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ปรับปรุง

ยกเลิก

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
โดยที่บทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการผังเมืองซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการทางกฎหมาย
เพียงพอที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองได จึงไดปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ทั้งฉบับ เพื่อปรับรูปแบบและวิธีการวางและจัดทําผังเมือง และการดําเนินการตามผังเมืองที่ไดมีการวางและ
จัดทําไวทั้งระบบโดยการกําหนดประเภทของผังเมืองออกเปนผังในระดับนโยบายซึ่งประกอบดวย ผังระดับประเทศ
ระดับภาค และระดับจังหวัด และผังในระดับปฏิบัติซึ่งประกอบดวยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการผัง เมืองในแตละระดับดังกลาว โดยกําหนดใหมีก ารกระจายอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองในพื้นที่ของตนพรอมทั้งดําเนินการใหเปนไป
ตามผังเมือง มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในการวางและ
จัดทําผัง ตลอดถึงการบริหารจัดการผังเมืองเพื่อใหรูปแบบ การดําเนินการ และการบริหารจัดการผังเมือง
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหการผังเมืองเปนกรอบนโยบายตั้งแต
ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และถายทอดลงไปตามลําดับจนถึงผังเมืองในระดับปฏิบตั โิ ดยสามารถ
ชี้นําการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางแทจริง
เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด
เพื่อแกไขปญหาหรือขอขัดของของกฎหมายวาดวยการผังเมืองที่ใชบังคับอยูในปจจุบันอันเปนปญหา
และอุปสรรคตอความคลองตัวในการบริหารจัดการผังเมืองที่ยังไมมีมาตรการทางดานกฎหมายอยางเพียงพอ
ที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไดทั้งในดานการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
และการพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งระบบ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง
และระดับชนบท โดยใชกลไกของรูปแบบของผังเมืองที่ไดมีการกําหนดกรอบนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ใน
การเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยการนําไปสู
การปฏิบัติในรูปแบบของผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งสงผลกระทบกับประชาชนโดยตรง อีกทั้งเปนการ
แกไขปญหาใหผังเมืองรวมเขาถึงประชาชนไดอยางแทจริงโดยกําหนดใหมีการกระจายอํานาจในการวางและ
จัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่ของตนตาม
หลัก แหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้ง การสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ซึ่งเปนการลดผลกระทบและปญหาอุปสรรคใน
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การดําเนินงานวางและจัดทําผังจากระดับชนบทไปสูระดับชาติ รวมตลอดถึงเปนการแกไขปญหาใหกฎหมายวา
ดวยการผังเมืองเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่หรือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับนานาประเทศ
๑.๒ ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ
(๑) มาตรา ๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมือง
ทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดย
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
(๒) เนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาดานกายภาพ เพื่อใหการวางและจัดทําผังเมืองพรอมทั้งการดําเนินการตามผังเมืองที่ไดมีการวางและ
จัดทําไวอยางเปนระบบนั้นมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐ จึงตองมีการวางและ
จัดทําผังในแตละระดับใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพิ่มมาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติตามผังเมืองใหมีความเขมงวดเพิ่มขึ้นเพื่อการดําเนินงานดานการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองใหเหมาะสมและทันตอสถานการณปจจุบัน
หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
จะถือเปนกรณีไมดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และประเทศ
จะยังไมมีกลไกที่ชัดเจนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและมีความสอดคลอง
กับสภาพการณ สังคม และสิ่งแวดลอม
๑.๓ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง
ไมมีทางเลือกอื่น
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร
(๑) กําหนดประเภทของผังเมืองใหครอบคลุมทั้งระบบโดยแบงเปน ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่
ประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อเปนกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒ นาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ และ
ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ เพื่อเปนกรอบแนวทางและ
แผนงานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวของและ
ชนบท โดยการวางและจัดทําผังเมืองทั้ง ๕ ประเภทจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับผังแตละระดับดังกลาว
(๒) กําหนดใหมีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินการดานผังเมืองของ
ประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และมีผลผูกพัน
หนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน
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(๓) กําหนดให ห นวยงานของรัฐตองดําเนินการตามอํา นาจหนา ที่เ พื่อ ใหเ ปน ไปตามผัง นโยบาย
ระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด
(๔) กําหนดใหมีคณะกรรมการ ๓ ระดับ ที่เปนผูกําหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เปน
ผูกํ า กับ ดู แลหนว ยงานภาครัฐ ใหป ฏิ บัติ ก ารเพื่อ ใหบ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค ข องการผั ง เมื องซึ่ ง ประกอบด ว ย
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ คณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
(๕) กําหนดใหผังเมืองแตละประเภทไมมีระยะเวลาการใชบังคับเพื่อใหเกิดความตอเนือ่ งในการใชบงั คับ
กรณีผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดใหมีการทบทวนผังทุกหาปหรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหาร
ประเทศหรือสภาวการณท างเศรษฐกิจ และสัง คมเปลี่ย นแปลงไปจะดํ าเนินการกอ นระยะเวลาดั ง กลา ว
ก็ได สําหรับกรณีผังเมืองรวมใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดทํารายงาน
การประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแต
กรณี แตไมเ กินหาปนับแตวันที่ผัง เมืองรวมใชบัง คับ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการ
ประเมินผลครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น
(๖) กําหนดรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในผังแตละระดับใน
ขั้นตอนการวางแผนจัดทําผัง ซึ่งกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กําหนดโดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับผลกระทบในผังแตละประเภท เพื่อใหการบังคับใชผังเมืองสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่
(๗) กําหนดรูปแบบการประกาศใชบังคับผังเมืองประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใชบังคับ
กฎหมายและเปนการลดขั้นตอนในการดําเนินงานจากเดิม ดังนี้
(ก) ผัง นโยบายระดับ ประเทศ และผัง นโยบายระดับ ภาค ประกาศใชบัง คับ โดยประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
(ข) ผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการผังเมือง
(ค) ผังเมืองรวม กรณีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับ
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย สําหรับกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับ
โดยขอบัญญัติทองถิ่น
(ง) ผังเมืองเฉพาะ ประกาศใชบังคับโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี
ซึ่งกรณีไมมีองคประกอบของขอกําหนดในเรื่องแนวทางและขนาดของที่อุปกรณ ประเภท ชนิด ขนาด จํานวน
และลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม การดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร และรายละเอียดระบุ
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประกาศใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกา
(๘) กําหนดหามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ
ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น และกําหนดหามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือ
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

๔
(๙) กําหนดยกเวนใหเจาของที่ดินที่ถกู จัดใหเปนที่อปุ กรณไดรับยกเวนไมเสียภาษีบํารุงทองที่ในสวนที่
ถูกจัด เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกเจาของที่ดินในการจัดที่ดินใหเปนที่อปุ กรณอันเปนประโยชนสาธารณะ
(๑๐) กําหนดโทษเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ บททั่วไป สวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง และสวนที่ ๓
โทษทางอาญา ดังนี้
(ก) สวนที่ ๑ บททั่วไป โดยกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดซึ่งเปนนิติบุคคล
(ข) สวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง โดยกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอํานาจลงโทษ
ปรับทางปกครอง และกําหนดอัตราโทษสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่จะตองรับโทษปรับทางปกครอง
(ค) สวนที่ ๓ โทษทางอาญา โดยกําหนดโทษทางอาญาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติซึ่งเปนฐานความผิดตามรางพระราชบัญญัตินี้
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด
เนื่องจากรางพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผัง เมืองเพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศซึ่งมีผลผูกพัน
หนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ข องตน และมีการ
กําหนดใหคณะกรรมการ ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ มีอํานาจหนาที่กําหนด
นโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการผังเมืองของประเทศ คณะกรรมการผังเมือง มีอํานาจหนาที่ใหความเห็นหรือ
คําปรึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ และคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดโดยกํากับดูแลผังเมืองใหเปนไปตามมาตรฐาน และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่น ประกอบกับในการจัดทําผังเมืองทุกประเภทจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของซึ่งทําใหการดําเนินการมีความเชื่อมโยงสอดคลอง สานสัมพันธ และบูรณาการกันยิ่งขึ้นจากระดับชาติ
จนถึงระดับชุมชน รวมถึงมีบทกําหนดโทษกรณีมีผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองทั้งโทษทางปกครองและโทษ
ทางอาญา ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหการบริหารจัดการผังเมืองมีมาตรการและสภาพบังคับครบวงจรทั้งระบบ
ที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมืองได สงผลใหประเทศเกิดการพัฒนาในดานตางๆ
และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
มีม าตรการทางกฎหมายและสภาพบัง คับ ในการบริห ารจั ดการผั ง เมื องทั้ง ระบบตามกลไกและ
กระบวนการที่กําหนดไวโดยการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึง
รวมทั้งสามารถชี้นําการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ

๕
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร
มีการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับตั้งแตระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และ
ระดับ ชุม ชน โดยเปนไปตามวัตถุป ระสงคของการผัง เมือง ดา นตา งๆ อัน ประกอบดว ยดา นสุข ลัก ษณะ
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน
สวัส ดิภาพของสัง คม การปองกันความขัดแยง ในการใชป ระโยชนที่ดิน เพื่อสง เสริม การเศรษฐกิจ สัง คม
และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรัก ษาหรือบูร ณะสถานที่และวัตถุที่มีป ระโยชนห รือคุณคาในทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ
ที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติและผังเมืองมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้น ที่
ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีตอรัฐ
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด
ไมมี
๒. ผูทําภารกิจ
๒.๑ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจนี้
เนื่องจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ จํากัดเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก เสรีภาพในการ
เดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา
๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รวมถึงมีการกําหนดโทษทางปกครองและโทษทางอาญากับผูฝาฝนและไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย การคุมครองประโยชนสาธารณะ การบริหาร
จัดการผังเมืองของภาครัฐ ความคลองตัวในการออกกฎหมาย และการใชบังคับกฎหมาย จึงเห็นวาไมสามารถ
ใหเอกชนเปนผูทําภารกิจนี้ได อีกทั้งการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยตรง
ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร
ตามรางพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเอกชนสามารถเขามามีสวนรวมและแสดงความคิ ดเห็นตอผูวาง
และจัดทําผังในการจัดทําผังเมืองในทุกระดับ ดังนี้
(๑) กรณีการวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ ประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ
ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด และผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย ผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ กําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด โดยคํานึงถึง
ผูที่จะไดรับผลกระทบในผังแตละประเภท

๖
(๒) กรณีผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
กําหนดใหเผยแพรใหประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและปดประกาศผังเมืองรวมเปนเวลาไมนอ ยกวา
เกาสิบวันนับแตวันปดประกาศเพื่อใหผูมสี วนไดเสียแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด
(๓) กรณีผังเมืองเฉพาะ กําหนดใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิ
กอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่น ใหเสนอความคิดเห็นตลอดจนความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได
แสดงไวโดยทําเปนหนังสือภายในสี่สิบหาวันนับแตวันปดประกาศ
๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนที่จะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้
รวมกับหนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด
รางพระราชบัญญัตินมี้ ีภารกิจที่ตองทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐ ดังนี้
(๑) องค ป ระกอบของคณะกรรมการนโยบายการผั ง เมื อ งแห ง ชาติ คณะกรรมการผั ง เมื อง
คณะกรรมการผัง เมืองจังหวัด และคณะกรรมการที่ป รึกษาผังเมือ งรวม มีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปน
กรรมการโดยตําแหนง และมีการประสานการดําเนินงานตามภารกิจเกี่ยวกับการผังเมืองรวมกันอยูแลว
(๒) กระบวนการวางและจัดทําผังในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดกําหนดใหมีการแจงอีกฝายทราบกอนการวางและจัดทําผังเพื่อนําความคิดเห็น
ของอีกฝายมาประกอบการพิจารณา
๒.๓ ภารกิจดังกลา วหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําจะไดประโยชนแ กประชาชนมากกวา
หรือไม
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองทุกประเภท สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอํานาจในการวางและจัดทําผังภายใตการตรวจสอบการถวงดุลของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และมาตรฐานของคณะกรรมการผังเมืองดังนี้
(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตพื้นที่ของตน
(๒) กรณีเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัดโดยรวม
เขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด องคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตพื้นที่มีอํานาจวางและจัดทําผังนั้น
(๓) ผังเมืองเฉพาะ
๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร
 หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่องการกําหนด
การใชประโยชนที่ดินและสิง่ ที่รองรับการใชประโยชนที่ดิน
่ งการจัดใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและ
 หนาที่ของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรือ
บังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ

๗






ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรในเรื่องที่ ๑ ดานความมั่นคง (การพัฒนาระบบการเตรียมพรอม
แหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม) ในเรื่องที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษและเมือง) ในเรื่องที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิง่ แวดลอม (จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ)
และในเรื่องที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในดานกฎหมาย (การดําเนินการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง
กับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) ทัง้ นี้ ตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

๓.๒ การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม
ไมอาจใชมาตรการทางบริห ารแตเ พียงอยางเดียวได เนื่องจากรางพระราชบัญ ญัตินี้มีบ ทบัญ ญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองใชมาตรการทางกฎหมายในการทําภารกิจ
ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร
๓.๓ ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจากมีความจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ทั้งฉบับ ใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการผังเมืองได อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบันโดยสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐตามมาตรา
๗๒ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่ง ไดบัญญัติใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให
เปนไปตามผัง เมืองอยางมีป ระสิทธิภาพ รวมตลอดทั้ง พัฒ นาเมืองใหมีความเจริญ โดยสอดคลองกับ ความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่
๓.๔ การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
(ก) การใชบังคับกฎหมาย
 ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับการผังเมืองตาม
รางพระราชบัญญัตินี้มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ทยอยใชบังคับเปนทองทีๆ่ ไป เนื่องจาก………………………………………………………………………………
ใชบังคับเพียงบางทองที่ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………

๘
(ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก…………………………………………………………
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด มีการกําหนดใหพระราชบัญญัตินี้
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เนื่องจาก
มีความจําเปนในการเตรียมความพรอมในการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทัง้
การจัดทํากฎหมายลําดับรองเพื่อรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติดังกลาว
 ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด ไมควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว
เนื่องจากรางพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายกลางที่ใชเปนกรอบในการดําเนินการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งผลในการบังคับใชไมไดเกิดขึ้นทันทีที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองไปดําเนินการวางและจัดทําผังตามที่กําหนดไวกอน
๓.๕ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิ่น
เนื่องจากเปนกฎหมายกลางที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรของรัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองตราเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อวางระเบียบบังคับบุคคลรวมทั้ง
องคกรและเจาหนาที่ของรัฐอันเปนการทั่วไป อีกทั้งกฎหมายตามหลักการที่เสนอเปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีศักดิฐ์ านะกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น การจะยกเลิกกฎหมายเดิมจึง
ไมอาจตราเปนกฎหมายอื่นได
๓.๖ ลักษณะการใชบังคับ
ควบคุม

กํากับ/ติดตาม

สงเสริม

ระบบผสม (ควบคุม กํากับ และสงเสริม)
เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว
เนื่องจากตามรางพระราชบัญญัตินี้ เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในการแบงภารกิจมิใหเกิดความซ้ําซอนในการวางและจัดทําผัง จึงกําหนดโดยใหมีการวางและจัดทําผังเมือง
ในระดับตางๆ สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด
ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง
บริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ใหมีหรือทําใหดียิ่ง ขึ้นซึ่ง สุขลัก ษณะ ความสะดวกสบาย ความเป นระเบียบ
ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การปองกัน
ความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือ
บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
หรือบํารุง รัก ษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม ภูมิป ระเทศที่ง ดงามหรือ มีคุณ คา ในทางธรรมชาติ
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการของบุคคล อีกทั้งผังเมืองในระดับ ตางๆ


