปQ ซ่ึงตามคําร!องท่ียื่นต�อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว�า ในช�วงระยะเวลาท่ีผัง

เมืองหมดอายุและมีช�องว�างการบังคับใช! เนื่องจากความล�าช!าในการจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหม� ส�งผลให!

เกิดการใช!ประโยชน-ท่ีดินประกอบกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต�อชีวิต สุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล!อมของ

ประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช�องว�างของของกฎหมายดังกล�าว นอกจากนี้ การท่ีผังเมืองหมดอายุส�งผลให!

คําสั่งของเจ!าหน!าท่ีท่ีสั่งระงับการดําเนินการท่ีฝRาฝSนต�อข!อกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินของผังเมืองรวม เช�น 

คําสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช!บังคับลงด!วยเหตุผังเมืองรวม

ดังกล�าวหมดอายุเช�นเดียวกัน ซ่ึงสะท!อนให!เห็นช�องว�างในการบังคับใช!กฎหมายให!เป9นไปตามวัตถุประสงค-

ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช!สั้นเกินไป ไม�สอดคล!องกับความจริงและ

ความล�าช!าในกระบวนการประกาศใช!กฎกระทรวงผังเมืองรวมในป=จจุบัน 
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2. ข	อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพ่ือการคุ	มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน 

  2.1 ข	อเสนอแนวทางส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการ

ผังเมือง 

ประชาชนมีสิทธิในการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินของตนเอง และรวบรวมข!อมูลเพ่ือนําเสนอใน

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามกฎหมายรวมท้ังมีสิทธิในการเข!าถึงข!อมูลข�าวสารในทุกกระบวนการข้ันตอน

ของการจัดทําผังเมือง ซ่ึงแม!จะมีการประกาศบังคับใช!ผังเมืองแล!วและพบว�ามีข!อเท็จจริงเก่ียวกับการใช!

ประโยชน-ท่ีดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคําร!องขอให!แก!ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได!นอกจากนี้ หาก

ประชาชนเห็นว�าการดําเนินการของรัฐกระทบต�อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช!อํานาจรัฐโดย

อาศัยกระบวนการทางปกครอง ด!วยการใช!สิทธิฟ?องคดีต�อศาลปกครองได! 

 ข!อเสนอระยะสั้น 

 1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส�วนร�วมจัดทําคู�มือแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชน ใน

กระบวนการผังเมืองท้ังในช�วงระหว�างการวางและจัดทําผังเมือง ช�วงระหว�างผังรอประกาศช�วงหลังการ

ประกาศใช!บังคับ 

 เนื่องด!วยผังเมืองเป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีมีการทํางานท้ังกระบวนการทํางานทาง

วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้นการมีส�วนร�วมจึงมิได!เป9นเพียงการประชุมเท�านั้น 

แต�เป9นการคุ!มครองการใช!สิทธิของประชาชน สิทธิชุมชน ในการเข!าถึงข!อมูลข�าวสาร การจัดการการ

บํารุงรักษาและการใช!ประโยชน-จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อม กําหนดหลักเกณฑ-การใช!ท่ีดิน กําหนด

มาตรฐานการใช!ท่ีดินเพ่ือให!การวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองเป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ือประโยชน-ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน ด!วยการมีส�วนร�วม 

 ตามข!อเสนอนี้ หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องได!แก�  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทําคู�มือในเชิงเนื้อหาท่ีเก่ียวข!องกับผังเมืองสําหรับ

ประชาชนท่ีจะทําความเข!าใจในผังและการมีส�วนร�วม  เช�น นอกจากการมีคู�มืออธิบายข้ันตอนผังเมือง สี 

และความหมายของสีในผังเมือง รวมท้ังการนําไปใช!ประโยชน-แล!ว  ควรมีการจัดทําคู�มือท่ีให!ประชาชนได!

