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บทสรุป

ผู้บริหาร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัตใิ ห้รฐั ต้องดำ�เนินการตามแนวนโยบาย
ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยให้ค�ำ นึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทัง้ ผืนดิน ผืนนํา้ วิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน่
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและกำ�หนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้วยและจัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนาและดำ�เนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งานด้านผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกำ�หนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดำ�รงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผน
พื้นที่สำ�หรับการพัฒนาในอนาคตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน
มีการกำ�หนดพื้นที่เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคต
และการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
การบริการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมซึง่ มีทงั้ ข้อดีและข้อเสียต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน
ความเกี่ยวข้องของผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำ�หนดแผนและจัดทำ�โครงการที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและชุมชน
มากขึ้นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง มีทั้งในส่วนจากสาระ
การกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในผังเมืองทีก่ �ำ หนดให้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดำ�รงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการ
ดำ�รงอยูข่ องชุมชน ปัญหาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ผังเมืองทัง้ ในช่วงก่อนประกาศบังคับใช้ผงั เมืองและหลังการประกาศใช้บงั คับผังเมือง ปัญหาการปฏิบตั งิ าน
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ของรัฐในช่วงก่อนประกาศใช้บงั คับผังเมืองและหลังประกาศใช้บงั คับผังเมืองทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนากิจกรรม
และโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม่มีมาตรการคุ้มครองป้องกัน ปัญหา
การตีความกฎหมายทีเ่ ป็นช่องว่างให้เกิดการพัฒนาและการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐอันก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนและชุมชนและปัญหาการนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุม้ ครองสิทธิของประชาชน
และสิทธิชุมชนในการดำ�รงชีวิตอย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป็นต้น
การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการพิจารณาตามแนวคิด
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน อำ�นาจการตัดสินใจ การอ้างเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่
ขาดการอธิบายให้เป็นที่เข้าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม การอ้างนโยบายของรัฐและ
การอ้างอิงกฎหมายในส่วนเฉพาะอำ�นาจบังคับใช้มากกว่าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและผังเมือง รวมทั้งการขาดการสื่อสาร การจัดทำ�คู่มือ แนวทาง สำ�หรับประชาชนและชุมชน
ในการมีส่วนร่วมและเข้าใจในกระบวนการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการดำ�รงชีวิตและชุมชน
จึงทำ�ให้ความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่คุ้มครองสิทธิชุมชน
และยังไม่มกี ารศึกษาวิจยั เชิงลึกในด้านผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน ทัง้ ในด้านกระบวนการ
มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มีอำ�นาจหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6)
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15(5) กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่
ในการส่งเสริมการศึกษา วิจยั และการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นความจำ�เป็นในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณี
ร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด้านผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิชุมชน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางวิชาการด้านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ด้านผังเมืองทั้งในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช้ผังเมือง และการนำ�
ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนต่อไป
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ผังเมืองกับการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน”
ได้ทำ�การรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการ
พัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน
การดำ�เนินงานศึกษานี้ นอกจากการศึกษาเอกสารผังเมืองและข้อร้องเรียน ตลอดจนคำ�พิพากษาทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้วยังปฏิบตั งิ านในพื้นที่รว่ มกับชุมชนทีป่ ระสบปัญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมทัง้ ชุมชนที่เห็นความ
สำ�คัญของผังเมืองในการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีไ่ ด้มกี ารรวมตัวทำ�งาน
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ข้อมูลชุมชน เพือ่ มีสว่ นร่วมในกระบวนการผังเมืองและร่วมกำ�หนดทิศทางการพัฒนาในผังเมือง นอกจากนี้
ในกระบวนการทำ �งานได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำ �เนินการรวมทั้งการประชุมย่อย
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เนื่ อ งด้ ว ยในการศึ ก ษาและรวบรวมประเด็ น ผั ง เมื อ งจากกรณี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นมายั ง สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเด็นการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได้
จากการประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนและขาด
การมีส่วนร่วม มีประเด็นด้านการใช้ที่ดินและการใช้ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
ผังเมืองโดยตรงในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและการกำ�หนด
สาระในผังเมืองที่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบสิทธิชุมชน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและ
ด้านกฎหมาย มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการวิเคราะห์ จากข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิและจาก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นทัง้ ในส่วนการมีสว่ นร่วมและสิทธิชมุ ชนในระดับการจัดทำ�แผนและผังนโยบาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำ�ผังเมืองในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วมในกลไกการจัดทำ�ผังเมือง การพิจารณา
ตัดสินใจและการนำ�ผังเมืองไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ จะมีผลต่อสิทธิชมุ ชนในการกำ�หนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ในการอนุ รั ก ษ์ จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน รวมทั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการปรับปรุงและนำ�มาตรฐานผังเมืองไปใช้ในการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคุ้มครองสิทธิชุมชน
ในการใช้ผังเมืองพิจารณาอนุมัติอนุญาตด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการศึกษา รวบรวมปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยการมีส่วนร่วม มีข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนี้

1. กระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 ด้านผังเมือง
1) โครงสร้าง การดำ�เนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง
ผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นผัง/แผนพัฒนาเชิงพืน้ ทีซ่ งึ่ เกีย่ วข้องกับการวางแผน
ในระดับต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่และในระดับองค์กรที่จะนำ�ผัง
ไปสู่การปฏิบัติและการใช้ประโยชน์ในการกำ�หนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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กล่าวได้ว่า ผังเมืองเป็นต้นทางของการกำ�หนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าจะพัฒนาในด้านใดได้จึงจำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง
ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพื้นที่ โดยการดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งผังเมืองรวมจะเป็นการจัดทำ�แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการดำ�รงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบทส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการดำ�เนินการพัฒนาหรือดำ�รงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบท มีขอบเขตพืน้ ทีว่ างผัง
ไม่จำ�กัด การจัดทำ�ผังเมืองรวมส่วนใหญ่จะกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณ
โดยรอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลและปัจจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด้วยองค์กรการจัดทำ�และบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมือง
ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับ ดูแล ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้ความเห็นชอบในการจัดทำ�ผังเมือง
รวมและทำ�หน้าทีแ่ นะนำ�เรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับการผังเมืองแก่หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนท้องถิน่ นัน้ สามารถ
ดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง
ในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมนัน้ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าทีป่ ระสาน
การปฏิบัติให้เป็นตามการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท้องถิ่นยังมีฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เป็นผูป้ ฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัตผิ งั เมืองเฉพาะ นอกจากนีก้ ารพัฒนา
ให้เป็นไปตามแผนผังที่กำ�หนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
จะให้การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองได้ฝากอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินการไว้กับหน่วยงานอื่น
ทั้งนี้ ในการนำ�ผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัตินั้น ยังมีปัญหาและข้อจำ�กัดเนื่องด้วยคณะกรรมการ
ผังเมืองเป็นเพียงองค์กรบริหารการกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นชอบในการ
จัดทำ�ผังเมืองรวมก่อนนำ�เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มี
อำ�นาจสัง่ การประสานให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�แนวทางของผัง/แผนพัฒนาท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ไปกำ � หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ไ ด้ การกำ � หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีผลทำ�ให้ไม่มีการดำ�เนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการ
พัฒนาแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี
2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ปัญหาผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้งในส่วน
ผังเมืองในเชิงโครงสร้างเนื้อหามาตรฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและการเข้าถึง
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ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าใจเพื่อการมีส่วนร่วม การนำ�มาตรฐานผังเมืองไปสู่การจัดทำ�
ข้อกำ�หนดการใช้ทดี่ นิ ทีค่ มุ้ ครองสิทธิในการดำ�รงชีวติ การประกอบอาชีพและไม่กอ่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ
ในส่วนของกระบวนการผังเมืองที่มีผลต่อสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประเด็น
สำ�คัญคือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได้แก่
2.1) ช่ ว งระหว่ า งผั ง รอประกาศ ความล่ า ช้ า ในการประกาศและกรณี ผั ง เมื อ งหมดอายุ
การบังคับใช้ ซึ่งขาดการกำ�หนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารทำ�ให้เกิดการพัฒนา
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและขัดแย้งกับสาระสำ�คัญของผังเมืองและมีการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดทีร่ อประกาศ โดยเป็นผังเมืองรวมจังหวัดทีไ่ ด้ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามกฎหมาย
แล้วและผ่านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขั้นตอนเพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มี
การสั่งการให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยอ้างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
2.2) ช่วงระหว่างการดำ�เนินการวางผัง ได้แก่ การที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้
ก่อนการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น และการยื่นคำ�ร้องและการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นการได้รับแจ้งใน
การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งและแม้ว่าอาจจะมี
การจัดหลายครั้ง แต่เป็นการจัดประชุมชี้แจง โดยมีการให้ข้อมูลเพียงผังและข้อกำ�หนดในการประชุม
ข้อมูลล่วงหน้าเป็นเพียงการติดประกาศ และการที่ประชาชนต้องไปติดตามที่สำ�นักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง รวมทั้งจากอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการนำ�ข้อมูลมาในกระบวนการทำ�ความเข้าใจร่วมกัน
2.3) ช่วงหลังประกาศใช้บงั คับ เกีย่ วกับการใช้สทิ ธิในการขอแก้ไข ปรับปรุงและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในการขอแก้ไขผังเมืองตลอดจนการมีสว่ นร่วมของประชาชน สิทธิชมุ ชนทีจ่ ะมีสทิ ธิในการตัดสินใจ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไข

1.2 ด้านกฎหมาย
จากการทำ�งาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู้วิจัยและกรณีข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นเข้ามายัง
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคำ�พิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็น
ปัญหาด้านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปรากฏในแต่ละช่วงระยะเวลาของการวางและจัดทำ�ผังเมือง ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดทำ� ระหว่างการประกาศ
บังคับใช้ จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้
ช่วงระหว่างการจัดทำ�ผังเมือง
เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำ�หนด
ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม แต่ปรากฏว่า
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กระบวนการจัดทำ�ผังเมืองตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ยังมิได้รับรองคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทำ�ผังเมืองตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำ�หนดไว้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ในขัน้ ตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนจากการศึกษา
พบว่ายังมิได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ผมู้ สี ทิ ธิแสดงความคิดเห็นให้ครอบคลุมกลุม่ บุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างทัว่ ถึง
ทั้งๆ ที่เป็นขั้นตอนที่สำ�คัญเพื่อชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงก่อนการจัดทำ�ผังเมืองรวม รวมถึง
กรณีที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำ�ร้องขอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปิดประกาศ
เกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึง่ หากปรากฏข้อเท็จจริง
มีพฤติการณ์ที่จำ�เป็นจนเป็นเหตุที่ไม่อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังมีอำ�นาจ
ที่จะรับคำ�ร้องที่เกินระยะเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาได้ แต่เนื่องจากยังมิได้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์และ
วางกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไว้ให้ชัดเจน ทำ�ให้มีการรับพิจารณาคำ�ร้องที่เกินระยะเวลา
เป็นจำ�นวนมากและอาจทำ�ให้การจัดทำ�ผังเมืองเกิดความล่าช้าได้
ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
เป็นกระบวนการทีผ่ า่ นการมีสว่ นร่วมของประชาชนมาแล้วและเป็นส่วนของการดำ�เนินการภายใน
หน่วยงานรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ผังเมืองไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันต่อ
สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อีกทั้ง มาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองพื้นที่ในระหว่างช่วงระยะ
เวลาดังกล่าว ในการกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดทำ �ผังเมือง
รวม ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม่มีการนำ�มาบังคับใช้อย่างจริงจัง
ช่วงหลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง
จากข้อมูลคำ�ร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ อนุญาต ให้มกี ารประกอบกิจการโดยขัดต่อข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส่งผลให้มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ใบอนุญาตดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคำ�สั่ง
ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ อาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้ตามแนวคำ�พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้
เนื่องด้วยผังเมืองรวมกำ�หนดให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี และขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งตามคำ�ร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา
ที่ผังเมืองหมดอายุและมีช่องว่างการบังคับใช้ เนื่องจากความล่าช้าในการจัดทำ�ผังเมืองรวมฉบับใหม่
ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประกอบกิจการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชีวติ สุขภาพและคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ของประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช่องว่างของของกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ผังเมืองหมดอายุ
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ส่งผลให้คำ�สั่งของเจ้าหน้าที่ที่สั่งระงับการดำ�เนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ผังเมืองรวม เช่น คำ�สั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช้บังคับลง
ด้วยเหตุผงั เมืองรวมดังกล่าวหมดอายุเช่นเดียวกัน ซึง่ สะท้อนให้เห็นช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช้สนั้ เกินไป ไม่สอดคล้อง
กับความจริงและความล่าช้าในกระบวนการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน

2. ข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.1 ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการผังเมือง
ประชาชนมีสิทธิในการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอ
ในกระบวนการจัดทำ�ผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกกระบวนการ
ขั้นตอนของการจัดทำ�ผังเมือง ซึ่งแม้จะมีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองแล้วและพบว่ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคำ�ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได้ นอกจากนี้
หากประชาชนเห็นว่าการดำ�เนินการของรัฐกระทบต่อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช้อำ�นาจรัฐ
โดยอาศัยกระบวนการทางปกครอง ด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ข้อเสนอระยะสั้น
1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจัดทำ�คู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการผังเมืองทั้งในช่วงระหว่างการวางและจัดทำ�ผังเมือง ช่วงระหว่างผังรอประกาศช่วงหลัง
การประกาศใช้บังคับ
เนื่องด้วยผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีการทำ�งานทั้งกระบวนการทำ�งานทาง
วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมิได้เป็นเพียงการประชุม
เท่านั้น แต่เป็นการคุ้มครองการใช้สิทธิของประชาชน สิทธิชุมชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดการ
การบำ�รุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน
กำ�หนดมาตรฐานการใช้ทดี่ นิ เพือ่ ให้การวางผังเมืองพัฒนาและดำ�เนินการตามผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วม
ตามข้อเสนอนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทำ�คู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำ�หรับ
ประชาชนที่จะทำ�ความเข้าใจในผังและการมีส่วนร่วม เช่น นอกจากการมีคู่มืออธิบายขั้นตอนผังเมือง
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สี และความหมายของสีในผังเมือง รวมทั้งการนำ�ไปใช้ประโยชน์แล้ว ควรมีการจัดทำ�คู่มือที่ให้ประชาชน
ได้เข้าใจมาตรฐานการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ กิจการที่เป็นข้อห้ามรวมทั้งการอธิบายประเภทอุตสาหกรรม
และกิจกรรมในบัญชีท้ายกฎกระทรวง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในกิจกรรมที่จะมีผลต่อการใช้ที่ดิน
นอกจากนี้ การจัดทำ�คู่มือให้ประชาชนได้ทราบสาระของการวางผังในแต่ละขั้นตอนจะทำ�ให้เกิดความ
เข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจและเข้าถึงทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น
ที่จะเป็นผู้วางผังเมื่อมีการกระจายอำ�นาจและผู้ปฏิบัติ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรด้านกฎหมาย ควรจัดทำ�คู่มือการทำ�ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิชมุ ชน และการใช้สทิ ธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทัง้ การส่งเสริมความเข้าใจ
ต่อสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดำ�เนินงานตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการนำ�ผัง
ไปใช้ประโยชน์และการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น สามารถเข้าใจสิทธิการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด้านเนื้อหา ข้อมูลชุมชนและเข้าใจการนำ�ผังเมือง
ไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการนำ�ไปจัดทำ�แนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น ธรรมนูญชุมชน
ผังชุมชน เป็นต้น
2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วมในแบบ
มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองและเป็นการมีส่วนร่วมกำ�หนด
นโยบายสาธารณะในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามข้อเสนอนี้สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถพิจารณาคำ�ร้องเรียน
เกี่ยวกับผังเมืองเป็นพื้นที่นำ�ร่องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ
วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทำ�แนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติและ
การประเมินผลการดำ�เนินงานเป็นระยะ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่ นร่วมในระยะยาวต่อไปในพืน้ ทีอ่ นื่
ข้อเสนอระยะยาว
1) การประสานงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการวางผังและ
การปฏิบตั ติ ามผังรวมทัง้ การนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์โดยเมือ่ มีการจัดทำ�คูม่ อื ด้านต่างๆ และมีการประสาน
ความร่วมมือการวางผังด้วยการมีส่วนร่วมแล้ว หน่วยงานที่ร่วมมือกันข้างต้น ได้แก่ องค์กรด้านวิชาการ
วิชาชีพและองค์กรชุมชน ควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานวางผัง รวมทัง้ หน่วยงานทีส่ นับสนุน
กระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
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สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น ในการให้
มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการ
วางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน
ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป เพื่อให้กระบวนการผังเมืองซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะและมีผล
ทางกฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค์ความรู้ การกำ�หนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ การแก้ไขปัญหา
ด้วยการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) การส่งเสริมการวางผังชุมชนด้วยการมีสว่ นร่วม โดยเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองซึง่ มีแนวทาง
การพัฒนาเครือข่ายผังเมืองและส่งเสริมการวางผังชุมชนอยู่แล้ว ควรพัฒนา ขยายผลนำ�คู่มือผังเมือง
มามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำ�ผังตำ�บล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยงผังตำ�บลมาสู่ผังชุมชนที่เป็น
การกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่นและการนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดทำ�ธรรมนูญชุมชน