๙
ไมมีก ารกําหนดระยะเวลาการใชบัง คับ แต ใชร ะบบประเมิน ผลผัง เมือ ง ดัง นั้น จึง ตอ งใชร ะบบควบคุม
สงเสริม และกํากับ มาเปนมาตรการใชบังคับเพื่อใหการดําเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมือง
๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาตหรือใชระบบอื่นที่มีผลเปนการควบคุม
ไมมี
๓.๗.๒ มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร คุมคาตอภาระที่
เกิดแกประชาชนอยางไร
ไมมี
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร
ไมมี
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาตหรือไม
ไมมี
๓.๗.๕ มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม หรือไม อยางไร
ไมมี
๓.๗.๖ มีการตออายุการอนุญาตหรือไม มีการตรวจสอบกอนการตออายุใบอนุญาตหรือไม
ไมมี
๓.๘ การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการหรือไม มีความจําเปนอยางไร
มีการใชระบบคณะกรรมการ
มีความจําเปนอยางไร
การดําเนินงานเกี่ยวกับการผังเมืองเปนเรื่องที่ตองการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณอยางสูงมาเปนผูดําเนินการ จึงจําเปนตองกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
คณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผัง เมืองจังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผั งเมืองรวม คณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการอุทธรณ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม หากมีความซ้ําซอน
จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
ไมมีอํานาจซ้ําซอนกัน
๓.๘.๓ องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํา รงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรีหรือ
หัวหนาสวนราชการหรือไม
รางพระราชบัญญัตินี้กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมือง
จังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการ
อุทธรณ ใหมีหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ สําหรับคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ

๑๐
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ผูดํารงตําแหนง ทางการเมืองซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง
ประกอบดวยนายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
เปนองคประกอบของคณะกรรมการดวย
เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ
เนื่องจากคณะกรรมการในแตละดานดังกลาวจําเปนตองเปนผูมคี วามรู ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ
ในแตละดานที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการผังเมือง โดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูมีประสบการณในภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของประกอบกัน อีกทั้งกระบวนการในการจัดทําผังเมืองในแตละประเภท
จําเปนตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณอยางสูงในดานตางๆ มารวมกัน
ดําเนินการ สําหรับกรณีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
กรรมการนั้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองที่จะมีผลกระทบตอการวางและ
จัดทําผังเมืองในแตละดาน จึงไดกําหนดเปนองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร
การใชดุลพินิจตามรางพระราชบัญญัตินี้มีเฉพาะในกรณีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชน
ที่ดินมากอนการใชบังคับผังเมืองรวมในพื้นที่นั้นและจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป แตถาคณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมือง
รวมในสาระสําคัญเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการ
ดังกลาวมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กําหนด
โทษทางอาญา
โทษทางปกครอง)

โทษทางปกครอง



ระบบผสม (โทษทางอาญาและ

๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
เนื่องจากรางพระราชบัญญัตินี้มีบทกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูฝาฝนไมปฏิบตั ติ ามผังเมืองทัง้ กรณี
ผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป ซึ่งโทษทางอาญามีลั กษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ คคลจึ ง มีผ ลเปนการปอ งปรามการกระทํ าความผิด เพราะการพัฒ นาเมือ งหากไมป ฏิ บัติตามจะมี
ผลกระทบตอเมืองระยะยาวทั้งดานสุขลักษณะ ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมในระยะยาว

๑๑
๓.๑๒ ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดที่มีความรายแรงอยางไร
รางพระราชบัญญัตินี้กําหนดโทษทางอาญาดังนี้
(๑) กรณีฝาฝนคําสัง่ ใหรื้อหรือยายอาคาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผูฝ าฝนยังไมปฏิบัติตามยังตองระวางโทษปรับอีก
วันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
๔. ความซ้าํ ซอนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม
ไมมี
๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทํานองเดียวกันที่มีอยู
ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนีเ้ ปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งฉบับ
ซึ่งเปนการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมที่มีอยูแลวเพื่อนํากฎหมายใหมมาใชบังคับ
๕. ผลกระทบและความคุมคา
๕.๑ ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
(๑) กรณีผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ ประกอบดวยผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค
และผังนโยบายระดับจังหวัด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวหนวยงานของรัฐตองถือปฏิบัติตามผังดังกลาว
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดการบูรณาการและสอดคลองกันในทุกดานอยางเปนระบบ รวมทั้งเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
(๒) กรณีผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ เมือ่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ทั้งหนวยงานของรัฐ เชน สวนราชการ รัฐวิส าหกิจ องคก รปกครองสวนทองถิ่น
และเอกชน เชน ผูประกอบกิจการ และประชาชน ที่อยูในเขตทองที่ที่มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะใช
ประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินของผังเมืองรวมนั้นมิได ยกเวนกรณีการใชประโยชนที่ดินมากอนที่ผังเมืองรวมจะใชบังคับในพื้นที่และจะใช
ประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป หรือในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบงั คับผังเมืองเฉพาะ
หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายดังกลาว
่ ะไดรบั ผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง
 ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือทีจ
หนวยงานของรัฐทุกหนวย
 ผูที่อยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย
ประชาชนทุกภาคสวนเมื่อมีการวางและจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ

๑๒
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดแกบุคคลดังกลาว
 ดานเศรษฐกิจ
เชิงบวก รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการปรับรูปแบบประเภทของผังใหครอบคลุมทุกระดับตัง้ แต
ระดับประเทศจนถึงระดับทองถิ่น ในรูปแบบของผังนโยบายจนถึงผังปฏิบตั กิ ารโดยกําหนดใหผงั เมืองทุกประเภท
จะตองมีความสอดคลองกัน และตองสอดคลองกับแผนชาติ รวมทั้งกําหนดแนวทางใหหนวยงานของรัฐตอง
ดําเนินการใหเ ปนไปตามผัง ที่ไดมีก ารจัดทําไว การกําหนดใหผัง ทุก ประเภทไมมีร ะยะเวลาการใชบัง คับ
และกําหนดบทลงโทษทางอาญาและโทษทางปกครอง ทําใหการกําหนดนโยบาย แนวทาง ทิศทางการพัฒนา
และการจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในดานการใชที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน ระบบคมนาคมขนสง
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความชัดเจนโดย
เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ จึงทําใหผูประกอบการเกิดความเชื่อมั่นและเปนการสรางแรงจูงใจเกิดการ
ดึงดูดใหมีการลงทุน โดยเฉพาะกับภาคเอกชนในเรื่องของการลงทุนดานอุตสาหกรรม ดานอสังหาริมทรัพย
และการประกอบธุร กิจ สง ผลใหรัฐสามารถจัดเก็บ รายไดเ พิ่ม ขึ้น เกิดการสรางงาน เกิดการจางแรงงาน
ซึ่งจะชวยเพิ่มระดับความเปนอยูและความมั่นคงในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนไดมากขึ้น
การวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเปนระบบและสอดคลองกันในทุกระดับของพื้นที่ จะทําให
เกิดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินมีความชัดเจน ซึ่งจะเปนการชี้นําแนวทางการพัฒนาพื้นที่
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนการลดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน ลดความซ้ําซอนของการจัดทํา
แผนงานโครงการพัฒ นาของทุก ภาคสวน ซึ่ง เปนการประหยัดงบประมาณทั้ง ของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการลงทุน การกอสราง และงบประมาณในการแกไขปองกันและบรรเทาปญหาที่จะเกิดขึ้นกับพืน้ ทีใ่ นอนาคต
เชน ปญหาการใชที่ดินที่ไมเหมาะสม ปญหาการจราจร ปญหาการขาดแคลนหรือความไมเพียงพอของการใหบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของภาครัฐ ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาคุณภาพชีวิต
สําหรับกรณีของผังเมืองเฉพาะที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแหงนั้น มีองคประกอบ
ของผังที่ไดกําหนดไวในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ ซึ่งทําใหมีผลตอการจัดการเมืองโดย
เมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความสวยงามและเปนเอกลักษณที่ชัดเจน ทําใหสงผลตอการพัฒนาเมือง
ในดานเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น กลาวคือ เมื่อเมืองนาอยูอาศัยมีแหลงทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณ ก็เปนชองทางหนึ่ง
ที่จะสงเสริมใหเกิดแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ มีนักทองเที่ยวเขามาพักอาศัยหรือเขามาเยี่ยมชม ซึ่งเมื่อปริมาณคน
เพิ่มขึ้นก็มีผลทางดานเศรษฐกิจดีขึ้นดวยเชนกัน
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
๑. หนวยงานของรัฐมีเครื่องมือในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเ พื่อใชในการจัดการที่ดินของ
ประเทศทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและชนบทใหสามารถใชประโยชนไดเต็มศักยภาพและสอดคลองกับลักษณะ
ของพื้นที่ในแตละบริเวณ รวมทั้งภาพรวมในหลายบริเวณซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินไดอยาง
เหมาะสมและทําใหสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางคุมคา
๒. รัฐสามารถวางแผนการใชประโยชนที่ดิน การใหบริการภาครัฐ การสงเสริมการลงทุนอยางเปน
ระบบ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดานตางๆ ทําใหเกิดการ

๑๓
ลงทุนที่คุม คาอยางมีป ระสิท ธิภาพ การดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และไมซ้ําซอนกัน
ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณ
๓. หนวยงานของรัฐสามารถใชผังเมืองเปนฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง และงดเวน
ภาษีดังกลาวในกรณีที่กําหนดใหที่ดินนั้นใชประโยชนเพื่อสาธารณะ และรัฐสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นจาก
เดิมในรูปแบบตางๆ ไมวาภาษี คาธรรมเนียมจากการใชที่ดินและรายไดอื่นๆ ที่เหมาะสม เกิดความยุติธรรมใน
การจัดเก็บที่มีผลเกิดจากการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งลดการกักตุนที่ดินดวย
๔. รัฐมีแผนในการบูรณาการการใชประโยชนที่ดินของหนวยงานของรัฐอื่นๆ เกิดแผนปฏิบัติงาน
ในแนวทางเดียวกันที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศจากภาพรวมลงไปสูการปฏิบัติในระดับทองถิ่นอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการสิ้นเปลืองงบประมาณที่ไมจําเปน
๕. ภาคเอกชน มีกรอบในการลงทุนและแผนพัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจน ทําใหผูประกอบการเกิดความ
เชื่อมั่น ในการลงทุน เนื่องจากการมีนโยบายภาครัฐ และแผนผัง การพัฒ นาดา นตา งๆ ที่ชัด เจน ทํา ให
ผูป ระกอบการมีการวางแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมและถูก ตอง ซึ่งจะเปนการ
เสริมสรางสมรรถนะในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เชิงลบ เนื่องจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหมีการวางและจัดทําผังทุกระดับเพื่อเปนกรอบ
ชี้นําการพัฒนาทั้งในเรื่องการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมขนสง การใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ดังนั้นการดําเนินกิจการใดๆ หรือการลงทุนประกอบธุรกิจทั้งของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป อาจจะ
ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการทําใหตองดําเนินการภายใตกรอบของผังเมืองที่ไดมีการวางและจัดทําไว
ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดอยางอิสระทําใหตองมีการปรับตัวหรือปรับแผนการพัฒนาในการจัดทําโครงการตาง ๆ
เพื่อใหสอดคลองกับผังเมืองและตองใชงบประมาณในการลงทุนมากขึ้น เชน การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใน
พื้นที่เกษตรกรรมที่มีราคาที่ดินต่ําอาจไมสามารถดําเนินการได
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
ประชาชนถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการในดานเคหสถาน การเดินทางและการเลือกถิน่ ทีอ่ ยู
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ในการที่จะตองมีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับตางๆ เพือ่ ประโยชนสาธารณะ
เชน มีการกําหนดที่ดินของประชาชนเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอม
โดยกําหนดไวเปนที่โลงเพื่อการพักน้ํา หรือใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับ นันทนาการ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องการใชประโยชนที่ ดินทําใหเ จาของหรือผูครอบครองที่ดิน
ตองสูญเสียโอกาสในการใชที่ดินตามความตองการของตนในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ดานสังคม
เชิงบวก การกําหนดใหมีการวางผังและมีการใชบังคับในพื้นที่ทุกระดับ โดยทุกระดับตองมีความ
สอดคลองกัน และทุกหนวยงานตองดําเนินการใหเปนไปตามผังที่กําหนดไว ทําใหการกําหนดนโยบาย แนวทาง
ทิศทางการพัฒนา และการจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งในดานการใชที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน
ระบบคมนาคมขนสง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มีความชัดเจนโดยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบซึ่งจะชวยลดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดินและ


๑๔
การดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน การคมนาคมขนสงมีการพัฒนาอยางเปนระบบ
มีการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางสมบูรณ และดํารงรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน
ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขอนามัยที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดี มีความ
สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ ดี และมีความมั่นคงและยั่ง ยืนในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ก ารที่
รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ไดเนนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน
ในทุกระดับของการวางและจัดทําผัง ทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมและการแสดงออกของทุกภาคสวนดวย
รวมทั้ง ผังเมืองเปนเครื่องมือในการวางแผนจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เ มืองและพื้นที่ชนบท
ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่รัฐจัดใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ อันกอใหเกิดความสะดวกสบายในการอยูอาศัย การประกอบอาชีพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีภายใตสภาพแวดลอมที่สวยงาม เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชุมชน
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
๑. รัฐมีผังเมืองในแตละระดับเปนเครื่องมือในการวางแผนในการจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน
ในเมืองและชนบทซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตดานตางๆ
๒. รัฐมีเครื่องมือในการพัฒนา หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง
บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที่สําคัญ เชน การพัฒนาเมืองใหม การพัฒนาเมือง
หรือฟนฟูพื้นที่เมือง การอนุรักษพื้นที่โบราณสถานและยานเมืองเกา ดวยการกําหนดองคประกอบของผังเมือ ง
เฉพาะในรางมาตรา ๔๐ ในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ รวมถึงอัตราสวนพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิ นตอ
พื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร อัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่ใชเ ปนที่ตั้ง
อาคารตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อื่นๆ ทําใหเมืองมีการ
จัดการดานพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษที่ดี รวมทั้งมีการจัดการดานความหนาแนนในการใชประโยชนที่ ดิน
และมีระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่ที่สําคัญ ซึ่งเป นการเพิ่มประสิทธิภาพใหเมืองมีพื้นที่
นันทนาการและสงเสริมในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหเมืองมีความนาอยูมากยิ่งขึ้น
๓. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่รัฐจัดใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต
๔. ประชาชนมีสวนรวมในการวางและจัดทําผัง มีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพื่อใหเกิด
การกําหนดหลักเกณฑการอยูรวมกันของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชนโดยนํา
นโยบายภาครัฐมาประกอบการพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกันและนําไปสูการวางและจัดทําผังเมืองที่ไดรับการ
ยอมรับจากทุกภาคสวน
๕. การควบคุมความหนาแนนของประชากรและระดับของกิจกรรมบนพื้นที่ มีจุดมุงหมายเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาจากสภาพความแออัด และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ดานการผังเมือง มีการ
กําหนดมาตรฐาน มาตรการ กฎเกณฑตางๆ นํามาใชในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน เชน อัตราสวนพื้นที่
อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) อัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR) ที่วางโดยรอบอาคาร ขนาด
แปลงที่ดิน เปนตน

