ฉบับรับรองแล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙
-----------------------------รายนามคณะกรรมการผังเมืองผู้เข้าประชุม
๑. นายวิบูลย์
สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธาน
๒. นายวิทยา
ฉายสุวรรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
๔. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๕. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๖. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร
กรรมการ
๘. นายจิรายุ
ศวิตชาต
กรรมการ
๙. นายปรีชา
รณรงค์
กรรมการ
๑๐. นายสง่า
โภคบุตร
กรรมการ
๑๑. นายสมพล
ยุติธรรม
กรรมการ
๑๒. นายสุธรรม
ศิริทิพย์สาคร
กรรมการ
๑๓. นายธีระพันธุ์ ทองประวัติ
ผู้แทนสภาวิศวกร
กรรมการ
๑๔. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
กรรมการ
๑๕. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการ
๑๖. นายคุณวุฒิ
ธรรมพรหมกุล
กรรมการ
๑๗. นายสมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์
กรรมการ
๑๘. นายอดุลย์
ตั้งศัตยาภิรมย์
กรรมการ
๑๙. นายมณฑล
สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการและเลขานุการ
รายนามคณะกรรมการผังเมืองผู้ไม่เข้าประชุม
๑. คุณหญิงภัทราภา อิศรเสนา ณ อยุธยา
๒. นายสมศักดิ์
จุฑานันท์

กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
/-รายนาม...

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
สํานักงานเทศบาลตําบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
๑. นายประชุม
หลักทอง
นายช่างโยธา ๖ ว
๒. นายวสิศฐ์พล
เรือนเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
๓. นายเสรี
กิ่งแก้ว
ที่ปรึกษาเทศบาลตําบลช่องเม็ก
สํานักงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ จังหวัดลําปาง
๑. นายณรงค์
เครือระยา
นายกเทศมนตรีตําบลหลวงเหนือ
๒. นายไกรวัน
ศุภลักษณากร
ผู้อํานวยการกองช่าง ๗
๓. นายสมชาย
ปันแก้ว
นายช่างโยธา ๗ ว
๔. นายมา
ศรีนวล
รองประธานสภาเทศบาล
๕. นางวนิดา
ศรีคํามูล
สมาชิกสภาเทศบาล
สํานักงานเทศบาลตําบลหลวงใต้
๑. นายดุสิต
คําวิชัย
๒. นายรุ้ง
ธนันไชย
องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบ
- นางสาวภควรรณ์ โชติพนัง
บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด
๑. นายเติมศักดิ์
ภาณุวรรณ
๒. นางสาวชลธิชา คําบลับภา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑. นายเชตวัน
อนันตสมบูรณ์
๒. นายวีระพงษ์
บุญญานุสนธิ์
๓. นายปรเมษฐ
ขําเขียว
๔. นายประสงค์
แผ่สุวรรณ
๕. นางสาวปราณี
นันทเสนามาตร์
๖. นางสาวโสมวิภา โยธะพันธุ์
๗. นายบรรณรักษ์

สุวัณณปุระ

๘. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
๙. นายชัยวัฒน์
พร้อมทอง
๑๐. นางภัทรินทร์

แสงสว่าง

นายกเทศมนตรีตําบลหลวงใต้
ปลัดเทศบาลหลวงใต้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบ
ผู้จัดการโครงการ
นักผังเมือง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
แทนผู้อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค
นิติกรชํานาญการพิเศษ
แทนผู้อํานวยการกองนิติการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นายช่างโยธาชํานาญงาน
แทนผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
หัวหน้ากลุ่มงานผังเมืองรวมที่ ๒
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
/-๑๑. นางนันทนา...

-๓๑๑. นางนันทนา

จําจด

๑๒. นางสาวสิริกุล

เลี้ยงอนันต์

๑๓. นายรังสฤษฏ์

งามศิริ

๑๔. นายวิชัย

กิตติพิชัย

๑๕. นายไพโรจน์

ประโมทะกะ

๑๖. นายสุรพงศ์

พูนพิพัฒน์

๑๗. นางอรวรรณ์

จันทร์ปะทิว

๑๘. นายภัทรพงศ์

สุภัทรนัต

๑๙. นายอภิชาติ

ดุละลัมพะ

๒๐. นางสาวปราณี

ไวศยไพบูลย์รุ่ง

๒๑. นายปองพล

ทองสมจิตร

๒๒. นายนครินทร์

ปลั่งพงษ์พันธ์

๒๓. นางสาววรรณวีร์

บุณยฤทธิ์

นักผังเมืองชํานาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานผังเมืองรวมที่ ๓
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
หัวหน้ากลุ่มงานผังเมืองรวมที่ ๔
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
หัวหน้ากลุ่มงานผังเมืองรวมที่ ๕
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
รักษาการผู้อํานวยการส่วนคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคที่ ๑
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักผังเมืองชํานาญการ
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักผังเมืองชํานาญการ
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
วิศวกรโยธาชํานาญการ
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นักผังเมืองปฏิบัติการ
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
๑. นายนิวัตร
ชูสมุทร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
๒. นายกิตติ
เริงวัย
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
๑. นายยรรยง
พลสันติกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
๒. นายวัยวุฒิ
ศรีรัตน์
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการพิเศษ
๓. นางสาวพัธชนิกา สวัสดี
นักผังเมืองชํานาญการ
/-สํานักงาน...

-๔สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
- นางฐาปณี
รสสุคนธ์
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุม จํานวน ๓๒ คน
-----------------------------------------------

/-เริ่มประชุม...

-๕เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กล่าวเปิดประชุมฯ แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธาน (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย) แจ้งว่า เนื่องจากในส่วน
ของกรรมการผังเมืองซึ่งเป็นข้าราชการได้เกษียณอายุราชการ และมีการปรับเปลีย่ นตําแหน่งหลายท่าน จึงมี
ข้าราชการที่เป็นกรรมการผังเมืองใหม่มาประชุมแทนกรรมการท่านเดิม ซึ่งวันนี้ได้มาร่วมประชุมด้วย ดังนั้น
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แนะนําคณะกรรมการผังเมืองทั้ง ๒๑ ท่าน รวมทั้งโครงสร้างและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่พนั ตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
นําเสนอวีดีทศั น์เกี่ยวกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมียุทธศาสตร์ตามภารกิจของกรม ๔ ด้านหลัก
คือ ๑) ด้านการผังเมือง ๒) ด้านการพัฒนาเมือง ๓) ด้านการอาคาร และ ๔) ด้านการบริการด้านช่าง
และได้แนะนําองค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖
ซึ่งกําหนดให้มี จํานวน ๒๑ ท่าน ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งจากส่วนราชการ จํานวน ๗ ท่าน คือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยมี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น
การวาง จัดทํา หรืออนุมัติ ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการร่วมด้วย มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมือง
ไม่เกิน ๗ ท่าน และกรรมการผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง
ไม่เกิน ๗ ท่าน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองฯ และกรรมการผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระ
และบุคคลอื่น รวม ๑๔ ท่าน นั้น แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง ๒ ปี รวมทั้งได้แนะนําภารกิจและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งได้กําหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ จากนั้นจึงได้แนะนําคณะกรรมการผังเมืองแต่ละท่านต่อที่ประชุม
รวมทั้งได้ชี้แจงกระบวนการและแนวทางในการพิจารณาคําร้องของคณะกรรมการผังเมือง
ที่ผ่านมาว่า ก่อนที่จะนําคําร้องเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณานั้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ๓ คณะ ได้แก่ คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
(ความเห็นระดับจังหวัด) คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมฯ มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นประธาน (ความเห็นทางวิชาการของกรมฯ) และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
โดยมี นายสง่า โภคบุตร กรรมการผังเมือง เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ มีหน้าที่ให้ความเห็นพิจารณากลั่นกรองคําร้องก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นต่อไป โดยแนวทางในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนื่องจาก
ในผังเมืองรวมบางแห่งมีคําร้องจํานวนมาก คณะกรรมการผังเมืองทีผ่ ่านมาจึงได้ให้หลักการในการพิจารณาว่า
/-กรณี...

-๖กรณีคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมฯ และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคําร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน คณะกรรมการผังเมืองจะให้ความเห็นชอบตามทั้ง ๓ คณะ
โดยไม่ต้องเสนอรายละเอียด แต่ถ้าเป็นกรณีที่ทั้ง ๓ คณะมีความเห็นแตกต่างกัน ก็ให้นําเสนอรายละเอียด
พร้อมเหตุผลให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นต่อไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นําเสนอรายละเอียด
คําร้องตามแนวทางดังกล่าวประกอบการพิจารณาต่อไป
สําหรับแนวทางในการชีแ้ จงเพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้เรียนเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุมจากท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบ
และซักถาม หลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรอฟังผลการพิจารณา
ณ ห้องรับรองชั้นล่าง เพื่อให้คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาต่อไป
จึงเรียนคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ แล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง การพิจารณาคําร้องผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๔ จํานวน ๒ ผัง ได้แก่
๓.๑.๑ เรือ่ ง คําร้องผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
วาระที่ ๓.๒.๒ เรื่อง คําร้องผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ที่ประชุมได้มีมติ
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไปตรวจสอบระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับของผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิ์
ในการยื่นคําร้อง โดยเฉพาะผู้ร้องที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ชัดเจน รวมทั้งให้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อนํามาประกอบเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นําเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้ว
เพื่อจะได้นํามาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไป โดยได้นําเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
กฎหมายด้านผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ มีผลสรุปความหมายของคําว่า
“ผู้มีส่วนได้เสีย” ในขอบเขตอํานาจตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ดังนี้
/-เนื่องจาก...