2.2 ข้อเสนอแนะในด้านผังเมือง
ข้อเสนอระยะสั้น
1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดทำ�ผังเมือง
การจัดทำ�ผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทำ�แผน นโยบายของรัฐใน
หลายด้าน เช่น พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษพืน้ ทีจ่ งั หวัดหรือพืน้ ทีเ่ ฉพาะทีจ่ ะมีการพัฒนาทีจ่ ะมีการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ทีข่ ดั แย้ง ต้องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ดว้ ยกระบวนการมีสว่ นร่วม (SEA - Strategic
Environmental Assessment) เช่น พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต้ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความขัดแย้งกับการใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมที่เป็น
การร่วมกำ�หนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการ อีกทัง้ เป็นแนวทางการวางผังในระดับชุมชนอีกด้วย
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการทำ�งาน
ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เริ่มจากการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ
โดยมีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข
บริบทต่างๆ ทั้งทางบวกและลบจึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนำ�มาสู่การบูรณาการทั้งความคิด
และการปฏิบัติการ ให้เกิดการทำ�งานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้า
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและ
แผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนสำ�คัญในการกำ�หนดเป้าประสงค์การพัฒนา
และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
13

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผังเมืองและการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงมิใช่เพียงการแก้ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท่านั้น ควรมีการส่งเสริมสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำ�หนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะกำ�หนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และ
ลดการขัดกันของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน
หน่วยงานทีก่ �ำ หนดนโยบายเชิงพืน้ ทีใ่ นด้านต่างๆ เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจึงควรจัดทำ�การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์และประสานกับหน่วยงานทีจ่ ดั ทำ�แผนแม่บท
พัฒนาพืน้ ทีด่ า้ นต่างๆ ทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการกำ�หนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให้เกิดทางเลือกในการพัฒนา
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำ�คู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการ
มีส่วนร่วม และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและ
ใช้ประโยชน์จากผังเมือง
ในการใช้อำ�นาจและการทำ�หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในการนำ�สาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช้ดลุ พินจิ ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การกำ�หนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร การจัดทำ�เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดการนำ�สาระในผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน ในช่วงที่ผังเมืองรอประกาศใช้บังคับ
การจัดทำ�คูม่ อื นี้ ควรมีการศึกษาวิจยั ประกอบ โดยควรเป็นการทำ�งานมีสว่ นร่วมขององค์กรวิชาชีพ
ด้านผังเมือง องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นองค์กรสนับสนุน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น
3) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการจัดทำ�
ข้อกำ�หนดให้เป็นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป็นหน่วยงานหลักประสานกับ
หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ องค์กรวิชาการวิชาชีพเพื่อให้การวางผังเมืองสามารถ
กำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีม่ กี ารจัดทำ�ข้อกำ�หนดและมาตรการควบคุมให้ทนั ต่อสถานการณ์การพัฒนา
ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง ในการ
พิจารณาจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบที่อาจเป็นอันตราย การจัดการของ
เสียที่มีลักษณะต่างกัน รวมทั้งความต้องการใช้ทรัพยากร เช่น ที่ดิน นํ้า รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทำ�บัญชี
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อ้างอิงในการกำ�หนดข้อห้ามและข้อให้ ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะ
ป้องกันที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนำ�มาพิจารณา ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่างกัน
การบำ�บัดนํ้าเสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกต่างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย
ที่เป็นขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็นต้น กิจการดังกล่าวนี้ ควรมีการศึกษากำ�หนด
ประเภทย่อย เพื่อให้การกำ�หนดข้อห้ามและข้อให้ มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน
ข้อเสนอระยะยาว
1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบเพือ่ ให้เปิดเผย
ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการผั ง เมื อ งและข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องด้วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต่อสิทธิใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการผังเมืองแล้ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดง
การลงมติและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการลงมติ
เพือ่ เป็นการส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจสาธารณะทีเ่ ป็นธรรมาภิบาล มีเหตุผลหลักการ มีความเป็นธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้และความพร้อมรับผิดชอบ
2) กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรประสานงานกั บ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าใน
การศึกษาเพือ่ ร่วมกำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหาในขัน้ ตอนการตรวจสอบร่างผังเมือง และร่างกฎกระทรวง
เนื่องจากผังเมืองส่วนใหญ่ใช้เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อให้มีความถูกต้องของพื้นที่ นามศัพท์และข้อความทางกฎหมายในขณะที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก ามี ภ ารกิ จ อื่ น นอกเหนื อ จากด้ า นผั ง เมื อ ง ดั ง นั้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจึ ง ควรมี
การประสานงานกับสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ ร่วมศึกษากำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ทั้งในด้านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข้อจำ�กัดด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกและการประสานงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในระดับพื้นที่