๑๕
๖. ประชาชนจะไดเมืองที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย และเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม รวมทั้งมีการสรางระบบการกระจายความเปนธรรมในการใชประโยชนที่ดิน
เชิงลบ รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้กําหนดใหตองมีการวางและจัดทําผังทุกระดับ โดยผัง
ทุกระดับนั้นตองสอดคลองกัน และหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตองปฏิบัติตามภายใตกรอบของ
กฎหมายผังเมือง การผังเมืองจึงเปนเรื่องสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการ
ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงตองมีการเรียนรูและเขาใจเรื่องการผังเมือง และเขามามีสว นรวม
ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในกระบวนการวางและจัดทําผังมากขึ้น
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
๑. เปนการเพิ่ม ภาระของหนว ยงานของรัฐที่ตองใหความรูค วามเขาใจกับ ประชาชนในพื้น ที่
เกี่ยวกับการผังเมืองที่จะสงผลกระทบกับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความรวมมือ ลดความขัดแยงการใชพื้นที่
และทําใหการวางและจัดทําผังนั้นสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๒. ประชาชนจะตองมีภาระในการแสวงหาความรู ตองมีความตื่นตัวใหความสนใจและสละเวลาใน
การแสดงขอคิดเห็นในการวางและจัดทําผังมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนการรักษาสิทธิการใชประโยชนในทรัพยสินของ
ตนในฐานะผูมีสวนไดเสีย
ดานการปกครองและบริหารราชการ
เชิงบวก รางพระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือง พ.ศ. .... บัญ ญัติใหตองมีการจัดทําผัง นโยบายการใช
ประโยชนพื้นที่ คือ การกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อให
หนวยงานของรัฐดําเนินการ ซึ่งไดแก ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับ
จังหวัด พรอมทั้งมีการจัดทําผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน คือ การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และชนบท ซึ่ งไดแก
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ มีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศ ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
แลวมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาทีข่ องตน
เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหการวางและจัดทําผังเมืองสอดคลอง
กันตั้งแตผังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชุมชน
การกําหนดใหมีผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด
ถือไดวาเปนเรื่องใหมที่เกิดขึ้นเนื่องจากในอดีตที่ผานมามิไดมีการบรรจุนโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองไวอยาง
ชัดเจนในนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ไดมีการกําหนดเรื่อง ผังนโยบายการ
ใชประโยชนพื้นที่ในระดับตาง ๆ ไว เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่ เพื่อใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการและเปนกรอบในการจัดทําผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งเปนผังในระดับปฏิบัติ โดยตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลไดเปนอยางดีและสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะตองมีการทบทวนผังนโยบายการ
ใชประโยชนพื้นที่ทุกหาปหรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหารประเทศ
หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะดําเนินการทบทวนผังกอนระยะเวลาหาปก็ได


๑๖
ซึ่งจะทําใหเกิดความยืดหยุนโดยสามารถนําผังไปใชไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐ และสงผลใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งระบบ ทําใหงายตอการบริหารการปกครองเปนการลดความขัดแยงระหวางหนวยงานดวยกันเองและกับภาค
ประชาชน
รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ไดกระจายอํานาจการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังไดเองโดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ซึ่งการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปนการ
ดําเนินการจากระดับชนบทขึ้นสูระดับประเทศ กลาวคือ ผังเกิดจากความคิดและความตองการของประชาชน
ในพื้นที่เปนสําคัญ โดยผานการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และผานความเห็นจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมซึ่งจะเปนผูใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ มีการคานอํานาจในการบริหารระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะกรรมการผังเมือง เพื่อใหผังที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดวางและจัดทําเปนผังที่มีความเหมาะสม
และเปนประโยชนตอพื้นที่และประชาชนสวนรวม และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการวางและ
จัดทําผังแลวเสร็จจากเดิมที่ประกาศใชบังคับเปนกฎกระทรวงซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
มากเปลี่ยนเปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการโดยทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการออกกฎหมายใชบังคับ
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
เมื่อผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ในระดับตางๆ ประกอบดวยผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย
ระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาแลว หนวยงานของรัฐตองถือปฏิบัติ
ตามผังดังกลาวโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาทีใ่ หคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐดวย ซึ่งจะทําใหการควบคุม
และการพัฒนาพื้นที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับกรณีผังเมืองรวมเมื่อไดมีการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเพื่อกําหนดการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
โดยมีการเสนอผังเมืองรวมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น
ซึ่งจะทําใหเกิดความรวดเร็วในการออกกฎหมาย รวมทั้งเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในเขตผังเมืองรวม และหนวยงานของรัฐเกิดการบูร ณาการในการปฏิบัติง าน
รวมกันเพื่อใหการวางและจัดทําผังเมืองสอดคลองกันตั้งแตผังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง
และระดับชุมชน
เชิงลบ ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตองมีการทํางานรวมกัน บูรณาการ
ขอมูลรวมกันมากขึ้น และจะถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบางเรื่อง โดยเฉพาะการใชประโยชนที่ดิน การจัดทํา
แผนงานโครงการพัฒนาตาง ๆ ตองดําเนินการภายใตกรอบผังเมืองที่ไดกําหนดไวตั้งแตระดับประเทศจนถึง
ระดับทองถิ่น และการบัญญัติใหผังเมืองมีผลผูก พันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตอง
ดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน หากผังดังกลาวมีการวางหรือกําหนดอยางไมรอบคอบและเหมาะสม
หรือขาดการบูรณาการขอมูลที่ครบถวนและไมสอดคลองกับหนวยงานอื่น ๆ อาจเกิดขอขัดแยงในการใชบังคับ
หรือการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง นอกจากนี้การที่รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... กําหนดใหตองมีการวาง

๑๗
และจัดทําผังในทุกระดับ โดยเฉพาะผังเมืองรวมที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการวางและจัดทําผัง
ซึ่งเปนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตองมีการ
เตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจดังกลาวซึ่งจะผูกพันถึงการจัดตั้งหนวยงานและจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินการ
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
หนวยงานของรัฐตองมีภาระในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการวางและจัดทําผัง
ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น ซึ่งผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่มีผลบังคับให
หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตาม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เชิงบวก รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับ นี้จ ะเปนการวางผัง ครบกระบวนการตั้ง แตร ะดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ไดแก ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ทําใหการวางแผนดานกายภาพโดยเฉพาะในเรื่องการใชที่ดิ น การตั้งถิ่นฐาน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการวางแผนอยางเปนระบบเชื่อมโยงและสอดคลองกัน
ทําใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมและสมดุลกับสภาพพื้นที่ ลดความขัดแยงในการใชทรัพยากร ซึ่งจะชวยอนุรักษ
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอ ยางยั่งยืน
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
๑. รัฐมีเ ครื่องมือดานกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ทั้งในระดับนโยบายในพื้นที่
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวมไปถึงในพื้นที่ระดับชุมชน โดยใชมาตรการดานผังเมืองในการจัดทํา
กฎหมายลูกบทเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่ตองการมุงเนนเรื่องการอนุรักษ เชน เขตปาสงวน
แหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่รับน้ํา และกักเก็บน้ํา
๒. รัฐมีเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดอยางเหมาะสม
โดยการกําหนดมาตรการทางผังเมืองในการควบคุมการใชป ระโยชนที่ดิน ดวยองคประกอบผังเมืองเฉพาะ
ในรางมาตรา ๔๐ ซึ่งมีการเพิ่มเติมในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ จึงทําใหมีผลตอการ
เกิดประสิท ธิภาพในการดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคา ในทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ
ที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ มากยิ่งขึ้นกวาเดิม
๓. รัฐมีมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ
ไดอยางเหมาะสม และสามารถกําหนดมาตรการทางผังเมืองในดานตางๆ ในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
อาทิเชน การกําหนดระยะถอยรน การกําหนดพื้นที่เวนวางจากพื้นที่อนุรักษ เปนตน ซึ่งมาตรการเหลานี้จะชวย
ปองกันการบุกรุกพื้นที่อนุรักษไดเปนอยางดี
เชิงลบ การประกอบกิจการหรือดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไมสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ โดยตองปฏิบัติตามกรอบของผังเมืองที่ไดมีการวางและ
จัดทําไว


๑๘
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
ประชาชนที่เปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายในพื้นที่อนุรักษ เชน พืน้ ทีป่ า ไม
พื้นที่ในเขตโบราณสถาน ไมสามารถใชประโยชนในพื้นที่ไดอยางอิสระซึ่งตองปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่
กําหนดใหดําเนินการอยางจํากัดเทานั้น
ดานความมั่นคง
เชิงบวก ในรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ มีการกําหนดใหมีผังนโยบายการใชพื้นที่และผัง
กําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งทําใหเกิดการวางแผนดานกายภาพ ดานการใชที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน การรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีการวางแผนอยางเปนระบบและสอดคลองกัน ซึ่งทําใหเกิดการพั ฒนาที่เหมาะสม
เกิดความสมดุลกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเปนการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางยั่ง ยืน และมี
ความมั่นคงทางดานอาหาร น้ํา และพลังงาน เนื่องจากสามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่สมบูรณไมใหถูกรุกล้ํา
จากการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม เพื่อเปนแหลงผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในประเทศและการสงออก
อนุรัก ษพื้นที่ปาไม ตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรชายฝง เพื่อความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเตรียมความพรอมดานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
ผูที่ไดรับผลกระทบเชิงบวก
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทงั้ ในดานเศรษฐกิจและความเปนอยูในชีวิตประจําวัน มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่เหมาะสม มีการจัดการสิ่งแวดลอมและ
การบริหารจัดการน้ํา เพื่อการปองกันและบรรเทาอุทกภัย
๒. รัฐมีเ ครื่องมือดานกฎหมายในการควบคุมการใช ประโยชนที่ดิน ทั้งในระดับนโยบายในพื้นที่
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวมไปถึงพื้นที่ระดับชุมชน โดยใชมาตรการดานการผังเมืองในการจัดทํา
กฎหมายลูกบท เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่ตองการมุงเนนเรื่องการอนุรักษ เชน เขตปาสงวน
แหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
เชิงลบ
ไมมี


ดานการใชบังคับ
เชิงบวก ตามรางพระราชบัญ ญัติการผังเมืองฉบับนี้ก ารจัดทําผัง นโยบายระดับประเทศและผัง
นโยบายระดับภาค กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติใหความเห็นชอบผัง ซึ่งประกาศใชบังคับ
โดยประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ สวนผังนโยบายระดับจังหวัด กําหนดใหคณะกรรมการผังเมือง
ใหความเห็นชอบผัง ซึ่งประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการผังเมือง โดยรูปแบบการประกาศใชบังคับ
ผังดังกลาวมีความยืดหยุน จึงสามารถจัดทําและดําเนินการแกไขไดทันกับนโยบายของรัฐบาล สภาพการณและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากผังดังกลาวประกาศใชบังคับในรูปแบบของกฎหมายลูกบทแบบอืน่ จะทําให
ไมเกิดสภาพคลองในการใชบังคับ ดังนั้น การออกเปนประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและ
ประกาศคณะกรรมการผังเมืองจึงมีความเหมาะสมกวา


๑๙
กรณีการเปลี่ยนรูปแบบการประกาศใชบังคับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จากกฎกระทรวงแกไขเปนประกาศใชบังคับโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น แลวแตกรณี
มีผลดีคือ เปนการลดระยะเวลาในการดําเนินงานซึ่งสามารถจัดทําผังเมืองรวมและประกาศใชบงั คับเปนกฎหมาย
ไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการยกรางกฎหมายนั้นไมตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับกรณีผังเมืองเฉพาะมีการเพิ่มรูปแบบการบังคับใช
ทางกฎหมายโดยเดิมกําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติแตเพียงอยางเดียว ซึ่งในรางพระราชบัญญัติการผังเมือง
ฉบับนี้ ไดเพิ่ม เติมผังเมืองเฉพาะใหส ามารถตราเปนทั้ง พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีก า แลวแตกรณี
จึงทําใหมีชองทางในการบังคับใชมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ไมไดมีการเขาไปเกีย่ วของกับการจัดการที่ดิน
และการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารในเขตผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งมีการเพิ่มเติมรายละเอียดขององคประกอบ
ของผังเมืองเฉพาะในรางมาตรา ๔๐ ในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ ตลอดทั้งอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมกันทุก ชั้นของอาคารทุก หลัง ตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง อาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคาร
ปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร อัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่
ใชเปนที่ตั้งอาคารตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อื่น ๆ ทําให
การบังคับใชสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
เมื่อผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ในระดับตาง ๆ ประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย
ระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาแลว หนวยงานของรัฐตอ งถือ
ปฏิบัติตามผังดังกลาว โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาที่ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐดวยซึ่งจะทําให
การควบคุมและการพัฒนาพื้นที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ไดมีการปรับและเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ
หากมีก ารใชป ระโยชนที่ดินขัดกับ ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะซึ่ง มีทั้ง โทษทางอาญาและโทษปรับ ทาง
ปกครอง โดยมีการเพิ่มอัตราโทษจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กลาวคือ เพิ่มสวนที่ ๑ บททั่วไป
โดยกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดซึ่งเปนนิติบุคคล เพิ่มสวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง โดยกําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเปนผูมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองและกําหนดอัตราโทษสําหรับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามที่
จะตองรับโทษทางปกครอง และสวนที่ ๓ ปรับปรุงโทษทางอาญาโดยปรับปรุงอัตราโทษทางอาญาใหเหมาะสม
กับ สภาพเศรษฐกิจ และสัง คมในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับ บทบัญ ญัติซึ่ง เปน ฐานความผิดตามราง
พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ ซึ่งจะเปนชองทางหนึ่งที่ชวยใหการใชบังคับกฎหมายผังเมืองมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดการฝาฝนหรือการดําเนินการใดที่เปนการขัดแยงกับกฎหมายผังเมือง
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
เมื่อผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ประกาศใชบังคับ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนจะใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม
หรือปฏิบัติก ารใดๆ ซึ่ง ขัดกับ ขอกําหนดการใชป ระโยชนที่ดินของผัง เมืองรวมนั้นมิได ยกเวนกรณีก ารใช
ประโยชน ที่ดินมากอนที่ผัง เมืองรวมจะใชบัง คับ ในพื้นที่และจะใชป ระโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป ซึ่ง การใช
ประโยชนที่ดินขัดกับผังเมืองรวมนั้นมีโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองโดยมีการเพิ่มอัตราโทษจาก
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กลาวคือ เพิ่มสวนที่ ๑ บททั่วไป โดยกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิด
ซึ่งเปนนิติบุคคล เพิ่มสวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง โดยกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอํานาจลงโทษ

๒๐
ปรับทางปกครองและกําหนดอัตราโทษสําหรับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามที่จะตองรับโทษทางปกครอง
และสวนที่ ๓ ปรับปรุงโทษทางอาญา โดยปรับปรุงอัต ราโทษทางอาญาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติซึ่งเปนฐานความผิดตามรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้
ซึ่งผลจากการใชบังคับทําใหรัฐมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชป ระโยชนที่ดินทั้ง ระบบตั้งแต
ระดับประเทศจนถึงระดับทองถิ่น
เชิงลบ การประกาศใชบัง คับผังนโยบายระดับ ประเทศ ผังนโยบายระดับ ภาค และผังนโยบาย
ระดับจังหวัด ในรูปแบบของประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ประกาศคณะกรรมการผังเมือง
ซึ่งจะทําใหผังมีความยืดหยุน แตก็อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผังไดงายตามนโยบายของคณะกรรมการแตละชุด
หากไมมีเสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะผังในระดับจังหวัดอาจเกิดการเอื้อประโยชนกับกลุมทุน หรือกลุม ที่
มีผลประโยชน การเปลี่ยนการใชบังคับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ จากกฎกระทรวง
เปนประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข อบัญญัติทองถิ่น อาจเกิดปญหาในเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจ
ในการจัดทํากฎหมายลูกบทวาขัดกับกฎหมายอื่น ๆ หรือไม เพราะการจัดทําผังเมืองรวมโดยออกเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น อาจไมไดรับฟงขอสังเกตจากหนวยงานตาง ๆ ที่มีการตั้งขอสังเกต
ในกระบวนการยกรางกฎหมายดังกลาว และการตรวจสอบความขัดกันกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ในระดับการพิจารณาเห็นชอบมีเพียงคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งอาจเปนการเอื้อประโยชนใหกับกลุมบุคคล
หรือกลุม ทุนบางกลุม การแกไขผัง เมืองจะทําไดโ ดยงายเนื่อ งจากมีขั้นตอนการพิ จ ารณาตรวจสอบนอ ย
และจะเกิ ดผลเสีย หากขาดการพิจ ารณาที่ร อบคอบตามหลั ก วิช าการผัง เมือ ง ความเหมาะสมของพื้น ที่
และความตองการของประชาชนสวนรวม
นอกจากนี้ในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดใหผังเมืองรวมสามารถประกาศใชบังคับไดสองรูปแบบ
คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและขอบัญญัติทองถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูรับผิดชอบดําเนินการวางและจัดทําผั ง
หากกรมโยธาธิการและผัง เมืองเปนผูวางและจัดทําผังจะประกาศใชบังคับโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหากกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผังจะประกาศใชบังคับ โดยขอบัญญัติทองถิ่น
ซึ่ง เกิดความแตกตางกันในขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทําผัง อาจเกิดความสับสนในการใชบัง คับ
ทั้งที่เปนผังเมืองรวมแบบเดียวกัน และหากกรมโยธาธิการและผังเมืองไมเห็นดวยกับผังที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดวางและจัดทํา และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดําเนินการปรับปรุงแกไขผัง อาจเกิดขอขัดแยง
ในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานได
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
การเพิ่มบทลงโทษจะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งดานชีวิต ดานการใชประโยชนที่ดิน
มากขึ้น ซึ่งอาจไมสามารถทําใหประชาชนเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามผังได
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางทีต่ องถูกจํากัด
บุคคลถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก
เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีที่มีการวางและจัดทําผัง

๒๑
และดําเนินการตามผังเมืองที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกรณีดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติรองรับใหสามารถกระทําได
การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรางพระราชบัญญัตินี้เปนการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพ
เทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนที่ดินตอสวนรวม เชน
ในดานสุขลัก ษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชป ระโยชนใ นทรัพ ยสิน
ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม อีกทั้งตองผานการแสดงความคิดเห็นของประชาชนกอน
จึงสามารถออกกฎหมายในระดับตางๆ ได
๕.๔ ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนมากนอยเพียงใด
(๑) รางพระราชบัญญัตินี้เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อปรับปรุง
ระบบการผังเมืองของประเทศ โดยกําหนดรูปแบบการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับพรอมทั้งบริหารจัดการ
ผังเมืองใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
และสิ่งแวดลอม โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบทตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผัง เมืองใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจาก
ทุกภาคสวนโดยมีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเปนผูกําหนดนโยบายในภาพรวม เพือ่ ใหสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ และมีคณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
เปนผูกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ซึ่งจะมีผลทําใหเมือง
หรือสวนของเมืองหรือชนบทไดรับการพัฒนาหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความเปนระเบียบ ความสวยงาม
การดํารงรัก ษาหรือบู ร ณะไวซึ่ง สถานที่และวัตถุที่มีป ระโยชนห รือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีหรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคา
ในทางธรรมชาติในขณะที่ประชาชนจะไดรับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมทีถ่ กู จัดให
ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันไดอยางเทาเทียมกัน อันเปนการเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่
ไปพรอมกับการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับนานาประเทศ
(๒) เมื่อไดดําเนินการตามผังเมืองในรูปแบบตางๆ แลว ประชาชนจะไดรับการบริการสาธารณะ
ที่รัฐจัดใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทําใหเกิดความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิต
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด
ผังเมืองถือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารนโยบายการใชประโยชน พื้นที่ เพื่อกําหนด
ทิศทางในการพัฒ นาประเทศในอนาคตในดานตางๆ ซึ่ง รวมถึง การสง เสริม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ

๒๒
สภาพแวดลอมดวยโดยเปนกลไกลที่สามารถกําหนดใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง เปนระบบ มีแผนการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งเปนการลดการใชทรัพยากร เพื่อใหสามารถมีใชไดอยางเพียงพอในอนาคต
การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด
การพัฒนาประเทศภายใตผังเมืองในระดับตางๆ ที่กําหนดไวมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน มีการ
บูรณาการในการดําเนินการรวมกันและมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนอยางเปนระบบ ยอมเปนประโยชนตอ การ
กําหนดทิศทางและแผนทางธุรกิจของผูประกอบการในประเทศ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในดานตางๆ และ
สงผลตอความสะดวกและการกําหนดตนทุนของกิจการซึ่งจะทําใหการประกอบกิจการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอย เพียงใด
การผังเมืองมีเปาหมายประการสําคัญประการหนึ่งในการยกระดับความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และการเพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข ง ขันของประเทศกับ นานาประเทศ ดัง นั้น จึง ไดมีก ารปรับ ปรุ ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อใหมีมาตรการทางกฎหมายที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่และมี
กลไกเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด
การวางและจัดทําผังเมืองเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมืองจําเปนตองอาศัยความรู
ความเขาใจสภาพปญหาในแตละดานอยางถองแท เชน ดานการตั้งถิ่นฐาน ดานทรัพยากร ดานการอนุรักษ
ดานการพัฒ นา จึง ตองมีการศึก ษาวิจัยในแตละดานอยางมากเพื่อวิเ คราะหพื้นที่แลวนํามากําหนดการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินและชี้นําการพัฒนาประเทศ
๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร
รางพระราชบัญญัตินี้มีการกําหนดใหมีผังนโยบายระดับ ประเทศ ผังนโยบายระดับภาค
ผังนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้นเนื่องจากตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ไมมีการกําหนดประเภทของผังดังกลาวไว
สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด
การวางและจัดทําผังเมืองในรูปแบบตางๆ ตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนจะกอใหเกิดการ
บริหารจัดการพื้นที่ทั่วประเทศอยางเปนระบบ มีการใชประโยชนในพื้นที่อยางสอดคลองและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ กอใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานรวมกับของหนวยงานของรัฐและไมเกิดความ
ซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณดวยยอมทําใหรัฐอาศัย
ผังนโยบายการใชพื้นที่ มากําหนดทิศทางการพัฒนาและผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินมาควบคุมและลดการ
สูญเสียงบประมาณโดยไมจําเปนไดมากขึ้น

๒๓
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
ในรางพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงผังกรณีผังนโยบาย
การใชพื้นที่ซึ่งกําหนดใหมีการทบทวนผังทุกหาปหรือกรณีที่มีความจําเปนจะดําเนินการกอนก็ได สําหรับ กรณี
ผังเมืองรวมใชระบบรายงานการประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดกําหนดแตไมเกินหาปนับแตวันที่ผังเมืองรวมใชบังคับหรือนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณารายงาน
ประเมินผลครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น โดยการจัดทํารายงานการประเมินผลผังเมืองรวมนัน้ ตองมีการแสดงขอเท็จจริง
ใหปรากฏทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของประชากร นโยบายหรือโครงการ
ของรัฐบาล สภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกันการเกิด
ภัยพิบัติ และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองโดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย
๕.๕ ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
เนื่องจากรางพระราชบัญญัตินี้เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการเกีย่ วกับการใช
ประโยชนในพื้นที่ซึ่งสง ผลกระทบใหหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดตองปฏิบัติตามผังเมืองในแต ละระดับ ที่
เกี่ยวของโดยเปนภาระใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายในขณะเดียวกันต องมีหนาที่กํากับดูแลให
ประชาชนปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองดวย สวนประชาชนก็มีภาระเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบการใชประโยชน
ที่ดินกอนจะดําเนินการหรือประกอบกิจการใดๆ มิใหขัดกับผังเมืองในพื้นที่ของตน
๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ทเี่ กิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่ไดรับ
การดําเนินการตามรางพระราชบัญญัตินี้จะทําใหการใชงบประมาณในการดําเนินการของหนวยงาน
ของรัฐมีป ระสิท ธิภาพ คุม คา และเกิดการบูรณาการรวมกันตั้ง แตระดับประเทศจนถึงระดับ ชุม ชนที่มีการ
บริหารจัดการผังเมืองอยางเปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งกอใหเกิดการสรางมูลคาในพื้นที่ใหเกิด
การพัฒนาไดอยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ มีการวางระบบโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน รวมทั้งการใชงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจไมซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน
อยางไรก็ดีโดยที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภาระงานเพิ่มขึ้นที่ตองดําเนินการตามรางพระราชบัญญัตนิ จี้ งึ อาจตอง
พิจารณาเพิ่มกรอบอัตรากําลังหรือปรับโครงสรางองคกรเพิ่มเติม ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นได
๖. ความพรอมของรัฐ
๖.๑ ความพรอมของรัฐ
(ก) กําลังคนที่คาดวาตองใชประมาณ ๒๐ อัตรา
กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะผูชวยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
และฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการผังเมือง มีหนาที่ในการรวบรวมและเสนอความเห็นพรอมเหตุผล
จัดประชุมทั้งในระดับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงมีภารกิจในการ
ประสานรวบรวมความเห็ น กรณีก ารถว งดุล ในการดํ าเนิน งานระหวางคณะกรรมการผัง เมื องจัง หวัดกั บ

๒๔
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่มีความเห็นไมสอดคลองกันในหลายประเด็นตามรางพระราชบัญญัตินี้เนื่องจาก
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ มีจํานวน ๗๗ คณะ ที่จะตองจัดตั้งเพื่อรองรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นใหม
และภารกิจในการจัดประชุมของคณะกรรมการในระดับตางๆ ในอนาคต จึงถือเปนการเพิ่มภารกิจจากเดิมเปน
อยางมากซึ่งในระยะเริ่มตนเมื่อรางพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับจะไดมอบหมายใหบคุ ลากรของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองที่มีหนาที่เกี่ยวของ มีความรูและความเชี่ยวชาญในเรื่องการผังเมืองเขารวมปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการ
ดานตางๆ เพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติง านกอนจนกวาจะไดรับ การจัด สรรอัตรากํา ลัง เพิ่ม เติม โดยปจ จุบัน
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีสํานักงานคณะกรรมการผังเมืองเปนหนวยงานภายในที่มีหนาที่ดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว มีอัตรากําลัง จํานวน ๑๕ อัตรา (ขาราชการ ๘ อัตรา พนักงานราชการ ๗ อัตรา) ซึ่งเมื่อรางพระราชบัญญัตินี้
มีผลบังคับใชจะขอรับการจัดสรรอัตราขาราชการเพิ่มจํานวน ๕ อัตรา ประกอบดวย ตําแหนงนักวิเคราะหผังเมือง
จํานวน ๓ อัตรา และตําแหนงนิติกร จํานวน ๒ อัตรา เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
(ข) คุณวุฒแิ ละประสบการณของเจาหนาทีท่ จี่ ําเปนตองมี
ฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ และคณะกรรมการผังเมือง
จะตองมีคุณวุฒิอยางต่ํา ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในสาขาการผังเมืองและดานอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนผูมปี ระสบการณและความรูความเขาใจงานดานการผังเมือง มีความเขาใจในระบบนโยบายในภาพรวมทราบ
ถึงนโยบายในระดับประเทศจนถึงในระดับปฏิบัติ รวมทั้งเขาใจระบบบูรณาการ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหผล
ที่จะเกิดขึ้นและสรุปสาระสําคัญในเบื้องตนใหกับคณะกรรมการในระดับตางๆ ไดทราบเพื่อใหการพิจารณาของ
คณะกรรมการนั้นเปนไปดวยความสะดวก เปนผูที่ ส ามารถประสานหนว ยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ประเด็นตางๆ กอนเสนอคณะกรรมการในชุดตางๆ
รวมตลอดถึงการติดตามผลการปฏิบัตกิ ารภายหลังจากที่คณะกรรมการดังกลาวไดเห็นชอบผังเมืองแลว
(ค) งบประมานที่คาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย
งบประมาณด า นบุ ค ลากร จํา นวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ขออั ต รากํา ลั ง เพิ่ ม ๕ อั ต รา
ตําแหนงแรกบรรจุ ตําแหนงละ ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือน)
๖.๒ ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร
ไมมีการจัดตั้งหนวยงานใหม
๖.๓ วิธีการที่จะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย
(๑) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบเอกสารแผนพับ คูมือในการปฏิบัติตามผังเมืองสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐหรือสําหรับประชาชน

๒๕
(๒) การจั ด อบรมเพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจเกี่ยวกับ กฎหมายผัง เมืองและการดํา เนินการ
แกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) การเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ผั ง เมื อ งในเว็ บ ไซต ข องกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
www.dpt.go.th และเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
การเขาถึงขอมูลของประชาชน
ในระหวางการดําเนินการวางและจัดทําผังแตละประเภทนั้นมีกระบวนการจัดประชุมประชาชน
หรือการประชาสัมพันธชี้แจงใหประชาชนและผูเกี่ยวของในเขตผังเมืองไดรับทราบและมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นทั้งในพื้นที่ที่ไดมีการวางและจัดทําผัง และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลเกีย่ วกับการวางและจัดทํา
ผังไดผานชองทางเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th และเว็บไซตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ


๗. หนวยงานที่รับผิดชอบและผูร ักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มี หน ว ยงานอื่ นใดที่ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ซ้ํ า ซอ นหรื อ ใกล เ คี ย งกั นหรื อไม มี ข อเสนอแนะในการ
ดําเนินการกับหนวยงานนั้นอยางไร
ไมมี
๗.๒ มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
พระราชบัญญัตินมี้ ีความเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐดังนี้
(๑) กรณีธรรมนูญวาดวยการเมือง เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวมีผลผูก พันหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินงานตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน
(๒) เมื่อไดมีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค หรือผังนโยบายระดับจังหวัด
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อใหเปนไปตามผังนโยบายดังกลาว
(๓) กรณีในเขตที่มีผังเมืองรวมใชบังคับแลวหามบุคลใดใชประโยชนที่ ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไว
ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนทดี่ ินของผังเมืองรวมนัน้ โดยกรณีดงั กลาว
รวมถึงหนวยงานของรัฐดวย
๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
รางพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหผูมีอํานาจวางและจัดทําผัง ประกอบดวย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ดําเนินการวางและจัดทําผังใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ ผัง
แตล ะระดับ ตั้ง แตผัง นโยบายระดับ ประเทศ ผัง นโยบายระดับ ภาค ผัง นโยบายระดับ จัง หวัด ผัง เมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ สําหรับกรณีผังเมืองรวมที่มีขอบเขตพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตการปกครองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัดนั้น หนวยงานดังกลาวจะตองดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมรวมกัน

๒๖
๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทํางานที่กําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม
 เกิดประโยชนสุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
ั การตอบสนองความตองการ
 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรบ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
๘.๒ การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกํา หนดขั้นตอนการดํา เนินการของเจา หนา ที่ข องรัฐในเรื่องใดบาง
แตละขั้นตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด
รางพระราชบัญญัตินไี้ ดกําหนดขั้นตอนในการวางและจัดทําผังเมืองของผังแตละระดับไว
เพื่อใหผูมีหนาที่ดําเนินการในแตละขั้นตอนตามกระบวนการที่กําหนดไวอยางชัดเจน เชน กรณีการปดประกาศ
ผังเมืองรวมเพื่อใหผูมีสวนไดเสียแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเปนระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวัน
ปดประกาศ และไดกําหนดใหมีการประเมินผลผังเมืองรวม กลาวคือ กรณีผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย
ระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดใหมีการทบทวนผังทุกหาป หรือในกรณี
ที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหารประเทศ หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมเปลี่ยนแปลงไปจะดําเนินการกอนระยะเวลาดังกลาวก็ได สําหรับกรณีผังเมืองรวมใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดทํารายงานการประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแตกรณีแตไมเกินหาปนับแตวันที่ผังเมืองรวมใชบังคับ
หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น
๘.๒.๒ หากมีการใชดลุ พินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อยางไร
ไมมี
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพื่อใหประชาชน
ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร
ไมมี

๒๗
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร
(๑) ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม ใหแจงอีกฝายทราบกอนการวางและจัดทําผัง ซึ่งในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งไมเห็นดวยและไมอาจ
ตกลงกันไดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเปนผูชี้ขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง
(๒) กรณีผัง เมืองรวมที่องคก รปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผังซึ่งตองเสนอ
ผัง เมืองรวมใหคณะกรรมการผัง เมืองจัง หวัดพิจ ารณาเห็นชอบ ไดกาํ หนดกระบวนการใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอน และหากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดไมเห็นชอบดวย
กับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง และไมสามารถหาขอยุติไดใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
และใหถือวาเปนการใหความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในประเด็นดังกลาว
(๓) กรณีผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน ผูวางและจัดทําผังไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมืองคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจสั่งใหแกไขผังเมืองรวม
ดังกลาวและสัง่ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังแทน
๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร
ไมมี
๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
อธิบ ดีก รมโยธาธิก ารและผัง เมือ งไดม ีคํ า สั ่ง แตง ตั ้ง คณะทํ า งานจัด ทํ า อนุบ ัญ ญัต ิต ามรา ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘) จํานวน ๓ คณะแลว
เพื่อใหคณะทํางานดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําอนุบัญญัติฯ ดังนี้
ลําดับ
กฎหมายลําดับรอง
๑. กฎกระทรวง จํานวน ๑ ฉบับ
มาตรา ๙๕ วรรคสอง หลักเกณฑและวิธีการในการยื่น
อุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(กรณีผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในสวนทีเ่ กี่ยวของ)
๒. หลักเกณฑและวิธีการทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กําหนด จํานวน ๓ ฉบับ
(๑) มาตรา ๒๒ (๕) (ช) ข อ กํ า หนดอื่ น ที่ จํ า เป น โดย
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ผังเมือง
(กรณีองคประกอบของผังเมืองรวมในสวนของขอกําหนด)

กรอบระยะเวลาดําเนินงาน
เดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๐ ถึ ง เดื อ นมี น าคม
๒๕๖๑

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑

๒๘
ลําดับ

๓.

กฎหมายลําดับรอง
กรอบระยะเวลาดําเนินงาน
(๒) มาตรา ๒๓ วรรคสาม ในกรณี ที่ เ ปนการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ
จังหวัดโดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคการบริหาร
สวนจัง หวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ที่อยู
ในเขตที่ จ ะวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมร ว มกั น หรื อ
กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมกัน ก็ได ทั้ ง นี้ วิธีดําเนิน การและวิธีกํา หนดคาใชจา ย
ซึ่ง องคก รปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะต องจายตาม
สัดสวนของตนใหเ ปนไปตามที่รัฐมนตรีป ระกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง
(๓) มาตรา ๗๑ วรรคสาม การแต ง ตั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
(กรณีผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แหงชาติ ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูม ีความสามารถทางดานการผังเมืองหรือสาขาวิชาการ
ที่เกี่ยวของจํานวนไมเกินสิบสี่คน)
หลัก เกณฑและวิธีการที่อธิบดีก รมโยธาธิการและผัง เมือง เดือ นธั นวาคม ๒๕๖๐ ถึง เดื อนพฤษภาคม
กําหนด จํานวน ๔ ฉบับ
๒๕๖๑
(๑) มาตรา ๙ การวางและจั ด ทํา ผั ง นโยบายการใช
ประโยชนพื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) และผัง กําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ตองจัดใหมีก ารรับ ฟ ง
ความคิ ด เห็ น และการมี ส ว นร ว มของประชาชน ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยใหคํานึงถึง
ผูที่จะไดรับผลกระทบในผังแตละประเภท
(๒) มาตรา ๒๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตอง
สอดคลอ งกั บ ผัง นโยบายระดับ จั ง หวัด และเป นไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐาน ที่อธิบดีกําหนด
(๓) มาตรา ๕๙ วรรคสอง บุ ค คลผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
คา ตอบแทนและการจ า ยเงิน ค า ตอบแทนการดัด แปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด

๒๙
ลําดับ

๔.

๕.

กฎหมายลําดับรอง
และมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐
(ในกรณีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ)
(๔) มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการ
จัดหาที่ดินหรืออาคารใหบุคคลตามมาตรา ๖๒ เขาอยูใน
ที่ใหมโดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลนั้นสมัครใจเขาอยู
ในที่ ดิ น หรื อ อาคารที่ จั ด หาให ใ หม นั้ น ให เ จ า หน า ที่
ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายตามมาตรา ๕๙
ไวเพื่อจายในการเชาซื้อหรือเชา ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่อธิบดีกําหนด
(ในกรณีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ)
หลั ก เกณฑ และวิธี ก ารที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งกํา หนด
จํานวน ๑ ฉบับ
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียผูใดตองการแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ขอกําหนดตามมาตรา ๒๒ (๕)
ให ยื่น คํา ร องตอ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งหรื อองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น
คํารองขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนด
ตามมาตรา ๒๒ (๕) ตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะเทานั้น
ผูมีสวนไดเสีย การยื่นคํารอง และวิธีพิจารณาคํารองให
เปนไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด
ระเบียบที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ
มาตรา ๓๔ วรรคสอง การจัดทํารายงานการประเมินผล
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผังเมือง
กําหนด ซึ่งตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของ
ประชากร นโยบายหรือโครงการของรั ฐบาล สภาวการณ
ทางเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่งแวดลอม การคมนาคม และ
การขนสง การปองกันภัยพิบัติ และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับ
การผั งเมือง โดยใหคํานึง ถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ประกอบดวย

กรอบระยะเวลาดําเนินงาน

เดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๐ ถึ ง เดื อ นมี น าคม
๒๕๖๑

เดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๐ ถึ ง เดื อ นมี น าคม
๒๕๖๑

๓๐
๑๐. การรับฟงความคิดเห็น
ไมไดรับฟงความคิดเห็น
 มีการรับฟงความคิดเห็น
๑๐.๑ ผูที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบที่รับฟงความคิดเห็น
หนวยงานภาครัฐ
สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.ร.



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจ ไดแก
กระทรวงการคลั ง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสัง คมแหง ชาติ สํานัก งานคณะกรรมการสง เสริม การลงทุน ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม
คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ภาคประชาชน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของ
ั หรืออาจไดรับผลกระทบ
 ประชาชนที่ไดรบ
 ประชาชนทั่วไป
 องคกรอื่น ไดแก สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
๑๐.๒ มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร
รายละเอียดของการรับฟงความคิดเห็น ปรากฏตามสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นแนบทาย
๑๐.๓ จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ไมมีการจัดทํา
 จัดทํา
ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนีห้ รือไม
 วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
 จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น
่ ีการแสดงความคิดเห็น
 ประเด็นทีม
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเ กี่ยวของในแตละประเด็น
 คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบ
การพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย

๓๑
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีแลว

(นายธรรมโรจน ทรงวิทย)
ผูอํานวยการกองนิตกิ าร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ธันวาคม ๒๕๖๐

กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๔๐ (นางสาวศิริลักษณ ใจไว)
โทรสาร. ๐ ๒๖๑๙ ๖๘๑๘

๓๒
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
_______________
๑. วิธกี ารในการรับฟงความคิดเห็น
ก. กรณีเริ่มแรก
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการจัดทํารางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ปรับปรุง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้ ง ฉบั บ ) โดยได ดํา เนิ น การจั ด โครงการต า งๆ คื อ เมื่ อ วั น ที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และเมื่อวันที่ ๔ – ๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง ประตูน้ําพระอินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งไดมี
หนังสือสอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของดวย โดยกําหนดประเด็นการ
เปดรับฟงความคิดเห็นสรุปไดดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ปรับปรุงระบบผังเมือง โดยแบงผังเมืองออกเปน ๕ ประเภท ไดแก ผังนโยบาย
๓ ประเภท คือ ผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด ผังปฏิบัติ ๒ ประเภท คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
ประเด็นที่สอง กําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมือง ๓ ระดับ คือ
๑) คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ทําหนาที่กําหนดนโยบายและใหความเห็นชอบผังประเทศและผังภาค
๒) คณะกรรมการผังเมือง ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน ทําหนาทีก่ าํ หนด
มาตรฐานผัง เมือง ใหความเห็นชอบผัง จัง หวัดและผัง เมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทํา
ใหความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะ ชี้ขาดปญหาตาง ๆ ในการวางและจัดทําผังเมือง
๓) คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ทําหนาที่
ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผัง
ประเด็นที่สาม กําหนดผูมีอํานาจวางและจัดทําผังประเภทตาง ๆ ดังนี้
๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด ผังเมืองรวม
ผังเมืองเฉพาะ (กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอหรือรัฐมนตรีมอบหมาย)
๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ (ภายใตการตรวจสอบถวงดุลของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมาตรฐานของคณะกรรมการผังเมือง)
ประเด็นที่สี่ เพิ่มเติมขอกําหนดของผังเมืองรวม เชน ประเภทและขนาดของการประกอบกิจการ
ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด และความสูงของอาคาร FAR BCR OSR
ประเด็นที่หา กําหนดใหผังเมืองแตละประเภทไมมีกําหนดระยะเวลาการใชบงั คับแตใชระบบ
ประเมินผลผัง

๓๓
ประเด็นที่หก กําหนดรูปแบบการประกาศใชบังคับผังประเภทตาง ๆ ดังนี้ กรณีผังประเทศ
และผังภาค โดยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีผังจังหวัด โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย กรณีผังเมืองรวม
โดยกฎกระทรวงหรือขอบัญ ญัติทองถิ่น (ผัง เมืองรวมที่องคก รปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผัง
ประกาศใชบังคับโดยขอบัญญัติทองถิ่น) กรณีผังเมืองเฉพาะ โดยกฎหมายรูปแบบอื่นที่ไมใชพระราชบัญญัติ
ประเด็นที่เจ็ด การพัฒนาตามผัง กําหนดใหการดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาภาครัฐ
การตั้งงบประมาณของหนวยงานตองสอดคลองกับผังเมือง
ประเด็นที่แปด กําหนดเงื่อนไขใหมีการขออนุญาตใชที่ดินในบางกิจกรรมสําหรับในเขตผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ
ประเด็นที่เกา กําหนดใหมีผูตรวจการผังเมือง ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามผัง เมือง
ระดับตาง ๆ
ประเด็นที่สิบ เพิ่มอัตรากําหนดโทษกรณีฝาฝนผังเมือง ทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ และเพิ่มเติม
โทษปรับเปนรายวันไวดวย
ผลจากการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวไมมีผูใดคัดคานการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีหนวยงานของรัฐและบุคคลแสดงความคิดเห็นหลายประการและเสนอขอปรับ แกไขราง
พระราชบัญญัติฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดนําประเด็นตางๆ ที่ไดรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาและมีการปรับแกไขตามความเหมาะสม เชน กรณีคํานิยาม กรณีองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการระดับตางๆ โดยแกไขใหมีผูแทนจากภาคสวนตางๆ และผูแทนภาคประชาชนเปนองคประกอบ
ของคณะกรรมการดวย กรณีปรับปรุงรูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการวางและจัดทําผังมากขึ้น
ข. กรณีไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงหนวยงานตางๆ เพื่อใหความเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
ซึ่งมีห นวยงานที่ใหความเห็นกลับไปยัง สํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจํานวน ๑๕ หนวยงาน ประกอบดวย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม ฝายกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. กรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นโดยผา นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) และเว็บไซตของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th) โดยกําหนดใหแสดงความคิดเห็นผานชองทาง FAX :
๐ ๒๖๑๙ ๖๘๑๘ และ Email : Legal@dpt.mail.go.th เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ซึ่งเปนการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
.

๓๔
โดยเห็นชอบใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบั ญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) ตอไป (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๑
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)
ทั้ง นี้ ผลการรับ ฟง ความคิดเห็นดัง กลาวในสวนของรางพระราชบัญ ญัติก ารผัง เมื อง พ.ศ. ....
มีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน ๙ ราย ซึ่งเห็นดวยกับหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติฉบับ นี้
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอบางประการในบางประเด็นเทานั้น
๒. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรอื่น
ที่เกี่ยวของรวม ๙ ครั้ง ดังนี้
๒.๑ มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อขอความคิดเห็นจาก
สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๔ หนวยงาน และมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เมื่อ วันที่ ๑๑ สิง หาคม ๒๕๕๑ เพื่ อขอความคิด เห็ นจากหน วยงานมาประกอบการดํา เนิน การปรับ ปรุ ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๒.๒ จัดโครงการสัมมนารับฟงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จากผูแทนภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ วัน
๒.๓ จัดโครงการสัมมนา “การรับฟงความคิดเห็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
(ครั้งที่ ๒)” เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากองคกรวิชาชีพ ผูแทนสถาบันการศึกษา ผูแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการวางผังเมือง ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
และเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม ๙
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ วัน
๒.๔ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ จากองคกร
ภาคเอกชน ประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานภาควิชาการ รวมทั้งเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
จํานวน ๒ ครั้ง ครั้ง ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และครั้ง ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กุม ภาพันธ ๒๕๕๘ ณ
หองประชุม ๔๑๕๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๑๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ จํานวนครั้งละ ๑ วัน
๒.๕ จัด “โครงการสัมมนาทางวิชาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘” เพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นจากผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกจังหวัดในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๒ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานการพัฒนาเมือง ประตูน้ําพระอินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนครั้งละ ๒ วัน

๓๕
๒.๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อขอใหแสดงความคิดเห็น
ตอรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒.๗ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางฉบับที่ สคก.
ตรวจพิจารณาแลว เรื่องเสร็จที่ ๘๑๙ – ๘๒๐/๒๕๖๐ โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (www.dpt.go.th) และเว็บไซตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th)
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ วัน
๓. พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น
จากสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ผูแทนภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรอื่น
ที่เกี่ยวของและทุกพื้นที่โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง และของกระทรวง
ดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. ประเด็นทีม่ ีการแสดงความคิดเห็น
เฉพาะกรณีตามรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางฉบับที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว เรื่องเสร็จที่ ๘๑๙ – ๘๒๐/๒๕๖๐ ดังนี้
๔.๑ คํานิยาม “การผังเมือง”
“การผัง เมือง”หมายความวา การวาง จัดทํา และการดําเนินการใหเ ปนไปตามผัง เมือ ง
ในระดับตางๆ สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด
ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง
บริเ วณที่เ กี่ยวของ หรือชนบทใหมีห รือทํา ใหดียิ่ง ขึ้นซึ่ง สุขลัก ษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ
ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การปองกัน
ความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือ
บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
หรือบํารุง รัก ษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม ภูมิป ระเทศที่ง ดงามหรือ มีคุณ คา ในทางธรรมชาติ
(รางมาตรา ๔)
๔.๒ กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจหนาทีจ่ ัดทําธรรมนูญวาดวย
การผังเมือง เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมือง
ของประเทศ และไดกําหนดใหธรรมนูญวาดวยการผังเมืองที่ค ณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวมีผลผูกพั น
หนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาทีข่ องตน (รางมาตรา ๗)
๔.๓ ประเภทของผัง แบงผังเมืองออกเปน ๕ ประเภท (รางมาตรา ๘) ไดแก
๑) ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ คือ การกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการ
พัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ แบงเปน ๓ ประเภท คือ