-๗เนื่องจากใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มิได้กําหนดคํานิยามของคําว่า
“ผู้มีส่วนได้เสีย” คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ที่จะยื่นคําร้องสามารถยื่นคําร้อง
ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่
กับที่ดินนั้นก็ให้ผู้ร้องที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินนั้นสามารถร้องได้ แต่ต้องแสดง
ให้เห็นว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้กําหนดคํานิยามคําว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย”
หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการดําเนินงานตามโครงการของรัฐ
และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๘ (๒) ที่กําหนดว่า คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอํานวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม รวมทั้งในทางปฏิบัติกรมโยธาธิการและผังเมืองได้นําแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการรับคําร้องตามระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการพิจารณาคําร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ยื่นคําร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้วมาปฏิบัติโดยตลอด ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า
(๑) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินนั้น หรือ ประกอบเป็น
อันเดียวกับที่ดินนั้น หรือเป็นผู้มีสิทธิท์ ั้งหลายอันเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่ภายในเขตผังเมืองรวม
(๒) บุคคลอื่นใดทีแ่ สดงได้ว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
ผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลตาม (๑) และ (๒) ด้วย
การยื่นคําร้องดังกล่าวให้ประกอบด้วย
(๑) หลักฐานแสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และข้อความระบุแสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการที่จะให้
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนดจากเดิมเป็นของใหม่ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ
กรณีผู้มสี ่วนได้เสียเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรืออาคาร
ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่มีการร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนด ให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย
(๒) แผนที่หรือแผนผังที่ใช้ประกอบคําร้อง โดยต้องมีรายละเอียดให้สามารถ
ตรวจสอบกับสถานที่จริงได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการต้องแนบหลักฐานการมอบหมายด้วย
สรุปจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ร้องในคําร้องของผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
ที่มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นที่ดินในบริเวณคําร้อง แต่ได้แสดงตนว่าได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ
จึงสามารถยื่นคําร้องได้ตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบข้างต้น
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคําร้องผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเสนอคําร้องทั้ง ๓ คําร้องที่ยังค้างการพิจารณา
อยู่ให้คณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณาตามมาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อไป รวมทั้ง
ได้แนะนําผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดและท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
คําร้องผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็กมีทั้งหมด จํานวน ๒ ฉบับ ๒๑๐ ราย ๓ เรื่อง
เป็นคําร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสิ้น
/-เรื่องที่ ๑...

-๘เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๙.๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) และบริเวณหมายเลข ๖.๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ผู้ร้อง นางพร เดชมุงคุล และคณะ จํานวน ๕๘ ราย
ประเด็นคําร้อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทสถาบันราชการฯ
(สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๓ (บางส่วน) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖.๔ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่น มาก (สีแ ดง) เนื่อ งจากต้อ งการให้พื้นที่ดังกล่า วเป็น พื้น ที่ค้า ขายเชิง พาณิช ยกรรมซึ่งรองรับ
ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต และเป็นเมืองหน้าด่านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น และผู้ร้อง
สามารถอยู่อาศัยและค้าขายได้ถูกต้อง
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่คาํ ร้องตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องเม็ก
ซึ่งกรมป่าไม้ (เดิม) อนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นเวลา ๓๐ ปี (๒๖ ธันวาคม
๒๕๓๗ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗) เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องเม็กภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณด่านชายแดนระดับจังหวัด ซึ่งที่ดินบริเวณหมายเลข ๙.๓ มีพื้นทีป่ ระมาณ
๑๐๘ ไร่ สภาพปัจจุบันเป็นที่ตั้งของด่านกักสัตว์ ด่านกักพืชและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยบริเวณพื้นที่คําร้อง
มีประชาชนใช้เป็นที่พักอาศัยเบาบางไม่เกาะกลุ่มใช้พื้นที่ประมาณ ๕๘ ไร่ ส่วนที่ดินบริเวณหมายเลข ๖.๔
มีพื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่ ไม่มอี าคารราชการ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัยและร้านค้าของประชาชน
ใช้พื้นที่ประมาณ ๑๗ ไร่ นอกจากนี้ยังมีแนวถนนโครงการพาดผ่านได้แก่ จ๓ ข๓ และ ข๔
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก เห็นควรว่ามีการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามคําร้อง เนื่องจาก
๑. ประชาชนได้ทําการค้าและอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมานาน
๒. เพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของกรมโยธาธิก ารและผัง เมื อง ยกคําร้ อง
เนื่องจากเจตนารมณ์ของผังต้องการสงวนพื้นที่สําหรับการใช้ประโยชน์ทางราชการเท่านั้นและเพื่อเป็น
การสงวนพื้นที่สําหรับการขยายตัวของด่านชายแดนในอนาคต หากประชาชนจะขอใช้พื้นที่สําหรับอยู่อาศัย
ให้ขอใช้พื้นที่โดยมีการทําข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อรัฐต้องการจะใช้ประโยชน์พื้นที่
ประชาชน ต้องเคลื่อนย้ายได้
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๓ และที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖.๔ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุประสงค์ของผังในการกําหนดที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
/-๒. วัตถุประสงค์...

-๙๒. วัตถุประสงค์ของผังในการกําหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เฉพาะที่เป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับ
นันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ส่วนที่ดินที่เอกชนเป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้เพิ่มการใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมเท่านั้น
๓. เจตนารมณ์ ใ นการกํ า หนดพื้ น ที่ สี เ ขี ย วอ่ อ นบริ เ วณหมายเลข ๖.๔ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
แนวป้องกันระหว่างถนนสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ และถนนโครงการสาย จ๓) กับพื้นที่
สถาบันราชการฯ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๓
๔. พื้นที่บริเวณคําร้องมีพื้นที่ไม่มากและจํากัด ซึ่งในอนาคตราชการอาจมีความจําเป็น
ต้องใช้พื้นที่เพื่อการขยายตัวของด่านชายแดน
๕. ควรสงวนรักษาที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(สีน้ําเงิน) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ในบริเวณ
คําร้องไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวม
๖. ผังเมืองรวมได้กําหนดพื้นที่ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้รองรับ
การขยายตัวในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๗. ทางราชการได้จัดพื้นที่บริเวณที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ส่วนติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ เป็นศูนย์สาธิตการตลาด
ไว้รองรับผู้ค้าบริเวณด่านชายแดนแล้ว
๘. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณด่านชายแดนช่องเม็กให้เป็นระเบียบ
มีความสง่างามในฐานะเป็นด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๓ และที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖.๔ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภท
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๓
และที่ดนิ ประเภทที่โล่งเพือ่ นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บริเวณหมายเลข ๖.๔ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคําร้องฯ

เรื่องที่ ๒ บริเวณหมายเลข ๙.๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน)
ผู้ร้อง นายนิวัตร เกรียงศรี และกลุม่ ชุมชนช่องเม็ก จํานวน ๑๕๒ ราย
/-ประเด็น...

- ๑๐ ประเด็นคําร้อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๑๑ เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) เนื่องจากต้องการให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ค้าขายเชิงพาณิชยกรรม
ซึ่งรองรับความเจริญ ก้าวหน้าในอนาคต และเป็นเมืองหน้าด่านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น
และผู้ร้องสามารถอยู่อาศัยและค้าขายได้ถูกต้อง
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า ทีด่ ินบริเวณคําร้องตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าห้วยยอดมน ต่อมาได้ถอนสภาพและขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว สภาพปัจจุบันที่ดินบริเวณหมายเลข ๙.๑๑
มีพื้นที่ประมาณ ๒๓ ไร่ เป็นที่ตั้งของสํานักงานการท่องเที่ยวช่องเม็ก อาคารพักอาศัย และร้านค้า
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก เห็นควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามคําร้อง เนื่องจาก
๑. ประชาชนได้ทําการค้าและอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมานาน
๒. เพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
คณะกรรมการพิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ งของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ยกคํ า ร้ อ ง
เนื่องจากเจตนารมณ์ของผังต้องการสงวนพื้นที่สําหรับการใช้ประโยชน์ทางราชการเท่านั้นและเพื่อเป็น
การสงวนพื้นที่สําหรับโครงการ OTOP ในอนาคต
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๑๑ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุประสงค์หลักของผังในการกําหนดที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
๒. พื้นที่บริเวณคําร้องมีพื้นที่ไม่มากและจํากัด ซึ่งในอนาคตทางราชการอาจมีความจําเป็น
ต้องใช้พื้นที่เพื่อการขยายตัวของด่านชายแดน
๓. ควรสงวนรักษาที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(สีน้ําเงิน) ในบริเวณคําร้องไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวม
๔. ทางราชการได้จัดพื้นที่บริเวณที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ส่วนติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ เป็นศูนย์สาธิตการตลาด
ไว้รองรับผู้ค้าบริเวณด่านชายแดนแล้ว
๕. ผังเมืองรวมได้กําหนดพื้นที่ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้รองรับ
การขยายตัวในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๖. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณด่านชายแดนช่องเม็กให้เป็นระเบียบ
มีความสง่างามในฐานะเป็นด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๑๑ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
/-มติที่ประชุม...

