
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 บญัญตัใิหร้ฐัตอ้งดำาเนนิการตามแนวนโยบาย

ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

โดยใหค้ำานงึถงึความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิทัง้ผนืดนิ ผนืนำา้ วถิชีวีติของชมุชนทอ้งถิน่

และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและกำาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

โดยต้องให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้วยและจัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนาและดำาเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

งานด้านผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดำารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผน

พื้นที่สำาหรับการพัฒนาในอนาคตท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน 

มีการกำาหนดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคต 

และการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม  

การบรกิาร และการพฒันาอตุสาหกรรมซึง่มีทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม ทัง้สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน

ความเกี่ยวข้องของผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำาหนดแผนและจัดทำาโครงการที่มีผลต่อ 

สิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและชุมชน 

มากข้ึนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง มีทั้งในส่วนจากสาระ 

การกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในผงัเมอืงท่ีกำาหนดให้ใชป้ระโยชนใ์นกจิกรรมทีอ่าจจะกอ่ให้เกดิผลกระทบ

ต่อการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการ

ดำารงอยูข่องชมุชน ปญัหาสทิธใินการเขา้ถงึข้อมูลขา่วสารและการมีส่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการ

ผงัเมอืงทัง้ในช่วงกอ่นประกาศบงัคบัใชผ้งัเมืองและหลงัการประกาศใชบั้งคบัผงัเมือง ปัญหาการปฏบิตังิาน

บทสรุป

ผู้บริหาร
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ของรฐัในชว่งกอ่นประกาศใชบ้งัคบัผงัเมอืงและหลงัประกาศใชบ้งัคบัผงัเมอืงทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันากจิกรรม

และโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม่มีมาตรการคุ้มครองป้องกัน ปัญหา 

การตคีวามกฎหมายท่ีเปน็ชอ่งวา่งให้เกดิการพฒันาและการไมป่ฏบิตัหินา้ทีข่องรฐัอนักอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 

ต่อประชาชนและชมุชนและปญัหาการนำาผงัเมืองไปใชป้ระโยชนใ์นการปกปอ้งคุม้ครองสทิธขิองประชาชน

และสิทธิชุมชนในการดำารงชีวิตอย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป็นต้น 

การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการพิจารณาตามแนวคิด

การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน อำานาจการตัดสินใจ การอ้างเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่ 

ขาดการอธิบายให้เป็นที่เข้าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม การอ้างนโยบายของรัฐและ 

การอ้างอิงกฎหมายในส่วนเฉพาะอำานาจบังคับใช้มากกว่าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ์ของ 

กฎหมายและผังเมือง รวมทั้งการขาดการสื่อสาร การจัดทำาคู่มือ แนวทาง สำาหรับประชาชนและชุมชน 

ในการมีส่วนร่วมและเข้าใจในกระบวนการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการดำารงชีวิตและชุมชน  

จึงทำาให้ความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่คุ้มครองสิทธิชุมชน 

และยงัไมม่กีารศกึษาวจิยัเชงิลกึในดา้นผงัเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุ้มครองสทิธชิมุชน ทัง้ในดา้นกระบวนการ  

มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มีอำานาจหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6) 

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15(5) กำาหนดอำานาจหน้าที่ 

ในการสง่เสรมิการศกึษา วจิยัและการเผยแพรค่วามรูด้า้นสิทธมินษุยชน ในการนี ้สำานกังานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นความจำาเป็นในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน 

และสิทธิก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณี 

ร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด้านผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ 

สิทธิชุมชน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางวิชาการด้านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทาง 

แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ด้านผังเมืองทั้งในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช้ผังเมือง และการนำา 

ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนต่อไป

การศกึษาวจิยั เรือ่ง “ผงัเมอืงกบัก�รคุม้ครองสทิธชิมุชนและสทิธกิ�รมสีว่นรว่มของประช�ชน” 

ได้ทำาการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการ 

พัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน 

การดำาเนนิงานศึกษานี ้นอกจากการศึกษาเอกสารผงัเมอืงและขอ้รอ้งเรยีน ตลอดจนคำาพพิากษาทีเ่กีย่วข้อง

แล้วยงัปฏิบตังิานในพื้นที่รว่มกับชมุชนทีป่ระสบปญัหาจากกระบวนการผงัเมือง รวมทัง้ชุมชนที่เห็นความ

สำาคญัของผงัเมอืงในการคุม้ครองสทิธชิมุชนและสิทธกิารมีส่วนรว่มของประชาชนทีไ่ดมี้การรวมตวัทำางาน
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ขอ้มลูชุมชน เพือ่มสีว่นร่วมในกระบวนการผงัเมืองและรว่มกำาหนดทศิทางการพฒันาในผงัเมือง นอกจากนี ้