๓๖
(๑) ผังนโยบายระดับประเทศ เปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ
ในดานการใชพื้นที่ การพัฒ นาเมือง บริเวณที่เกี่ ยวของ และชนบท โครงสรางพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นที่
พิเศษ และการอื่น ๆ ที่จําเปน
(๒) ผังนโยบายระดับภาค เปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นที่ที่มีขอบเขต
เกินหนึ่งจังหวัดในดานการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๓) ผัง นโยบายระดับจังหวัด เปนแนวทางในการพัฒ นาและการดํารงรักษาพื้นที่ระดับ
จัง หวัด ในดา นการใชป ระโยชน ที่ดิ น การพัฒ นาเมื อ ง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูป โภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๒) ผั ง กํา หนดการใช ป ระโยชนที่ ดิน คือ การกํา หนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และชนบท แบงเปน
๒ ประเภท คือ
(๑) ผังเมืองรวม เปนแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท
ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ
และสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
(๒) ผังเมืองเฉพาะ เปนแผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท เพื่อประโยชนในการสรางเมืองใหม
พัฒนาเมือง อนุรักษเมือง หรือฟนฟูเมือง
๔.๔ รูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในผังแตละระดับ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี ก รมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด โดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับ
ผลกระทบในผังแตละประเภท (รางมาตรา ๙)
๔.๕ กําหนดใหผังเมืองแตละประเภทไมมีอายุการใชบังคับ
๑) ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจัดใหมีการทบทวนผัง ทุกหาปห รือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหส อดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
นโยบายการบริหารประเทศหรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมเปลีย่ นแปลงไปจะดําเนินการกอนระยะเวลา
ดังกลาวก็ได (รางมาตรา ๑๐)
๒) ผังเมืองรวม ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณีจัดทํารายงาน
การประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแตกรณี
แตไมเกินหาปนับแตวันที่ผังเมืองรวมใชบังคับ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินผล
ครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น (รางมาตรา ๓๔)

๓๗
๔.๖ ผูมีอํานาจวางและจัดทําผังประเภทตาง ๆ
๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค
ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม (ทุกพื้นที่) และผังเมืองเฉพาะ (ผังเมืองเฉพาะกรณีองคกรปกครองสวนทองถิน่
รองขอหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย) (รางมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓
และมาตรา ๔๑)
๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตพื้นที่ของตน ซึ่งกรณี
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัดโดยรวมเขตปกครองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตพื้นที่มีอํานาจวางและจัดทําผั ง นั้น และเปนผูวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๒๓ และมาตรา ๔๑)
๔.๗ กําหนดรูปแบบการประกาศใชบังคับผังเมืองประเภทตาง ๆ ดังนี้
๑) ผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาค ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแหงชาติ (รางมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕)
๒) ผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการผังเมือง (รางมาตรา ๑๗)
๓) ผังเมืองรวม กรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับโดย
ขอบัญญัติทองถิ่น (รางมาตรา ๓๓)
๔) ผังเมืองเฉพาะ ประกาศใชบังคับโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี
ซึ่งกรณีไมมีองคประกอบของขอกําหนดในเรื่องแนวทางและขนาดของที่อุปกรณ ประเภท ชนิด ขนาด จํานวน
และลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร และรายละเอียดระบุ
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประกาศใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกา
(รางมาตรา ๔๘)
๔.๘ การพัฒนาตามผัง กําหนดใหก ารวางและจัด ทําผัง จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับ ผัง
แตละระดับ ตั้งแตผังนโยบายระดับประเทศ ผัง นโยบายระดับ ภาค ผัง นโยบายระดับ จัง หวัด ผัง เมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕)
๔.๙ คณะกรรมการ แบงออกเปน ๓ ระดับ คือ
๑) คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
(๑) องคประกอบของคณะกรรมการ มีทั้งหมด ๒๙ คน แบงเปนกรรมการโดยตําแหนง
จํานวน ๑๕ คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางดานการผังเมือง
หรือสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๔ คน โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการและเลขานุก าร และ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ (รางมาตรา ๗๑)

๓๘
(๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ เชน กําหนดนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการผังเมือง
ของประเทศ ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค กํากับดูแล เรงรัดใหมกี ารวาง
และจัดทําผัง และติดตามใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือของภาคประชาสังคมและประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง เสนอมาตรการดานการเงิน การคลัง และมาตรการอื่น เพื่อสงเสริมการ
ลงทุนและสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมือง และเพื่อสรางความเปนธรรมจาก
การใชป ระโยชนที่ดิน จัดทําธรรมนูญ วาดวยการผัง เมืองเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
(รางมาตรา ๗๕)
๒) คณะกรรมการผังเมือง
(๑) องคประกอบของคณะกรรมการ มีทั้งหมด ๒๖ คน แบงเปนกรรมการโดยตําแหนง
จํานวน ๘ คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง ตั้ง จากผูมีความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ จํานวน ๙ ดาน ๆ ละ ๑ คน ซึ่งประกอบดวยดานการผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร สิ่ง แวดลอม ประวัติศาสตรห รือโบราณคดี และเกษตรกรรม
กรรมการซึ่งเปนผูแทนสภาระบุองคกรจํานวน ๔ คน ซึ่งประกอบดวยสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวน ๕ คน โดยมีป ลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ กรณีที่เปนการวางและจัดทํา แกไข หรืออนุมัติ
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารใหปลัดกระทรวงกลาโหมเขารวมเปน
กรรมการโดยตําแหนงดวย (รางมาตรา ๘๐)
(๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ เชน ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือ
ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผัง ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว
ตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไปและผังเมืองเฉพาะ ใหความเห็นหรือคําปรึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวาง
และจัดทํา และติดตามใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด วินิจฉัยชี้ขาดปญหาอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๘๑)
๓) คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
(๑) องคประกอบของคณะกรรมการ กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด ๒๐ คน แบงเปน
กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๗ คน กรรมการจากผูแทนหนวยงานอื่น ที่มีความเกี่ยวของกับ การผัง เมือง
จํานวน ๔ คน กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิทางดานการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมือง
จํานวน ๔ คน กรรมการจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ
และเลขานุการ สําหรับกรณีในเขตจังหวัดอื่น มีทั้งหมด ๒๙ คน แบงเปนกรรมการโดยตําแหนงจํานวน ๑๙ คน

๓๙
กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวน ๑๐ คน ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ โดยกรณีทเี่ ปนการวางและจัดทํา แกไข หรืออนุมัติ
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารใหผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวม
เปนกรรมการดวย กรณีที่จังหวัดใดไมมีตําแหนงในหนวยงานตามที่กําหนดใหถือวาคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู และจังหวัดใดที่ไมมีผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทนการประปาสวนภูมิภาค
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นเขตพื้ น ที่ ให ผู แ ทนการไฟฟ า นครหลวงหรื อ ผู แ ทนการประปานครหลวง แล ว แต ก รณี
เปนกรรมการแทน ซึ่งการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการที่เปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
จะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติหรือกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองหรือ
อนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันไมได (รางมาตรา ๘๕)
(๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ เชน ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทํา
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผังเมืองในสวนที่เกี่ยวกับการ
วางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทํา ผังเมืองรวม
ที่พื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ เจาพนักงานทองถิ่น พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด (รางมาตรา ๘๖)
๔.๑๐ กําหนดหมวดบทกําหนดโทษเปน ๓ สวน (รางมาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๐๗)
๑) สวนที่ ๑ บททั่วไป กรณีผูกระทําผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําผิดเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการหรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคลนั้นหรือมี
หนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมก ระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิดตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
๒) สวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินสามหมื่นบาทและตองชําระคาปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติใหถูกตอง
๓) สวนที่ ๓ โทษอาญา
กรณีฝาฝนคําสั่งใหรื้อ หรือยายอาคาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

๔๐
๕. ความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางฉบับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
และกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นโดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง (www.dpt.go.th) และของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
(www.lawamendment.go.th) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีความเห็น
และขอสังเกตดังตอไปนี้
๕.๑ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา แมวารางพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. .... ฉบับนี้กําหนดใหการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนไวแลวซึ่งอาจใช
วิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง และวิธีการอื่นที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติกําหนด แตเพื่อให
สอดคลองกับเจตนารมณหลักของการผังเมืองซึ่งคํานึงถึงสิทธิและประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ
จึงสมควรใหการรับฟงความคิดเห็นฯ จะตองประกอบดวยการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟงขอคิดเห็นเกีย่ วกับ
ผังเมืองอยางนอยหนึ่งครั้ง
๕.๓ กระทรวงพลังงาน
เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นองคประกอบ
ของคณะกรรมการ ขอกําหนดการใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการดานพลังงานและระยะเวลาในการพิจารณา
อุทธรณดังนี้
๑) เห็นควรใหเ พิ่ม “ดานพลัง งาน” เขา ไปในนิย ามของ “ผัง ภาค” “ผัง จัง หวัด ” และ
“ผังเมืองรวม” เพื่อใหครอบคลุมถึงโครงการดานพลังงาน ซึ่งคําจํากัดความของ “การสาธารณูปโภค” มิไดรวมถึง
แหลงผลิตพลังงาน เชน โรงไฟฟา แหลงขุดเจาะปโตรเลียม ฯลฯ
๒) เห็น ควรกําหนดใหป ลั ดกระทรวงพลัง งานเปนคณะกรรมการผัง เมืองโดยตําแหน ง
เนื่องจากมีการกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและ
กําหนดใหพลังงานจังหวัดเปนกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยตําแหนง จึงเห็นควรใหปลัดกระทรวงพลังงานเปน
กรรมการผังเมืองโดยตําแหนงเพื่อใหมีความสอดคลองกับกรรมการ ๒ ชุดขางตน และโครงการดานพลังงานมี
กระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแนวโนนเพิ่มขึ้นตามความตองการการใชพลัง งานที่เพิ่มขึ้น จึงเป น
องคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณาในการจัดทําผังเมืองในทุกระดับ

๔๑
๓) เห็นควรใหเพิ่มผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และผูแทนการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เนื่องจากในปจจุบันมี
โรงไฟฟา และโครงการดานพลังงานกระจายอยูทั่วประเทศ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจึงเห็นสมควรกําหนดให มี
ผูแทนจาก ๒ หนวยงานที่กํากับดูแลและพัฒนาโครงการดานพลังงาน
๔) เห็นควรเพิ่ม “แผนผังแสดงการพัฒนาดานพลังงาน” ในองคประกอบของการจัดทําผังภาค
เพื่อใหสอดคลองกับคํานิยามที่เสนอขอเพิ่มเติม
๕) เห็นควรเพิ่ม “แผนผังแสดงการพัฒนาดานพลังงาน” ในองคประกอบของการจัดทําผังจังหวัด
เพื่อใหสอดคลองกับคํานิยามที่เสนอขอเพิ่มเติม
๖) เห็นควรใหการจัดทําผัง จังหวัดนําแผนงาน แผนแมบทดานพลังงาน และกิจการดาน
พลังงานโดยรัฐที่ไดรับ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และพื้นที่เ พื่อการสํารวจและผลิตปโ ตรเลียมตาม
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม เปนขอกําหนดในการกําหนดผังจังหวัด เพื่อให
การวางผังจังหวัดมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลครอบคลุมแผนงาน แผนแมบทที่คณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบแลว ซึ่งรวมถึงพื้นที่เพื่อการสํารวจและผลิตปโ ตรเลียมตามพระราชบัญญัติ ปโตรเลียม ซึ่ง มี
กฎหมายเฉพาะกํากับการดําเนินงานและตองปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยูดวยแลว
๗) เห็นควรเพิ่มพลังงานจังหวัดเปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารการผังเมือง
สวนทองถิ่น เนื่องจากโครงการดานพลังงานมีกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามความ
ตองการการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้น จึงเปนองคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณาในการจัดทําผังเมืองในทุกระดับ
๘) เห็นควรใหกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของกรรมการอุทธรณหรือคณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถิ่นในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ เพื่อสรางความชัดเจนดานระยะเวลาในการพิจารณากรณีอทุ ธรณ
๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เห็นชอบในหลักการพระราชบัญญัติฯและมีขอสังเกตดังนี้
๑) การจัดทํารายงานการประเมินผลผังในแตละประเภทควรจะตองสงผลการประเมินผลผัง
และมีขอเสนอแนะใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรับทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๒) ควรเพิ่มกรอบนโยบาย สาระสําคัญดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไว
ในองคประกอบของการจัดทําผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) ควรเพิ่ม วิธีการเผยแพรขอมูลที่เ กี่ยวของกับการวางผัง เมืองในแตละระดับ ใหชัดเจน
เพื่อใหเปนไปตามหลักการการมีสวนรวมที่ดีและหลักความโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๔) ควรใหความสําคัญกับการจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและคํารอง และนําเสนอให
ผูมีสวนไดเสียในพื้นที่วางผังไดรับทราบ
๕) ควรกําหนดหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นมิใหอนุญาตใหมีการใชประโยชนผิดไปจากที่
กําหนดไวในผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

๔๒
๖) กรณีองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ ควรเพิ่มผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอมและ
ดานสังคม
๗) ควรเพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ในการพิจารณาผัง
พื้นที่พัฒนาพิเศษ
๘) ควรเพิ่มกรอบนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในองคประกอบของการจัดทํา
ผังประเทศ
๙) ควรเพิ่มอํานาจหนาที่ของผูตรวจการผังเมือง ใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ของหนวยงานของรัฐที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะดวย
๕.๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตวาขอใหผูที่เกี่ยวของใหความสําคัญ
กับการควบคุมการวางผังเมืองใหเปนประโยชนตอสวนรวมมากที่สุด รวมทั้งคํานึงถึงปริมาณน้ําตนทุนทีม่ อี ยูเ ดิม
และประสานกับ กรมชลประทานเรื่อ งปริม าณความตองการใชน้ํ าที่ คาดวา จะใช เ พิ่ ม ขึ้น ในพื้น ที่ เพื่ อใช
ประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป และขอใหกรม
โยธาธิการและผังเมือง กําหนดแนวเขตปฏิรูปที่ดินพรอมทั้งสัญลักษณสีแสดงการใชประโยชนที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในผังแสดงการใชประโยชนที่ดินเพื่อความสะดวกชัดเจนในการตรวจสอบ นอกจากนี้ควร
กําหนดลักษณะการใชประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินตองเปนไปตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดวย
๕.๖ กระทรวงอุตสาหกรรม
เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตกรณีในสวนของกระบวนการการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... โดยเฉพาะ
ผังปฏิบัติซึ่งกระทบสิทธิของประชาชนโดยตรง ควรมีกระบวนการแจงสิทธิและขอมูลใหผูมีสวนไดเสียในพื้นที่
วางผังรับทราบเปนการลวงหนา เพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนครบถวนถูกตอง
มากยิ่งขึ้น
๕.๗ ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ
เห็นชอบในหลัก การรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสัง เกตวา การปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมาย โดยเพิ่มมาตรการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองใหเขมงวดขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อใหการใชบังคับผัง
เมืองเปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น การจัดทําผังเมืองจะตองมีความสมดุลระหวางดานการพัฒนาและการ
ควบคุมการใชพื้นที่อยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองอยางแทจริง จึงเห็นชอบ
ใหเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาโดยมีขอสังเกตดังกลาวประกอบ