- ๑๑ มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณ
หมายเลข ๙.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคําร้องฯ

เรื่องที่ ๓ บริเวณหมายเลข ๙.๘ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน)
ผู้ร้อง นายนิวัตร เกรียงศรี และกลุ่มชุมชนช่องเม็ก
ประเด็นคําร้อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทสถาบันราชการฯ
(สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๘ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง)
เนื ่อ งจากต้อ งการให้พื ้น ที ่ด ัง กล่า วเป็น พื ้น ที่ค ้า ขายเชิง พาณิช ยกรรมซึ ่ง รองรับ ความเจริญ ก้า วหน้า
ในอนาคต และเป็นเมืองหน้าด่านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น และผู้ร้องสามารถอยู่อาศัยและ
ค้าขายได้ถูกต้อง
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า ที่ดินบริเวณคําร้องตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าห้วยยอดมน ต่อมาได้ถอนสภาพและขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว สภาพปัจจุบันที่ดินบริเวณหมายเลข ๙.๘
เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรมีพื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ ซึ่งด่านศุลกากรมีโครงการที่จะก่อสร้างโรงตรวจและ
คลังสินค้าขาเข้า โรงเก็บของกลาง แต่ด่านศุลกากรยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ เนื่องจากมีประชาชน
เข้าไปใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยประมาณ ๔๖๗ หลัง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้า โดยใช้พื้นที่ประมาณ ๒๘ ไร่
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก เห็นควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามคําร้อง เนื่องจาก
๑. ประชาชนได้ทําการค้าและอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมานาน
๒. เพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
คณะกรรมการพิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ งของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ยกคํ า ร้ อ ง
เนื่องจากเจตนารมณ์ของผังต้องการสงวนพื้นที่สําหรับการใช้ประโยชน์ทางราชการเท่านั้นและเป็นการสงวนพื้นที่
สําหรับการขยายตัวของด่านชายแดน โดยด่านศุลกากรมีนโยบายใช้พื้นที่สําหรับติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์
และตู้คอนเทนเนอร์
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๘ ไว้ตามที่ร่าง
ผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของผั ง ในการกํ าหนดที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
๒. พื้นที่บริเวณคําร้องมีพื้นที่ไม่มากและจํากัด ซึ่งในอนาคตทางราชการอาจมีความจําเป็น
ต้องใช้พื้นที่เพื่อการขยายตัวของด่านชายแดน
๓. ควรสงวนรักษาที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(สีน้ําเงิน) ในบริเวณคําร้องไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวม
/-๔.ด่านศุลกากรฯ...

- ๑๒ ๔. ด่านศุลกากรฯ มีนโยบายใช้พื้นที่บริเวณคําร้องสําหรับติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์ และ
วางตู้คอนเทนเนอร์
๕. ทางราชการได้จัดพื้นที่บริเวณที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ส่วนติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ เป็นศูนย์สาธิตการตลาด
ไว้รองรับผู้ค้าบริเวณด่านชายแดนแล้ว
๖. ผังเมืองรวมได้กําหนดพื้นที่ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้รองรับ
การขยายตัวในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๗. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณด่านชายแดนช่องเม็กให้เป็นระเบียบ
มีความงามสง่าในฐานะเป็นด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๘ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณ
หมายเลข ๙.๘ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคําร้องฯ

๓.๑.๒ เรื่อง คําร้องผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ จังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
รายงานว่า ผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ จังหวัดลําปาง ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลําปางร่วมกับเทศบาลตําบลหลวงเหนือ มีพื้นที่วางผัง ๒๒.๔๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือทั้งหมด และพื้นที่บางส่วนของตําบลนาแก ตําบลหลวงใต้ และตําบลบ้านโป่ง
ได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากนั้นนําไปปิดประกาศ
๙๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เมื่อครบกําหนดปรากฏว่า
มีคําร้อง ๓๔๑ ฉบับ ๓๔๑ ราย ๑๔ เรื่อง โดยเป็นคําร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จํานวน ๒๓๔ ฉบับ
๒๓๔ ราย ๒ เรื่อง คําร้องด้านการคมนาคมและขนส่ง จํานวน ๒๕๙ ฉบับ ๒๕๙ ราย ๑๑ เรื่อง
และคําร้องด้านข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เรื่อง ซึ่งได้เสนอให้คณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ซึ่งในภาพรวมของการพิจารณาคําร้องดังกล่าว โดยเฉพาะคําร้องด้านการคมนาคม
และขนส่ง ในชั้นการพิจารณาคําร้องของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการ
พิจารณาด้านผังเมืองของกรมฯ จะมีความเห็นในส่วนที่เป็นถนนเดิมที่มีอยู่แล้วให้คงขนาดเขตทางเดิม
ไม่ขยายเขตทาง แต่ในส่วนที่เป็นถนนโครงการที่ยังเป็นที่โล่งไม่มีบ้านเรือนก็ให้คงระบบโครงข่ายถนนไว้
ตามร่างผังเมืองรวมฯ ที่ได้ปิดประกาศ ๙๐ วัน เนื่องจากหากมีการขยายเขตทางถนนเดิมจะส่งผลกระทบ
/-ต่อประชาชน...

- ๑๓ ต่อประชาชนเป็นจํานวนมาก แต่ในชั้นคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ เห็นว่า เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้โครงข่ายคมนาคมและขนส่งมีความสมบูรณ์และ
สามารถแก้ปัญหาการจราจรในอนาคตได้ จึงให้คงระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งไว้ตามร่างผังเมืองรวมฯ
ที่ได้ปิดประกาศ ๙๐ วัน พร้อมนําเสนอภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน จากนั้นได้แนะนําผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
จากจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีตําบลหลวงเหนือ (นายณรงค์ เครือระยา) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในชั้น
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ไม่ได้มาร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งในขณะนั้น
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง ในระหว่างการดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลหลวงเหนือสมัยที่ผ่านมา ได้ดาํ เนินการ
จัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือจํานวนหลายครั้ง
ซึ่งปรากฏว่า มีประชาชนจํานวนประมาณ ๒๗๐ ราย คัดค้านไม่เห็นด้วยกับระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง
ตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือได้กําหนดไว้ เนื่องจากจะเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชน
ซึ่งเป็นชุมชนแบบพอเพียง และมีเมืองโบราณซึ่งอยูร่ ะหว่างการประสานสํานักงานศิลปากรที่ ๗ น่าน เพื่อสํารวจ
และขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะถนนโครงการสาย ค๑ และ ค๒ ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเกรงว่าเมื่อได้มี
การสร้างถนนดังกล่าวแล้ว จะกลายเป็นเส้นทางขนส่งสําหรับรถบรรทุกแร่จากเหมืองแร่ที่อยู่ด้านเหนือของผัง
ซึ่งได้มีประชาชนจํานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน ไปประท้วงที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเพื่อขอคัดค้าน
การทําเหมืองแร่ในบริเวณดังกล่าว จึงนําเรียนคณะกรรมการผังเมืองเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ในฐานะ
เป็นผู้แทนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
กรรมการผังเมือง (นายสง่า โภคบุตร) ได้ชี้แจงถึงสาเหตุทยี่ กคําร้องถนนโครงการสายต่าง
ๆ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้อง ว่า
๑. ชุมชนหลวงเหนือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง เพราะเป็นจุดตัดเส้นทาง
คมนาคมที่จะไปจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา
๒. จะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านในพื้นที่ ดังนั้นบทบาทของชุมชนหลวงเหนือ
ในอนาคตจะมีสูง โดยเฉพาะตัวเลขประชากรที่คาดการณ์ไว้มีอัตราค่อนข้างสูง แต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีอยู่ยังมีขนาดเขตทางเล็กและแคบ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในอนาคต จึงเห็นควรมีการวางระบบ
โครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือกําหนด
๓. ส่วนสาเหตุที่กําหนดขนาดเขตทางถนนไว้ ๑๒ เมตร นั้น เห็นว่าเป็นขนาดที่ต่ําสุดแล้ว
เนื่องจากจะต้องรองรับท่อระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รวมทั้งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว
ก็ต้องนํามาตรการในการกําหนดระยะถอยร่นของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารมาใช้อยู่แล้ว โดยถนนเดิมที่มีเขตทาง
ต่ํากว่า ๖ เมตร ก็จะต้องถอยร่นจากกึ่งกลางของถนนออกไปอีกข้างละ ๓ เมตร ถนนทีม่ ขี นาดเขตทางมากกว่า
๖ เมตร แต่ไม่ถงึ ๑๐ เมตร จะต้องถอยร่นจากกึ่งกลางของถนนไปอีกข้างละ ๖ เมตร รวมถึงได้คํานึงถึงความ
ปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และเป็นการควบคุมขนาดและความสูงของอาคาร
๔. การกําหนดโครงข่ายและขนาดของถนนต่าง ๆ ในผังเมืองรวมนี้ เป็นการแก้ไขปัญหา
ในอนาคต ทั้งนี้การก่อสร้างถนนโครงการต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะงบประมาณของท้องถิ่น
รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังสามารถอยู่อาศัยได้จนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนน
นายกเทศมนตรีตําบลหลวงใต้ (นายดุสติ คําวิชัย) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เทศบาลตําบล
หลวงใต้ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นเป็นเทศบาล โดยชุมชนหลวงใต้เป็นเมืองกึ่งชนบท
จึงได้รับความสนใจจากพ่อค้าประชาชนที่จะเข้ามาลงทุนและพัฒนาเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น
/-โดยเฉพาะ...

- ๑๔ โดยเฉพาะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ทําให้สาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่พอเพียง
ซึ่งเทศบาลตําบลหลวงใต้ไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ได้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ดังนั้น หากสามารถประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหลวงใต้
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. จากข้อมูลและข้อเท็จจริงพบว่าชุมชนในบริเวณวางผังมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไว้อย่างเหมาะสม
๒. การกําหนดความกว้างของเขตทางนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากจะส่งผล
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขนาดและความสูงในการก่อสร้างอาคารในอนาคตบริเวณนั้นๆด้วย ซึ่งการกําหนด
ความกว้างของเขตทางและขนาดท่อระบายน้ํานั้นควรต้องพิจารณาถึงปริมาณการจราจรและปริมาณน้ําฝน
ในอนาคตด้วย
๓. การขยายแนวเขตทางหรือกําหนดเส้นทางขึ้นใหม่กรมฯ ควรดําเนินการตามหลักทาง
วิชาการและมีการสํารวจมิให้ผ่านโบราณสถานหรือสถานที่สําคัญ หรือชุมชนดั้งเดิม โดยให้มีผลกระทบต่อ
ประชาชนน้อยที่สุด และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้หากส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยส่วนใหญ่ก็ควรกําหนดแนวเขตทางขึ้นใหม่รอบนอกเมืองที่สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้
และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนัก
หลังจากนั้น ประธานฯ จึงให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําเสนอคําร้องผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
ให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาต่อไป
คําร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จํานวน ๒๓๔ ฉบับ ๒๓๔ ราย ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๔.๑๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย (นางกัญจน์ศิกาญ นามเหลา)
ประเด็นคําร้อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากผู้ร้องมีที่อยู่อาศัย
ในบริเวณคําร้อง
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นกลุ่มบ้านในบริเวณ
พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาและสวน
ผลการพิจารณาคําร้อง
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๘
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุประสงค์หลักของผังเมืองรวมนี้ต้องการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่
บริเวณคําร้องเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งกําหนดไว้เหมาะสมสอดคล้องกับที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์และ
สภาพแวดล้อม
/-๒. การกําหนด...

