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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กําหนด โดยให้เป็นไป
ตามที่ กํ าหนดในกฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้ นตอนการดํ าเนิ นการปฏิ รู ปประเทศ ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ อ งมี
วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น
การปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐ มนตรีได้ มีม ติเมื่ อวัน ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูป
ประเทศด้านต่าง ๆ จํานวน ๑๑ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นสาธารณ สุ ข คณ ะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว
บัดนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญ ญั ติแห่งชาติ
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ในการนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๖ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แ ผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ บทนา
การปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมของการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศในช่วงการ
พัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศอย่ างมาก การขยายตัว ทางเศรษฐกิจทาให้ รายได้ต่อหัว ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 10 เท่า ใน
ขณะเดียวกันจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็น 67 ล้านคน ได้ส่งผลและกดดันต่อการใช้ทรัพยากรทาให้เสื่อมโทรมและ
ก่อเกิดมลภาวะมากขึ้น มีการลดลงของพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าสงวนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในแต่ละปี
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การลดลงของป่าชายเลน
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้า ปะการัง น้าทะเล และการกัดเซาะชายฝั่ง ต่างส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ ย ากจนในพื้ น ที่ ซึ่ง พึ่ งพิ ง รายได้ จ ากทรั พยากรดั งกล่ า ว ในขณะที่ ก ารเ ปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลต่อทั้งธรรมชาติ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยส่งผลต่อความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะจากภาคพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรม และภาค
การเกษตร ทาให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ มากขึ้น และบ่อยครั้งเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันการผลิตและการบริโภคของผู้ประกอบการและประชาชนที่ฟุ่มเฟือยขาดการตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่อง ขยะ น้าเสีย คุณภาพอากาศที่เลวลง การ
ร่อยหรอของความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ของประเทศ ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรม อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มี
ความต่อเนื่อง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องล้าสมัย และมักไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ความพยายามในการ
สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ เช่นการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข แต่กลับสะสมพอกพูนมากขึ้น กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากต่อการแก้ไขมากขึ้น ดังนั้นการดาเนินการในรูป
แบบเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจดาเนินการแก้ปัญหาได้อย่างประสบผลได้ จาเป็นจะต้องมีการปฏิรูปการดาเนินการ
ในรู ป แบบต่า งๆ ให้ เกิด การรั ก ษา ฟื้น ฟู และใช้ ประโยชน์ได้ อย่ างสมดุล ช่ว ยแก้ไขปัญหาที่เ รื้อ รัง มีการแบ่ งปั น
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นาไปสู่การพัฒนาทื่ยั่งยืนที่สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รั ฐ บาลปั จ จุ บั น ได้ แ สดงเจตนารมณ์ ที่ ชั ด เจนในการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ รู ป โดยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นต่อเนื่องจากการมีสภาปฏิรูปประเทศ และสภา สปช. ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อทา
หน้าที่ในการปฏิรูปประเทศเพื่อเกิดความสมดุลในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดปัจจุบัน ได้แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ทาหน้าที่ยกร่าง
แผนปฏิรู ป ประเทศในช่ ว งเวลา 90 วัน ส าหรั บการปฏิรูป ประเทศด้า นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มได้
ดาเนินการยกร่างแผนปฏิรูป โดยพิจารณาตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560 และให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง น้อมนาศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลัก
ในการจัดทาแผนปฏิรูปด้วย

๓

๑.๑.๑ บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
๑) มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
ฯลฯ
(๒) จั ดการ บ ารุ งรั กษา และใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ
๒) มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฯลฯ
(๘) ร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
ฯลฯ
๓) มาตรา ๕๗ รัฐต้อง
ฯลฯ
(๒) อนุ รักษ์ คุ้มครอง บ ารุ งรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
ต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการดั งกล่าว
ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ
๔) มาตรา ๕๘ การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ ผู้ใดดาเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุ ค คลและชุ ม ชนย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ค าชี้ แ จง และเหตุ ผ ลจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ก่ อ น
การดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดาเนิน การให้มีการเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
๕) มาตรา ๗๒ รัฐพึงดาเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้า และพลังงาน ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๓) จั ด ให้ มี ม าตรการกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถมี ที่ ท ากิ น ได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๔
(๔) จัดให้มีทรัพยากรน้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้ง
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้
มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
๖) มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมี ความสงบเรี ย บร้อ ย มี ความสามั คคีป รองดอง มีการพัฒ นาอย่างยั่งยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิ ตที่ดี และมีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗) มาตรา ๒๕๘
ช. ด้านอื่น ๆ
(๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคานึงถึง
ความต้องการใช้น้าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน
(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ
การถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ
(๓) จัดให้มีระบบจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้

๑.๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕

ฯลฯ
นอกจากนี้ มีกฎหมายหลายฉบับที่อยู่ในช่วงการดาเนินการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับปัญหาที่
มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ
๑) ร่าง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕/ร่า ง พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
๓) พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504/ร่าง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....

๕
๔) ร่าง พระราชบัญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๕) ร่าง พระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้า พ.ศ. ...
ฯลฯ

๑.๑.๓ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
๑) สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ
ระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร การจั ด การภัย พิ บั ติต ามธรรมชาติ ภ าวะโลกร้ อน และการปฏิ รูป เพื่ อรั บ มื อ
วิกฤติการณ์น้าทะเลขึ้นสู งและแผ่นดินทรุ ด พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง วาระปฏิรูปพิเศษ อาทิ
การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ และการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม
๒) สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ โดยเป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปกฎหมายขยะมู ลฝอย ร่างพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คาร์บอนต่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์และกาหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ การบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ การปฏิรูปด้านการผังเมือง
๓) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อาทิ ข้อเสนอในรายงานการศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดิน
ป่าไม้ของชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ รายงานการศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเพื่อการหยุดยั้งการทาลายทรัพยากรป่าไม้
และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) โดยคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศภายใต้ ป.ย.ป. ได้จัดทาข้อเสนอปฏิรูปเชิง
ระบบและโครงสร้ า งที่ เกี่ย วข้ องกั บ ปฏิ รู ป ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม ได้แ ก่ การปฏิรู ประบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูปการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ งด้านที่ดิน -ป่าไม้ การปฏิรูประบบความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการปรับปรุงและจัดทา
กฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ ข้อเสนอทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบจาก ป.ย.ป. เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและให้เร่งรัดติดตามผลเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท ของภาครัฐ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุ ทธศาสตร์ การเติ บโตที่เ ป็นมิ ตรกั บสิ่ ง แวดล้ อมเพื่อ การพัฒ นาที่ยั่ งยืน ยุท ธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๙๓ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
๖) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง คือ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนา โดยยึ ดหลักการ
สร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น