๔๓
๕.๘ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตดังนี้
๑) ตามรางมาตรา ๗๑ กรณีองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
กําหนดใหนายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย เปนคณะกรรมการโดยตําแหนง มีประเด็นที่ตอง
พิจารณาใหรอบคอบเนื่องจากสมาคมดังกลาวไมไดมีสถานะเปนองคกรตามโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
ทําหนาที่สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร
ในเรื่องนี้จึงอาจพิจารณาไดเปน ๒ แนวทางคือ
(๑) กําหนดใหตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการโดยตําแหนงโดยตอง
จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) ตัดคณะกรรมการโดยตําแหนง คือ นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
นายกสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ออกจาก
องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ เนื่องจากการดูแลพัฒนาพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการอยูในคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติแลว
๒) รางมาตรา ๗ กรณีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง และตามรางมาตรา ๗๕ (๗)
กรณีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติในการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง
เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศนัน้
ไมควรจะกําหนดไวเนื่องจากธรรมนูญวาดวยการผังเมืองยังไมมีความชัดเจนของกรอบเนื้อหาและการบังคับใช
ตลอดจนยังมีประเด็นที่ซ้ําซอนกับรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เชน การกําหนดระบบการวางผังเมือง
การประเมินผลผังเมือง หนวยงานที่กําหนดนโยบายผังเมือง การมีสวนรวมของประชาชน การวางและจัดทําผัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่อยูภายใตการบังคับใชของธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เปนตน
๕.๙ นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
๑) ร า งมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ ง (๔) กรณี ค ณะกรรมการนโยบายการผั ง เมื อ งแห ง ชาติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางดานการผังเมืองหรือสาขาวิชา
การที่เกี่ยวของ จํานวนไมเกินสิบสี่คน เสนอขอเพิ่มกรรมการ “รวมทั้งผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภาสถาปนิก
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จํานวนไมเกินสิบสี่คน” เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
เปนผูกําหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศในอนาคต ดังนั้น ควรจะมีผูใหมุมมองรอบดาน และควรมี
ตัวแทนจากภาคเอกชนใหเปนผูผลักดันการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจรวมทั้งเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น
กับภาครัฐตั้งแตเริ่มตนเพื่อจะไดมุมมองในทุกมิติ

๔๔
๒) รางมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง (๒) กรณีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ในสวนของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางการผังเมือง
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกินสิบสี่คนเปนกรรมการ เสนอขอเพิ่มกรรมการ “รวมทั้ง
ตัวแทนจากหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และสภาเกษตรกร
จังหวัดจํานวนไมเกินสิบสี่คนเปนกรรมการ” เนื่องจากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เปนผูกําหนด ทิศทางการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในจัง หวัด ดังนั้น จึงควรใหผูมีสวนไดเสียหลักในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการกําหนดการใช
ประโยชนพื้นที่ ซึ่งควรมีตัวแทนจากผูมีสวนไดเ สียหลัก เปนผูผ ลัก ดันการขับ เคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในพื้นที ่
และเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นกับทางภาครัฐตั้งแตเริ่มตน เพื่อจะไดมุมมองในทุกมิติ
๓) เสนอขอใหเพิ่มเติมกระบวนการการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียหลักในกระบวนการวาง
และจัดทําผังตั้งแตเริ่มตนการวางผัง โดยเฉพาะผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยการจัดตั้งคณะทํางานระดับ
จังหวัดซึ่งมีตัวแทนจากหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัด และ
สภาเกษตรกรจังหวัด เขาไปเปนคณะทํางานในการจัดทําผัง เนื่องจากในการวางและจัดทําผังเมืองในอดีตเปน
การวางผังซึ่งเนนทางดานวิชาการโดยไมไดดูสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่ ทําใหรางผังเมืองที่ไดจัดทําเปนผังที่ขัดแยงกับ
พื้นที่จนทําใหมีคํารองขอแกไขผังเปนจํานวนมาก เพราะผูมีสวนไดเสียหลักไมไดมีสวนรวมในการออกแบบผัง
๕.๑๐ นางสาวประภาพร แสดงกาญจนวนิช
๑) กรณีรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในผังแตละระดับ
ตามรา งมาตรา ๙ กําหนดไววา “การวางและจัดทําผัง นโยบายการใชป ระโยชนพื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑)
และผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด” และตามรางมาตรา ๔๕
กําหนดไววาการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม และใหคํานึงถึงความคิดเห็นของ
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสทิ ธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่นตามมาตรา ๔๓ การรับฟงความคิดเห็น
และการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรา ๙ และการไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ได
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ จึงมีความเห็นวา
เนื่องจากยังไมไดมีการประกาศหลักเกณฑในการรับฟงความคิดเห็น จึงไมแนใจวาการรับฟงความคิดเห็นในขัน้ ตอน
การวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใด แตหวังวาจะมีการรับฟง
ที่ทั่วถึงมากขึ้นซึ่งปญหาการประกาศบังคับใชผังเมืองที่ผานมาสวนหนึ่งมาจากการจัดทําที่เปนลักษณะ TOP DOWN
จากบนลงลาง และการรับฟงความคิดเห็นทีไ่ มทั่วถึงการแกไขกฎหมายจึงควรแกประเด็นนี้ดวย แตตามรางกฎหมาย
มีเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้แตเขียนไมชัดเจนทําใหอาจมีการตีความที่ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการวางผังเมืองลดลง
๒) รางมาตรา ๓๐ ในกรณีผูมีสวนไดเสียตองการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด
ตามมาตรา ๒๒ (๕) ใหยนื่ คํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมนั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ไมไดกําหนดเปนมาตราไว แตรางพระราชบัญญัตินี้
กําหนดเปนมาตรา ๒๒ (๕) จึงไมแนใจวาใหแสดงความคิดเห็นเฉพาะทีก่ ําหนดในมาตรา ๒๒ (๕) เทานั้นหรือไม
แลวถาตองการแกไขหรือเสนอความคิดเห็นตามวงเล็บอื่นๆ ของมาตรา ๒๒ จะทําไดหรือไม

๔๕
๕.๑๑ คณะกรรมการอํานวยการดานกฎหมาย กกร. (ประกอบดวยสภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) ขอเสนอแกไขรางพระราชบัญญัติฯ ในประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี้
๑) กรณีการวางและจัดทําผังเมืองรวม
รางมาตรา ๒๕ กําหนดให “การวางและจัดทําผังเมืองรวมตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับ
จังหวัดและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่อธิบดีกําหนดรวมทั้ง รางมาตรา ๑๑๒ กําหนดให
“บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติมในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติน”ี้ ทําใหพิจารณาไดวาการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะทําไดตอเมื่อมีการจัดทําผังนโยบาย
ระดับจังหวัดเสร็จเรียบรอย โดยผังนโยบายระดับจังหวัดจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับภาค
และผังนโยบายระดับภาคจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับประเทศเชนกัน ซึ่ง กกร. เห็นวา
เปนหลักการที่ดี เพื่อใหการวางและจัดทําผังเมืองรวมมีความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน แตอยางไร
ก็ดีการจัดทําผังนโยบายในแตละระดับจะตองใชขอ มูลและระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งการกําหนดใหผังเมืองรวม
ตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับจังหวัดดังกลาว อาจทําใหมีประเด็นวาผังเมืองรวมที่ประกาศใชบังคับอยูแ ลว
จะมีผลบังคับใชไดถูกตองตามมาตรา ๒๕ นี้หรือไม รวมทั้งผังเมืองที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําจะตอง
ดําเนินการอยางไรตอไป ดังนั้น กกร. จึงขอเสนอกําหนดใหในระหวางที่กําลังจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดนั้น
ผังเมืองรวมที่ประกาศบังคับใชแลวใหยังมีผลบังคับใชไดตอไปโดยไมถือวาขัดตอมาตรา ๒๕ และเมื่อจัดทําผัง
นโยบายระดับจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลว ใหรีบดําเนินการแกไขผังเมืองรวมดังกลาวใหสอดคลองกับผังนโยบาย
ระดับจังหวัดโดยเร็ว สําหรับผังเมืองรวมที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทํา ผัง ใหสามารถดําเนินการวาง
และจัดทําไดตอไปตามขั้นตอนและประกาศบังคับใชไดโดยไมตองรอผังนโยบายระดับจังหวัด และเมื่อจัดทําผัง
นโยบายระดับจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลว จึงใหนําผังเมืองรวมดังกลาวมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับปรุงแกไขหาก
พบวาไมสอดคลองตามผังนโยบายระดับจังหวัด
๒) กรณีการบังคับใชธรรมนูญวาดวยการผังเมือง
รางมาตรา ๗ กกร. มีขอสังเกตในสวนที่เกี่ยวของกับการบังคับใชธรรมนูญวาดวยการผังเมืองนั้น
จะมีผลกระทบตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของที่นอกเหนือไปจากหนวยงานราชการหรือไม เนื่องจากการที่กฎหมาย
กําหนดใหธรรมนูญวาดวยการผังเมืองนั้น มีผลบังคับใชทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยไมผานการ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานั้น อาจทําใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่ไดรับผลกระทบทุกภาคสวนไมอาจทราบถึง
ความมีอยูของธรรมนูญวาดวยการผังเมือง ซึ่งจะสงผลทําใหภาคสวนเหลานั้นไมสามารถปรับปรุง แกไข หรือ
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามสิ่งที่ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองนี้กําหนดได ดังนั้น กกร. จึงขอเสนอใหมีประกาศ
ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองในราชกิจจานุเบกษาไวดวย เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไดทราบถึงความมีอยู
และสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมนูญวาดวยการผังเมืองฉบับนี้ได

๔๖
๓) กรณีกรอบระยะเวลาในการจัดทําผังเมือง
ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไมไดกําหนดกรอบระยะเวลาในการวางและจัดทําผัง เมือง
ตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดไวอยางชัดเจน คงมีแตเพียงการกําหนดกรอบระยะเวลาการปดประกาศตามมาตรา ๒๙
ไวเทานั้น ซึ่งหลักการเหมือนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทางปฏิบัติที่ผานมาการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมมี ๑๘ ขั้นตอน ใชระยะเวลาอยางนอย ๙๖ สัปดาห ซึ่ง กกร. เห็นวาขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมือง
มีความซ้ําซอน สงผลกระทบตอประชาชนผูมีสวนไดเสียที่ไมอาจทราบกําหนดเวลาประกาศบังคับใชผงั เมืองรวม
ในแตละพื้นที่ไดอยางชัดเจนซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดํารงชีพและการประกอบธุรกิจของประชาชน ดังนัน้
กกร. จึงขอเสนอใหมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการวางและจัดทําผังเมืองรวมตั้งแตเริ่มตนถึงประกาศใชบงั คับ
ใหชัดเจนไวในรางพระราชบัญญัติฯ โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการไมเกินหนึ่งป
๔) กรณีโครงสรางคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
รางมาตรา ๗๑ กําหนดใหองคประกอบคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาตินนั้ มาจาก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดเทานั้น แตไมมีการผสมผสานระหวางผูมีสวนไดเสียแตอยางใด ซึ่งทําใหการ
กําหนดนโยบายตางๆ ของคณะกรรมการฯ ไมสามารถเปนไปไดอยางรอบดาน ดังนั้น กกร. จึงขอเสนอใหเพิ่ม
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย เขาเปนกรรมการโดยตําแหนง
เพื่อใหการกําหนดนโยบายหรือแผนการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางรอบดาน และผานการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียดวย
๕) กรณีโครงสรางคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
เหตุผลเชนเดียวกับ ขอ ๔. การใหความเห็น การใหคําปรึกษา และการใหขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตอคณะกรรมการผังเมือง จําเปนจะตองมีวิสัยทัศนและมุมมองที่หลากหลายของ
ผูที่มีสวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้น ๆ ใหมากที่สุด ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ อันเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขตจังหวัดนัน้ ๆ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ผานมาในทางปฏิบัติผูแทนหอการคาจังหวัด และผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ก็ไดรั บ เชิญ ใหมีสวนรวมในการใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเสมือนเปนคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
เพี ย งแต ก ฎหมายไม ไ ด ร ะบุ ไ ว ดั ง นั้ น กกร. จึ ง ขอเสนอให เ พิ่ ม ผู แ ทนหอการค า จั ง หวั ด และผู แทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด เขารวมเปนกรรมการดวย
๖) กรณีขั้นตอนการขอปรับแกไขผังเมือง
รางมาตรา ๓๔ กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น จัดทํารายงาน
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอม ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กําหนดแตไมเกิน
หาปนับแตวันประกาศใชบังคับ ซึ่งการบัญญัติในลักษณะนี้ไมไดเปดโอกาสใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย
ในพื้นที่นั้นมีสิทธิที่จะไดยื่นขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นแกไขผังเมืองรวมได หากมี
เหตุจําเปนหรือพบวาผังเมืองรวมที่บังคับใชมีขอมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไมสอดคลองกับนโยบาย ดังนั้ น กกร.
จึงขอเสนอใหมีการกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนเพื่อรับรองสิทธิใหผูมีสวนไดเสียสามารถยื่นเรื่องขอใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองในระหวางการบัง คับ ใชผัง เมืองนั้นๆ
ไดเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบังคับใชมากยิ่งขึ้น

