
ผลกระทบจากการตรารางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
 

 ผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 

 (๑) กรณีผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนท่ี ประกอบดวยผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค 

และผังนโยบายระดับจังหวัด เมือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวหนวยงานของรัฐตองถือปฏิบัติตามผังดังกลาว 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดการบูรณาการและสอดคลองกันในทุกดานอยางเปนระบบ รวมท้ังเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 (๒) กรณีผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน ประกอบดวยผงัเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ เม่ือประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษาแลว ท้ังหนวยงานของรฐั เชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน 

เชน ผูประกอบกิจการ และประชาชน ทีอ่ยูในเขตทองทีที่มี่การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะใชประโยชนที่ดิน

ผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของ

ผังเมืองรวมนั้นมิได ยกเวนกรณีการใชประโยชนท่ีดินมากอนท่ีผังเมืองรวมจะใชบังคับในพ้ืนท่ีและจะใชประโยชน

ท่ีดินเชนนั้นตอไป หรือในทองที่ทีใ่ชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหาม

บุคคลใดใชประโยชนทีด่ินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากทีไ่ดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายดังกลาว 

 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลดังกลาว 

 ๑. ดานเศรษฐกิจ 

 เชิงบวก รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการปรับรูปแบบประเภทของผังใหครอบคลุมทุกระดับตั้งแต

ระดับประเทศจนถึงระดับทองถ่ิน ในรูปแบบของผังนโยบายจนถึงผังปฏิบัติการโดยกําหนดใหผังเมืองทุกประเภท

จะตองมีความสอดคลองกัน และตองสอดคลองกับแผนชาติ รวมทั้งกําหนดแนวทางใหหนวยงานของรัฐตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามผังที่ไดมีการจัดทําไว การกําหนดใหผังทุกประเภทไมมีระยะเวลาการใชบังคับ 

และกําหนดบทลงโทษทางอาญาและโทษทางปกครอง ทําใหการกําหนดนโยบาย แนวทาง ทิศทางการพัฒนา 

และการจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาพืน้ทีทั่้งในดานการใชทีด่ิน การตั้งถิ่นฐาน ระบบคมนาคมขนสง 

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความชัดเจนโดย

เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ จึงทําใหผูประกอบการเกิดความเชื่อมั่นและเปนการสรางแรงจูงใจเกิดการ

ดึงดูดใหมีการลงทุน โดยเฉพาะกับภาคเอกชนในเรื่องของการลงทุนดานอุตสาหกรรม ดานอสังหาริมทรัพย 

และการประกอบธุรกิจ สงผลใหรัฐสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น เกิดการสรางงาน เกิดการจางแรงงาน 

ซ่ึงจะชวยเพ่ิมระดับความเปนอยูและความม่ันคงในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนไดมากข้ึน 

 การวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเปนระบบและสอดคลองกันในทุกระดับของพืน้ที่ จะทําให

เกิดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดินมีความชัดเจน ซ่ึงจะเปนการชี้นําแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนการลดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน ลดความซ้ําซอนของการจัดทํา

แผนงานโครงการพัฒนาของทุกภาคสวน ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ในการลงทุน การกอสราง และงบประมาณในการแกไขปองกันและบรรเทาปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีในอนาคต 

เชน ปญหาการใชทีด่นิท่ีไมเหมาะสม ปญหาการจราจร ปญหาการขาดแคลนหรือความไมเพียงพอของการใหบริการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของภาครัฐ ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาคุณภาพชีวิต  



๒ 

 สําหรับกรณีของผังเมืองเฉพาะทีใ่ชเปนเครือ่งมือในการพัฒนาพืน้ทีเ่ฉพาะแหงนั้น มีองคประกอบ

ของผังท่ีไดกําหนดไวในสวนของแผนผังแสดงพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ ซึ่งทําใหมีผลตอการจัดการเมืองโดย

เมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความสวยงามและเปนเอกลักษณที่ชัดเจน ทําใหสงผลตอการพัฒนาเมือง

ในดานเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน กลาวคือ เม่ือเมืองนาอยูอาศัยมีแหลงทองเที่ยวทีเ่ปนเอกลักษณ ก็เปนชองทางหนึง่

ท่ีจะสงเสริมใหเกิดแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี มีนักทองเท่ียวเขามาพักอาศัยหรือเขามาเยี่ยมชม ซ่ึงเม่ือปริมาณคน

เพ่ิมข้ึนก็มีผลทางดานเศรษฐกิจดีข้ึนดวยเชนกัน 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 ๑. หนวยงานของรัฐมีเครื่องมือในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพ่ือใชในการจัดการท่ีดินของประเทศ

ท่ัวประเทศท้ังในเขตเมืองและชนบทใหสามารถใชประโยชนไดเต็มศักยภาพและสอดคลองกับลักษณะของพ้ืนท่ี

ในแตละบริเวณ รวมท้ังภาพรวมในหลายบริเวณซึง่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชประโยชนท่ีดินไดอยางเหมาะสม

และทําใหสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางคุมคา 

 ๒. รัฐสามารถวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน การใหบริการภาครัฐ การสงเสริมการลงทุนอยางเปนระบบ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดานตางๆ ทําใหเกิดการลงทุนที่

คุมคาอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของพืน้ที่และไมซ้าํซอนกัน ซึ่งเปนการ

ประหยัดงบประมาณ 

 ๓. หนวยงานของรัฐสามารถใชผังเมืองเปนฐานในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง และงดเวนภาษี

ดังกลาวในกรณีท่ีกําหนดใหท่ีดินนั้นใชประโยชนเพ่ือสาธารณะ และรัฐสามารถจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนจากเดิมใน

รูปแบบตางๆ ไมวาภาษี คาธรรมเนียมจากการใชท่ีดินและรายไดอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เกิดความยุติธรรมในการ

จัดเก็บท่ีมีผลเกิดจากการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังลดการกักตุนท่ีดินดวย 

 ๔. รัฐมีแผนในการบูรณาการการใชประโยชนที่ดินของหนวยงานของรัฐอื่นๆ เกิดแผนปฏิบัติงานใน

แนวทางเดียวกันที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศจากภาพรวมลงไปสูการปฏิบัติในระดับทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังลดการสิ้นเปลืองงบประมาณท่ีไมจําเปน 

 ๕. ภาคเอกชน มีกรอบในการลงทุนและแผนพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ทําใหผูประกอบการเกิดความเชื่อม่ัน

ในการลงทุน เนื่องจากการมีนโยบายภาครัฐและแผนผังการพัฒนาดานตางๆ ที่ชัดเจน ทําใหผูประกอบการ

มีการวางแผนการลงทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวทีเ่หมาะสมและถูกตอง ซึง่จะเปนการเสริมสรางสมรรถนะ

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 เชิงลบ เนื่องจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหมีการวางและจัดทําผังทุกระดับเพ่ือเปนกรอบ

ชี้นําการพัฒนาท้ังในเรื่องการใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคมขนสง การใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ดังนั้นการดําเนินกิจการใดๆ หรือการลงทุนประกอบธุรกิจทั้งของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป อาจจะ

ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการทําใหตองดําเนินการภายใตกรอบของผังเมืองทีไ่ดมีการวางและจัดทําไว 

ซ่ึงไมสามารถดําเนินการไดอยางอิสระทําใหตองมีการปรับตัวหรือปรับแผนการพัฒนาในการจัดทําโครงการตาง ๆ 

เพื่อใหสอดคลองกับผังเมืองและตองใชงบประมาณในการลงทุนมากขึ้น เชน การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม   

ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีราคาท่ีดินต่ําอาจไมสามารถดําเนินการได 

 



๓ 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 ประชาชนถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการในดานเคหสถาน การเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู 

เสรภีาพในการประกอบอาชพี ในการท่ีจะตองมีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับตางๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

เชน มีการกําหนดท่ีดินของประชาชนเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

โดยกําหนดไวเปนทีโ่ลงเพื่อการพักน้ํา หรือใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องการใชประโยชนที่ดินทําใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน

ตองสูญเสียโอกาสในการใชท่ีดินตามความตองการของตนในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 

 ๒. ดานสังคม 

 เชิงบวก การกําหนดใหมีการวางผังและมีการใชบังคับในพื้นทีทุ่กระดับ โดยทุกระดับตองมีความ