๖

๑.๑.๔ น้อมนาศาสตร์ของพระราชามาเป็นกรอบแนวทางการปฏิรูป
๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร กว่า ๔,๖๘๕ โครงการ ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร การบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการน้า
ป่าไม้ ทะเลและชายฝั่ ง การอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พลั ง งานทางเลื อ ก การสาธารณสุ ข
สวัสดิการสังคม การคมนาคม การศึกษา และการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชน
เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้แห่ง ศาสตร์ของพระราชา และขยายผลต้นแบบความสาเร็จต่อไป ดังมีพระราชดาริว่า "ให้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทาหน้าที่เสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัย หนึ่งเป็น "สรุปผลการพัฒนา"
ที่ประชาชนจะเข้า ไปเรียนรู้และนาไปปฏิบัติได้จริง” รวมทั้งเป็นตัวอย่างของการบูรณาการการทางานร่วมระหว่ าง
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐและมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และภูมิสังคม เพื่อเลี้ยงตนให้พออยู่ พอกิน และพึ่งตนเองได้ แล้วจึงพัฒนาให้อยู่ดี
กินดีในขั้นต่อไป
๒) นอกจากนี้ พระราชดารัสและพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ในวาระต่างๆ เพื่อนาไปใช้เป็นหลักคิดและแนวทางในปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ มาตลอดรัชสมัย รวมถึง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยในทุกระดับ เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนและประเทศ ให้ สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไปได้ ก็ถูกจัดว่าเป็นศาสตร์ของ
พระราชาที่ทรงคุณค่าและสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อความสุขสวัสดีของประชาชนและประเทศไทยต่อไป
๓) หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงใช้กับทั้ง คน วัตถุ สังคม และสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างลึกซึ้ง ให้เหมาะสม
ตามแต่ละภูมิสังคม ตามบริบทของภูมิประเทศและวิถีของชุมชนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจานวนมากมาย เริ่มต้นมาจากโครงการศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นการส่วนพระองค์ก่อน อาทิ โครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้แก่ แปลงนาสาธิต โรงงานบดแกลบ การเพาะเลี้ยงปลานิล โรงโคนม โรงผลิตน้าผลไม้
ป่าสาธิต โครงการพลังงานทางเลือก เป็นต้น และเมื่องานทดลองต้นแบบในพระราชวังสวนจิตรลดาประสบผลสาเร็จ
พระองค์จึงทรงขยายผลเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กระจายสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งจะเสด็จ
ไปติดตามโครงการนั้น อย่างสม่าเสมอและใกล้ชิด
๔) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดดุลยภาพในทุกมิติ ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทรงทราบถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน อย่างลึกซึ้งของระบบนิเวศน์ของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น ได้แก่ ทรัพยากรทางบก ประกอบด้วย ป่าไม้ สัตว์ป่า ดินและแร่ ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ที่แยกจากกันไม่ได้ ดังพระ
บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ความว่า “ ... แต่การพัฒนาเช่นนี้ นอกจากจะได้รับผลดีตามความประสงค์ อาจจะ
กระทบกระเทือนถึงประโยชน์อย่างอื่นๆ ด้วยก็ได้ เช่นการสร้างเขื่อนทดน้าเพื่อประโยชน์ต่างๆ อาจทาความเสียหาย
ให้แก่การประมงหรือการเพาะปลูก ก่อความเดือดร้อนแก่ราษฎร์ที่อยู่ ในเขตโครงการนั้นได้และมีตัวอย่างมาแล้ว
จาเป็นที่เราจะต้องแก้ไข...” โดยทรงพิจารณาทุกสิ่งอย่างเป็นองค์รวม และเชื่อมโยง เป็นระบบ
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๕) ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระชนม์ นั้น
ได้ทรงรับสั่งอยู่เสมอว่า “น้าคือชีวิต” โดยทรงตระหนักว่าแหล่งน้าเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับประเทศ ทรงมีหลักและ
วิธีการจัดการทรัพยากรน้าที่สาคัญ คือ การพัฒนาแหล่งน้าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ต้องเหมาะสมกับรายละเอียด
สภาพภูมิประเทศของแต่ละท้องที่เสมอ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหา
ความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ คนกลุ่ ม หนึ่ ง โดยสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ ค นอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง และมุ่ ง ขจั ด ปั ญ หาความแห้ ง แล้ ง
อันเนื่องมาจากสภาพของป่าไม้ต้นน้าเสื่อมโทรม และลักษณะดินที่เป็นปัญหา
๖) ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรทรงพระราชทานแนวคิด “ปลูกป่าในใจคน” เพื่อให้เกิดความรู้ค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งทรงริเริ่ม ให้ทาการศึกษาพัฒนาป่าไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งให้
ประโยชน์ที่ ๔ คือ การอนุรักษ์ดินและน้า และรักษาพื้นที่ต้นน้าให้มีความชุ่มชื้นสมบูรณ์
๗) ปัจจุบันศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีจานวนทั้งสิ้น ๖ แห่งทั่วประเทศ และมี
บทบาทเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (๑) การอนุรักษ์ป่าชายเลน และหญ้าทะเล เพื่อ เป็นแหล่ง
อนุบาลของปลาและสัตว์ทะเลรอบอ่าวฯ ให้เกิดความยั่งยืน ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่างคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอท่าใหม่ จั งหวัดจันทบุรี (๒) การวิจัยปรับปรุงดินพรุ ผ่าน
กระบวนการ “แกล้ งดิน ” ในพื้ น ที่ โ ครงการ ๒๖๑,๘๖๐ ไร่ ที่เ คยถูก ทิ้งให้ เปล่ าประโยชน์ ให้ ส ามารถน ามาใช้
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ฯลฯ
๘) นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างความสาเร็จอื่นๆ ซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องจากนานาชาติมากมาย
อาทิ (๑) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษา
วิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้าเสียในชุมชน ซึ่งมีผลต่อการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีการ
ทางธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ (๒) โครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้าเพื่อชุมชน โดยขุดคลอง
ระบายน้าในบริเวณพื้นที่ลุ่ม เพื่อผันน้ามาเก็บไว้ในช่วงน้าท่วมเพื่อลดความเสียหายจากน้าท่ วมในพื้นที่ชุมชนและเมือง
และเก็บกักน้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง (๓) โครงการคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นทางลัดระบายน้าเหนือ ซึ่ง
จะทาให้ช่วยระบายน้าสู่ทะเลได้เร็วเพราะร่นระยะทางเหลือเพียง ๖๐๐ เมตร จาก ๑๘ กิโลเมตร และลดเวลาการ
เดินทางของน้าเหลือเพียง ๑๐ นาทีจากเดิม ๕ ชั่วโมง ช่วยลดปัญหาการเกิดน้าท่วมในกรุงเทพฯ และสร้างความ
เป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่บางกระเจ้าให้ดีขึ้น (๔) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชดาริ
รวม ๑๖ แห่ง ของ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พร้อมถ่ายทอดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแนว
พระราชดาริในพื้นที่จริงของชุมชน นาไปสู่การขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ
ปัจ จุ บั น มี ๖๐ ชุมชนแกนน า ที่ขยายผลได้ แล้ ว ๑,๒๕๘ หมู่ บ้าน (๕) โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่ งประเทศไทย ในพระราชดาริ ที่เริ่มดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้พัฒ นาระบบสารสนเทศ
ที่ ร วบรวมข้อมู ล ทรั พยากรน้ าจาก ๕ หน่ ว ยงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจพัฒ นาและบริห ารจั ดการน้ า โดย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงงานติดตามสถานการณ์น้าจากระบบข้อมูล
ดังกล่าวด้วยพระองค์เองผ่านเว็บไซต์ทรงงาน weather901 นับเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
บริหารจัดการน้าของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้น้อมนาแนวพระราชดาริมาขยายผลพัฒนาเป็นคลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓๕ หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
บริหารจัดการน้า ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
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๙) การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ได้น้อมนา
ศาสตร์ของพระราชา มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการปฏิรูประเทศฯ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็น
รูปธรรม โดยยึ ดหลั กการ “เข้าใจ เข้าถึง พั ฒนา” การใช้ หลั กวิชาความรู้ทั้ง สมัยใหญ่และภู มิปัญญาท้องถิ่น การ
บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภายใต้แนวทางประชารัฐ การศึกษาวิจัย
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการนาตัวอย่างความสาเร็จของพื้นที่ชุมชน หรือองค์กรที่น้อมนาแนวทางแห่งศาสตร์
ของพระราชา ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธ์ และสนับสนุนให้เกิดการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทั่วทั้งประเทศ โดยเร็ว
อันจะนาไปสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทุกมิติต่อไป