- ๑๕ ๒. การกํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
๓. เจตนารมณ์ของผังในการกําหนดพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ต้องการให้มี
การรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณค่า และรักษาสภาพแวดล้อม
๔. กิจการที่ดําเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ แม้ข้อกําหนดกฎกระทรวง
จะห้ามดําเนินการก็ยังสามารถดําเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
๕. ผู้ ร้ องสามารถอยู่ อาศั ยได้ และยั ง สามารถใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ได้ อี ก
ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของแต่ละบริเวณพื้นที่สีเขียว
๖. ผังเมืองรวมได้กําหนดพื้นที่ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้รองรับ
การขยายตัวในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๘ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๘ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ

เรื่องที่ ๒ บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
ผู้ร้อง จํานวน ๒๓๓ ฉบับ ๒๓๓ ราย (นางอําพรรณ อสุระพงษ์ และผู้ร้องอื่น)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ เนื่องจาก
ผังเมืองรวมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งผังเมืองรวมควรเกิดจาก
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อเท็จจริง ชุมชนหลวงเหนือ อําเภองาว เป็นชุมชนศูนย์กลางลําดับที่ ๓ ตามผังเมืองรวม
จังหวัดลําปาง เป็นศูนย์กลางให้บริการภายในอําเภองาว และเป็นชุมชนสําคัญที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมหลัก
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต โดยสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลําปางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังได้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนหลวงเหนือ ตามขั้นตอน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
ผลการพิจารณาคําร้อง
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ ยกคําร้อง โดยให้คงร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือไว้ เนื่องจาก
/-๑. รัฐธรรมนูญ...

- ๑๖ ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการเลือก
ถิ่ น ที่ อ ยู่ โดยยกเว้ น ด้ า นการผั ง เมื อ ง และบั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารวางผั ง เมื อ ง การให้ ย กเลิ ก
การดําเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจึงไม่สามารถกระทําได้
๒. ผังเมืองรวมเป็นเรื่องของวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาเมือง
เป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสม มีระเบียบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีการวางผังเมือง
๓. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคําร้อง
ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ ทั้งในช่วงระหว่าง
การปิดประกาศ ๙๐ วัน และในช่วงทีผ่ ังเมืองรวมมีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีเหตุผลที่เหมาะสมตามหลักการผังเมือง
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงร่างกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือไว้ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชนหลวงเหนือไว้ ตามมติคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ

คําร้องด้านการคมนาคมและขนส่ง ๒๕๙ ฉบับ ๒๕๙ ราย ๑๑ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ บริเวณถนนโครงการสาย ก๑
ผู้ร้อง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย (นางประภาศรี ฉัตรเจต)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก๑ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร เนื่องจาก
มีสิ่งปลูกสร้างถาวรอยู่ในแนวเขตทางถนนโครงการสาย ก๑
ข้อเท็จจริง ถนนโครงการสาย ก๑ เป็นถนนเดิมขยาย และถนนโครงการก่อสร้างใหม่
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ยาวประมาณ ๕๑๐ เมตร ทําหน้าที่เป็นถนนสายรองเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลัก
คือ ถนนวังซ้ายกับถนนโครงการสาย ค ๒ โดยถนนสาย ก๑ มีข้อกําหนดแบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบัน
ถนนสาย ก๑ ส่วนที่เป็นถนนเดิมเป็นถนนขนาด ๒ ช่องการจราจร มีขนาดเขตทางกว้างประมาณ ๖.๕๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางเป็นที่อยู่อาศัยและวัดปงคก เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า
ที่ดินของผู้ร้องอยู่ในแนวถนนโครงการสาย ก๑ หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่ออาคารของผู้ร้อง
บริเวณแนวชายคา และเมื่อพิจารณาตลอดแนวสายทางพบว่า หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่ออาคาร
จํานวน ๑๒ หลัง
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ตามคําร้อง โดยมีเงื่อนไข คือ ให้ยกเลิกถนนโครงการสาย ก๑ ส่วนที่เป็น
ถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง โดยให้คงส่วนที่เป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ไว้ เริ่มจากบริเวณ
สุดถนนประสานไมตรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค๒
/-ที่บริเวณ...

- ๑๗ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ค๒ บรรจบกับถนนพหลโยธินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน
สาย ค๒ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงข่ายที่เชื่อมโยงในอนาคตได้ โดยเหตุผล
ที่ให้ยกเลิกถนนโครงการสาย ก๑ ส่วนที่เป็นถนนเดิม เนื่องจากหากขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม ประกอบกับเมื่อมีการบังคับใช้ผังเมืองรวม
สามารถใช้มาตรการกําหนดระยะถอยร่นของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางในการขยาย
เขตทางเป็น ๑๒ เมตร และข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางตามที่ได้กําหนดไว้เดิม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ก๑
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่รา่ งผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างถนนวังซ้ายกับ
ถนนโครงการสาย ค ๒ (ถนนเลี่ยงเมือง)
๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๑๗ ๑.๑๙ ๑.๒๑ ๑.๒๕ และ ๑.๒๖ และที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน)
บริเวณหมายเลข ๘.๑๒
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๔. เป็นถนนที่ขยายเขตทางให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางไประงับเหตุอัคคีภัยได้โดยสะดวก อันเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๕. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและ/หรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการยังสามารถใช้
เป็นที่ทํากิน หรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดินและ
อาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับคําร้องบางส่วน โดยยกเลิก
ถนนโครงการสาย ก๑ ส่วนที่เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม และให้คงถนนโครงการสาย ก๑ บริเวณ
ที ่เ ป็น ถนนโครงการก่ อสร้ างใหม่ ไว้ เริ่ มจากบริ เวณสุ ดถนนประสานไมตรี ไปทางทิ ศตะวั นออกเฉี ย งใต้
ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนสาย ค๒ ที่บ ริเ วณห่า งจากถนนสาย ค๒ บรรจบกับ
ถนนพหลโยธินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค๒ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร เพื่อให้
สามารถพัฒนาโครงข่ายที่เชื่อมโยงในอนาคตได้ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคําร้องบางส่วน โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก๑
ส่วนที่เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง และให้คงถนนโครงการสาย ก๑
บริเวณที่เป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ไว้ เริ่มจากบริเวณสุดถนนประสานไมตรีไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค๒ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนสาย ค๒ บรรจบกับถนนพหลโยธินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ค๒ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
/-เรื่องที่ ๒...

- ๑๘ เรื่องที่ ๒ บริเวณถนนโครงการสาย ก๒
ผู้ร้อง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย (นายสมควร จิตต์ตรง และนายมนัส ทองคํา)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกโครงการสาย ก๒ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร เนื่องจาก
กระทบต่อการดําเนินชีวิตและสิ้นเปลืองงบประมาณ
ข้อเท็จจริง ถนนสาย ก๒ เป็นถนนเดิมขยายและถนนโครงการก่อสร้างใหม่
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ยาวประมาณ ๕๔๐ เมตร ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างถนนวังซ้ายกับถนนโครงการ
สาย ค๒ โดยถนนสาย ก๒ มีข้อกําหนดแบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบันถนนสาย ก๒ ส่วนที่เป็นถนนเดิมเป็น
ถนนขนาด ๒ ช่องจราจร มีขนาดเขตทาง ๖.๘๐ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางเป็นที่อยู่อาศัย
และวัดศรีป้าน เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ร้องทั้ง ๒ ราย มีที่ดินอยู่ในแนวถนนโครงการสาย ก๒
หากขยายเขตทางจะกระทบต่ออาคารบริเวณแนวชายคาของผู้ร้อง ๑ ราย และเมื่อพิจารณาตลอดแนวสายทาง
พบว่า หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่ออาคารจํานวน ๒๐ หลัง
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้ตามคําร้อง โดยมีเงื่อนไข คือ ให้ยกเลิกถนนโครงการสาย ก๒
ส่วนที่เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง โดยให้คงถนนโครงการสาย ก๒ บริเวณที่เป็นถนนโครงการ
ก่อสร้างใหม่ ไว้ เริ่ มจากถนนวังซ้ายบริเวณที่ห่างจากถนนจันทราเวชอนุรักษ์บรรจบกั บถนนวั งซ้ายไปทาง
ทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้ต ามแนวถนนวัง ซ้า ย ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้
ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเดิม เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงข่ายที่เชื่อมโยงในอนาคตได้
โดยเหตุผลที่ให้ยกเลิกถนนโครงการสาย ก๒ ส่วนที่เป็นถนนเดิม เนื่องจากหากขยายเขตทางจะส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม ประกอบกับเมื่อมีการบังคับใช้
ผังเมืองรวมสามารถใช้มาตรการกําหนดระยะถอยร่นของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทาง
ในการขยายเขตทางเป็น ๑๒ เมตร และข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางตามที่ได้
กําหนดไว้เดิม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ก๒
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมโครงการระหว่างถนนวังซ้าย
กับถนนโครงการสาย ค๒ (ถนนเลี่ยงเมือง)
๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๑๔ ๑.๑๘ ๑.๒๓ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ๒.๘
และที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน) บริเวณหมายเลข ๘.๑๓
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๔. เป็นถนนที่ขยายเขตทางให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางไประงับเหตุอัคคีภัยได้สะดวก อันเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๕. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและหรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการ ยังสามารถ
ใช้เป็นที่ทํากินหรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดิน
และอาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
/-คณะกรรมการ...