สอดคลองกัน และทุกหนวยงานตองดําเนินการใหเปนไปตามผังท่ีกําหนดไว ทําใหการกําหนดนโยบาย แนวทาง  

ทิศทางการพัฒนา และการจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งในดานการใชที่ดิน การตั้งถ่ินฐาน  

ระบบคมนาคมขนสง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีความชัดเจนโดยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบซึ่งจะชวยลดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดินและ

การดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน การคมนาคมขนสงมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 

มีการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางสมบูรณ และดํารงรักษาวิถีชีวิตของชุมชน 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขอนามัยทีด่ี มีสภาพแวดลอมทีด่ี มีความ

สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงและยั่งยืนในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกจากนี้การที่

รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนีไ้ดเนนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 

ในทุกระดับของการวางและจัดทําผัง ทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมและการแสดงออกของทุกภาคสวนดวย 

รวมทัง้ผังเมืองเปนเครื่องมือในการวางแผนจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท      

ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่รัฐจัดใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนในพืน้ที ่อันกอใหเกิดความสะดวกสบายในการอยูอาศัย การประกอบอาชีพ มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีภายใตสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชุมชน 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 ๑. รัฐมีผังเมืองในแตละระดับเปนเครื่องมือในการวางแผนในการจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินใน

เมืองและชนบทซ่ึงทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตดานตางๆ 

 ๒. รัฐมีเครื่องมือในการพัฒนา หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง 

บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท ตามนโยบายการพัฒนาพืน้ทีที่ส่ําคัญ เชน การพัฒนาเมืองใหม การพัฒนาเมือง

หรือฟนฟูพ้ืนที่เมือง การอนุรักษพืน้ทีโ่บราณสถานและยานเมืองเกา ดวยการกําหนดองคประกอบของผังเมือง

เฉพาะในรางมาตรา ๔๐ ในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพืน้ที่อนุรักษ รวมถึงอัตราสวนพืน้ที่อาคาร

รวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ีแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอ

พ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใชเปนที่ตั้งอาคาร อัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่ใชเปนท่ีตั้ง

อาคารตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานทีอื่่นๆ ทําใหเมืองมีการ



๔ 

จัดการดานพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษที่ดี รวมทั้งมีการจัดการดานความหนาแนนในการใชประโยชนที่ดิน

และมีระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่ที่สําคัญ ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหเมืองมีพื้นที่

นันทนาการและสงเสริมในเรื่องคุณภาพชีวิตท่ีดี ทําใหเมืองมีความนาอยูมากยิ่งข้ึน 

 ๓. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่รัฐจัดใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงทําใหเกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 

 ๔. ประชาชนมีสวนรวมในการวางและจัดทําผัง มีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพือ่ใหเกิด

การกําหนดหลักเกณฑการอยูรวมกันของชุมชนในพืน้ที่ ซึง่ตรงกับความตองการทีแ่ทจริงของประชาชนโดยนํา

นโยบายภาครัฐมาประกอบการพิจารณาเพือ่ใหสอดคลองกันและนําไปสูการวางและจัดทําผังเมืองที่ไดรับการ

ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 ๕. การควบคุมความหนาแนนของประชากรและระดับของกิจกรรมบนพืน้ที ่มีจุดมุงหมายเพือ่ปองกัน

และแกไขปญหาจากสภาพความแออัด และเพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ดานการผังเมือง มีการ

กําหนดมาตรฐาน มาตรการ กฎเกณฑตางๆ นํามาใชในการควบคุมการใชประโยชนทีด่ิน เชน อัตราสวนพื้นที่

อาคารรวมตอพ้ืนท่ีดิน (FAR) อัตราสวนของพื้นทีว่างตอพืน้ทีอ่าคารรวม (OSR) ทีว่างโดยรอบอาคาร ขนาด

แปลงท่ีดิน เปนตน 

 ๖. ประชาชนจะไดเมืองที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย และเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม รวมทั้งมีการสรางระบบการกระจายความเปนธรรมในการใชประโยชนท่ีดิน 

 เชิงลบ รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้กําหนดใหตองมีการวางและจัดทําผังทุกระดับ โดยผัง