เข!าใจมาตรฐานการใช!ท่ีดินประเภทต�างๆ กิจการท่ีเป9นข!อห!ามรวมท้ังการอธิบายประเภทอุตสาหกรรมและ
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กิจกรรมในบัญชีท!ายกฎกระทรวง เพ่ือให!ประชาชนมีความรู!ในกิจกรรมท่ีจะมีผลต�อการใช!ท่ีดิน นอกจากนี้ 

การจัดทําคู�มือให!ประชาชนได!ทราบสาระของการวางผังในแต�ละข้ันตอนจะทําให!เกิดความเข!าใจและ

ส�งเสริมการมีส�วนร�วมอย�างเข!าใจและเข!าถึงท้ังการมีส�วนร�วมของประชาชน ชุมชนและท!องถิ่นที่จะเป9น

ผู!วางผังเม่ือมีการกระจายอํานาจและผู!ปฏิบัติ 

 หน�วยงานด!านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได!แก� สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห�งชาติองค-กรด!านสิทธิมนุษยชนและองค-กรด!านกฎหมาย ควรจัดทําคู�มือการทําความเข!าใจด!าน

สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และการใช!สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมท้ังการ

ส�งเสริมความเข!าใจต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข!องในการนําผังไปใช!ประโยชน-และการใช!สิทธิการมีส�วนร�วมเพ่ือให!ประชาชนและชุมชน ท!องถ่ิน 

สามารถเข!าใจสิทธิการมีส�วนร�วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด!านเนื้อหา ข!อมูลชุมชน

และเข!าใจการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-เช�น ในการนําไปจัดทําแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทําข!อบัญญัติ

ท!องถ่ิน ธรรมนูญชุมชน  ผังชุมชน เป9นต!น 

 2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส�วนร�วม โดยสามารถประสานความร�วมมือกับ

ชุมชน เครือข�ายและหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส�วนร�วมในแบบมี

ส�วนร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรับผิดชอบในการปฏิบัติให!เป9นไปตามผังเมืองและเป9นการมีส�วนร�วมกําหนด

นโยบายสาธารณะในการจัดการใช!ประโยชน-ท่ีดินท่ีเป9นการส�งเสริมและคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี

ส�วนร�วมของประชาชน 

ตามข!อเสนอนี้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ สามารถพิจารณาคําร!องเรียน
เก่ียวกับผังเมืองเป9นพ้ืนท่ีนําร�องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค-กรด!านวิชาการ วิชาชีพ  
องค-กรประชาสังคม เพ่ือพัฒนาความร�วมมือส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังในทุกข้ันตอน  โดยมีการจัดทําแนวทางความร�วมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
การดําเนินงานเป9นระยะ  เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาการมีส�วนร�วมในระยะยาวต�อไปในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 
ข!อเสนอระยะยาว 
 
1) การประสานงานเพ่ือให!ความรู! ความเข!าใจ ในด!านการวางผัง การมีส�วนร�วมในการวางผังและ

การปฏิบัติตามผังรวมท้ังการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-โดยเม่ือมีการจัดทําคู�มือด!านต�างๆและมีการประสาน
ความร�วมมือการวางผังด!วยการมีส�วนร�วมแล!ว หน�วยงานท่ีร�วมมือกันข!างต!นได!แก�องค-กรด!านวิชาการ 
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วิชาชีพและองค-กรชุมชน ควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานวางผัง  รวมท้ังหน�วยงานท่ี
สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด!วยการมีส�วนร�วมท้ังภาครัฐและเอกชน ได!แก� กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป9นต!น ใน
การให!มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป9นความรู! ความเข!าใจ ในด!านการวางผัง การมีส�วนร�วมใน
การวางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมท้ังการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-แก�ท!องถ่ิน ภาคเอกชน ชุมชน ภาค
ประชาสังคมและประชาชนท่ัวไป เพ่ือให!กระบวนการผังเมืองซ่ึงเป9นนโยบายสาธารณะและมีผลทาง
กฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค-ความรู! การกําหนดแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ี การแก!ไขป=ญหาด!วยการ
มีส�วนร�วม ส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 2) การส�งเสริมการวางผังชุมชนด!วยการมีส�วนร�วม โดยเป9นกรมโยธาธิการและผังเมืองซ่ึงมีแนว