- ๑๙ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับคําร้องบางส่วน โดยยกเลิก
ถนนโครงการสาย ก๒ ส่วนที่เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชน ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม และให้คงถนนโครงการสาย ก๒ บริเวณที่เป็นถนนโครงการ
ก่อสร้างใหม่ไว้ เริ่มจากถนนวังซ้ายบริเวณที่ห่างจากถนนจันทราเวชอนุรักษ์บรรจบกับถนนวังซ้ายไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนวังซ้ายระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะประมาณ
๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเดิม ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการ
พิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคําร้องบางส่วน โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก๒
ส่วนทีเ่ ป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง และให้คงส่วนที่เป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ไว้
เริ่มจากถนนวังซ้ายบริเวณที่ห่างจากถนนจันทราเวชอนุรักษ์บรรจบกับถนนวังซ้าย
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนวังซ้าย ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเดิม
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่องที่ ๓ บริเวณถนนโครงการสาย ก๓
ผู้ร้อง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย (นายอิ่นคํา อยู่วงค์ และผู้ร้องอื่น)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก๓ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร
หรือเปลี่ยนขนาดถนนโครงการสาย ก๓ เป็น ๘ เมตร เนื่องจากถนนโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชน
และที่อยู่อาศัย ซึ่งมีพื้นที่จํากัดไม่สามารถขยายได้ และไม่มีความจําเป็นต้องขยายขนาดเขตทาง
ข้อเท็จจริง ถนนสาย ก๓ เป็นถนนเดิมขยาย ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ยาวประมาณ
๔๑๐ เมตร ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างถนนประสานไมตรีกับถนนพหลโยธิน โดยถนนสาย ก๓ มีข้อกําหนด
แบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบันถนนสาย ก๓ ส่วนที่เป็นถนนเดิมเป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร มีขนาดเขตทาง
๖ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณแนวสายทางเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า
ผู้ร้องทั้ง ๓ ราย มีที่ดินอยู่ในแนวถนนโครงการสาย ก๓ หากขยายเขตทางจะกระทบต่ออาคารบริเวณ
ภายในตัวอาคารของผูร้ ้อง ๒ ราย ส่วนผู้ร้องอีก ๑ ราย จะได้รับผลกระทบบริเวณแนวรั้ว และเมื่อพิจารณา
ตลอดแนวสายทางพบว่า หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่ออาคารจํานวน ๑๙ หลัง
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้ตามคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก๓ ซึ่งเป็นถนนเดิม
กําหนดให้ขยายเขตทางทั้งหมด เนื่องจากหากขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม ประกอบกับเมื่อมีการบังคับใช้ผังเมืองรวมสามารถใช้
มาตรการกําหนดระยะถอยร่นของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางในการขยายเขตทาง
เป็น ๑๒ เมตร และข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางตามที่ได้กําหนดไว้เดิม
/-คณะอนุกรรมการ...

- ๒๐ คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ก๓
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างถนนประสานไมตรี
กับถนนพหลโยธิน
๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๑๙ ๑.๒๔ และ ๑.๒๕ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณ
หมายเลข ๒.๖ และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๙
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๔. เป็นถนนที่ ขยายเขตทางให้ กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกั บชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางไประงับเหตุอัคคีภัยได้โดยสะดวก อันเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๕. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและ/หรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการยังสามารถ
ใช้เป็นที่ทํากินหรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดินและ
อาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการ
สาย ก๓ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก๓
ตามมติคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่องที่ ๔ บริเวณถนนโครงการสาย ก๔
ผู้ร้อง จํานวน ๘ ฉบับ ๘ ราย (นายสมควร จิตต์ตรง และผู้ร้องอื่น)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก๔ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร
เนื่องจากถนนโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนและที่อยู่อาศัย ถนนเดิมเพียงพอต่อการคมนาคมแล้ว
ไม่จําเป็นต้องขยาย และสิ้นเปลืองงบประมาณ
ข้อเท็จจริง ถนนสาย ก๔ เป็นถนนเดิมขยาย ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ยาวประมาณ
๖๖๒ เมตร ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างถนนประสานไมตรีกับถนนจันทราเวชอนุรักษ์ โดยถนนสาย ก๔
มีข้อกําหนดแบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบันถนนสาย ก๔ ส่วนที่เป็นถนนเดิมเป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร
มีขนาดเขตทาง ๖ เมตร การใช้ประโยชน์ทดี่ ินบริเวณแนวสายทางส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย เมื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ร้องทั้ง ๘ ราย มีที่ดินอยู่ในแนวถนนโครงการสาย ก๔ หากขยายเขตทางจะกระทบต่อ
ตัวอาคารของผู้ร้อง ๔ ราย ส่งผลกระทบกับส่วนต่อเติมด้านหน้าตัวอาคาร ๒ ราย และกระทบกับ
แนวรั้ว ของผู้ร้อง ๒ ราย เมื่อพิจารณาตลอดแนวสายทางพบว่า หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่อ
อาคารจํานวน ๔๔ หลัง
/-ผลการพิจารณา...

- ๒๑ ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้ตามคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก๔ ซึ่งเป็นถนนเดิม
กําหนดให้ขยายเขตทางทั้งหมด เนื่องจากหากขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม ประกอบกับเมื่อมีการบังคับใช้ผังเมืองรวมสามารถใช้
มาตรการกําหนดระยะถอยร่นของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางในการขยายเขตทาง
เป็น ๑๒ เมตร และข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางตามที่ได้กําหนดไว้เดิม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ก๔
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างถนนประสานไมตรี
กับถนนจันทราเวชอนุรักษ์
๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
บริเวณหมายเลข ๒.๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๑, ๑.๒๓ และ
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๑
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๔. เป็นถนนที่ขยายเขตทางให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางไประงับเหตุอัคคีภัยได้โดยสะดวก อันเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๕. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและ/หรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการยังสามารถ
ใช้เป็นที่ทํากินหรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดินและ
อาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการ
สาย ก๔ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก๔
ตามมติคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่องที่ ๕ บริเวณถนนโครงการสาย ก๕
ผู้ร้อง จํานวน ๔๒ ฉบับ ๔๒ ราย (นายสมควร จิตต์ตรง และผู้ร้องอื่น)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก๕ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร
เนื่องจากเสียสิทธิ์การครอบครองที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ถนนเดิมเพียงพอต่อการคมนาคมแล้วไม่จาํ เป็น
ต้องขยาย และสิ้นเปลืองงบประมาณ
/-ข้อเท็จจริง...

- ๒๒ ข้อเท็จจริง ถนนสาย ก๕ เป็นถนนเดิมขยาย ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ยาวประมาณ
๑,๘๗๕ เมตร ทําหน้าที่เป็นถนนสายรองภายในชุมชนเชื่อมโยงระหว่างบ้านทุ่งสุ่ม และบ้านวังควายของ
ตําบลหลวงใต้ โดยถนนสาย ก๕ มีข้อกําหนดแบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบันถนนสาย ก๕ ส่วนที่เป็น
ถนนเดิมเป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร มีขนาดเขตทางกว้างประมาณ ๖ – ๘ เมตร โดยช่วงที่มีขนาด
เขตทาง ๖ เมตร มีความยาวประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร ส่วนช่วงที่มีขนาดเขตทาง ๘ เมตร มีความยาว
ประมาณ ๘๕๔ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณแนวสายทางส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ร้อง ๓๔ ราย มีที่ดินอยู่ในแนวถนนโครงการสาย ก๕ หากขยายเขตทางจะส่งผลกระทบ
ต่ออาคารของผู้ร้อง ๑๗ ราย ได้แก่ บริเวณเฉลียง แนวชายคา ภายในตัวอาคารและส่วนต่อเติมด้านหน้า
ของอาคาร ส่วนอีก ๑๖ ราย ได้รับผลกระทบบริเวณแนวรั้วของผู้ร้อง และเมื่อพิจารณาตลอดแนวสายทาง
พบว่า หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่ออาคารจํานวน ๗๓ หลัง
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้ตามคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก๕ ซึ่งเป็นถนนเดิม
กําหนดให้ขยายเขตทางทั้งหมด เนื่องจากหากขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม ประกอบกับเมื่อมีการบังคับใช้ผังเมืองรวมสามารถใช้
มาตรการกําหนดระยะถอยร่นของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางในการขยายเขตทาง
เป็น ๑๒ เมตร และข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางตามที่ได้กําหนดไว้เดิม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ก๕
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑.เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนบ้านทุ่งสุ่มกับ
บ้านวังควายของตําบลหลวงใต้
๒.เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๒๑ ๑.๒๒ ๑.๒๓ ๑.๒๖ ๑.๒๗ และ ๑.๒๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๔.๒๕ ๔.๒๘ และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๑
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๔. เป็นถนนที่ขยายเขตทางให้ กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกั บชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางไประงับเหตุอัคคีภัยได้โดยสะดวก อันเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๕. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและ/หรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการยังสามารถ
ใช้เป็นที่ทํากินหรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดินและ
อาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการ
สาย ก๕ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม
/-มติที่ประชุม...