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม
๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่สาคัญ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ยังเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ
ของโลก ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่ อาศัยและระบบนิเวศ และการคุกคาม
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อใช้ประโยชน์ โดยสามารถสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สาคัญใน
ระดับโลกได้ ดังนี้
๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel Climate Change: IPCC) ได้สังเคราะห์และประมวล
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพภูมิอากาศ พบว่า แนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกระหว่าง ค.ศ. 1850 2012 เพิ่มขึ้น 0.85 องศาเซลเซียส เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ปริมาณน้าฝนในเ ขต
อบอุ่นของซีกโลกเหนือหลังปี ค.ศ. 1901 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์สภาวะอากาศ
รุนแรงหลังปี ค.ศ. 1950 โดยมีจานวนวันและคืนที่หนาวลดลง ขณะที่จานวนวันและคืนที่ร้อนจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก
ปรากฏการณ์คลื่นความร้อนเพิ่มขึ้นในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และจานวนวันฝนตกและความถี่ของการ
เกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอเมริกาเหนือและยุโรป การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ
ระดับ น้ าทะเลระหว่ าง ค.ศ. 1901 - 2010 มี อัต ราการเพิ่ม ขึ้น ของค่า เฉลี่ ย ระดับ น้าทะเลโลกเท่ ากั บ 0.19
เนื่องจากพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ถูกกักไว้ในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของมวล
น้าแข็งทั่วโลกลดลงอย่างชัดเจน การปกคลุมของหิมะช่วงฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือและทวีปอาร์กติกมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง
สาหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่าใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
ของโลกเท่ากับ ๓๕.๗0 พันล้านตั นเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕0 เมื่อเทียบกับ พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ๔ อันดับแรกของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ร้อย
ละ ๓๐) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ ๑๕) สหภาพยุโรป (ร้อยละ ๑๐) และประเทศอินเดีย (ร้อยละ ๖.๕0) ทั้งนี้ อัตราการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั่วโลกในปัจจุบัน ลดลงจากเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547 - 2557) อย่างต่อเนื่อง โดยใน
พ.ศ. 2555 มีอัตราการเติบโตร้อยละ ๔ และลดลงเป็นร้อยละ ๑ และ ร้อยละ ๐.๕0 ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ.
๒๕๕๗ ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงของอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาจากอัตราการเติบโตของการใช้
พลังงานที่ลดลง และสัดส่วนการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๙
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายไปทั่วโลก ส่งผลให้มี
การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมเจรจาสมัยที่ ๒๑ หรือ The
21st Conference of the Parties (COP21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑ (The Conference of
the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol: CMP11) ในระหว่างวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยจัดทาความตกลงปารีส (Paris
Agreement) ซึ่ ง ประเทศไทยได้ ใ ห้ สั ตยาบั นเข้ าร่ ว มเป็ นภาคี ความตกลงปารี ส เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๕๙
ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
๒) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการรายงานของสานักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการ
ลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Strategy for Disaster Reduction: UNISDR)
ใน ค.ศ. ๒๐๑๕ พบว่าในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2005 - 2015) ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยในหลายภูมิภาค โดยมี จานวนมากกว่า ๗ แสน
คนที่ต้องเสียชีวิตจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในขณะที่ ๑.๕0 ล้านคน ได้รับบาดเจ็บประมาณ ๒๓ ล้านคน
ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย และอีกกว่า ๑.๕0 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมในรูปแบบต่างๆ อาทิ มีเด็กจานวนไม่น้อย
ที่ต้องกลายเป็นเด็กกาพร้า เนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางด้าน
เศรษฐกิจมากกว่า ๑.๓0 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้จะยั งไม่มีรายงานข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ
แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกอาจจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดเพิ่มขึ้น และทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน การเกิดภาวะ
ภัยแล้ง วาตภัย และการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้าทะเล ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่า
๑๕๐ ครั้ง ในเกือบทุกภูมิภาคทั่ว โลก (World Vision 2015) โดยเอเชียเป็นภูมิภาคที่เกิดเหตุการณ์มากที่สุด และ
เป็นภูมิภาคที่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดด้วยเช่นกัน
การดาเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ได้มีการประชุมขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการประชุม
ระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ (The Third United Nations World Conference)
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีการรับรองกรอบการดาเนินงานเซนได
สาหรับการลดความเสี่ยงจากการเกิดพิบัติภัย ค.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๓๐ (The Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015 - 2030) ซึ่งแผนงานดังกล่าว เป็นแผนงานที่ได้รับการต่อยอดมาจาก Hyogo Framework for
Action (HFA) ค.ศ. ๒๐๐๕ - ๒๐๑๕ โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ อลดความเสี่ ยงและการสู ญเสี ยจากพิ บัติภั ยต่อ ชีวิ ต
ความเป็ นอยู่ ของมนุ ษย์ ทั้ งในด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยมี การวางเป้ าหมายการดาเนิ นงานภายใน
ค.ศ. ๒๐๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ. ๒๐๐๕ - ๒๐๑๕ ได้แก่ การลดจานวนผู้ได้รับผลกระทบและลดอัตราการตาย
เฉลี่ ย ต่อประชากรแสนคนทั่ว โลก การลดการสูญเสี ยทางเศรษฐกิจอันเกิดจากพิบัติภัย การลดความเสี ยหายต่อ
โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สาคั ญ การบริการทางด้านสุขภาพ และการศึกษา การส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ
เข้าร่วมในแผนงานเซนไดให้มากขึ้น ภายใน ค.ศ. ๒๐๒๐ และการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับประชาชาติ และให้
ความช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาในการปฏิบัติแผนงานเซนได รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมู ล