ในกระบวนการทำางานได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำาเนินการรวมทั้งการประชุมย่อย 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

เนื่องด้วยในการศึกษาและรวบรวมประเด็นผังเมืองจากกรณีข้อร้องเรียนมายังสำานักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเด็นการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได้ 

จากการประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนและขาด 

การมีส่วนร่วม มีประเด็นด้านการใช้ที่ดินและการใช้ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีที่เกี่ยวข้องกับ 

ผังเมืองโดยตรงในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและการกำาหนด 

สาระในผังเมืองที่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบสิทธิชุมชน 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและ 

ด้านกฎหมาย มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการวิเคราะห์ จากข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิและจาก 

การประชุมรบัฟังความคดิเหน็ท้ังในสว่นการมสีว่นรว่มและสทิธชิมุชนในระดบัการจดัทำาแผนและผงันโยบาย  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำาผังเมืองในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วมในกลไกการจัดทำาผังเมือง การพิจารณา 

ตดัสนิใจและการนำาผงัเมอืงไปสูก่ารปฏบิตั ิซึง่จะมีผลตอ่สทิธชิมุชนในการกำาหนดแนวทางการใชป้ระโยชน ์

ที่ดินในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

ในการปรับปรุงและนำามาตรฐานผังเมืองไปใช้ในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคุ้มครองสิทธิชุมชน 

ในการใช้ผังเมืองพิจารณาอนุมัติอนุญาตด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ผลจากการศึกษา รวบรวมปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยการมีส่วนร่วม มีข้อสรุปประเด็น

ปัญหาและข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ดังนี้

1.	กระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน

	 และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 ด้านผังเมือง

1)	โครงสร้�ง	ก�รดำ�เนินก�รและก�รปฏิบัติต�มผังเมือง

ผงัเมอืงเปน็กระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นผงั/แผนพฒันาเชงิพืน้ทีซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบัการวางแผน

ในระดับต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่และในระดับองค์กรที่จะนำาผัง

ไปสู่การปฏิบัติและการใช้ประโยชน์ในการกำาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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กล่าวได้ว่า ผังเมืองเป็นต้นทางของการกำาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าจะพัฒนาในด้านใดได้จึงจำาเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง 
ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 

การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพ้ืนที่ โดยการดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งผังเมืองรวมจะเป็นการจัดทำาแผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการดำารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบทส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการดำาเนินการพัฒนาหรือดำารงรักษา
บรเิวณเฉพาะแหง่หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งหรอืชนบท มขีอบเขตพืน้ทีว่างผงั 
ไม่จำากัด การจัดทำาผังเมืองรวมส่วนใหญ่จะกำาหนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณ 
โดยรอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลและปัจจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด้วยองค์กรการจัดทำาและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ
และผงัเมอืงเป็นองค์กรหลกัในการวางและจดัทำาผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะโดยมคีณะกรรมการผงัเมอืง
ทำาหนา้ทีก่ำากบั ดแูล ใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง ใหค้วามเหน็ชอบในการจดัทำาผงัเมอืง
รวมและทำาหนา้ทีแ่นะนำาเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบัการผงัเมืองแกห่นว่ยงานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นทอ้งถิน่นัน้สามารถ
ดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง

ในการปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมนัน้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมหีนา้ทีป่ระสาน
การปฏิบัติให้เป็นตามการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท้องถิ่นยังมีฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
เปน็ผู้ปฏิบัติใหเ้ปน็ไปตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมและพระราชบญัญตัผิงัเมอืงเฉพาะ นอกจากนีก้ารพฒันา 
ให้เป็นไปตามแผนผังท่ีกำาหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  
จะให้การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมืองได้ฝากอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการไว้กับหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ ในการนำาผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัตินั้น ยังมีปัญหาและข้อจำากัดเนื่องด้วยคณะกรรมการ 
ผังเมืองเป็นเพียงองค์กรบริหารการกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นชอบในการ
จัดทำาผังเมืองรวมก่อนนำาเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มี
อำานาจส่ังการประสานให้หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งนำาแนวทางของผงั/แผนพฒันาทา้ยกฎกระทรวงผงัเมืองรวม 
ไปกำาหนดแผนงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ได้ การกำาหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงมีผลทำาให้ไม่มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการ 
พัฒนาแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี

2)	สิทธิชุมชนและสิทธิก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในกระบวนก�รผังเมือง

ปัญหาผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้งในส่วน
ผังเมืองในเชิงโครงสร้างเนื้อหามาตรฐานท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและการเข้าถึง 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าใจเพื่อการมีส่วนร่วม การนำามาตรฐานผังเมืองไปสู่การจัดทำา 