- ๒๓ มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก๕
ตามมติคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่องที่ ๖ บริเวณถนนโครงการสาย ข๑
ผู้ร้อง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย (นายสมควร จิตต์ตรง และนายมนัส ทองคํา)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข๑ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และสิ้นเปลืองงบประมาณ
ข้อเท็จจริง ถนนสาย ข๑ เป็นถนนเดิมขยาย ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ยาวประมาณ
๑,๖๕๒ เมตร ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างถนนพหลโยธิน และถนนวังซ้าย โดยถนนสาย ข๑ มีข้อกําหนด
แบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบันถนนสาย ข๑ ส่วนที่เป็นถนนเดิมมี ๒ บริเวณ ได้แก่ ถนนมิ่งเมือง เป็นถนน
ขนาด ๒ ช่องจราจร มีขนาดเขตทางกว้างประมาณ ๙ – ๑๑ เมตร โดยช่วงที่มีขนาดเขตทาง ๙ เมตร
มีความยาวประมาณ ๖๑๘ เมตร ส่วนช่วงที่มีขนาดเขตทาง ๑๑ เมตร มีความยาวประมาณ ๑๔๙ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย และถนนสุขประชาสรร เป็นถนนขนาด
๔ ช่องจราจร ขนาดเขตทาง ๑๓.๑๐ เมตร มีความยาวประมาณ ๘๗๐ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โรงพยาบาล สถาบันราชการ และสถาบันการศึกษา จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พบว่า ที่ดินของผู้ร้องทั้ง ๒ ราย ไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวถนนโครงการสาย ข๑ หากมีการขยายเขตทางจะ
ส่งผลกระทบต่ออาคารจํานวน ๒๙ หลัง
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ เห็นควรให้ตามคําร้อง โดยมีเงื่อนไข
คือ ให้ยกเลิกถนนโครงการสาย ข๑ เฉพาะบริเวณถนนมิ่งเมือง คือ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันออก
และทิศใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนภาณุรังษี เนือ่ งจากเป็นบริเวณชุมชนอยูอ่ าศัยที่ค่อนข้างหนาแน่น
แต่ให้คงถนนโครงการสาย ข๑ บริเวณถนนสุขประชาสรร ซึ่งปัจจุบันมีขนาดเขตทางใกล้เคียงกับถนนโครงการ
ที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายหลักที่จะรองรับการพัฒนาพื้นที่สําหรับการอยู่อาศัยในอนาคต
ทางด้านตะวันออกของเมืองตามผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้ตามคําร้อง
โดยให้ยกเลิกถนนสาย ข๑ ตลอดแนวสายทาง ทั้งบริเวณถนนมิ่งเมืองและถนนสุขประชาสรร เนื่องจาก
บริเวณถนนมิ่งเมืองเป็นบริเวณชุมชนอยู่อาศัยที่ค่อนข้างหนาแน่น และถนนสุขประชาสรร ปัจจุบันมีขนาด
เขตทางใกล้เคียงกับถนนโครงการที่กําหนดไว้ ประกอบกับเมื่อบังคับใช้ผังเมืองรวมสามารถใช้มาตรการ
กําหนดระยะถอยร่นของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางในการขยายเขตทางและ
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางตามที่ได้กําหนดไว้เดิม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ข๑
ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างถนนมิ่งเมืองกับ
ถนนวังซ้าย
/-๒. เป็นถนน...

- ๒๔ ๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๒ ๑.๓ ๑.๕ ๑.๖ ๑.๗ และ ๑.๑๐ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
บริ เ วณหมายเลข ๒.๒ ๒.๔ และ ๒.๕ และที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๙.๓ ๙.๑๑ และ ๙.๑๒
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๔. เป็นถนนที่ขยายเขตทางให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้
รถดับเพลิ งเดินทางไประงั บเหตุ อัค คี ภัยได้โดยสะดวก อันเป็นการเพิ่มระดั บความปลอดภั ยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๕. เป็ น ถนนโครงข่ า ยที่ จ ะรองรั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ สํ า หรั บ การอยู่ อ าศั ย ในอนาคต
ทางด้านตะวันออกของเมือง
๖. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและ/หรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการยังสามารถ
ใช้เป็นที่ทํากิน หรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดิน
และอาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการ
สาย ข๑ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากจะส่ง
ผลกระทบต่อวิถีชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ข๑
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่องที่ ๗ บริเวณถนนโครงการสาย ข๒
ผู้ร้อง จํานวน ๖ ฉบับ ๖ ราย (นายสมควร จิตต์ตรง และผู้ร้องอื่น)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข๒ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นชุมชนพักอาศัย ถนนเดิมเพียงพอต่อการคมนาคมแล้ว
ไม่ต้องการให้มีการจราจรปริมาณมากผ่านบริเวณที่อยู่อาศัย และสิ้นเปลืองงบประมาณ
ข้อเท็จจริง ถนนสาย ข๒ เป็นถนนเดิมขยาย ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ยาวประมาณ
๙๐๐ เมตร ทําหน้าที่เป็นถนนสายรองเชื่อมโยงระหว่างถนนมิ่งเมืองและถนนวังซ้าย โดยถนนสาย ข๒
มีข้อกําหนดแบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบันถนนสาย ข๒ ส่วนที่เป็นถนนเดิมเป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร
มีขนาดเขตทางกว้างประมาณ ๕ – ๘ เมตร โดยช่วงที่มีขนาดเขตทาง ๕ เมตร มีความยาวประมาณ
๓๙๕ เมตร ส่วนช่วงที่มีขนาดเขตทาง ๘ เมตร มีความยาวประมาณ ๕๖๔ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณแนวสายทางส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ที่ดินของผู้ร้อง
๔ ราย ตั้งอยู่ในแนวถนนโครงการสาย ข๒ ปัจจุบันที่ดินของผู้ร้อง ๒ ราย เป็นที่ดินว่างเปล่า และอีก ๒ ราย
เป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า ซึง่ หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่ออาคารของผู้ร้อง ๒ ราย บริเวณเฉลียง
และภายในตัวอาคาร และเมือ่ พิจารณาตลอดแนวสายทาง พบว่า หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่อ
อาคารจํานวน ๔๙ หลัง
/-ผลการพิจารณา...

- ๒๕ ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้ตามคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ข๒ ซึ่งเป็นถนนเดิมกําหนด
ให้ขยายเขตทางทั้งหมด เนื่องจากหากขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานค่อนข้างหนาแน่นมาแต่เดิม ประกอบกับเมื่อมีการบังคับใช้ผังเมืองรวมสามารถใช้มาตรการ
กําหนดระยะถอยร่นของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางในการขยายเขตทาง และข้อกําหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวสายทางตามที่ได้กําหนดไว้เดิม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ข๒
ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างถนนมิ่งเมืองกับ
ถนนวังซ้าย
๒. เป็น ถนนที ่ร องรับ การใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทพาณิช ยกรรมและที ่อ ยู ่อ าศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
บริเ วณหมายเลข ๒.๑ ๒.๓ ๒.๔ และ ๒.๕ และที่ดิน ประเภทที่อ ยู่อ าศัย หนาแน่น น้อ ย (สีเ หลือ ง)
บริเวณหมายเลข ๑.๕ และ ๑.๘
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๔. เป็นถนนที่ขยายเขตทางให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้
รถดับเพลิ งเดินทางไประงั บเหตุ อัค คี ภัยได้โดยสะดวก อั นเป็นการเพิ่มระดั บความปลอดภั ยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๕. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและ/หรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการยังสามารถ
ใช้เป็นที่ทํากิน หรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดิน
และอาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการ
สาย ข๒ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคําร้อง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ข๒
ตามมติคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่องที่ ๘ บริเวณถนนโครงการสาย ข๓
ผู้ร้อง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย (นายสมควร จิตต์ตรง และนายมนัส ทองคํา)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข๓ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และสิ้นเปลืองงบประมาณ
/-ข้อเท็จจริง...

- ๒๖ ข้อเท็จจริง ถนนสาย ข๓ เป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร
ยาวประมาณ ๑,๐๑๑ เมตร ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างถนนภาณุรังษี (ค๑) และถนนวังซ้าย โดยถนนสาย ข๓
มีข้อกําหนดแบบเข้มงวด สภาพปัจจุบันถนนสาย ข๓ ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงพบว่า ที่ดินของผู้ร้องทั้ง ๒ ราย ไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวถนนโครงการสาย ข๓
ผลการพิจารณาคําร้อง
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมฯ คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ยกคําร้อง
โดยให้คงถนนโครงการสาย ข๓ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง
ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างถนนภาณุรังษี
กับถนนวังซ้าย
๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๖ และ ๑.๑๐ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๔
๓. เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โต และการขยายตั ว ของชุ ม ชนในอนาคต รวมทั้ ง เปิ ด
การพัฒนาพื้นที่ด้านตะวันออกของเมือง
๔. เป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ที่กําหนดขนาดเขตทางให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับ
ชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางไประงับเหตุอัคคีภัยได้โดยสะดวก อันเป็นการเพิ่มระดับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๕. แนวถนนยังเป็นพื้นที่โล่งว่างไม่มีผลกระทบต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ข๓
ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ข๓ ขนาดเขตทาง
๑๔ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ

เรื่องที่ ๙ บริเวณถนนโครงการสาย ค๑
ผู้ร้อง จํานวน ๑๐ ฉบับ ๑๐ ราย (นายสมควร จิตต์ตรง และผู้ร้องอื่น)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ค๑ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นร้านค้าและที่อยูอ่ าศัย มีพื้นที่จํากัด ถนนเดิมเพียงพอ
ต่อการคมนาคมแล้ว ไม่จําเป็นต้องมีถนนขนาดใหญ่ และสิ้นเปลืองงบประมาณ
/-ข้อเท็จจริง...