๑๐
เกี่ยวกับพิบัติภัยและโรคระบาด พร้อมทั้งการจัดทาระบบเตือนภัยที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและผลเสียหายจาก
พิบัติภัย
๓) สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food
and Agriculture Organization of the United Nation: FAO) ในรายงานการประเมินสถานการณ์ป่าไม้ โลก พ.ศ.
๒๕๕๘ (Global Forest Assessment 2015) พบว่า ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑๕ มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด ๓,๙๙๙ ล้านแฮกแตร์
แบ่งเป็น ป่าไม้ธรรมชาติ (Natural Forest) ๓,๖๙๕ ล้านแฮกแตร์ และป่าไม้ที่ปลูกขึ้นเองหรือป่าปลูก (Planted Forest)
๒๙๑ ล้านแฮกแตร์ โดยมีอัตราลดลงร้อยละ ๐.๑๓ ต่อปี ซึ่งพื้นที่ป่าลดลงส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้
แต่ในทวีปเอเชียและยุโรป มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น (FAO 2016) ทั้งนี้ ข้อมูลของ FAO แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่มีปัญหาบุกรุก
พื้น ที่ และสถานการณ์ข องทรัพ ยากรป่า ไม้ กาลัง อยู่ใ นขั้นวิกฤต เนื่องจากการลดลงของพื้นที่ป่า และความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ เช่น การเกิดไฟป่า การรุกล้าพื้นที่ป่าเพื่อทาการเกษตร
การตัดไม้เพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ การขาดการบริการจัดการที่ดี หรือแม้กระทั่งการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ยกตัวอย่างเช่น ป่าอเมซอนซึ่งเป็นป่าดงดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกบุก
รุกทาลายประมาณร้อยละ ๑๗ ในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๕๘) และเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเชีย
ถูกบุกรุกทาลายประมาณร้อยละ ๘๕ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้สาหรับการทาการเกษตร เป็นต้น
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งอาหารและแหล่งน้าของประชากรส่วนใหญ่
ทั่วโลกจึงมีแนวทางในการปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการบริหารการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ป่าไม้
ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากร
ป่าไม้ การประเมินมูลค่าเพื่อให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
เป็นข้อมูลแก่ผู้มีอานาจตัดสินใจ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน การอนุรักษ์ป่าเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของมนุษย์ การจัดสร้างชุมชนป่าไม้เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่
มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ป่ า การรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้าและผลิตน้าที่สะอาด การอนุรักษ์ป่าเพื่อให้ป่าทาหน้าที่ในการลดภัยแล้ง
น้าท่วม และดินโคลนถล่ม และการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจจากการเป็นอาหาร ยา แหล่งพลังงาน และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
๔) สถานการณ์ ท รั พ ยากรน้ า สถานการณ์ ความต้ อ งการใช้ น้ าเพื่ อการอุ ป โภคบริ โ ภค ใช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม และใช้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นตามจานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ปริมาณน้าที่มีอยู่อย่างจากัดเป็น
ผลทาให้ประชากรทั้งโลกประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าสะอาดได้ทุกคน ในขณะที่ ๒,๗๐๐ ล้านคน
ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง (World Wildlife Fund 2015) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศถูกคาดว่าจะทาให้แหล่ งทรัพยากรน้าจืดและน้าใต้ดินในแถบแห้งแล้งของเขตกึ่งร้อนชื้น ลดลง จะทาให้เกิด
การแย่งชิงทรัพยากรน้าในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ
ปัญหาส าคัญของสถานการณ์น้าในระดับโลกที่เกิดขึ้นในช่ว ง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ คือ ปัญหา
ภัย แล้งในหลายพื้ นที่ แต่ในขณะเดีย วกัน ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่กลั บต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยที่รุนแรง จากการ
รายงานขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า อัตราการบริโภคน้าของประชากรโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตรา
การเพิ่มของประชากรโลกถึง ๒ เท่า ดังนั้นจึงได้มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์น้าในอนาคตไว้ว่า ใน ค.ศ. ๒๐๒๕ จะมี
คนมากกว่า ๑,๘๐๐ ล้านคน ที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลนน้าอย่างหนัก (UN-Water 2015) เนื่องจากทรัพยากรน้ามี