ทางการพัฒนาเครือข�ายผังเมืองและส�งเสริมการวางผังชุมชนอยู�แล!ว ควรพัฒนา ขยายผลนําคู�มือผังเมืองมามี

ส�วนร�วมกับองค-กรท่ีจัดทําผังตําบล ผังชีวิต เพ่ือให!มีการเชื่อมโยงผังตําบลมาสู�ผังชุมชนท่ีเป9นการ

กําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินและการจัดทําข!อบัญญัติท!องถ่ินและการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในการจัดทํา

ธรรมนูญชุมชน 

 2.2 ข	อเสนอแนะในด	านผังเมือง 

 ข!อเสนอระยะสั้น 

 1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-เชิงพ้ืนท่ีในการจัดทําผังเมือง 

 การจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายและผังท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดทําแผน นโยบายของรัฐใน

หลายด!าน เช�น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนท่ีจังหวัดหรือพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีจะมีการพัฒนาท่ีจะมีการใช!

ประโยชน-ท่ีดินท่ีขัดแย!ง ต!องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-ด!วยกระบวนการมีส�วนร�วม (SEA – 

Strategic Environmental Assessment) เช�น พ้ืนท่ีแผนพัฒนาภาคใต! ซ่ึงมีนโยบายการพัฒนาด!านพลังงาน 

ด!านการคมนาคมขนส�ง ด!านการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีมีความขัดแย!งกับการใช!พ้ืนท่ีเพ่ือความม่ันคงทาง

อาหาร การท�องเท่ียว เป9นต!น เพ่ือให!เกิดทางเลือกการใช!ประโยชน-พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ีเหมาะสม ท่ีเป9น

การร�วมกําหนดและลดความขัดแย!งในระดับโครงการ อีกท้ังเป9นแนวทางการวางผังในระดับชุมชนอีกด!วย 

การประเมินสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร- เป9นเครื่องมือและกลไกท่ีใช!เชื่อมประสานการทํางาน

ของหลายฝRายเข!าด!วยกัน เริ่มจากการกําหนดทิศทางการพัฒนาให!เกิดดุลยภาพท้ังเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล!อมไปพร!อมกันบนฐานกระบวนการท่ีผู!มีส�วนได!เสียได!เข!ามาร�วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย

มีพ้ืนฐานของการบริหารจัดการท่ีดี มีความรับผิดชอบร�วมกัน  การพิจารณาฐานศักยภาพ เง่ือนไข บริบท
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ต�างๆท้ังทางบวกและลบจึงเป9นท้ังเครื่องมือและกลไกหนึ่งท่ีจะนํามาสู�การบูรณาการท้ังความคิดและการ

ปฏิบัติการ ให!เกิดการทํางานอย�างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย�างมีส�วนร�วม โดยมุ�งเป?าของการ

พัฒนาท่ียั่งยืนบนศักยภาพและเง่ือนไขของการพัฒนาในระยะยาว  ซ่ึงการพัฒนานโยบายและแผนท่ี

เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีนี้ กระบวนการ SEA จะมีส�วนสําคัญในการกําหนดเป?าประสงค-การพัฒนาและ

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร- 

 ดังนั้น การแก!ไขป=ญหาผังเมืองและการส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน จึง

มิใช�เพียงการแก!ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท�านั้น  ควรมีการส�งเสริมสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในการกําหนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน

สิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร- อันเป9นเครื่องมือสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีและลด

การขัดกันของการใช!ประโยชน-ท่ีดินจากการพัฒนาท่ีไม�สอดคล!องกัน 

 หน�วยงานท่ีกําหนดนโยบายเชิงพ้ืนท่ีในด!านต�างๆ เช�น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมกรมโยธาธิการ

และผังเมืองจึงควรจัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-และประสานกับหน�วยงานท่ีจัดทําแผน

แม�บทพัฒนาพ้ืนท่ีด!านต�างๆท่ีจะใช!เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร-ไปใช!