- ๒๗ ข้อเท็จจริง ถนนสาย ค๑ เป็นถนนเดิมขยายขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ยาวประมาณ
๑,๖๐๐ เมตร ทําหน้าที่เป็นถนนสายหลักของเมืองด้านทิศเหนือโดยเชื่อมกับถนนพหลโยธิน ถนนสาย ค๑
มีข้อกําหนดแบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบันถนนสาย ค๑ ส่วนที่เป็นถนนเดิมเป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร
มีขนาดเขตทาง ๑๐ - ๑๒ เมตร โดยช่วงที่มขี นาดเขตทาง ๑๐ เมตร มีความยาวประมาณ ๖๑๒ เมตร และ
ช่วงที่มีขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร มีความยาวประมาณ ๙๘๒ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณแนวสายทาง
ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ที่ดินของผู้ร้อง ๕ ราย ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนโครงการสาย ค๑ หากมีการขยายเขตทางจะกระทบต่อบริเวณภายในตัวอาคารของผู้ร้อง ๑ ราย และ
กระทบต่อแนวรั้วของผู้ร้อง ๓ ราย และเมื่อพิจารณาตลอดแนวสายทางพบว่า หากมีการขยายเขตทาง
จะส่งผลกระทบต่ออาคารจํานวน ๓๗ หลัง
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ เห็นควรให้ยกคําร้อง เนื่องจากบริเวณ
ถนนโครงการสาย ค๑ เป็นถนนสายหลักของชุมชนทางด้านเหนือ และเป็นโครงข่ายหลักที่จะรองรับการ
พัฒนาพื้นที่ทางด้านตะวันออกของเมืองตามผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต ประกอบกับเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียน ๒ แห่ง จึงจะต้องรองรับปริมาณการจราจรจํานวนมาก
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้ตามคําร้อง
โดยมีเงื่อนไขว่า ถนนภาณุรังษีจะต้องมีขนาดเขตทางสอดคล้องเสมอกันตลอดแนวสายทาง คือ ถนนภาณุรังษี
ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณที่ บ รรจบกั บ ถนนพหลโยธิ น ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกจนถึ ง บริ เ วณที่ ตั ด กั บ ถนนสุ ข ประชาสรร
เทศบาลตําบลหลวงเหนือจะต้องรับไปดําเนินการออกเทศบัญญัติ กําหนดระยะถอยร่นเพิ่มเติมที่มากกว่า ๑ ใน ๑๐
ของความกว้างของถนนเพื่อให้ได้ขนาดเขตทางเท่ากับระยะถอยร่นอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของ
ถนนภาณุรังษีบริเวณตั้งแต่ถนนสุขประชาสรร (หน้าโรงเรียนประชารัฐ ธรรมคุณ ) ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนภาณุรังษีถึงเขตผังด้านตะวันออก
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค๑
ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนโครงข่ายสายหลักด้านเหนือของเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับ
ถนนโครงการสาย ค๒ (ถนนเลี่ยงเมือง) และถนน อบจ.ลป. ๔๐๗๑
๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
บริเวณหมายเลข ๒.๑ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๖ ๑.๗ และ ๑.๘
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๑ และ ๔.๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณู ปโภค และสาธารณู ป การ (สี น้ํ า เงิ น ) บริ เ วณหมายเลข ๙.๓ และ ๙.๔ และที่ ดิ นประเภท
สถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) บริเวณหมายเลข ๗.๒
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ซึ่งจะช่วยเปิด
การพัฒนาพื้นที่ด้านตะวันออกของเมือง
๔. เป็นถนนที่ขยายเขตทางให้กว้างเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นถนนสายหลักของชุมชน
เมืองด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ๒ แห่ง ทําให้ต้องรองรับปริมาณการจราจรจํานวนมาก
๕. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและ/หรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการยังสามารถ
ใช้เป็นที่ทํากิน หรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดินและ
อาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
/-คณะกรรมการ...

- ๒๘ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค๑
ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค๑ ขนาดเขตทาง
๑๖ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด
ตามมติคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคําร้องฯ

เรื่องที่ ๑๐ บริเวณถนนโครงการสาย ค๒
ผู้ร้อง จํานวน ๒๙ ฉบับ ๒๙ ราย (นายมา บุญยงค์ และผู้ร้องอื่น)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ค๒ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการชีวิตความเป็นอยู่ ที่เป็นชุมชนอยู่อาศัย ถนนเดิมเพียงพอต่อการคมนาคมแล้ว
ไม่จําเป็นต้องขยาย และสิ้นเปลืองงบประมาณ
ข้อเท็จจริง ถนนสาย ค๒ เป็นถนนเดิมขยายและโครงการก่อสร้างใหม่ ขนาดเขตทาง
๑๖ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๗๐ เมตร ทําหน้าที่เป็นถนนเลี่ยงเมือง โดยเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน
และถนนภาณุรังษี (ค๑) โดยถนนสาย ค๒ มีข้อกําหนดแบบยืดหยุ่น สภาพปัจจุบันถนนสาย ค๒ ส่วนทีเ่ ป็น
ถนนเดิมเป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร มีขนาดเขตทาง ๕.๔๐ เมตร การใช้ประโยชน์ทดี่ ินเป็นที่อยู่อาศัย
และบริเวณที่เป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมจะผ่านส่วนที่เป็น
ที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านทุ่งสุ่มและบ้านสบแหง เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ที่ดินของผู้ร้อง ๑๗ ราย
ตั้งอยู่บริเวณถนนโครงการสาย ค๒ หากมีการขยายเขตทางและก่อสร้างถนน จะกระทบต่ออาคารของผู้ร้อง
ได้แก่ บริเวณเฉลียงแนวชายคา และภายในตัวอาคาร จํานวน ๑๓ ราย และกระทบต่อแนวรั้วของผู้ร้อง ๔ ราย
และเมื่อพิจารณาตลอดแนวสายทางพบว่า หากมีการขยายเขตทางจะส่งผลกระทบต่ออาคารจํานวน ๒๙ หลัง
ผลการพิจารณาคําร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรให้ตามคําร้อง โดยมีเงื่อนไข คือ ให้ยกเลิกถนนโครงการสาย ค๒
ส่วนที่เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทางและถนนโครงการก่อสร้างใหม่ โดยให้คงถนนโครงการสาย ค๒
ในสายทางช่วงจากจุดที่บรรจบกับถนนพหลโยธินบริเวณห่างจากทางแยกถนนพหลโยธินไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสบแหงและไปตามแนวถนนเดิม จากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๒๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนจันทราเวชอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมอย่างเป็นระบบได้
ในอนาคต โดยเหตุผลที่ให้ยกเลิกถนนโครงการสาย ค๒ ส่วนที่เป็นถนนเดิมขยาย เนื่องจากหากขยายเขตทาง
จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค๒
ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนโครงข่ายสายหลักด้านตะวันออกของเมือง โดยทําหน้าที่เป็นถนนเลี่ยงเมือง
ที่เชื่อมระหว่างถนนภาณุรังษีกับถนนวังซ้าย และถนนพหลโยธิน
/-๒. เป็นถนน...

- ๒๙ ๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๑๘ ๑.๒๒ ๑.๒๓ ๑.๒๕ และ ๑.๒๖ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๔.๑๔ ๔.๑๖ ๔.๒๑ ๔.๒๕ และ ๔.๒๘ และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๑
๓. เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๔. เป็นถนนที่ช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านศูนย์กลางเมืองบริเวณพื้นที่เทศบาล
ตําบลหลวงเหนือ และช่วยกระจายปริมาณการจราจรจากบริเวณศูนย์กลางเมืองไปตามถนนโครงการสายเลี่ยงเมือง
ด้านตะวันออกของผัง
๕. ผู้ร้องที่มีที่ดินและอาคารและ/หรือที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขตถนนโครงการยังสามารถ
ใช้เป็นที่ทํากิน หรือที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืนที่ดิน
และอาคาร เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค๒
ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค๒ ขนาดเขตทาง
๑๖ เมตร ไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมกําหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ

เรื่องที่ ๑๑ บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
ผู้ร้อง จํานวน ๑๗๗ ฉบับ ๑๗๗ ราย (นายนิเวศ กันทะ และผู้ร้องอื่น)
ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกถนนเดิมขยายและถนนโครงการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดในผัง
เนื่องจากถนนเดิมเพียงพอต่อการคมนาคมแล้ว ชุมชนชนบทไม่มีความจําเป็นต้องมีถนนขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน ซึ่งมีพื้นที่จํากัด เมื่อมีถนนขนาดใหญ่ปริมาณจราจร
จะมากขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดมลภาวะจากฝุ่นละออง ท่อไอเสีย และเสียง
ข้อเท็จจริง
๑. แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือกําหนดไว้ ๓ เขตทาง
ได้แก่
๑.๑ ก๑ - ก๑๐ เขตทาง ๑๒ เมตร เป็นถนนเดิมขยาย ๘ สาย ถนนเดิมขยายและ
ก่อสร้างใหม่ ๒ สาย
๑.๒ ข๑ - ข๔ เขตทาง ๑๔ เมตร เป็นถนนเดิมขยาย ๒ สาย และถนนโครงการ
ก่อสร้างใหม่ ๒ สาย
๑.๓ ค๑ - ค๒ เขตทาง ๑๖ เมตร เป็นถนนเดิมขยาย ๒ สาย และถนนโครงการ
ก่อสร้างใหม่ ๑ สาย
๒. แผนผังโครงการคมนาคมขนส่งทั้งหมดกําหนดเป็นระบบโครงข่ายเชื่อมโยง เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต
/-ผลการพิจารณา...