๑๑
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกส่งผลให้ประเด็นการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืนมีความ
จาเป็นอย่างเร่งด่วน โดยต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งในระดับชุมชน ระดับสังคม ระดับประเทศ ระดับ
ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลก จนถึ ง ระดับ นานาชาติ โดยมี แ นวทางการด าเนิ น ตามเป้ า หมายแห่ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ในการเข้าถึงและการบริหารจัดการน้าและสุขาภิบาลอย่างยั่ งยืน และ
การสร้างความตระหนักในปัญหาการมีน้าอย่างจากัด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้า การที่จะ
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งน้าที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขอนามัย การจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการ บริหาร
จัดการทรัพยากรน้า การบริหารจัดการแหล่งน้าแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับ และการดาเนินการ
เพื่อจัดการปัญหามลพิษทางน้า รวมทั้งการส่งเสริมการป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการตายและความเสียหาย
จากพิบัติภัย เช่น น้าท่วม และภัยแล้ง เป็นต้น
๕) สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีว ภาพเกิด ขึ้น ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ระบบนิเวศทางทะเลประมาณร้อยละ ๖๐ อยู่ใน
สภาวะวิกฤตโดยเป็นผลมาจากการจับปลาที่มากเกินควร การปล่อยน้าเสียลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่
ของสั ตว์น้ าเค็ม และการที่ อุณหภูมิและระดับ น้าทะเลเพิ่มสู งขึ้น (UNSDSN 2015) รวมทั้งการคุกคามความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (The World Conservation Union)
หรือ IUCN ได้ประเมินสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก พบว่ามีจานวนรวมกว่า ๖๗,๐๕๐ ชนิด ซึ่งประกอบด้วย
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๕,๕๑๕ ชนิด นก ๑๐,๔๒๔ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๑๐,๓๙๑ ชนิด สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
๗,๕๒๐ ชนิด และปลา ๓๓,๒๐๐ ชนิด นอกจากนี้ IUCN ยังได้ประเมินสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลกที่ถูก
คุกคาม (IUCN Red List) โดยใช้เกณฑ์การจาแนกรุ่น ๓.๑ (version 3.1) : IUCN (2001) พบว่า สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ถูกคุกคามแล้ว จานวน ๗,๙๖๗ ชนิด แบ่งเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑,๒๐๓ ชนิด นก ๑,๓๗๕ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน
๙๘๓ ชนิด สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ๒,๐๖๓ ชนิด และปลา ๒,๓๔๓ ชนิด (IUCN 2016)
สถานการณ์ท รัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของโลกมีค วามเสื่อ มโทรมเนื่อ งจากภัย คุกคาม ที่มี
แนวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น โดยเฉพาะกรณี ที่ มีอุ ณหภูมิ น้าทะเลสู งผิ ดปกติ เนื่ องจากปัญ หาการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวหลายแห่งทั่วโลก อาทิ การเกิดปะการังฟอกขาวในพื้นที่เกรท
แบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลกและได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
และในช่ว งปลาย พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า มีปัญหาปะการัง ฟอกขาว ที่ส่งผลกระทบรุนแรงในพื้นที่ นอกจากนี้ องค์การ
สหประชาชาติได้รายงานเกี่ยวกับปัญหา “ไมโครพลาสติก” ซึ่งเป็นพื้นที่ชายหาดและมหาสมุทรทั่วโลกที่กาลังเผชิญภัย
คุก คามจากเม็ด พลาสติก ขนาดเล็ก กว่า ๕ มิลลิเมตร ที่แพร่กระจายอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลอันจะส่งผลกระทบ
ต่อวงจรชีวิตของสัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาวได้
๖) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยอาศัยกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับ ๑๕ ปี
ข้างหน้า ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๙ เป้าประสงค์ โดยเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ได้แก่ การขจัดความหิวโหย การบรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้ น และส่ ง เสริ ม เกษตรกรรมยั่ งยืน การจัดการน้าอย่างยั่งยืน เพื่อ ให้ ส ามารถเข้า ถึงแหล่ งน้ าและ
สุขอนามัยที่ดีสาหรับทุกคน การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และเข้าถึงและใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การดาเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๒
และที่เกิดขึ้น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ได้แก่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า และทรัพยากรป่าไม้
กลไกการดาเนินการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แบ่งเป็น
๕ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ๒) ความร่วมมือในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ๓) การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ประเทศกาลังพัฒนาในด้านการพัฒนาทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๔) การค้าระหว่างประเทศ และ ๕) การลงทะเบียนพันธกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเน้นในเป้าหมายที่ 6 เรื่องน้า เป้าหมายที่ 11 เรื่องเมือง
ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 เรื่ องการผลิตและบริโ ภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14 เรื่องทะเลและมหาสมุทร และเป้าหมายที่ 15 เรื่องระบบนิเวศบก

๑.๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพใน
การฟื้นตัวของระบบนิเวศ ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเลลดลงจากการทาประมงที่
ผิดกฎหมายและการจับสัตว์น้าเกินศักยภาพที่ทาลายวัฎจักรการฟื้นตัวของธรรมชาติ การเข้าถึงและการจัดสรรการ
ใช้ ประโยชน์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั งไม่ เ ป็ น ธรรมก่อ ให้เ กิด ปัญ หาความเหลื่อ มล้า ทรั พยากรธรรมชาติ ที่เ ป็ น
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพทั้งที่ดิน ป่าไม้ น้า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้
ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้าใน
อนาคต ในขณะที่การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
และต้นทุนทางเศรษฐกิจ รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน โดยมีการใช้ทรัพยากรและปล่อยมลพิษและของ
เสียเกินกว่าศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ การขยายตัว
ของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นไม่สามารถรองรับ
การขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดรายทรัพยากรดังนี้
๑) ทรัพยากรทางบก
๑.๑) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ประเทศไทยมีที่ดินทั้งหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร
หรื อ ๓๒๐.๖๙ ล้ า นไร่ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ ละพื้ น ที่
เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่า พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
พื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาด้านทรัพยากรดินและที่ดินไว้ ๒ ประการที่สาคัญได้แก่ ๑) คุณภาพดินเสื่อมโทรม เป็นดินที่
มีคุณภาพไม่เหมาะกับการเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายจัด ดินตื้น ดินพรุ รวมทั้งดินที่มีปัญหาการชะล้าง
พังทลาย ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ดินเสื่อมโทรมเกิดจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน หรือการใช้ที่ดินผิด
ประเภท รวมทั้ง มีการใช้ประโยชน์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานแต่ขาดการบารุงรักษาสภาพดิน ขาดการอนุรักษ์
ดินและน้า นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธ รรมชาติ
๒) ความเหลื่อมล้าในด้านการถือครองที่ดิน ข้อมูลการถือครองที่ดิน พบว่า การถือครองที่ดินมีการกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงถึง
เกือบร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินน้อยที่สุด ร้อยละ ๒๐ มีสัดส่วนการถือครองที่ดิน
เพียงร้อยละ ๐.๓ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๗) และจากข้อมูลจาก
การจดทะเบี ย นคนจนของกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่ า มี ป ระชาชนมาลงทะเบี ย นเพื่อ ต้ อ งการ