ขอ้กำาหนดการใชท่ี้ดนิท่ีคุ้มครองสิทธใินการดำารงชวีติ การประกอบอาชพีและไม่กอ่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

และสุขภาพ

ในส่วนของกระบวนการผังเมืองท่ีมีผลต่อสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประเด็น

สำาคัญคือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได้แก่

2.1)	 ช่วงระหว่�งผังรอประก�ศ	 คว�มล่�ช้�ในก�รประก�ศและกรณีผังเมืองหมดอ�ยุ 

ก�รบังคับใช้	 ซึ่งขาดการกำาหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารทำาให้เกิดการพัฒนา 

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและขัดแย้งกับสาระสำาคัญของผังเมืองและมีการปรับปรุงผังเมืองรวม 

จงัหวดัทีร่อประกาศ โดยเปน็ผังเมอืงรวมจังหวดัทีไ่ดผ้า่นกระบวนการมีสว่นรว่มของประชาชนตามกฎหมาย 

แล้วและผ่านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขั้นตอนเพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มี 

การส่ังการให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยอ้างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน

2.2)	 ช่วงระหว่�งก�รดำ�เนินก�รว�งผัง ได้แก่ การที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ 

ก่อนการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น และการยื่นคำาร้องและการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นการได้รับแจ้งใน

การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งและแม้ว่าอาจจะมี 

การจัดหลายครั้ง แต่เป็นการจัดประชุมชี้แจง โดยมีการให้ข้อมูลเพียงผังและข้อกำาหนดในการประชุม 

ข้อมูลล่วงหน้าเป็นเพียงการติดประกาศ และการที่ประชาชนต้องไปติดตามที่สำานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมือง รวมทั้งจากอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการนำาข้อมูลมาในกระบวนการทำาความเข้าใจร่วมกัน

2.3)	 ชว่งหลังประก�ศใชบ้งัคบั	เกีย่วกบัการใชส้ทิธใินการขอแกไ้ข ปรบัปรงุและการเขา้ถงึขอ้มลู

ขา่วสารในการขอแกไ้ขผงัเมอืงตลอดจนการมีส่วนรว่มของประชาชน สิทธชิมุชนทีจ่ะมีสิทธใินการตดัสนิใจ

ให้มีการปรับปรุงแก้ไข

1.2 ด้านกฎหมาย

จากการทำางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู้วิจัยและกรณีข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นเข้ามายัง

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคำาพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็น

ปัญหาด้านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปรากฏในแตล่ะชว่งระยะเวลาของการวางและจดัทำาผังเมือง ตัง้แตข่ัน้ตอนการจดัทำา ระหวา่งการประกาศ

บังคับใช้ จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ 

ช่วงระหว่�งก�รจัดทำ�ผังเมือง

เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนด

ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม แต่ปรากฏว่า
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กระบวนการจัดทำาผังเมืองตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง ยังมิได้รับรองคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในกระบวนการจัดทำาผังเมืองตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำาหนดไว้  

นอกจากนี ้พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ในขัน้ตอนการรบัฟงัความคดิเหน็ประชาชนจากการศกึษา 

พบวา่ยงัมไิดก้ำาหนดหลกัเกณฑผ์ูม้สีทิธแิสดงความคดิเหน็ใหค้รอบคลมุกลุม่บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งท่ัวถึง  

ทั้งๆ ที่เป็นขั้นตอนที่สำาคัญเพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจกับประชาชนในช่วงก่อนการจัดทำาผังเมืองรวม รวมถึง 

กรณีที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำาร้องขอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปิดประกาศ 

เกินระยะเวลา 90 วนั ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตักิารผงัเมือง พ.ศ. 2518 ซึง่หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิ 

มีพฤติการณ์ที่จำาเป็นจนเป็นเหตุท่ีไม่อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังมีอำานาจ 

ที่จะรับคำาร้องที่เกินระยะเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาได้ แต่เนื่องจากยังมิได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และ 

วางกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีไว้ให้ชัดเจน ทำาให้มีการรับพิจารณาคำาร้องที่เกินระยะเวลา 

เป็นจำานวนมากและอาจทำาให้การจัดทำาผังเมืองเกิดความล่าช้าได้ 

ช่วงระหว่�งรอประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

เป็นกระบวนการท่ีผา่นการมสีว่นร่วมของประชาชนมาแลว้และเปน็สว่นของการดำาเนนิการภายใน

หน่วยงานรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ผังเมืองไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันต่อ

สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อีกทั้ง มาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองพื้นที่ในระหว่างช่วงระยะ

เวลาดังกล่าว ในการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดทำาผังเมือง

รวม ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม่มีการนำามาบังคับใช้อย่างจริงจัง 

ช่วงหลังประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

จากข้อมูลคำาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ได้พจิารณาอนมุตั ิอนญุาต ใหม้กีารประกอบกจิการโดยขดัตอ่ขอ้หา้มการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ตามกฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส่งผลให้มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และ 

สิ่งแวดล้อมของประชาชนและชุมชนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ใบอนุญาตดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคำาสั่ง 

ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่อาจถกูยกเลกิเพกิถอนไดต้ามแนวคำาพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุ

กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอ�ยุบังคับใช้

เนื่องด้วยผังเมืองรวมกำาหนดให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี และขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 

ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งตามคำาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา 

ที่ผังเมืองหมดอายุและมีช่องว่างการบังคับใช้ เนื่องจากความล่าช้าในการจัดทำาผังเมืองรวมฉบับใหม่  

ส่งผลใหเ้กดิการใชป้ระโยชนท์ีด่นิประกอบกจิการทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ชวีติ สขุภาพและคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ของประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช่องว่างของของกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ผังเมืองหมดอายุ 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งผลให้คำาสั่งของเจ้าหน้าท่ีท่ีสั่งระงับการดำาเนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ 

ผังเมืองรวม เช่น คำาสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช้บังคับลง 

ด้วยเหตุผังเมอืงรวมดงักลา่วหมดอายเุชน่เดยีวกนั ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ชอ่งวา่งในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ปน็ 

ไปตามวตัถปุระสงคข์องการวางผงัเมอืงรวม เพราะผงัเมืองรวมมีระยะเวลาบังคบัใชส้ัน้เกนิไป ไม่สอดคลอ้ง 

กับความจริงและความล่าช้าในกระบวนการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน

2.	ข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน

และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.1 ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการผังเมือง

ประชาชนมีสิทธิในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาเสนอ 

ในกระบวนการจัดทำาผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกกระบวนการ 

ขั้นตอนของการจัดทำาผังเมือง ซึ่งแม้จะมีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองแล้วและพบว่ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถยื่นคำาร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได้ นอกจากนี้  

หากประชาชนเห็นว่าการดำาเนินการของรัฐกระทบต่อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช้อำานาจรัฐ 

โดยอาศัยกระบวนการทางปกครอง ด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

ข้อเสนอระยะสั้น

1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจัดทำาคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการผังเมืองท้ังในช่วงระหว่างการวางและจัดทำาผังเมือง ช่วงระหว่างผังรอประกาศช่วงหลัง 

การประกาศใช้บังคับ

เนื่องด้วยผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีการทำางานทั้งกระบวนการทำางานทาง

วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมิได้เป็นเพียงการประชุม 

เท่านั้น แต่เป็นการคุ้มครองการใช้สิทธิของประชาชน สิทธิชุมชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดการ 

การบำารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน  

กำาหนดมาตรฐานการใชท้ีด่นิเพือ่ใหก้ารวางผงัเมอืงพฒันาและดำาเนนิการตามผงัเมอืงเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วม

ตามข้อเสนอนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทำาคู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำาหรับ 

ประชาชนที่จะทำาความเข้าใจในผังและการมีส่วนร่วม เช่น นอกจากการมีคู่มืออธิบายขั้นตอนผังเมือง 
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สี และความหมายของสีในผังเมือง รวมทั้งการนำาไปใช้ประโยชน์แล้ว ควรมีการจัดทำาคู่มือที่ให้ประชาชน 

ได้เข้าใจมาตรฐานการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ กิจการที่เป็นข้อห้ามรวมทั้งการอธิบายประเภทอุตสาหกรรม 

และกิจกรรมในบัญชีท้ายกฎกระทรวง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในกิจกรรมที่จะมีผลต่อการใช้ที่ดิน  

นอกจากนี้ การจัดทำาคู่มือให้ประชาชนได้ทราบสาระของการวางผังในแต่ละขั้นตอนจะทำาให้เกิดความ 

เข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจและเข้าถึงทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น 

ที่จะเป็นผู้วางผังเมื่อมีการกระจายอำานาจและผู้ปฏิบัติ

หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรด้านกฎหมาย ควรจัดทำาคู่มือการทำาความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 

สทิธชิมุชน และการใชส้ทิธกิารมสีว่นรว่มของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทัง้การส่งเสรมิความเขา้ใจ

ตอ่สทิธชิมุชนและสทิธกิารมสีว่นรว่มของประชาชนในการดำาเนนิงานตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการนำาผงั

ไปใช้ประโยชน์และการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น สามารถเข้าใจสิทธิการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด้านเนื้อหา ข้อมูลชุมชนและเข้าใจการนำาผังเมือง 

ไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการนำาไปจัดทำาแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น ธรรมนูญชุมชน  

ผังชุมชน เป็นต้น

2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถประสานความร่วมมือกับ

ชุมชน เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วมในแบบ

มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองและเป็นการมีส่วนร่วมกำาหนด

นโยบายสาธารณะในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามข้อเสนอนี้สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถพิจารณาคำาร้องเรียน 

เกี่ยวกับผังเมืองเป็นพื้นที่นำาร่องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ 

วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทำาแนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติและ

การประเมนิผลการดำาเนนิงานเปน็ระยะ เพือ่สง่เสรมิและพฒันาการมสีว่นรว่มในระยะยาวตอ่ไปในพืน้ทีอ่ืน่

ข้อเสนอระยะย�ว

1) การประสานงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการวางผังและ

การปฏบิตัติามผงัรวมทัง้การนำาผงัเมอืงไปใชป้ระโยชนโ์ดยเม่ือมีการจดัทำาคู่มือดา้นตา่งๆ และมีการประสาน

ความร่วมมือการวางผังด้วยการมีส่วนร่วมแล้ว หน่วยงานที่ร่วมมือกันข้างต้น ได้แก่ องค์กรด้านวิชาการ 

วชิาชีพและองคก์รชมุชน ควรประสานขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานวางผงั รวมทัง้หนว่ยงานทีส่นบัสนนุ

กระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น ในการให้ 

มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการ 

วางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมท้ังการนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน 

ภาคประชาสังคมและประชาชนท่ัวไป เพื่อให้กระบวนการผังเมืองซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะและมีผล 

ทางกฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค์ความรู้ การกำาหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ การแก้ไขปัญหา 

ด้วยการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

2) การสง่เสริมการวางผงัชมุชนดว้ยการมีสว่นรว่ม โดยเปน็กรมโยธาธกิารและผงัเมืองซึง่มีแนวทาง

การพัฒนาเครือข่ายผังเมืองและส่งเสริมการวางผังชุมชนอยู่แล้ว ควรพัฒนา ขยายผลนำาคู่มือผังเมือง 

มามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำาผังตำาบล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยงผังตำาบลมาสู่ผังชุมชนที่เป็น 

การกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่นและการนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ใน 

การจัดทำาธรรมนูญชุมชน

2.2 ข้อเสนอแนะในด้านผังเมือง

ข้อเสนอระยะสั้น

1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดทำาผังเมือง

การจัดทำาผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทำาแผน นโยบายของรัฐใน

หลายดา้น เชน่ พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษพืน้ทีจ่งัหวดัหรอืพืน้ทีเ่ฉพาะทีจ่ะมีการพฒันาทีจ่ะมีการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิทีข่ดัแยง้ ตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตรด์ว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม (SEA - Strategic 

Environmental Assessment) เช่น พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต้ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน  

ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความขัดแย้งกับการใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงทาง

อาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมที่เป็น 

การรว่มกำาหนดและลดความขดัแยง้ในระดบัโครงการ อกีทัง้เปน็แนวทางการวางผงัในระดบัชมุชนอกีดว้ย

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการทำางาน

ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เริ่มจากการกำาหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ  

โดยมีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข 

บริบทต่างๆ ทั้งทางบวกและลบจึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนำามาสู่การบูรณาการทั้งความคิด 

และการปฏิบัติการ ให้เกิดการทำางานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้า

ของการพัฒนาท่ียั่งยืนบนศักยภาพและเง่ือนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและ

แผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดเป้าประสงค์การพัฒนา

และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
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ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผังเมืองและการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จึงมิใช่เพียงการแก้ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท่านั้น ควรมีการส่งเสริมสิทธิชุมชน

และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันเป็นเคร่ืองมือสำาคัญที่จะกำาหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และ

ลดการขัดกันของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน

หนว่ยงานทีก่ำาหนดนโยบายเชงิพืน้ทีใ่นดา้นตา่งๆ เชน่ สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและ

ผังเมอืงจึงควรจดัทำาการประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตรแ์ละประสานกบัหนว่ยงานทีจ่ดัทำาแผนแมบ่ท

พฒันาพืน้ทีด่า้นตา่งๆ ทีจ่ะใชเ้ครือ่งมอืการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยทุธศาสตรไ์ปใชป้ระโยชน์

ในกระบวนการกำาหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให้เกิดทางเลือกในการพัฒนา

พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำาคู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการ 

มีส่วนร่วม และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและ 

ใช้ประโยชน์จากผังเมือง

ในการใช้อำานาจและการทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในการนำาสาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ 