ทุกระดับนั้นตองสอดคลองกัน และหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป ตองปฏิบัติตามภายใตกรอบของ

กฎหมายผังเมือง การผังเมืองจึงเปนเรื่องสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการ 

ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงตองมีการเรียนรูและเขาใจเรื่องการผังเมือง และเขามามีสวนรวม

ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในกระบวนการวางและจัดทําผังมากข้ึน 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 ๑. เปนการเพิ่มภาระของหนวยงานของรัฐที่ตองใหความรูความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ

การผังเมืองท่ีจะสงผลกระทบกับประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ ลดความขัดแยงการใชพ้ืนท่ี และทําให

การวางและจัดทําผังนั้นสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 ๒. ประชาชนจะตองมีภาระในการแสวงหาความรู ตองมีความตื่นตัวใหความสนใจและสละเวลาในการ

แสดงขอคิดเห็นในการวางและจัดทําผังมากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนการรักษาสิทธิการใชประโยชนในทรัพยสินของตนใน

ฐานะผูมีสวนไดเสีย 

 

 ๓. ดานการปกครองและบริหารราชการ 

 เชิงบวก รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... บัญญัติใหตองมีการจัดทําผังนโยบายการใช

ประโยชนพ้ืนท่ี คือ การกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพ้ืนท่ีเพ่ือให

หนวยงานของรัฐดําเนินการ ซึง่ไดแก ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับ

จังหวัด พรอมท้ังมีการจัดทําผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน คือ การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช



๕ 

ประโยชนทีด่ินในพืน้ทีห่นึ่งพื้นทีใ่ดเพือ่การพัฒนาและดํารงรักษาเมือง บริเวณทีเ่กีย่วของ และชนบท ซ่ึงไดแก 

ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ มีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศ ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

แลวมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน 

เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือใหการวางและจัดทําผังเมืองสอดคลอง

กันตั้งแตผังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชุมชน 

 การกําหนดใหมีผังนโยบายการใชประโยชนพืน้ที่ทัง้ในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด

ถือไดวาเปนเรื่องใหมที่เกิดขึ้นเนื่องจากในอดีตที่ผานมามิไดมีการบรรจุนโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองไวอยาง

ชัดเจนในนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงตามรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ไดมีการกําหนดเรื่อง ผังนโยบายการ

ใชประโยชนพ้ืนที่ในระดับตาง ๆ ไว เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่ เพือ่ใหหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการและเปนกรอบในการจดัทําผงักําหนดการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงเปนผังในระดับปฏิบัติ โดยตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลไดเปนอยางดีและสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะตองมีการทบทวนผังนโยบายการ

ใชประโยชนพ้ืนท่ีทุกหาปหรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหารประเทศ 

หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะดําเนินการทบทวนผังกอนระยะเวลาหาปก็ได    

ซึง่จะทําใหเกิดความยืดหยุนโดยสามารถนําผังไปใชไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐ และสงผลใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ท้ังระบบ ทําใหงายตอการบริหารการปกครองเปนการลดความขัดแยงระหวางหนวยงานดวยกันเองและกับภาค

ประชาชน 

 รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ไดกระจายอํานาจการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังไดเองโดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ซ่ึงการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนการ

ดําเนินการจากระดับชนบทขึ้นสูระดับประเทศ กลาวคือ ผังเกิดจากความคิดและความตองการของประชาชน

ในพื้นที่เปนสําคัญ โดยผานการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ที่ และผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และผานความเห็นจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมซึง่จะเปนผูใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ มีการคานอํานาจในการบริหารระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะกรรมการผังเมือง เพื่อใหผังทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นไดวางและจัดทําเปนผังที่มีความเหมาะสม

และเปนประโยชนตอพื้นที่และประชาชนสวนรวม และเมือ่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการวางและ

จัดทําผังแลวเสร็จจากเดิมที่ประกาศใชบังคับเปนกฎกระทรวงซึ่งมีขัน้ตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ        

มากเปลีย่นเปนการออกขอบัญญัติทองถิน่ซึ่งเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการโดยทําใหเกิด

ความรวดเร็วในการออกกฎหมายใชบังคับ 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 เม่ือผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนท่ีในระดับตางๆ ประกอบดวยผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย

ระดบัภาค และผงันโยบายระดบัจงัหวดั ประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาแลว หนวยงานของรัฐตองถือปฏิบัติ

ตามผังดังกลาวโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาที่ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐดวย ซึง่จะทําใหการควบคุม



๖ 

และการพัฒนาพื้นที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับกรณีผังเมืองรวมเมื่อไดมีการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเพื่อกําหนดการใชประโยชนที่ดินในพื้นที ่ 

โดยมีการเสนอผังเมืองรวมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยออกเปนขอบัญญัติทองถิน่ 

ซึ่งจะทําใหเกิดความรวดเร็วในการออกกฎหมาย รวมทั้งเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนในเขตผังเมืองรวม และหนวยงานของรัฐเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงาน

รวมกันเพ่ือใหการวางและจัดทําผังเมืองสอดคลองกันตั้งแตผังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง 

และระดับชุมชน 

 เชิงลบ ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตองมีการทํางานรวมกัน บูรณาการ

ขอมูลรวมกันมากขึน้ และจะถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบางเรือ่ง โดยเฉพาะการใชประโยชนที่ดิน การจัดทํา

แผนงานโครงการพัฒนาตาง ๆ ตองดําเนินการภายใตกรอบผังเมืองที่ไดกําหนดไวตั้งแตระดับประเทศจนถึง

ระดับทองถิน่ และการบัญญัติใหผังเมืองมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตอง

ดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน หากผังดังกลาวมีการวางหรือกําหนดอยางไมรอบคอบและเหมาะสม

หรือขาดการบูรณาการขอมูลที่ครบถวนและไมสอดคลองกับหนวยงานอื่น ๆ อาจเกิดขอขัดแยงในการใชบังคับ

หรือการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง นอกจากนีก้ารทีร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... กําหนดใหตองมีการวาง

และจัดทําผังในทุกระดับ โดยเฉพาะผังเมืองรวมท่ีใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการวางและจัดทําผัง 

ซึง่เปนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิน่อาจตองมีการ

เตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจดังกลาวซึ่งจะผูกพันถึงการจัดตัง้หนวยงานและจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม 

รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินการ 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 หนวยงานของรัฐตองมีภาระในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการวางและจัดทําผัง

ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิน่ ซึ่งผังนโยบายการใชประโยชนพืน้ทีมี่ผลบังคับให

หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตาม 

 

 ๔. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 เชิงบวก รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้จะเปนการวางผังครบกระบวนการตั้งแตระดับ

นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ไดแก ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด 

ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ทําใหการวางแผนดานกายภาพโดยเฉพาะในเรื่องการใชทีด่ิน การตัง้ถ่ินฐาน 

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการวางแผนอยางเปนระบบเชือ่มโยงและสอดคลองกัน 

ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสมดุลกับสภาพพ้ืนท่ี ลดความขัดแยงในการใชทรัพยากร ซ่ึงจะชวยอนุรักษ

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยนื 

 

 

 

 



๗ 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 ๑. รัฐมีเครื ่องมือดานกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ทั้งในระดับนโยบายในพื้นที่ 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวมไปถึงในพ้ืนท่ีระดับชุมชน โดยใชมาตรการดานผังเมืองในการจัดทํา

กฎหมายลูกบทเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้นทีที่่ตองการมุงเนนเรื่องการอนุรักษ เชน เขตปาสงวน

แหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนท่ีรับน้ํา และกักเก็บน้ํา 

 ๒. รฐัมีเครือ่งมือและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดอยางเหมาะสม 

โดยการกําหนดมาตรการทางผังเมืองในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ดวยองคประกอบผังเมืองเฉพาะ     

ในรางมาตรา ๔๐ ซึง่มีการเพิม่เติมในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพืน้ที่อนุรักษ จึงทําใหมีผลตอการ

เกิดประสิทธิภาพในการดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน หรือคุณคาในทางศิลปกรรม 

สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ภูมิประเทศ 

ท่ีงดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ มากยิ่งข้ึนกวาเดิม 

 ๓. รัฐมีมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการพื้นทีอ่นุรักษ

ไดอยางเหมาะสม และสามารถกําหนดมาตรการทางผังเมืองในดานตางๆ ในการควบคุมการใชประโยชนทีด่ิน 