- ๓๐ ผลการพิจารณาคําร้อง
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ ยกคําร้อง โดยให้คงแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือกําหนดไว้ เนื่องจาก
๑. การวางผังเมืองต้องมีการจัดทําแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งให้เป็นระบบ
โครงข่ายเชื่อมโยง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมถึงการเปิดพื้นที่
พัฒนาตามศักยภาพ
๒. ถนนโครงการที่ขยายเขตทางให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางไประงับเหตุอัคคีภัยได้โดยสะดวก อันเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และยังรองรับแนวเส้นท่อระบายน้ําซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ํา
รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต
๓. อาคารหรือที่ดินของประชาชนที่แนวถนนโครงการตัดผ่าน ประชาชนยังสามารถ
อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอีกเป็นเวลานานโดยไม่ถูกรื้อถอนในทันที จนกว่าท้องถิ่นจะมีงบประมาณมา
ดําเนินการจึงจะมีการเวนคืนที่ดินและอาคาร
๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการเลือก
ถิ่นที่อยู่ โดยยกเว้นด้านการผังเมือง และบัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีการวางผังเมือง การให้ยกเลิกการดําเนินการ
ออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจึงไม่สามารถกระทําได้
๕. ผังเมืองรวมเป็นเรื่องของวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เพื่อให้การพัฒนา
เมืองเป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสม มีระเบียบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีปัญหาด้านการจราจรมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีการวางผังเมือง
๖. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคําร้อง
ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ ทั้งในช่วงระหว่าง
การปิดประกาศ ๙๐ วัน และในช่วงที่ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีเหตุผลที่เหมาะสมตามหลักการผังเมือง
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงถนนเดิมขยายและ
ถนนโครงการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
กําหนดไว้ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงถนนเดิมขยายและถนนโครงการ
ก่อสร้างใหม่ทงั้ หมดไว้ในแผนผังโครงข่ายคมนาคมและขนส่งตามทีร่ ่างผังเมืองรวม
ชุมชนหลวงเหนือกําหนดไว้ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ
คําร้องด้านข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
ผู้ร้อง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย (นางสาวเนาวรัตน์ ชื่นพิริยานนท์ และนางสุพรรณ โลกคําลือ)
/-ประเด็น...

- ๓๑ ประเด็นคําร้อง ขอยกเลิกข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ข้อ เท็จ จริง ข้ อ กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนหลวงเหนื อ
จะกํ าหนดให้สอดคล้องกั บ การใช้ ประโยชน์ที่ดินในอนาคตที่กํ า หนดไว้ โดยห้ามกิจ กรรมที่ไม่ เหมาะสม
ในบริเวณนั้นๆ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผลการพิจารณาคําร้อง
คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ ยกคําร้อง โดยให้คงข้อกําหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือกําหนดไว้
เนื่องจาก
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการเลือก
ถิ่นที่อยู่ โดยยกเว้นด้านการผังเมือง และบัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีการวางผังเมือง การให้ยกเลิกการดําเนินการ
ออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจึงไม่สามารถกระทําได้
๒. ผังเมืองรวมเป็นเรื่องของวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาเมือง
เป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสม มีระเบียบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน ซึ่งทุกชุมชนควรต้องมีการวางผังเมือง
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ยื่นคําร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ ทั้งในช่วง
ระหว่ า งการปิ ด ประกาศ ๙๐ วั น และในช่ ว งที่ ผั ง เมื อ งรวมมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว โดยมี เ หตุ ผ ลที่ เ หมาะสม
ตามหลักการผังเมือง
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงข้อกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือกําหนดไว้ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคําร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคําร้อง โดยให้คงข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ร่างผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือกําหนดไว้ ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนหลวงเหนือ คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ

๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา
ตามมาตรา ๒๒ จํานวน ๑ ผัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ) รายงานว่า
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นําผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา เสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพื่อให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๒ ซึ่งที่ประชุมได้มมี ติเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา
/-และให้...

- ๓๒ และให้ดําเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อไป แต่เนื่องจากในพืน้ ที่บริเวณวางผังมีพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยูเ่ ป็นจํานวนมาก และในบางส่วนได้ทับซ้อนกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่พาณิชยกรรมจึงควรตรวจสอบข้อกําหนดของผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบนี้อย่างรอบคอบ
เพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและให้เกิดการพัฒนา ตามเจตนารมณ์ของการวางผัง รวมทั้งข้อกําหนดบางข้อ
อาจจะเป็นปัญหาทางกฎหมาย และยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเห็นควรให้กรมฯ
โดยกองนิติการและสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะได้ตรวจสอบให้ถกู ต้อง ก่อนนําเสนอในขั้นตอนต่อไป
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กองนิติการ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางผังสถาปัตยกรรม เจ้าหน้าที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และบริษัทที่ปรึกษา
ผู้รับผิดขอบผัง ได้ร่วมประชุมหารือและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นควรปรับแก้ไขข้อกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน ๖ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ําตาล) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา
ซึ่งได้แจกให้คณะกรรมการผังเมืองแล้ว
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแก้ไขเอกสารประกอบวาระการประชุมในวาระที่ ๓.๒ หน้า ๒
บรรทัดที่ ๘ จากบรรทัดแรกให้ตัดคําว่า “หรือประกอบพาณิชยกรรม” ออก สําหรับรายละเอียดผู้รับผิดชอบผัง
จะได้นําเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาต่อไป และได้แนะนําเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมชี้แจงจากจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ผู้วางผังผู้แทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
(นายเติมศักดิ์ ภาณุวรรณ ผู้จัดการโครงการ) ได้ชี้แจงสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินของร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกับสํานักผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ กองนิตกิ าร ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรม และสํานักงานโยธาธิการและจังหวัดสงขลาแล้ว
โดยมีการแก้ไขข้อกําหนดฯ ในที่ดิน ๖ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ที่ดินประเภททีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีน้ําตาล) และทีด่ ินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยขอสรุปรายละเอียดดังนี้
๑. ที ่ด ิน ประเภทที ่อ ยู ่อ าศัย หนาแน่น น้อ ย (สีเ หลือ ง) ปรับ ปรุง แก้ไ ขข้อ กํ า หนด
โดยกําหนดออกเป็นพื้นที่ชุมชนอยู่อาศัยทั่วไป และบริเวณพื้นที่ส่งเสริม ให้มีการพัฒนา ได้แ ก่ บริเ วณ
หมายเลข ๑.๖ หมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๘ และหมายเลข ๑.๙ โดยเพิ่มเติมข้อกําหนดฯ บริเวณพื้นที่
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้สามารถดําเนินการกิจการประเภทโรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ โรงมหรสพ
และการอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก และเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื ่อ การปฏิร ูป ที ่ด ิน เพื ่อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว่า ด้ว ยการปฏิร ูป ที ่ด ิน เพื่ อเกษตรกรรมเป็ นการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก
๒. ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ปรับปรุงข้อกําหนด โดยอนุญาต
ให้ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อ การอยู่อ าศั ย ประกอบพาณิช ยกรรม หรือ อุต สาหกรรม ที่มีพื้ น ที่อ าคารรวม
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความสูงถึงยอดผนังขั้นสูงสุดไม่เกิน ๙ เมตร
/-๓. ที่ดิน...

- ๓๓ ๓. ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีนํ้าตาล)
ในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ปรับให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
โดยอนุญาตการอยู่อาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร หรือมีความสูง
ถึงยอดผนังชั้นสูงสุดไม่เกิน ๖ เมตร เพิ่ม เติมข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการประเภทโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ห้ามการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทตึกแถว ห้องแถวหรือ
บ้านแถว และห้ามการอยู่อาศัยประเภทอาคาร อยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก
๔. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ
ปรับให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น โดยอนุญาตการอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่ เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร หรือมีความสูงถึงยอดผนังชั้นสูงสุดไม่เกิน ๖ เมตร และเพิ่มเติมข้อห้ามการจัดสรร
เพื่อการอยู่อาศัย ห้ามการอยู่อาศัยประเภทตึกแถว ห้องแถวหรือบ้านแถว ห้ามไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
กําจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล และซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
๕. ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ปานกลาง (สี ส้ ม ) ปรั บปรุ งแก้ ไขข้ อกํ าหนด
โดยเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก
๖. ที่ ดิ นประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อาศั ยหนาแน่ น มาก (สี แ ดง) ปรั บปรุ งแก้ ไข
ข้อกําหนด โดยเพิ่ม เติมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การกําหนดหลักเกณฑ์การวัดความสูงของอาคารในข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทต่างๆนั้น ควรระบุให้ชัดเจนและเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันเพื่อป้องกันการสับสนในการนํากฎหมายไปบังคับใช้
ทั้งนี้ควรกําหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเป็นการวัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
๒. เนื่องจากพื้นที่บริเวณวางผังเป็นพื้นที่ชายแดนที่ประกอบด้วยพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้จํานวนมาก ดังนั้นการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวควรพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เป็นการบุกรุกพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้วางผังผู้แทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
(นายเติมศักดิ์ ภาณุวรรณ ผู้จัดการโครงการ) ได้ชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วปรากฏว่า
มีทั้งพื้นที่ สปก. นส.๓ และ สค.๑ จํานวนมาก และมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกจํานวนมาก
ซึ่งสํานักงานที่ดินอําเภออยู่ระหว่างการดําเนินการจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการสํารวจพื้นที่ที่อยู่
ในตําบลบ้านประกอบและตําบลทับช้างเพื่อที่จะทําเอกสารสิทธิ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ในข้อกําหนดก็ได้กําหนดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่แล้ว
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดผังเมืองรวม
ชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๖ ประเภท ตามทีก่ รมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
สําหรับการเขียนข้อกําหนดความสูงของอาคารในที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้หารือกับสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
และกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อน แล้วจึงให้ดําเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ.การผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อไป
/-มติที่ประชุม...

- ๓๔ มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดผังเมืองรวม
ชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๖ ประเภท ตามที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ สําหรับการเขียนข้อกําหนดความสูงของอาคาร
ในที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้หารือกับสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และกองนิติการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อน แล้วจึงให้ดาํ เนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
เมื่อ ไม่มีผู้ใ ดเสนอเรื่อ งอื่น อีก ประธานกล่า วขอบคุณ คณะกรรมการผัง เมือ งและ
ปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

ว่าที่พันตรี
(อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์)
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ปฏิบัติราชการแทน
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