ผา่นความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร ีไปประกอบการใชด้ลุพนิจิในการพจิารณารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม การกำาหนดพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร การจัดทำาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 

ทอ้งถิน่ เพือ่ใหเ้กดิการนำาสาระในผงัเมอืงไปใชป้ระโยชนใ์นคุม้ครองสทิธชิมุชนและสทิธกิารมสีว่นรว่มของ 

ประชาชน ในช่วงที่ผังเมืองรอประกาศใช้บังคับ

การจดัทำาคูม่อืนี ้ควรมกีารศกึษาวจิยัประกอบ โดยควรเปน็การทำางานมสีว่นรว่มขององคก์รวชิาชีพ

ด้านผังเมือง องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นองค์กรสนับสนุน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

3) ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงปรับปรงุมาตรฐานการกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการจดัทำา 

ข้อกำาหนดให้เป็นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป็นหน่วยงานหลักประสานกับ 

หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ องค์กรวิชาการวิชาชีพเพื่อให้การวางผังเมืองสามารถ

กำาหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิท่ีมกีารจดัทำาขอ้กำาหนดและมาตรการควบคมุใหท้นัตอ่สถานการณก์ารพฒันา 

ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง ในการ

พิจารณาจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบที่อาจเป็นอันตราย การจัดการของ

เสียที่มีลักษณะต่างกัน รวมทั้งความต้องการใช้ทรัพยากร เช่น ที่ดิน นำ้า รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทำาบัญชี
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และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ้างอิงในการกำาหนดข้อห้ามและข้อให้ ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะ

ป้องกันที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนำามาพิจารณา ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่างกัน 

การบำาบัดนำ้าเสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกต่างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย  

ที่เป็นขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็นต้น กิจการดังกล่าวนี้ ควรมีการศึกษากำาหนด 

ประเภทย่อย เพื่อให้การกำาหนดข้อห้ามและข้อให้ มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบ 

ต่อชุมชน

ข้อเสนอระยะย�ว

1) ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ออกระเบยีบเพือ่ใหเ้ปดิเผย 

ข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องด้วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต่อสิทธิใน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงโครงสร้าง 

คณะกรรมการผังเมืองแล้ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดง 

การลงมติและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการลงมติ 

เพือ่เปน็การสง่เสรมิกระบวนการตดัสนิใจสาธารณะทีเ่ป็นธรรมาภบิาล มีเหตผุลหลักการ มีความเป็นธรรม

โปร่งใสตรวจสอบได้และความพร้อมรับผิดชอบ

2)	กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองควรประส�นง�นกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ใน 

ก�รศึกษ�เพ่ือร่วมกำ�หนดแนวท�งแก้ไขปัญห�ในข้ันตอนก�รตรวจสอบร่�งผังเมือง	และร่�งกฎกระทรวง	 

เนื่องจากผังเมืองส่วนใหญ่ใช้เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เพ่ือให้มีความถูกต้องของพ้ืนท่ี นามศัพท์และข้อความทางกฎหมายในขณะที่สำานักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากด้านผังเมือง ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมี 

การประสานงานกับสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือร่วมศึกษากำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า 

ทั้งในด้านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข้อจำากัดด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกและการประสานงาน 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในระดับพื้นที่ 

2.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ

กรรมการผงัเมอืงและการกระจายอำานาจการตดัสนิใจดว้ยการมสีว่นรว่มในระดบัพืน้ที ่ทอ้งถิน่ และชมุชน

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ควรดำาเนนิการดว้ยการมีส่วนรว่ม โดยเพิม่กลไกคณะกรรมการผังเมอืง

ในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่ทีม่อีำานาจการตดัสนิใจผงัเมอืง การจำาแนกบทบาท อำานาจ หนา้ทีร่ะหว่าง

คณะกรรมการผงัเมอืงระดบัชาต ิระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่ใหช้ดัเจนโดยมกีารกำาหนดหลกัเกณฑ ์ทีม่า

และองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีม่สีดัสว่นขององคก์รชมุชน องคก์รเอกชนในดา้นทรพัยากรธรรมชาติ  
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมเป็นกรรมการโดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยกรรมการแต่ละระดับควรมี 

องค์ประกอบจากกลุ่มภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรชุมชน ในจำานวนที่เท่ากันและ 

ในแต่ละกลุ่มควรมีจำานวนกรรมการที่มาจากทั้งด้านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพรวมทั้งพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนกลางไปยังหน่วยงาน 

และกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นด้วย

การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่เนื่องด้วยกิจกรรม 

บางประเภทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการให้สัมปทาน อาชญาบัตร 

และประทานบัตร ยังไม่อยู่ในการพิจารณาบรรจุไว้ในการจัดทำาข้อกำาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