อาทิเชน การกําหนดระยะถอยรน การกําหนดพ้ืนท่ีเวนวางจากพ้ืนท่ีอนุรักษ เปนตน ซึ่งมาตรการเหลานีจ้ะชวย

ปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีอนุรักษไดเปนอยางดี 

 เชิงลบ การประกอบกิจการหรือดําเนินการใด ๆ ในพืน้ทีที่เ่กีย่วของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไมสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ โดยตองปฏิบัติตามกรอบของผังเมืองที่ไดมีการวางและ

จัดทําไว 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 ประชาชนที่เปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายในพืน้ที่อนุรักษ เชน พื้นที่ปาไม 

พื้นที่ในเขตโบราณสถาน ไมสามารถใชประโยชนในพื้นทีไ่ดอยางอิสระซึ่งตองปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่

กําหนดใหดําเนินการอยางจํากัดเทานั้น 

 

 ๕. ดานความม่ันคง 

 เชิงบวก ในรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ มีการกําหนดใหมีผังนโยบายการใชพืน้ทีแ่ละผัง

กําหนดการใชประโยชนทีด่ินซึ่งทําใหเกิดการวางแผนดานกายภาพ ดานการใชที่ดิน การตัง้ถิน่ฐาน การรักษา

ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีการวางแผนอยางเปนระบบและสอดคลองกัน ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสม 

เกิดความสมดุลกับสภาพพื้นที ่ซึง่เปนการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางยั่งยืน และมี

ความม่ันคงทางดานอาหาร น้ํา และพลังงาน เนือ่งจากสามารถรักษาพืน้ที่เกษตรกรรมทีส่มบูรณไมใหถูกรุกล้าํ

จากการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม เพือ่เปนแหลงผลิตอาหารเพือ่บริโภคภายในประเทศและการสงออก 

อนุรักษพื้นที่ปาไม ตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรชายฝง เพื่อความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และเตรียมความพรอมดานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

 

 



๘ 

 ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในดานเศรษฐกิจและความเปนอยูในชีวิตประจําวัน มีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อันเนือ่งมาจากการตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม มีการจัดการสิ่งแวดลอมและ

การบริหารจัดการน้ํา เพ่ือการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

 ๒. รัฐมีเครื ่องมือดานกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ทั้งในระดับนโยบายในพื้นที่

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวมไปถึงพ้ืนท่ีระดับชุมชน โดยใชมาตรการดานการผังเมืองในการจัดทํา

กฎหมายลูกบท เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพืน้ที่ทีต่องการมุงเนนเรือ่งการอนุรักษ เชน เขตปาสงวน

แหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

 เชิงลบ 

 ไมมี 

 ๖. ดานการใชบังคับ 

 เชิงบวก ตามรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนีก้ารจัดทําผังนโยบายระดับประเทศและผัง

นโยบายระดบัภาค กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติใหความเห็นชอบผัง ซึง่ประกาศใชบังคับ

โดยประกาศคณะกรรมการนโยบายการผงัเมืองแหงชาต ิสวนผงันโยบายระดับจังหวัด กําหนดใหคณะกรรมการผังเมือง

ใหความเห็นชอบผัง ซึ่งประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการผังเมือง โดยรูปแบบการประกาศใชบังคับ

ผังดังกลาวมีความยืดหยุน จึงสามารถจัดทําและดําเนินการแกไขไดทันกับนโยบายของรัฐบาล สภาพการณและ

สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากผังดังกลาวประกาศใชบังคับในรูปแบบของกฎหมายลูกบทแบบอืน่จะทําให

ไมเกิดสภาพคลองในการใชบังคับ ดังนั้น การออกเปนประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและ

ประกาศคณะกรรมการผังเมืองจึงมีความเหมาะสมกวา 

 กรณีการเปลีย่นรปูแบบการประกาศใชบงัคับผงัเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

จากกฎกระทรวงแกไขเปนประกาศใชบังคับโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถ่ิน แลวแตกรณี 

มีผลดีคือ เปนการลดระยะเวลาในการดาํเนนิงานซ่ึงสามารถจัดทําผังเมืองรวมและประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย

ไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการยกรางกฎหมายนั้นไมตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและการ

ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับกรณีผังเมืองเฉพาะมีการเพิ่มรูปแบบการบังคับใช

ทางกฎหมายโดยเดิมกําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงในรางพระราชบัญญัติการผังเมือง

ฉบับนี้ ไดเพิ่มเติมผังเมืองเฉพาะใหสามารถตราเปนทั้งพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี      

จึงทําใหมีชองทางในการบังคับใชมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีไมไดมีการเขาไปเก่ียวของกับการจัดการท่ีดิน 

และการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารในเขตผังเมืองเฉพาะ รวมทัง้มีการเพิม่เติมรายละเอียดขององคประกอบ

ของผงัเมืองเฉพาะในรางมาตรา ๔๐ ในสวนของแผนผังแสดงพืน้ทีส่ีเขียวและพืน้ทีอ่นุรักษ ตลอดทัง้อัตราสวน

พื้นทีอ่าคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั ้งอาคาร อัตราสวนพื้นทีอ่าคาร    

ปกคลุมดินตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคาร อัตราสวนพืน้ทีว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่ 

ใชเปนท่ีตั้งอาคารตอพ้ืนท่ีใชสอยรวมของอาคาร ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานทีอื่น่ ๆ ทําให

การบังคับใชสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันมากยิ่งข้ึน 



๙ 

 เม่ือผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนท่ีในระดับตาง ๆ ประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย

ระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาแลว หนวยงานของรัฐตองถือ

ปฏิบัติตามผังดังกลาว โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาทีใ่หคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐดวยซึ่งจะทําให

การควบคุมและการพัฒนาพืน้ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนีไ้ดมีการปรับและเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ 

หากมีการใชประโยชนที่ดินขัดกับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาและโทษปรับทาง

ปกครอง โดยมีการเพ่ิมอัตราโทษจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กลาวคือ เพ่ิมสวนท่ี ๑ บททัว่ไป 

โดยกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดซึง่เปนนิติบุคคล เพิม่สวนที ่๒ โทษปรับทางปกครอง โดยกําหนดใหเจาพนักงาน

ทองถิน่เปนผูมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองและกําหนดอัตราโทษสําหรับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามที่

จะตองรบัโทษทางปกครอง และสวนท่ี ๓ ปรับปรุงโทษทางอาญาโดยปรับปรุงอัตราโทษทางอาญาใหเหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติซึ ่งเปนฐานความผิดตามราง

พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ ซ่ึงจะเปนชองทางหนึ่งท่ีชวยใหการใชบังคับกฎหมายผังเมืองมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ลดการฝาฝนหรือการดําเนินการใดท่ีเปนการขัดแยงกับกฎหมายผังเมือง 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 เมื่อผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ประกาศใชบังคับ

ในราชกิจจานุเบกษาแลว ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนจะใชประโยชนที่ดินผิดไปจากทีไ่ดกําหนดไวในผังเมืองรวม

หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั ้นมิได ยกเวนกรณีการใช

ประโยชนที ่ดินมากอนที่ผังเมืองรวมจะใชบังคับในพื้นที่และจะใชประโยชนทีด่ินเชนนัน้ตอไป ซึ ่งการใช

ประโยชนทีด่ินขัดกับผังเมืองรวมนั้นมีโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองโดยมีการเพิม่อัตราโทษจาก

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กลาวคือ เพิ่มสวนที ่๑ บททัว่ไป โดยกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิด

ซึง่เปนนิติบุคคล เพิม่สวนที ่๒ โทษปรับทางปกครอง โดยกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอํานาจลงโทษ

ปรับทางปกครองและกําหนดอัตราโทษสําหรับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามที่จะตองรับโทษทางปกครอง 

และสวนที่ ๓ ปรับปรุงโทษทางอาญา โดยปรับปรุงอัตราโทษทางอาญาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติซึ่งเปนฐานความผิดตามรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ 

ซึง่ผลจากการใชบังคับทําใหรัฐมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินทั้งระบบตั้งแต

ระดับประเทศจนถึงระดับทองถ่ิน 

 เชิงลบ การประกาศใชบังคับผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบาย      

ระดับจังหวัด ในรูปแบบของประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ประกาศคณะกรรมการผังเมือง 