๑๓
ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทากินประมาณ ๔ ล้านราย แบ่งเป็นผู้ที่ไร้ที่ดินทากินโดยสิ้นเชิง ๑.๓๐ ล้านราย มีที่ดินทากิน
อยู่บ้างแต่ไม่พอทากิน ๑.๖๕ ล้านราย ขอใช้ที่ดินรัฐและต้องการถือครองที่ดินรัฐประมาณ ๔ แสนกว่าราย
๑.๒) ทรัพยากรแร่ ปัจจุบันบทบาทของทรัพยากรแร่ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงจากในอดีต จากการผลิตทรั พยากรแร่เพื่อการส่งออกจาหน่ายต่างประเทศมาเป็นผลิตเพื่อป้อน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะแร่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเชื้อเพลิง รวมทั้งแร่ที่ใช้เป็นปุ๋ย ดังจะ
เห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าแร่อุตสาหกรรมที่เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมภายในประเทศสูงกว่าแร่โลหะที่ผลิตเพื่อ
ส่งออกเป็นหลัก จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การสารวจทรัพยากรแร่ของประเทศไทยพบแร่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
๙๖,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร (๖๐ ล้านไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของประเทศ ปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งประเทศไทยมี
ประมาณ ๑๙ ล้านล้านตัน ประเมินมูลค่าได้นับหมื่นล้านล้านบาท ปัจจุบันมีเหมืองที่เปิดดาเนินการประมาณ ๕๖๙
แห่ง มีประทานบัตรที่ยังไม่สิ้นอายุประมาณ ๑,๐๕๐ แปลง พื้นที่ประทานบัตรรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๑,๔๓๙ ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ ของพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ มีการผลิตแร่ประมาณ ๔๐ ชนิด มูลค่าผลผลิตแร่ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
ประมาณ ๖๗,๘๔๐ ล้านบาทต่อปี ผลผลิตแร่ที่สาคัญของไทย ได้แก่ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ลิกไนต์ ยิปซัม ตามลาดับ และสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตมวลรวมของประเทศจาก
ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า หลายแสนล้านบาทต่อปี สาหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
พบว่า กิจกรรมหมืองแร่ยังส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมในรูปการปนเปื้อนในธรรมชาติและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน ดังจะเห็นได้จากจานวนเรื่องร้องเรียนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ
เหมืองแร่ที่ให้ความสาคัญกับการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการกระจาย
ผลประโยชน์จากการทาเหมืองแร่ไปยังประชาชนในพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสาคัญในอนาคต นอกจากนี้
ฐานข้อมูลเขตทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิภาพ พื้นที่บางแห่งยังเกิดผลกระทบจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
๑.๓) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จากข้อมูลสถิติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีพื้นที่ที่
ยังคงมีสภาพป่าไม้ประมาณ ๑๐๒.๑๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, ๒๕๖๐) ในขณะ
ที่ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘) และ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กาหนดเป้ าหมายให้ มีพื้ นที่ ป่า ไม้
ในประเทศทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย
จะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อีกไม่น้อยกว่า ๒๗.๒๔ ล้านไร่ ที่ผ่านมาทรัพยากรป่าไม้ของชาติถูกทาลายอย่างหนัก โดยในช่ วง
44 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ลดลงประมาณ 36.๓๙ ล้านไร่ หรือ เฉลี่ยปีละประมาณ 8๒๗,๐๙๓ ไร่ แม้ว่ารัฐบาลปัจจุบัน
ได้พยายามหยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังและเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ ก็ยัง
ไม่สามารถหยุดยั้งการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างเด็ดขาด มีประชาชนครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐ
โดยไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า 15 ล้านไร่ รวมทั้งประเทศไทยจะต้องเร่งแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมและภูเขาหัวโล้น
มากกว่า 20 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้าลาธารที่สาคัญ สัดส่วนของจานวนสัตว์ป่าและพื้นที่อาศัยไม่เหมาะสม
เกิดปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ กฎหมายที่เป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร
จัดการป่าไม้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