ประโยชน-ในกระบวนการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให!เกิดทางเลือกในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีอย�างมีส�วนร�วม 

 2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําคู�มือ แนวทางการใช!หลักการคุ!มครองล�วงหน!า หลักการมี

ส�วนร�วม และหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือเป9นแนวทางสําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการปฏิบัติและใช!

ประโยชน-จากผังเมือง       

 ในการใช!อํานาจและการทําหน!าท่ีตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎหมายท่ี

เก่ียวข!อง เช�น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล!อม พ.ศ.2535 ในการนําสาระของผังเมืองรวมท่ีผ�านการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชน และผ�าน

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช!ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห-ผลกระทบ

สิ่งแวดล!อม การกําหนดพ้ืนท่ีคุ!มครองสิ่งแวดล!อม การควบคุมอาคาร การจัดทําเทศบัญญัติ ข!อบัญญัติ

ท!องถ่ิน เพ่ือให!เกิดการนําสาระในผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน ในช�วงท่ีผังเมืองรอประกาศใช!บังคับ 
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 การจัดทําคู�มือนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยประกอบ โดยควรเป9นการทํางานมีส�วนร�วมขององค-กรวิชาชีพ

ด!านผังเมือง  องค-กรด!านสิ่งแวดล!อมองค-กรด!านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

โดยหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องสามารถเป9นองค-กรสนับสนุน เช�น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป9นต!น 

 3) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินและการจัดทํา

ข!อกําหนดให!เป9นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป9นหน�วยงานหลักประสานกับ

หน�วยงานด!านอุตสาหกรรม  พลังงาน  เหมืองแร�  องค-กรวิชาการวิชาชีพเพ่ือให!การวางผังเมืองสามารถ

กําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินท่ีมีการจัดทําข!อกําหนดและมาตรการควบคุมให!ทันต�อสถานการณ-การพัฒนา 

ป?องกันผลกระทบต�อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร�วมมือระหว�างหน�วยงานและองค-การท่ีเก่ียวข!อง ในการ

พิจารณาจัดกลุ�มประเภทกิจกรรมท่ีมีกระบวนการผลิต การใช!วัตถุดิบท่ีอาจเป9นอันตราย การจัดการของเสีย

ท่ีมีลักษณะต�างกัน รวมท้ังความต!องการใช!ทรัพยากรเช�น ท่ีดิน น้ํา รวมท้ังท่ีต้ังเฉพาะ เพ่ือจัดทําบัญชีอ!างอิง

ในการกําหนดข!อห!ามและข!อให! ดําเนินกิจกรรมต�างๆในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป?องกันท่ี

ปลอดภัย ท้ังนี้ ประเภทกิจกรรมท่ีควรนํามาพิจารณาได!แก�การผลิตไฟฟ?าที่มีผลกระทบต�างกัน การบําบัด

น้ําเสียและจัดการกากของเสีย ซ่ึงมีความแตกต�างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย ท่ีเป9นขยะชุมชน 

ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป9นต!น กิจการดังกล�าวนี้ ควรมีการศึกษากําหนดประเภทย�อย เพ่ือให!การ

กําหนดข!อห!ามและข!อให! มีการพิจารณาพ้ืนท่ีตั้ง พ้ืนท่ีป?องกัน มิให!ส�งผลกระทบต�อชุมชน 

 ข!อเสนอระยะยาว 

 1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบเพื่อให!

เปMดเผยข!อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข!อมูลประกอบการพิจารณาให!เป9นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลโปร�งใส ตรวจสอบได!เนื่องด!วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต�อสิทธิในการ

ใช!ประโยชน-ท่ีดินและทรัพย-สินท้ังส�วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้นนอกจากการปรับปรุงโครงสร!าง

คณะกรรมการผังเมืองแล!ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการ

ลงมติและมีการบันทึกเป9นลายลักษณ-อักษรในการให!ความเห็นชอบ หรือไม�เห็นชอบในการลงมติ เพ่ือเป9นการ

ส�งเสริมกระบวนการตัดสินใจสาธารณะท่ีเป9นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มีความเป9นธรรมโปร�งใส