จึงเป็นช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น เหมืองแร่ การสำารวจปิโตรเลียม ซึ่งไม่มีมาตรการ 

ในขอ้กำาหนดผงัเมอืง เนือ่งจากไมไ่ดเ้ปน็กจิการทีอ่ยูใ่นประเภทโรงงานซึง่ใชอ้า้งองิและกจิการดงักลา่วทำาให ้

เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ ทั้งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรและชุมชน จึงทำาให้การควบคุม 

การใช้ที่ดินไม่ครอบคลุมและไม่มีสาระที่นำาไปพิจารณาในการกำาหนดมาตรการป้องกันผลกระทบและ 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข้อกำาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้

ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มี 

การขอสัมปทานดงักลา่วและควรมกีารประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตรใ์นเชงิพืน้ที ่เพือ่กำาหนดทางเลอืก 

ในการกำาหนดเขตพ้ืนท่ีการให้สัมปทาน ซ่ึงอาจต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกำาหนด

พื้นที่เขตแหล่งแร่และการกำาหนดพ้ืนท่ีท่ีจะให้มีการสำารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปิโตรเลียม ซึ่งจะมีผลต่อ

การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิในดา้นอ่ืน จงึควรมกีารกำาหนดดว้ยการมสีว่นรว่มและมกีารประเมนิผลกระทบระดบั

ยุทธศาสตร์ก่อนประกาศเขต โดยให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ดำาเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ช่วงระหว่�งก�รจัดทำ�ผังเมือง

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แก้ไขพระราชบัญญัติ 

การผงัเมอืง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำาหนดการมีสว่นรว่มของประชาชนในการวางและจดัทำาผงัเมอืง 

โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ และ 

คำานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น ในการรวบรวมความต้องการ แนวคิด 

ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน 

ทกุระดบั หมูบ่า้น องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และนำาความเหน็เขา้สูก่ระบวนการตดัสนิใจ รวมทัง้

เผยแพร่เหตุผลในการตัดสินใจนั้นต่อสาธารณะ



17

ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
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• ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงออกหลกัเกณฑเ์รือ่งการพจิารณาแกไ้ขเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์

ที่ดินตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำาหนดให้การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็น

ผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำาผังเมืองรวม ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้สามารถ

แสดงตนได้ว่ามีส่วนได้เสียจากการวางหรือจัดทำาผังเมืองรวมด้วย

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความ

เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยใหพ้จิารณาในความหมายอยา่งกวา้งรวมถงึผู้ทีส่ามารถแสดงตนไดว้า่มสีว่น 

เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทำาผังเมืองรวมในพื้นที่และคำานึงถึง 

การรวมตวัรวมกลุ่มของประชาชน หรอืองคก์ร ซึง่มีความประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการมีสว่นรว่มกบัรฐั  

เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงและคณะกรรมการผงัเมือง กำาหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคำารอ้ง

ของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 

แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ไดก้ำาหนดไว ้โดยตอ้งกำาหนดใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมโีอกาส

โต้แย้งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ์

ช่วงระหว่�งรอประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

ข้อเสนอระยะสั้น

(1) เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้วและคณะรัฐมนตรีมีมติ  

ให้ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ 

เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตการดำาเนินโครงการหรือกิจการต่างๆ นำาสาระ 

ผงัเมอืงรวมไปดำาเนนิการและพจิารณาประกอบกอ่นการอนมุตัอินญุาต โดยใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

มีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(2) ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตาม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 15(3) เพื่อกำาหนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำาเนิน 

กิจการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำาหนดร่างกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกำาลังจัดทำา โดยหากเจ้าพนักงานการผังเห็นว่า 

จะมีกิจการหรือการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ขัดกับร่างผังเมืองในสาระสำาคัญเกิดขึ้นในระหว่างที่ผังเมือง 

ยังไม่ประกาศบังคับใช้ เจ้าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช้อำานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกำาหนด 

หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข้อเสนอระยะย�ว

(1)  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำาหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและ 

ผงัเมอืงแจง้หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเกีย่วข้อง กรณีทีก่ารจดัทำาผงัเมอืงผา่นมตคิวามเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีและ 

ใหห้นว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง นำาสาระของผงัเมืองไปประกอบการพจิารณากอ่นออกคำาสัง่ทางปกครองใดๆ

(2)  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์ในการใช้อำานาจตามมาตรา 15(3) โดยให้คำานึง

ถงึนโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคญัท่ีเกีย่วกบัสขุลกัษณะความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดิภาพ

ของสังคมให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม

หลังประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

ให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. 2518 โดยออกระเบียบเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อ 

นโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคัญตลอดจนมาตรการในการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แกเ่จา้ของ 