๑๔
๒) ทรัพยากรน้า จากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นมีฝนตกชุก ทาให้มีปริมาณ
น้าจานวนมากก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง แต่ถึงแม้จะมีปริมาณ
เป็นจานวนมากแต่กลับยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเช่นกัน อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการน้ายัง
ขาดประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ ทั้งในด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ การบูรณาการเชิงพื้นที่ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อีกทั้งความต้องการใช้น้าของประเทศกลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลปริมาณน้าฝนที่ต ก
ทั้งประเทศ ประมาณ 7๕๔,๗๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถเก็บกักได้เพียง ๔๒,๖๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ ๕.๖ ในส่วนของอุปสงค์น้าประเทศไทยมีความต้องการใช้น้าทั้งประเทศมีอยู่ประมาณปีละ ๑๕๑,๐๐๐
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่มีสัดส่วนความต้องการใช้น้าสูงถึงร้อยละ ๗๕ ของความต้องการใช้น้า
ทั้งหมด ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมเพียง ๓๐ ล้านไร่เท่านั้นที่อยู่ในเขตชลประทาน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙
ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด ๑๕๕ ล้านไร่ อย่างไรก็ดี ปริมาณการใช้น้าดังกล่าวข้างต้นเป็นปริมาณน้าที่ใช้โดยตรง
เท่านั้น หากพิจารณาการใช้น้าตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรพบว่า ประเทศไทยมีร่องรอยการใช้น้าต่อหัว (Water
Footprint) ๒,๒๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี ถือว่าสูงเป็นอันดับ ๕ ของโลก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยร่องรอยการใช้
น้าทั่วโลกเท่ากับ ๑,๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งทาให้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งซ้าซากเป็นประจา
๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
แหล่งพลังงาน แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญของชาติ ที่ได้สร้างมูลค่าไม่ต่ากว่าปีละ 24 ล้าน
ล้านบาท กาลังประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความไม่สมดุล
และความขัดแย้งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรฯ จานวนมากถูกทาลายและมีสภาพเสื่อมโทรม ทั้งยัง
เกิดมลพิษทางทะเล ซึ่งหากไม่เร่งดาเนินการปฏิรูปย่อมนาไปสู่ความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศ
อย่างรุนแรง แม้ว่าที่ผ่านมาปริมาณการจับสัตว์น้าเค็มจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น แต่การเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีปริมาณลดลง
พื้ นที่ ป่ าชายเลนมี เพิ่ มขึ้ น ส่ วนปะการั งและหญ้ าทะเลพบว่ ามี ความเสื่ อมโทรมโดยเฉพาะบริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
แนวปะการังเสื่อมโทรมมากขึ้น และพบปะการังฟอกขาวทั้งในอ่าวไทยและอันดามันในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งพบจานวน
สัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเพิ่มขึ้น ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมี สาเหตุส าคัญมาจาก
การสร้างสิ่งปลูกสร้างยื่นไปในทะเลซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้า นอกจากนี้ แนวทางการป้องกันปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยวิธีที่ ไม่ถูกต้องยังส่งผลทาให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรุนแรงมากยิ่งขึ้นและขยาย
บริเวณไปยังพื้นที่ข้างเคียง
๔) ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์เกิน
ศักยภาพประกอบกับภาวะคุกคามจากกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ค.ศ. 2016) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก
จากที่เคยอยู่ที่อันดับที่ 16 ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จากข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่องความหลากหลายด้านชนิด
พันธุ์ (species diversity) ในประเทศไทย พบว่า จุลินทรีย์ มีไม่น้อยกว่า 200,000 ชนิด พืช (ที่มีท่อลาเลียง + ที่ไม่
มีท่อลาเลียง) มีไม่น้อยกว่า 14,000 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของพืชที่ จาแนกชนิดได้แล้วทั่วโลก สัตว์ที่ไม่มี
กระดูกสันหลัง มีไม่น้อยกว่า 80,000 ชนิด หรือคิดเห็นร้อยละ 6 ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั่วโลก สัตว์มีกระดูก
สันหลัง มีไม่น้ อยกว่า 4,000 ชนิด หรื อคิดเป็นร้อยละ 8 ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลั งทั่ว โลก ปลา มีไม่น้อยกว่า
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2,000 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของปลาที่จาแนกแล้วในโลก จากการประมาณการ รายได้ของผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่เป็นทางการใน 70,000 - 80,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ
มีมูลค่ารวม 75,000 - 300,000 ล้านบาทต่อปี
๕) สิ่งแวดล้อม พบว่า คุณภาพอากาศมีแนวโน้มดีขึ้น ยกเว้นบางพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนและระดับโอโซน ในจังหวัดที่มีการจราจรหนาแน่น โรงงานอุตสาหกรรม และ
ปัญหาหมอกควัน เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลาปาง ระยอง และสระบุรีมีแนวโน้มแย่ลงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ ระดับเสียง พบว่าในบริเวณพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บริเ วณริม ถนน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีการจราจรหนาแน่น คุณ ภาพน้าผิวดิน ในช่วง 2555-2558 มีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง ระบบบาบัดน้าเสียทีอยู่เพียง 100 แห่ง บาบัดน้าเสียชุมชนได้เพียงร้อยละ 46 (2.7 ล้านลูกบาศก์
เมตร) ของปริมาณน้าเสียชุมชน (5.87 ล้านลูกบาศก์เมตร) คุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่หลาย
พื้นที่ในฝั่งอ่าวไทยเปลี่ยนแปลงจากระดับพอใช้เป็นเสื่อมโทรม อาทิ บริเวณปากแม่น้าบางปะกง และฝั่งทะเลอันดามัน
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพน้าเปลี่ยนแปลงจากระดับดีมาก เป็นระดับดีและพอใช้ เช่น หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
และหาดบางเบน จังหวัดระนอง เป็นต้น คุณภาพน้าบาดาล ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบาดาลเพื่อการ
บริโภค ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างดีขึ้น
เนื่องจากการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะที่มีอยู่เดิมให้สามารถกาจัดขยะได้ดีขึ้น และปริมาณขยะที่นาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลจากครัวเรือนและร้านรับซื้อของเก่า ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้น 26.85 ล้ านต้น (73,560 ตันต่อวัน) 8.34 ล้านตัน ถูกกาจัดอย่างถูกวิธี (ร้อยละ 31) 4.94 ล้านตัน
(ร้อยละ 18) ถูกนาไปใช้ใหม่ ที่เหลือตกค้างในชุมชนหรือกาจัดแบบไม่ถูกต้อง เช่น เผาหรือเทกอง ขยะกล่องโฟม
เกิดขึ้นไม่ต่ากว่า 138 ล้านกล่องต่อวัน ขยะถุงพลาสติกประมาณ 5,300 ตันต่อวัน ทั้งหมดใช้เวลาย่อยสลายหลาย
ร้อยปี ส่วนของเสียอันตรายโดยเฉพาะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีการทิ้ง
ปะปนกับขยะชุมชน ของเสียจากอุตสาหกรรมส่วนหนึ่ง สามารถจัดการได้ บางส่วนสามารถแปรรูปไปเป็นพลังงาน
สาหรับมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องด้วยเตาเผาของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ขยะ
อันตราย (ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หลอดไฟ) ประมาณ 5.9 แสนตัน ถูกส่งไปกาจัดอย่างถูกต้อ งได้แค่
200 ตันต่อปี กากอุตสาหกรรมอันตรายมีประมาณ 2.8 ล้านตันต่อปี แต่เข้าสู่ระบบจัดการแค่ 0.97 ล้านตัน บางส่วน
ถูกลักลอบทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป สารอันตราย การนาเข้าสารเคมี ภาคอุตสาหกรรมและสารเคมีทางการเกษตร
มีปริมาณเพิ่มขึ้น เช่น สารกาจัดวัชพืชเป็นต้น ปี 2559 ประเทศไทยนาเข้าสารเคมีจากต่างประเทศจานวน 7.38
ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 จานวน 1.17 ล้านตัน ซึ่งถูกนามาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
สาธารณสุข เมื่อพิจารณาเฉพาะสารอันตรายทางการเกษตรที่นาเข้า 10 อันดับแรก พบว่านาเข้า 0.16 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 0.012 ล้านตัน (ร้อยละ 8) เช่นเดียวกับวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรมที่นาเข้าสูงสุด
10 อันดับแรก พบว่า นาเข้า 3.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 0.66 ล้านตัน (ร้อยละ 22) บ่งชี้ให้เห็นว่า
การใช้สารเคมีในประเทศยังคงเพิ่มมากขึ้นและบางครั้งเป็นการใช้ที่เกินความจาเป็น
๖) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปฏิรูปที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์และมีผลเสริมสนุนต่อการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละเรื่อง ที่ผ่านมามีการดาเนินการ
ปฏิ รู ป ในบางเรื่ อ งและยั งมี ป ระเด็ น ปฏิรู ป ส าคัญ ที่ ต้ องเร่ ง ดาเนิ น การ อาทิ เครื่ อ งมือ บริ หารจั ด การที่ มีอ ยู่ คื อ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) ซึ่งมีปัญหาและข้อจากัดในหลายด้านทาให้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งในหลายกรณี เครื่องมือด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ที่สาคัญได้แก่ การจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ การจัดทาผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การประกาศ
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กาหนดเขตควบคุมมลพิษ เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เครื่องมือเหล่ านี้มีข้อจากัดและจุดอ่อนในเชิงการปฏิบัติและ
การบังคับใช้ นอกจากการปฏิรูปเครื่องมือที่มีอยู่เดิม ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการใหม่ คือ การประเมิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพื่อช่วยในการกาหนดนโยบาย
แผนงาน และการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านโครงสร้างองค์กร : จาเป็นต้องมีการปฏิรูป ให้เกิด
ความชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงอานาจ และระบบการประสานเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเป็นเอกภาพของนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระหว่างนโยบายการ
พัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ด้านวิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ : เพื่อให้สามารถประสานทางานอย่าง
บูรณาการข้ามกรม ข้ามกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการ “ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม”
รวมทั้งดาเนินงานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ด้าน
ระบบงบประมาณ และแผน : หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทาแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมใน
ด้านต่างๆ เป็นจานวนมากเพื่อให้เกิดการประสานการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ แต่ระบบ
งบประมาณยังเป็นการจัดทาและของบประมาณโดยกรมและกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เป็นข้อจากัดในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการและมีประสิท ธิภาพ ด้านระบบกฎหมาย : ส่วนใหญ่เป็นกฎหมาย
ที่ประกาศใช้มากว่า 30 -50 ปี จาเป็นต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และให้เท่าทัน
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และระดับความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมทั้งการพัฒนากฎหมายใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๑.๒.๓ แบบอย่างความสาเร็จ
คณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนที่ได้มีผลสาเร็จเพื่อประโยชน์ในการขยายผล ดังนี้
๑) ชุมชนป่าภูถ้า ภูกระแต ตาบลแวงน้อย อาเภอแวงน้อย ที่มีการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาบริหารจัดการน้าบนพื้นที่สูงลอนคลื่น ซึ่งสามารถกักเก็บ สารองน้า และบรรเทาน้าหลาก เกิดเป็นกองทุนสระแก้มลิง
จากการขุดลอกคลองดักน้าหลากและคลองซอยกระจายน้าเข้าสู่สระแก้มลิง ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองใน
ด้านการบริหารจัดการน้า วางแผนขุดลอกคลองดักน้าหลากและคลองซอยเชื่อมต่อคลองส่งน้าเดิมในพื้นที่ ทาให้มี
ปริมาณน้าเพิ่มขึ้น 417,493 ลูกบาศก์เมตร และมีการดาเนินงานตัวอย่างทฤษฏีใหม่ 67 ครัวเรือน สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มกว่า 3.22 ล้านบาทต่อปี จากความสาเร็จเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่า การดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาพาชุมชนรอดพ้นวิกฤตประกอบกับการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ยั งทาให้เกิดความมั่นคงด้านน้า ด้านผลผลิต ด้านสังคมและเศรษฐกิจชุมชน
ซึ่งเป็นหนทางที่นาไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
๒) เครือข่ายรักษ์ป่าลุ่มน้าลาว อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อบริ หารจั ดการน้า บริ หารจัดการเครือข่า ย อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้า ระบบส ารองน้า สู่ น้าเพื่อ
อุปโภค/บริโภคพัฒนารูปแบบ ตัวอย่างไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชดาริ ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ชุมชน
๓) ชุมชนคลองรังสิต อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีรวมตัวดาเนินงานภายใต้ คณะกรรมการ
บริหารจัดการน้าชุมชนคลองแปด คลองเก้า คลองสิบ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สารวจโครงสร้างน้า พร้อม
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดแนวทางจัดการทรัพยากรน้าในด้านอนุรักษ์ และพัฒนา รวมทั้งขยาย
ผล สู่พื้นที่ข้างเคียงที่มีโครงสร้างน้าเชื่อมโยงกัน