๔๗
๕.๑๒ นายกัญจน ทัตติยกุล
๑) ใหปรับปรุงขอความในรางมาตรา ๔ คํานิยาม “การผังเมือง หมายความวา การวาง จัดทํา
และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองในระดับตางๆ สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพ
ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ........ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ และเพื่อลด
การปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพือ่ ลด
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากพิบตั ิภัยธรรมชาติดวย”
๒) รางมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง (๔) องคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง ขอใหเพิ่มกรรมการ
ซึ่งเปนผูแทนระบุองคกรอีกหนึ่งคน คือ สภาเกษตรแหงชาติ และขอใหเพิ่มจํานวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง เปนจํานวนไมเกินเจ็ดคน รวมทั้งสิน้ ยี่สิบเกาคน
๓) ใหปรับปรุงขอความในรางมาตรา ๙ ในเรื่องรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและ
การมีสวนรวมของประชาชนในผังเมืองแตละระดับ “ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผานการรับฟง
ความคิดเห็นจนเปนที่ยอมรับของประชาชน”
๔) ใหปรับปรุงขอความในรางมาตรา ๓๕ “การแกไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะ
สวนหนึ่งสวนใด... ใหมีการปดประกาศ... เปนเวลาไมนอยกวาหกสิบวัน โดยประกาศนั้นใหมีคําเชิญชวนใหผูมี
สวนไดเสียแสดงขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ และใหมีการจัดประชุมชี้แจง
ทําความเขาใจเนื้อหาที่จะมีการแกไขดวย”
๕.๑๓ นายฤทธิชยั จันทา
มีความเห็นวาการกําหนดสัดสวนจํานวนของคณะกรรมการผังเมืองจัง หวัดควรมีสวนของ
ผูแทนภาคประชาชนในทองถิ่นใหมากกวาขาราชการประจําเพราะจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตัดสินใจอยางแทจริง
๕.๑๔ นางปวีณา ศรีสาทร
เห็นดวยกับหลักการของรางพระราชบัญญัตฯิ เพราะการกระจายอํานาจเปนการปกครองโดย
ระบอบประชาธิปไตย แตกังวลวาจะมีการสมยอมกันในระดับทองถิ่น ดังนั้น ควรจะหามาตรการปองกันในกรณี
ดังกลาวดวย
๕.๑๕ นางสาวมีนา ไพรวัลย
เห็นดวยกับหลักการตามรางพระราชบัญญัติฯ เพื่อเปนการกระจายอํานาจไปยังทองถิน่ ในการ
บริหารจัดการใหไดอยางเหมาะสม
๕.๑๖ นายประเสริฐ วงศภูธร
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ ไมเห็นดวยกับการกระจายอํานาจเพียงอยางเดียว เนื่องจากจะทํา
ให เ กิ ด การตั ดสิ น ใจของผู มี อํา นาจในระดั บ ท อ งถิ่ น เพี ย งอย า งเดี ย วอั น จะนํ า มาซึ่ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ม
ตรงไปตรงมา ตลอดจนการแสวงหาประโยชนที่เกิดกับผังเมือง หรือระบุขอบเขตเพื่อประโยชนสวนตนของผูมี
อํานาจในระดับทองถิ่น ดังนั้น ควรจะกลับมาทบทวนเพื่อใหการจัดทําผังเมืองใหมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔๘
๖. คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
๖.๑ ประเด็นคํานิยามในรางมาตรา ๔ กรณีกระทรวงพลังงานมีขอสังเกตวาควรเพิ่มคําวา “ดานพลังงาน”
เขาไปในคํานิยาม “ผังภาค” “ผังจังหวัด” และ “ผังเมืองรวม” และกรณีคุณกัญจน ทัตติยกุล ขอใหปรับปรุง
ขอความคํานิยาม “การผังเมือง” ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดแกไขคํานิยามคําวา
“การผังเมือง” และ “ผังเมืองรวม” เพื่อใหมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคลองกับขอสังเกตของหนวยงาน
ที่เกี่ย วของโดยไมมีการเพิ่มคํา วา “ดา นพลังงาน” ใน “ผังเมืองรวม” และไดตัดคํา นิย าม “ผังภาค”
และ “ผังจังหวัด” ออกเพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ
๖.๒ ประเด็นการจัดทําธรรมนูญ วาดวยการผัง เมืองตามรา งมาตรา ๗ และอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติในการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองตามรางมาตรา ๗๕ (๗)
กรณีพลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นวาไมควรกําหนดเรื่องดังกลาวไว
ในรางพระราชบัญญัตินี้ และกรณีคณะกรรมการอํานวยการดานกฎหมาย กกร. มีขอสังเกตใหประกาศธรรมนูญ
วาดวยการผังเมืองในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในประเด็นนี้มีการเพิ่มมาตราเกี่ยวกับการจัดทําธรรมนูญวาดวย
การผังเมืองในขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) โดยกําหนดให
ธรรมนูญวา ดวยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติจัดทํา ตามมาตรา ๗๕ (๗)
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตอง
ดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน ซึ่งความเห็นในประเด็นนี้ตองเสนอเรื่องไปในชั้นการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๖.๓ ประเด็นรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในผัง เมือง
แตละระดับตามรางมาตรา ๙ กรณีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นควรให
มีการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นอยางนอยหนึ่งครั้ง กรณีกระทรวงอุตสาหกรรมมีขอสังเกตวา
ควรมีกระบวนการแจงสิทธิและขอมูลใหผูมีสวนไดเสียในพื้นที่วางผังทราบลวงหนา กรณีนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
เสนอขอใหเพิ่มเติมกระบวนการการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียหลักในกระบวนการวางและจัดทําผังตั้งแต
เริ่มตนการวางผัง กรณีนางสาวประภาพร แสดงกาญจนวนิช มีความเห็นวาควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนอยางทั่วถึง และกรณีคุณกัญจน ทัตติยกุล ขอใหปรับปรุงรูปแบบการรับฟงความคิดเห็นดังกลาว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผานการรับฟงความคิดเห็นจนเปนที่ยอมรับของประชาชน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณากําหนดแนวทางในการจัดทําผังในสวนของการ
รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนโดยปรับแกไขรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ในขั้นตอนการพิจารณาโดยกําหนดใหการวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑)
ประกอบดวย ผั งนโยบายระดับ ประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผั งนโยบายระดับ จังหวัด และผั ง
กําหนดการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ประกอบดวย ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ตองจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองกําหนด โดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับผลกระทบในผังแตละประเภท ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
.

๔๙
จะตองจัดทําอนุบัญญัติเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดง
ขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองดังกลาวตามรางพระราชบัญญัติอยูแลวโดยไมจําเปนตอง
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัตินี้อีก
๖.๔ ประเด็นองคประกอบของผัง
๖.๔.๑ องคประกอบของผังนโยบายระดับประเทศตามรางมาตรา ๑๔ ผังนโยบายระดับภาค
ตามรางมาตรา ๑๖ และผังนโยบายระดับจังหวัดตามรางมาตรา ๑๘ กรณีก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดลอมมีขอสัง เกตวาควรเพิ่ม กรอบนโยบาย สาระสําคัญ ดา นการอนุรัก ษท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไวในองคประกอบของการจัดทําผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการ
กฤษฎี กา (คณะที่ ๗) ไดแ กไ ของคประกอบของผังดังกลา ว โดยมีก ารแกไ ขใหมีส าระสํา คัญ เกี่ย วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวในรางพระราชบัญญัตินี้แลว กลาวคือ กรณีผังนโยบายระดับประเทศ
ตามรางมาตรา ๑๔ (๒) (จ) โดยกําหนดใหมีกรอบนโยบาย เปาหมาย และแผนทางดานกายภาพเพื่อการ
พัฒนาหรือการอนุรักษของประเทศในเรื่องสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ กรณีผังนโยบายระดับภาคตามราง
มาตรา ๑๕ ไดกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําผังนโยบายระดับภาคใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และการดํารงรักษาพื้นที่ในดาน “การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และกรณีผังนโยบาย
ระดับจังหวัดตามรางมาตรา ๑๗ ไดกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นที่ระดับจังหวัดในดาน “การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม”
๖.๔.๒ องคประกอบของผังนโยบายระดับภาคและองคประกอบของผังนโยบายระดับจังหวัด
ตามรางมาตรา ๑๖ และรางมาตรา ๑๘ กรณีกระทรวงพลังงานมีความเห็นเพิ่มเติมวาควรเพิ่ม “แผนผังแสดง
การพัฒนาดานพลังงาน” ในองคประกอบของการจัดทําผังภาคและในองคประกอบของการจัดทําผังจังหวัด
ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดแกไของคประกอบของผังดังกลาวแตมิไดมีการเพิ่ม
แผนผังแสดงการพัฒนาดานพลังงานไวในรางพระราชบัญญัติฯ แตอยางไรก็ตามรางมาตรา ๑๖ (๓) (จ)
และรางมาตรา ๑๘ (๓) (ญ) ไดกําหนดองคประกอบของการจัดทําผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบาย
ระดับจังหวัด ใหมีการจัดทําแผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือ
บางประการโดยกําหนด “แผนผังอื่นๆ ตามความจําเปน” ไวดวย ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
รางพระราชบัญญัตินี้อีก
๖.๕ ประเด็นการกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดําเนินการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะตามรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... กรณีนางปวีณา ศรีสาทร มีความเห็นวา
ควรจะหามาตรการปองกันโดยมีระบบถวงดุลอํานาจในการวางและจัดทําผัง และกรณีนายประเสริฐ วงศภูธร
ไมเห็นดวยกับการกระจายอํานาจดังกลาวเนื่องจากจะทําใหเกิดการตัดสินใจของผูม ีอํานาจในระดับทองถิ่น
เพียงอยางเดียว ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชนทเี่ กิดกับผังเมือง ซึง่ ประเด็นการจัดทํารางพระราชบัญญัตินี้
.

๕๐
มี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายว า ด ว ยการผั ง เมื อ งโดยเหตุ ผ ลหนึ่ ง ของการปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ คือ เพื่อกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมซึ่งมีรูปแบบการประกาศใชบัง คับเปน
ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น และผั ง เมื อ งเฉพาะ ซึ่ ง มี รู ป แบบการประกาศใช บั ง คั บ เป นพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ
พระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี โดยการวางและจัดทําผังเมืองตามรางพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดกระบวนการ
ตรวจสอบและคานอํานาจไวแลว กลาวคือ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะวางและจัดทําผังเมืองรวมใหแจงอีกฝายทราบกอนการวางและจัดทําผัง ซึ่งในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่ง
ไมเห็นดวยและไมอาจตกลงกันไดรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยจะเปนผูชี้ขาดตามคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการผังเมืองตามรางมาตรา ๒๓ กรณีผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผัง
ซึ่งตองเสนอผังเมืองรวมใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ ไดกําหนดกระบวนการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอนและหากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ไมเห็นชอบดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไมสามารถหาขอยุติไดใหเสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาและใหถือวาเปนการใหความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในประเด็นดังกลาว
ตามรางมาตรา ๒๗ วรรคสอง และกรณีผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจั ดทําผัง
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมืองคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจสั่งใหแกไข
ผังเมืองรวมดังกลาวและสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังแทนตามรางมาตรา ๒๗ วรรคสาม
ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัตินี้อีก
๖.๖ ประเด็นการกําหนดใหการวางและจัดทําผังจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับผังแตละระดับ
ตามรางมาตรา ๒๕ และรางมาตรา ๔๕ กรณีคณะกรรมการอํานวยการดานกฎหมาย กกร. ขอเสนอกําหนดให
ระหวางการจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดใหผังเมืองรวมที่ประกาศใชบังคับแล วยังมีผลบังคับใชไดตอไปโดย
ไมถือวาขัดตอมาตรา ๒๕ และเมื่อจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลวใหรีบ ดําเนินการแกไข
ผังเมืองรวมดังกลาวใหสอดคลองกับผังนโยบายระดับจังหวัดโดยเร็ว ซึ่งในประเด็นดังกลาวตามรางพระราชบัญญัตินี้
ไดกํา หนดบทเฉพาะกาลเพื่อ รองรับ การดํา เนินงานไวแ ลว ตามรา งมาตรา ๑๑๑ กํา หนดใหบ รรดา
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบีย บ ประกาศ หรือคํา สั่งซึ่งออกโดยอาศัย อํา นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติมที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ตามรางมาตรา ๑๑๒ กําหนดให
บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติมในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือวาเปนการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และรางมาตรา ๑๑๓ กําหนดใหบรรดากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น จึงไมมี
ความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัตินี้อกี

๕๑
๖.๗ ประเด็นการกําหนดใหผังเมืองแตละประเภทไมมีการกําหนดระยะเวลาการใชบงั คับแตใชระบบ
การประเมินผลผังในรอบระยะเวลาไมเกินหาปตามรางมาตรา ๓๔ กรณีคณะกรรมการอํานวยการดานกฎหมาย
กกร. ขอเสนอใหมีก ารกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนเพื่อรับ รองสิท ธิใหผูมีสวนไดเสียสามารถยื่นเรื่องขอให
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองในระหวางการบังคับใช
ผังเมืองรวมไดเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบังคับใช ซึ่งในประเด็นดังกลาวตามรางมาตรา ๓๔ ไดกําหนด
กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวม
ไวแลว โดยการจัดทํารายงานการประเมินผลผังดังกลาวนั้นเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผังเมือง
กําหนด ซึ่งตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในเรื่องการเปลี่ย นแปลงการใชประโยชนที่ดิน ความ
หนาแนนของประชากร นโยบายหรือ โครงการของรัฐ บาล สภาวการณท างเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิ่งแวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกันการเกิดภัยพิบัติ และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะตองดําเนินการ
จัดทําอนุบัญญัตเิ พื่อรองรับการดําเนินงานดังกลาวอยูแลวโดยอาจจัดทําเปนระเบียบคณะกรรมการผังเมือง
วาดวยการจัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมือง
รวม ดังนั้น จึงไมมคี วามจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัตินี้อีก
๖.๘ ประเด็นการบังคับใชผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีขอสังเกตวาควรกําหนดหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นมิใหอนุญาตใหมีการใชประโยชนที่ดินผิดไป
จากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ซึ่งในประเด็นดังกลาวตามรางพระราชบัญญัตนิ ไี้ ดกาํ หนด
ไวแลวกรณีผังเมืองรวมตามรางมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดใหในเขตที่ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว
หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น และกรณีผังเมืองเฉพาะตามรางมาตรา ๕๒ ไดกําหนดวาในทองที่
ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหามบุคคลใดใชประโยชนที่ดิน
หรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ ซึ่งกรณีดังกลาวมีสภาพบังคับทั้งรัฐและ
เอกชน ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนจะตองแกไขรางพระราชบัญญัตินี้อีก
๖.๙ ประเด็นองคประกอบของคณะกรรมการ
๖.๙.๑ องคป ระกอบของคณะกรรมการนโยบายการผัง เมืองแหง ชาติตามรางมาตรา ๗๑
กรณีพลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีขอสังเกตวากรณีที่กําหนดให “นายกสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และนายกสมาคม
องคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย” เปนคณะกรรมการโดยตําแหนง ควรพิจารณาใหรอบคอบเนือ่ งจาก
สมาคมดังกลาวไมไดมีสถานะเปนองคกรตามโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน ทําหนาที่สงเสริมความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร กรณีคณะกรรมการอํานวยการ
ดานกฎหมาย กกร. ขอเสนอใหเพิ่ม “ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย”
.

๕๒
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรณีนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ เสนอขอเพิ่ม “ผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภา
สถาปนิกผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย และผูแทนสภา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๗) ไดปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการฯ ตามที่ไดกําหนดไวโดยไมมีการแกไขในกรณีดังกลาว
ซึ่งความเห็นในประเด็นนี้ตองเสนอเรื่องไปในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๖.๙.๒ องคประกอบของคณะกรรมการผังเมืองตามรางมาตรา ๘๐ กรณีกระทรวงพลังงาน
เห็นควรกําหนดให “ปลัดกระทรวงพลังงาน” เปนคณะกรรมการโดยตําแหนง และกรณีนายกัญจน ทัตติยกุล
ขอใหเพิ่ม “สภาเกษตรแหงชาติ” เปนคณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนระบุองคกร ซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการฯ ตามที่ไดกําหนดไวโดยไมมีการแกไขใน
กรณีดังกลาว ซึ่งความเห็นในประเด็นนี้ตองเสนอเรื่องไปในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๖.๙.๓ องคประกอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามรางมาตรา ๘๖ กรณีกระทรวงพลังงาน
เห็นควรเพิ่ม “ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย”
เปนกรรมการโดยตําแหนง กรณีนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ขอเสนอใหเพิ่ม “ตัวแทนจากหอการคาจัง หวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และสภาเกษตรกรจังหวัด” เปนกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดปรับปรุงองคประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ตามที่ไ ดกํา หนดไวโ ดยไมมีการแกไ ขในกรณีดังกลา ว ซึ่งความเห็นในประเด็นนี้
ตองเสนอเรื่องไปในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๖.๑๐ ประเด็นผูตรวจการผังเมือง กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเห็นควรเพิ่ม
อํานาจหนาที่ของผูตรวจการผังเมืองใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินของหนวยงานของรัฐที่ฝาฝน
ไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะดวย ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดตัด
บทบัญญัติเกี่ยวกับผูตรวจการผังเมืองตามรางเดิมออกเนื่องจากอํานาจซ้ําซอนกับเจาพนักงานการผังและ
เจาหนาที่ดําเนินการ และสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนการบริหารราชการแผนดินอยูแลว
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