ซ่ึงจะทําใหผังมีความยืดหยุน แตก็อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผังไดงายตามนโยบายของคณะกรรมการแตละชุด 

หากไมมีเสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะผังในระดับจังหวัดอาจเกิดการเอ้ือประโยชนกับกลุมทุน หรือกลุมท่ี

มีผลประโยชน การเปลีย่นการใชบังคับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ จากกฎกระทรวง

เปนประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิน่ อาจเกิดปญหาในเรื ่องการตรวจสอบการใชอํานาจ    

ในการจัดทํากฎหมายลูกบทวาขัดกับกฎหมายอื่น ๆ หรือไม เพราะการจัดทําผังเมืองรวมโดยออกเปนประกาศ

กระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิน่ อาจไมไดรับฟงขอสังเกตจากหนวยงานตาง ๆ ที่มีการตั้งขอสังเกต 

ในกระบวนการยกรางกฎหมายดังกลาว และการตรวจสอบความขัดกันกับกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง 



๑๐ 

ในระดับการพิจารณาเห็นชอบมีเพียงคณะกรรมการระดับจังหวัดซึง่อาจเปนการเอือ้ประโยชนใหกับกลุมบุคคล 

หรือกลุ มทุนบางกลุ ม การแกไขผังเมืองจะทําไดโดยงายเนื ่องจากมีขั ้นตอนการพิจารณาตรวจสอบนอย             

และจะเกิดผลเสียหากขาดการพิจารณาที่รอบคอบตามหลักวิชาการผังเมือง ความเหมาะสมของพื้นที ่              

และความตองการของประชาชนสวนรวม 

 นอกจากนี้ในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดใหผังเมืองรวมสามารถประกาศใชบังคับไดสองรูปแบบ 

คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและขอบัญญัติทองถิ่น ทั้งนีขึ้้นอยูกับผูรับผิดชอบดําเนินการวางและจัดทําผัง 

หากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังจะประกาศใชบังคับโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย   

และหากกรณีองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนผูวางและจัดทําผังจะประกาศใชบังคับโดยขอบัญญัติทองถิ่น     

ซึง่เกิดความแตกตางกันในขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทําผัง อาจเกิดความสับสนในการใชบังคับ            

ทั้งที่เปนผังเมืองรวมแบบเดียวกัน และหากกรมโยธาธิการและผังเมืองไมเห็นดวยกับผังทีอ่งคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดวางและจัดทํา และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ดําเนินการปรับปรุงแกไขผัง อาจเกิดขอขัดแยง

ในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานได 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 การเพิ่มบทลงโทษจะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทัง้ดานชีวิต ดานการใชประโยชนทีด่ิน

มากข้ึน ซ่ึงอาจไมสามารถทําใหประชาชนเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามผังได 

 ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 

 (๑) รางพระราชบัญญัตินี้เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อปรับปรุงระบบ

การผงัเมืองของประเทศ โดยกําหนดรูปแบบการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับพรอมทัง้บริหารจัดการผังเมือง

ใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดลอม 

โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพืน้ทีแ่ละการใชประโยชนทีด่ินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 

ระดับเมือง และระดับชนบทตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนโดยมี

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเปนผูกําหนดนโยบายในภาพรวม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรเพือ่การพัฒนาประเทศ และมีคณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเปนผูกํากับ

ดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ซ่ึงจะมีผลทําใหเมืองหรือสวนของ

เมืองหรือชนบทไดรับการพัฒนาหรือทําใหดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลักษณะ ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การดํารงรักษา

หรือบูรณะไวซึง่สถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือ

โบราณคดีหรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ

ในขณะท่ีประชาชนจะไดรับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมท่ีถูกจัดใหทุกคนสามารถ

เขาถึงและใชประโยชนรวมกันไดอยางเทาเทียมกัน อันเปนการเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพืน้ทีไ่ปพรอมกับการ

เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับนานาประเทศ 

 (๒) เม่ือไดดําเนินการตามผังเมืองในรูปแบบตางๆ แลว ประชาชนจะไดรับการบริการสาธารณะท่ีรัฐจัด

ใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงทําใหเกิดความสะดวกสบาย

ในการดํารงชีวิต 