2.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอำ�นาจการตัดสินใจด้วยการมีสว่ นร่วมในระดับพืน้ ที่ ท้องถิน่ และชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดำ�เนินการด้วยการมีสว่ นร่วม โดยเพิม่ กลไกคณะกรรมการผังเมือง
ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ ทีม่ อี �ำ นาจการตัดสินใจผังเมือง การจำ�แนกบทบาท อำ�นาจ หน้าทีร่ ะหว่าง
คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ ให้ชดั เจนโดยมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ ทีม่ า
และองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ สี ดั ส่วนขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมเป็นกรรมการโดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยกรรมการแต่ละระดับควรมี
องค์ประกอบจากกลุ่มภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรชุมชน ในจำ�นวนที่เท่ากันและ
ในแต่ละกลุ่มควรมีจำ�นวนกรรมการที่มาจากทั้งด้านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพรวมทั้งพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนกลางไปยังหน่วยงาน
และกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นด้วย
การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ เ นื่ อ งด้ ว ยกิ จ กรรม
บางประเภทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการให้สัมปทาน อาชญาบัตร
และประทานบัตร ยังไม่อยู่ในการพิจารณาบรรจุไว้ในการจัดทำ�ข้อกำ�หนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จึงเป็นช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น เหมืองแร่ การสำ�รวจปิโตรเลียม ซึ่งไม่มีมาตรการ
ในข้อกำ�หนดผังเมือง เนือ่ งจากไม่ได้เป็นกิจการทีอ่ ยูใ่ นประเภทโรงงานซึง่ ใช้อา้ งอิงและกิจการดังกล่าวทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ ทั้งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรและชุมชน จึงทำ�ให้การควบคุม
การใช้ที่ดินไม่ครอบคลุมและไม่มีสาระที่นำ�ไปพิจารณาในการกำ�หนดมาตรการป้องกันผลกระทบและ
การพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข้อกำ�หนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มี
การขอสัมปทานดังกล่าวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ในเชิงพืน้ ที่ เพือ่ กำ�หนดทางเลือก
ในการกำ�หนดเขตพื้นที่การให้สัมปทาน ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกำ�หนด
พื้นที่เขตแหล่งแร่และการกำ�หนดพื้นที่ที่จะให้มีการสำ�รวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปิโตรเลียม ซึ่งจะมีผลต่อ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในด้านอืน่ จึงควรมีการกำ�หนดด้วยการมีสว่ นร่วมและมีการประเมินผลกระทบระดับ
ยุทธศาสตร์ก่อนประกาศเขต โดยให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ดำ�เนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ช่วงระหว่างการจัดทำ�ผังเมือง
• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แก้ไขพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำ�หนดการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำ�ผังเมือง
โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ และ
คำ�นึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น ในการรวบรวมความต้องการ แนวคิด
ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน
ทุกระดับ หมูบ่ า้ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และนำ�ความเห็นเข้าสูก่ ระบวนการตัดสินใจ รวมทัง้
เผยแพร่เหตุผลในการตัดสินใจนั้นต่อสาธารณะ
16

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์เรือ่ งการพิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำ �หนดให้การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็น
ผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้สามารถ
แสดงตนได้ว่ามีส่วนได้เสียจากการวางหรือจัดทำ�ผังเมืองรวมด้วย

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความ
เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยให้พจิ ารณาในความหมายอย่างกว้างรวมถึงผูท้ สี่ ามารถแสดงตนได้วา่ มีสว่ น
เกี่ ย วข้ อ งหรื อ อาจได้ รั บ ผลกระทบจากการวางหรื อ จั ด ทำ � ผั ง เมื อ งรวมในพื้ น ที่ แ ละคำ � นึ ง ถึ ง
การรวมตัวรวมกลุม่ ของประชาชน หรือองค์กร ซึง่ มีความประสงค์ทจี่ ะใช้สทิ ธิในการมีสว่ นร่วมกับรัฐ
เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำ�ร้อง

ของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำ�หนดไว้ โดยต้องกำ�หนดให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีโอกาส
โต้แย้งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ์

ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ข้อเสนอระยะสั้น
(1) เมื่ อ ผั ง เมื อ งผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมาแล้ ว และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
ให้ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตการดำ�เนินโครงการหรือกิจการต่างๆ นำ�สาระ
ผังเมืองรวมไปดำ�เนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมตั อิ นุญาต โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
มีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(2) ให้ เ จ้ า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช้ อำ � นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 15(3) เพื่อกำ�หนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำ�เนิน
กิจการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำ�หนดร่างกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกำ�ลังจัดทำ� โดยหากเจ้าพนักงานการผังเห็นว่า
จะมีกิจการหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับร่างผังเมืองในสาระสำ�คัญเกิดขึ้นในระหว่างที่ผังเมือง
ยังไม่ประกาศบังคับใช้ เจ้าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช้อำ�นาจตาม มาตรา 15(3) ในการกำ�หนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
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ข้อเสนอระยะยาว
(1)		 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำ�หนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีทกี่ ารจัดทำ�ผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ให้หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�สาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคำ�สัง่ ทางปกครองใดๆ
(2)		 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์ในการใช้อำ�นาจตามมาตรา 15(3) โดยให้คำ�นึง
ถึงนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ
ของสังคมให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
หลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อำ�นาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 โดยออกระเบียบเพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อ
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำ�คัญตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่เจ้าของ
ผู้ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ หรือผังเมืองหมดอายุ
ข้อเสนอระยะสั้น
(1)		 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำ�เนินการเพื่อให้มี
การออกพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินที่จะทำ�การสำ�รวจเพื่อการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม ก่อน
การจัดทำ�ผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองดังกล่าว
ให้ เจ้ า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช้ อำ � นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง มาตรา 15(3) เช่นเดียวกับข้อเสนอระยะสั้น (2) ในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
จนกว่าจะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่
(2)		 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นโดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไปก่อนในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
ข้อเสนอระยะยาว
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้มากขึ้น เช่น 10 ปี เป็นต้น และให้มีการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ผังเมืองโดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับฟังความเห็นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
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อย่างทั่วถึงและให้กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช้บังคับได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศ
ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่

สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

• จัดทำ�คู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำ�หรับประชาชนที่จะทำ�ความเข้าใจในผังและ

การมีส่วนร่วม
• ขยายผลนำ�คู่มือผังเมืองมามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำ�ผังตำ�บล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยง
ผังตำ�บล มาสูผ่ งั ชุมชนทีเ่ ป็นการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการจัดทำ�ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ และ
การนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ�ธรรมนูญชุมชน
• จัดทำ�คู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและใช้ประโยชน์จากผังเมือง
• ปรับปรุงมาตรฐานการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำ�ข้อกำ�หนดให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการ
• ปรับปรุงข้อกำ�หนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมการให้สัมปทาน อาชญาบัตรและ
ประทานบัตร
• ออกหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำ�หนดให้การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย
• เมื่ อ ผั ง เมื อ งผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมาแล้ ว และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้
ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรี
มีมติเพือ่ สัง่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการอนุมตั อิ นุญาตการดำ�เนินโครงการหรือกิจการต่างๆ
นำ�สาระผังเมืองรวมไปดำ�เนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมตั อิ นุญาต โดยให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองมีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
• แก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำ�หนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีทกี่ ารจัดทำ�ผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง นำ�สาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคำ�สั่งทางปกครองใดๆ
• ออกหลักเกณฑ์ในการใช้อำ�นาจตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอำ �นาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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• แก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ผงั เมืองรวม

ให้มากขึ้น
• กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อให้เปิดเผย
ข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
• ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอำ�นาจการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น
และชุมชน
• แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำ�หนดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางและจัดทำ�ผังเมือง โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการและคำ�นึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น
• ดำ�เนินการเพื่อให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินที่จะทำ�การสำ�รวจเพื่อการวางและ
จัดทำ�ผังเมืองรวม ก่อนการจัดทำ�ผังเมืองรวมในทุกพื้นที่
• กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง
• กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน
นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำ�หนดไว้
• คณะกรรมการผังเมืองใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
โดยออกระเบียบเพือ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีเ่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ จะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำ�นาจตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง มาตรา 15(3)

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากำ�ลัง ในการพิจารณาให้ความเห็นหรือจัดทำ�ร่างกฎหมาย

หน่วยงานทีก่ �ำ หนดนโยบายเชิงพืน้ ที่ เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำ�การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์และประสานกับหน่วยงานทีจ่ ดั ทำ�แผนแม่บทพัฒนา
พืน้ ทีด่ า้ นต่างๆ ทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
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• ให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ�คู่มือการทำ�ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชนและการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการส่งเสริม
ความเข้าใจต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำ�เนินงานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการนำ�ผังไปใช้ประโยชน์

• ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม
เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังในทุกขัน้ ตอน โดยมีการจัดทำ�แนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบตั แิ ละการประเมินผลการ
ดำ�เนินงานเป็นระยะ

• สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องนำ�องค์ความรูแ้ ละข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาชิน้ นีไ้ ปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั จิ ริง
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