ผู้ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม

ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวล�บังคับใช้	หรือผังเมืองหมดอ�ยุ

ข้อเสนอระยะสั้น

(1)  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำาเนินการเพื่อให้มี 

การออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินที่จะทำาการสำารวจเพื่อการวางและจัดทำาผังเมืองรวม ก่อน 

การจัดทำาผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองดังกล่าว 

ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติ 

การผังเมือง มาตรา 15(3) เช่นเดียวกับข้อเสนอระยะสั้น (2) ในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง 

จนกว่าจะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่

(2)  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติ 

ท้องถิ่นโดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ไปก่อนในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ

ข้อเสนอระยะย�ว

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยาย 

ระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้มากขึ้น เช่น 10 ปี เป็นต้น และให้มีการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

ผังเมืองโดยมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับฟังความเห็นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างทั่วถึงและให้กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช้บังคับได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศ 

ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่

สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

• จัดทำาคู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำาหรับประชาชนที่จะทำาความเข้าใจในผังและ 

การมีส่วนร่วม

• ขยายผลนำาคู่มือผังเมืองมามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำาผังตำาบล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยง 

ผงัตำาบล มาสูผ่งัชมุชนทีเ่ปน็การกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการจดัทำาขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่และ

การนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำาธรรมนูญชุมชน

• จัดทำาคู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและใช้ประโยชน์จากผังเมือง

• ปรับปรุงมาตรฐานการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำาข้อกำาหนดให้เป็นไปตาม 

หลักวิชาการ

• ปรับปรุงข้อกำาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมการให้สัมปทาน อาชญาบัตรและ

ประทานบัตร

• ออกหลักเกณฑ์เร่ืองการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 แห่ง 

พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 โดยกำาหนดใหก้ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ต้องคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย

• เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้วและคณะรัฐมนตรีมีมติให้ 

ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรี 

มมีตเิพือ่สัง่การใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการอนมุตัอินญุาตการดำาเนนิโครงการหรอืกจิการตา่งๆ 

นำาสาระผังเมืองรวมไปดำาเนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมัติอนุญาต โดยให้กรมโยธาธิการ 

และผังเมืองมีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

• แก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำาหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง กรณทีีก่ารจดัทำาผงัเมอืงผา่นมตคิวามเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีละใหห้นว่ยงานอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง นำาสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคำาสั่งทางปกครองใดๆ

• ออกหลักเกณฑ์ในการใช้อำานาจตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

• ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอำานาจตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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• แกไ้ขพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบงัคบัใชผ้งัเมอืงรวม 

ให้มากขึ้น

• กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อให้เปิดเผย

ข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

• ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ

กรรมการผังเมืองและการกระจายอำานาจการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น 

และชุมชน

• แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำาหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการวางและจัดทำาผังเมือง โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

อย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการและคำานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น

• ดำาเนินการเพื่อให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะทำาการสำารวจเพื่อการวางและ 

จัดทำาผังเมืองรวม ก่อนการจัดทำาผังเมืองรวมในทุกพื้นที่

• กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็น 

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง

• กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำาร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลา 90 วัน 

นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำาหนดไว้

• คณะกรรมการผังเมอืงใชอ้ำานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 

โดยออกระเบยีบเพ่ือกำาหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิจะตอ้ง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติ

การผังเมือง มาตรา 15(3)

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปรบัปรงุ พฒันาศกัยภาพและขยายอตัรากำาลงั ในการพจิารณาใหค้วามเหน็หรอืจดัทำารา่งกฎหมาย

หน่วยงานท่ีกำาหนดนโยบายเชิงพ้ืนท่ี เช่น สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

กรมโยธาธิการและผังเมือง

จดัทำาการประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตรแ์ละประสานกบัหนว่ยงานทีจ่ดัทำาแผนแมบ่ทพัฒนา
พืน้ทีด่า้นตา่งๆ ท่ีจะใชเ้คร่ืองมอืการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรไ์ปใชป้ระโยชนใ์หเ้กดิ
ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• ให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำาคู่มือการทำาความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธิชุมชนและการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการส่งเสริม

ความเข้าใจต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงานตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องในการนำาผังไปใช้ประโยชน์ 

• ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม 

เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 

วางผงัในทุกขัน้ตอน โดยมกีารจดัทำาแนวทางความรว่มมอื แนวทางปฏบิตัแิละการประเมนิผลการ 

ดำาเนินงานเป็นระยะ

• สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให้หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งนำาองค์ความรู้และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษาชิน้นีไ้ปใชใ้หเ้กดิผลในทางปฏบิตัจิรงิ