ตรวจสอบได!และความพร!อมรับผิดชอบ 

 2) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน

การศึกษาเพ่ือร�วมกําหนดแนวทางแก	ไขป%ญหาในข้ันตอนการตรวจสอบร�างผังเมือง และร�าง
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กฎกระทรวง เนื่องจากผังเมืองส�วนใหญ� ใช!เวลานานมากในข้ันตอนการตรวจของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเพ่ือให!มีความถูกต!องของพ้ืนท่ี นามศัพท-และข!อความทางกฎหมายในขณะท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากด!านผังเมืองดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมีการ

ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือร�วมศึกษากําหนดแนวทางการแก!ไขป=ญหาความล�าช!า

ท้ังในด!านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข!อจํากัดด!านบุคลากร รวมท้ังกลไกการและการประสานงาน

เพ่ือตรวจสอบความถูกต!องในระดับพ้ืนท่ี     

 2.3 ข	อเสนอแนะด	านกฎหมาย  

1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส�วนของโครงสร!างและองค-ประกอบของ

กรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด!วยการมีส�วนร�วมในระดับพ้ืนท่ี ท!องถ่ิน และชุมชน 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดําเนินการด!วยการมีส�วนร�วม โดยเพ่ิมกลไกคณะกรรมการผังเมือง

ในระดับจังหวัดและระดับท!องถ่ินท่ีมีอํานาจการตัดสินใจผังเมือง การจําแนกบทบาท อํานาจ หน!าท่ีระหว�าง

คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท!องถ่ินให!ชัดเจนโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ- ท่ีมา

และองค-ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีสัดส�วนขององค-กรชุมชน องค-กรเอกชนในด!านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล!อมและสุขภาพร�วมเป9นกรรมการโดยมีสัดส�วนที่เหมาะสม โดยกรรมการแต�ละระดับควรมี

องค-ประกอบจากกลุ�มภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู!ทรงคุณวุฒิและองค-กรชุมชน ในจํานวนท่ีเท�ากันและในแต�

ละกลุ�มควรมีจํานวนกรรมการท่ีมาจากท้ังด!านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล!อมและ

สุขภาพรวมท้ังพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส�วนกลางไปยังหน�วยงานและ

กลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท!องถ่ินด!วย 

 

2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข!องกับการใช!ประโยชน-พ้ืนท่ีเนื่องด!วยกิจกรรมบาง

ประเภทท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ท่ีดิน ในรูปแบบการให!สัมปทาน อาชญาบัตรและ

ประทานบัตร ยังไม�อยู�ในการพิจารณาบรรจุไว!ในการจัดทําข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดิน จึงเป9น

ช�องว�างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช�น เหมืองแร� การสํารวจปMโตรเลียม ซ่ึงไม�มีมาตรการในข!อกําหนด

ผังเมือง เนื่องจากไม�ได!เป9นกิจการท่ีอยู�ในประเภทโรงงานซ่ึงใช!อ!างอิงและกิจการดังกล�าวทําให!เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช!พ้ืนท่ี ท้ังท่ีเป9นพ้ืนท่ีอนุรักษ- พ้ืนท่ีเกษตรและชุมชน จึงทําให!การควบคุมการใช!

ท่ีดินไม�ครอบคลุมและไม�มีสาระท่ีนําไปพิจารณาในการกําหนดมาตรการป?องกันผลกระทบและการ

พิจารณาอนุมัติอนุญาต 
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 ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดินให!

ครอบคลุม โดยให!หน�วยงานและองค-กรท่ีเก่ียวข!องเข!ามามีส�วนร�วมในการจัดกลุ�มประเภทกิจกรรมท่ีมีการ

ขอสัมปทานดังกล�าวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-ในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดทางเลือกใน

การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการให!สัมปทาน ซ่ึงอาจต!องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร� พ.ศ.2510 และ

พระราชบัญญัติปMโตรเลียม พ.ศ.2514 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข!อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกําหนด

พ้ืนท่ีเขตแหล�งแร�และการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะให!มีการสํารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปMโตรเลียม ซ่ึงจะมีผลต�อการ

ใช!ประโยชน-ท่ีดินในด!านอ่ืน จึงควรมีการกําหนดด!วยการมีส�วนร�วมและมีการประเมินผลกระทบระดับ

ยุทธศาสตร-ก�อนประกาศเขต โดยให!กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล�าว ด!วยกระบวนการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 

3) ช�วงระหว�างการจัดทําผังเมือง 

(1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย แก!ไข

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางและ

จัดทําผังเมือง โดยรัฐต!องจัดให!มีกระบวนการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนอย�างท่ัวถึงก�อนดําเนินการ 

และคํานึงถึงกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนต้ังแต�ต!น ในการรวบรวมความต!องการ แนวคิด 

ยุทธศาสตร-การใช!ประโยชน-ท่ีดินในแต�ละพ้ืนท่ี รวมท้ังให!มีการประชุมรับฟ=งความคิดเห็นในทุกระดับ 

หมู�บ!าน องค-กรปกครองส�วนท!องถ่ินและนําความเห็นเข!าสู�กระบวนการตัดสินใจ รวมท้ังเผยแพร�เหตุผลใน

การตัดสินใจนั้นต�อสาธารณะ 

(2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ-เรื่องการพิจารณาแก!ไขเปลี่ยนแปลงการ

ใช!ประโยชน-ท่ีดินตามมาตรา 26 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกําหนดให!การแก!ไข

เปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ท่ีดินต!องคํานึงถึงประโยชน-สาธารณะและสิทธิชุมชนด!วย 

(3) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ-การ

พิจารณาการเป9นผู!มีสิทธิแสดงข!อคิดเห็นเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ให!ครอบคลุมถึงบุคคลผู!

สามารถแสดงตนได!ว�ามีส�วนได!เสียจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมด!วย 

(4)  ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ-การ

พิจารณาความเป9นผู!มีส�วนได!เสีย โดยให!พิจารณาในความหมายอย�างกว!างรวมถึงผู!ท่ีสามารถแสดงตนได!ว�า

มีส�วนเก่ียวข!องหรืออาจได!รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีและคํานึงถึงการรวมตัว

รวมกลุ�มของประชาชน หรือองค-กร ซ่ึงมีความประสงค-ท่ีจะใช!สิทธิในการมีส�วนร�วมกับรัฐ เพ่ือจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมหรือกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดิน  
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(5) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กําหนดหลักเกณฑ-ในการ

พิจารณาคําร!องของผู!มีส�วนได!เสียท่ียื่นเม่ือพ!นกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต�วันปMดประกาศ ตามท่ีมาตรา 

24 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได!กําหนดไว! โดยต!องกําหนดให!ผู!มีส�วนได!เสียมีโอกาส

โต!แย!งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ- 

 

4)  ช�วงระหว�างรอประกาศบังคับใช!ผังเมือง 

ข!อเสนอระยะสั้น 

(1) เม่ือผังเมืองผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนมาแล!วและคณะรัฐมนตรีมีมติให!ความ

เห็นชอบ (แม!ยังไม�ประกาศบังคับใช!) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให!คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการ

ให!หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการต�างๆ นําสาระ ผังเมืองรวมไป

ดําเนินการและพิจารณาประกอบก�อนการอนุมัติอนุญาต โดยให!กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าท่ีแจ!งไป

ยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดังกล�าว 

 (2) ให! เจ!าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเ มืองใช! อํานาจตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15(3) เพ่ือกําหนดห!ามการใช!ประโยชน-ท่ีดินหรือดําเนิน

กิจการใดๆ ท่ีขัดต�อข!อกําหนดร�างกฎกระทรวงผังเมืองซ่ึงกําลังจัดทํา โดยหากเจ!าพนักงานการผังเห็นว�าจะ

มีกิจการหรือการใช!ประโยชน-ท่ีดินท่ีขัดกับร�างผังเมืองในสาระสําคัญเกิดข้ึนในระหว�างท่ีผังเมืองยังไม�

ประกาศบังคับใช! เจ!าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช!อํานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกําหนดหลักเกณฑ-

การใช!ประโยชน-ในทรัพย-สิน เพ่ือประโยชน-ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 ข!อเสนอระยะยาว 

 (1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแก!ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน!าท่ีให!กรมโยธาธิการและผัง

เมืองแจ!งหน�วยงานต�างๆท่ีเก่ียวข!อง กรณีท่ีการจัดทําผังเมืองผ�านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ

ให!หน�วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข!อง นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก�อนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ 

 (2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ-ในการใช!อํานาจตามมาตรา 15(3) โดยให!คํานึงถึง

นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ

ของสังคมให!มีความชัดเจนและเป9นธรรม 
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5)  หลังประกาศบังคับใช!ผังเมือง 

 ให!คณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.

2518 โดยออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ!าของหรือผู!ครอบครองท่ีดินจะต!อง

แก!ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช!ประโยชน-ท่ีดิน หากเห็นว�าการใช!ประโยชน-ท่ีดินเป9นการขัดต�อนโยบาย

ของผังเมืองรวมในสาระสําคัญตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก�เจ!าของผู!

ครอบครองท่ีดินท่ีสุจริตดังกล�าว ให!มีความชัดเจนและเป9นธรรม 

6)  ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช! หรือผังเมืองหมดอายุ 

ข!อเสนอระยะสั้น 

 (1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเพื่อให!มีการ

ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม ก�อนการ

จัดทําผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป9นการอุดช�องว�างในการบังคับใช!กฎกระทรวงผังเมืองดังกล�าวให!

เจ!าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

มาตรา 15(3) เช�นเดียวกับข!อเสนอระยะสั้น (2) ในช�วงระหว�างรอประกาศบังคับใช!ผังเมือง จนกว�าจะมีการ

ประกาศใช!กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม� 

 (2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานงานองค-กรปกครองส�วนท!องถ่ินเพ่ือออกข!อบัญญัติ

ท!องถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพ่ือควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดินไป

ก�อนในระหว�างท่ีกฎกระทรวงให!ใช!บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช!บังคับ 

 ข!อเสนอระยะยาว 

 ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยาย

ระยะเวลาการบังคับใช!ผังเมืองรวมให!มากข้ึน เช�น10ปQ เป9นต!นและให!มีการประเมินเพ่ือแก!ไขปรับปรุงผังเมือง

โดยมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับฟ=งความเห็นและให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการแก!ไขอย�างท่ัวถึงและให!

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช!บังคับได!ต�อเนื่อง จนกว�าจะมีการประกาศใช!บังคับกฎกระทรวง

ผังเมืองรวมฉบับใหม� 
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สรุปข	อเสนอแนะต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข	อง 

• กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1)  จัดทําคู�มือในเชิงเนื้อหาท่ีเก่ียวข!องกับผังเมืองสําหรับประชาชนท่ีจะทําความเข!าใจในผังและการ

มีส�วนร�วม 

2)  ขยายผลนําคู�มือผังเมืองมามีส�วนร�วมกับองค-กรท่ีจัดทําผังตําบล ผังชีวิต เพ่ือให!มีการเชื่อมโยง

ผังตําบล มาสู�ผังชุมชนท่ีเป9นการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินและการจัดทําข!อบัญญัติท!องถ่ินและการนําผัง

เมืองไปใช!ประโยชน-ในการจัดทําธรรมนูญชุมชน 

3)  จัดทําคู�มือ แนวทางการใช!หลักการคุ!มครองล�วงหน!า หลักการมีส�วนร�วม หลักการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน เพ่ือเป9นแนวทางสําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการปฏิบัติและใช!ประโยชน-จากผังเมือง 

4)  ปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินและการจัดทําข!อกําหนดให!เป9นไปตามหลัก

วิชาการ 

5)  ปรับปรุงข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดินให!ครอบคลุมการให!สัมปทาน อาชญาบัตรและ

ประทานบัตร 

6)  ออกหลักเกณฑ-เรื่องการพิจารณาแก!ไขเปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ท่ีดินตามมาตรา 26 แห�ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518โดยกําหนดให!การแก!ไขเปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ท่ีดินต!อง

คํานึงถึงประโยชน-สาธารณะและสิทธิชุมชนด!วย 

7)  เม่ือผังเมืองผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนมาแล!วและคณะรัฐมนตรีมีมติให!ความ

เห็นชอบ(แม!ยังไม�ประกาศบังคับใช!) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให!คณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ือสั่งการให!

หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการต�างๆ นําสาระผังเมืองรวมไป

ดําเนินการและพิจารณาประกอบก�อนการอนุมัติอนุญาต โดยให!กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าท่ีแจ!งไป

ยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดังกล�าว 

8)  แก!ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน!าท่ีให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ!งหน�วยงานต�างๆท่ี

เก่ียวข!อง กรณีท่ีการจัดทําผังเมืองผ�านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให!หน�วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข!อง 

นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก�อนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ 

9)  ออกหลักเกณฑ-ในการใช!อํานาจตามมาตรา 15(3) แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

10) ประสานงานองค-กรปกครองส�วนท!องถ่ินเพ่ือออกข!อบัญญัติท!องถ่ินโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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11) แก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช!ผัง

เมืองรวมให!มากข้ึน 

12) กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพ่ือให!เปMดเผย

ข!อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข!อมูลประกอบการพิจารณา ให!เป9นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล โปร�งใส ตรวจสอบได! 

13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส�วนของโครงสร!างและองค-ประกอบของ

กรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด!วยการมีส�วนร�วมในระดับพ้ืนท่ี ท!องถ่ิน และชุมชน 

14) แก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีส�วนร�วมของประชาชน

ในการวางและจัดทําผังเมือง โดยรัฐต!องจัดให!มีกระบวนการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนอย�างท่ัวถึง

ก�อนดําเนินการและคํานึงถึงกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนต้ังแต�ต!น 

15) ดําเนินการเพ่ือให!มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือการวาง

และจัดทําผังเมืองรวม ก�อนการจัดทําผังเมืองรวมในทุกพ้ืนท่ี 

16) กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ-การพิจารณาความ

เป9นผู!มีส�วนได!เสีย โดยให!พิจารณาในความหมายอย�างกว!าง 

17) กําหนดหลักเกณฑ-ในการพิจารณาคําร!องของผู!มีส�วนได!เสียท่ียื่นเม่ือพ!นกําหนดระยะเวลา 90 

วัน นับแต�วันปMดประกาศ ตามท่ีมาตรา 24 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได!กําหนดไว! 

18) คณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 โดยออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ!าของหรือผู!ครอบครองท่ีดิน

จะต!องแก!ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช!ประโยชน-ท่ีดิน  

19) ให! เจ!าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช! อํานาจตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง มาตรา 15(3) 

 

• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากําลัง ในการพิจารณาให!ความเห็นหรือจัดทําร�าง

กฎหมาย 
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• หน�วยงานท่ีกําหนดนโยบายเชิงพ้ืนท่ีเช�น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห� งชาติ  สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล	อม                   

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 จัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-และประสานกับหน�วยงานท่ีจัดทําแผนแม�บทพัฒนา

พ้ืนท่ีด!านต�างๆท่ีจะใช!เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร-ไปใช!ประโยชน-ให!เกิด

ทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย�างมีส�วนร�วม 

 

• สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

1)  ให!การสนับสนุนต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการจัดทําคู�มือการทําความเข!าใจด!านสิทธิมนุษยชน

สิทธิชุมชนและการใช!สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมท้ังการส�งเสริมความเข!าใจ

ต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข!องในการนําผัง

ไปใช!ประโยชน-   

2)  ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค-กรด!านวิชาการ วิชาชีพ องค-กรประชาสังคม เพ่ือ

พัฒนาความร�วมมือส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการวางผังในทุก

ข้ันตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความร�วมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินงานเป9นระยะ 

3)  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให!หน�วยงานท่ี

เก่ียวข!องนําองค-ความรู!และข!อเสนอแนะท่ีได!จากการศึกษาชิ้นนี้ไปใช!ให!เกิดผลในทางปฏิบัติจริง  

 

 