๑๗
๔) กาหนดพื้นที่ “อ่าวไทยตอนใน” (อ่าวไทยรูปตัว ก) เป็นตัวอย่างความสาเร็จของการแบ่งเขต
จังหวัดทางทะเล
๕) พื้นที่อ่าวพังงา เป็นตัวอย่างความสาเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
๖) ตัวอย่างความสาเร็จระดับชุมชนภายใต้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องการจัดการขยะและการจัดการน้าเสีย โดยในเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่นั้น
ตัวอย่างชุมชนต้นแบบได้แก่ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตาบลป่าสัก จังหวัด ลาพูน ชุมชนบ้านระเบิกขาม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เสม็ ด จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ชุ ม ชนบ้ า นหนองโพรง เทศบาลต าบลอิ ส าณ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งศรี ตาบล ร้องกวาง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชุมชนบ้านหัวถนน ตาบลพระ
ลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี เขตบางเขน กรุงเทพมห านคร ซึ่งชุมชน
เหล่านี้ได้รับรางวัลการจัดการขยะภายใต้โครงการ zero waste ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างร้านค้าชุมชนตัวอย่างที่ดาเนินโครงการขยะแลกสินค้า
เช่น ร้านศูนย์บาทชุมชนอ่อนนุช เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
๑.๓.๑ ความสอดคล้ องของการปฏิรู ป ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม กั บแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
๑)
๒)
๓)
๔)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๑๘

๑.๓.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับแผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๒) นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ คือ นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติทั่ว ไป
นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มียุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
๑.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม
๑) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนา
ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) สิ่ ง แวดล้ อมได้รั บ การดูแ ล รั กษา อย่ า งเป็น ระบบและมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อลดมลพิษ และ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
3) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนา ที่ใช้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศ
๑.๔.๒ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
๑) ระยะเร่งด่วน
๑.๑) พื้นที่ขยายผลจากแบบอย่างความสาเร็จ (Good Practices)
๑.๒) หน่วยงานระดับปฏิบัติมีและใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการร่วมกัน
๑.๓) แผนที่งบประมาณ (Area-Based Budgeting)
๑.๔) ประเด็นหรือกิจกรรมการปฏิรูปที่กาหนดให้ต้องดาเนินการภายใน ๑ - ๒ ปี
๒) ระยะกลาง-ยาว
๒.๑) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ
๒.๒) ดาเนินการปฏิรูปในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๒.๓) โครงสร้างองค์กรมีความสอดรับกับแผนงานและการบริหารจัดการ

๑๙
๑.๔.๓ เป้าหมายรายเรื่อง
๑) ทรัพยากรทางบก
๑.๑) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๑.1.1) ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับกับความสมดุลของระบบนิเวศและการ
ใช้ประโยชน์
๑.1.2) สามารถหยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติ
อย่างยั่งยืน
๑.1.3) มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยคานึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
๑.1.4) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าไม้มีประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
๑.๒) ทรัพยากรดิน
๑.2.1) ประเทศไทยมีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑.2.2) ที่ดินการเกษตรมีความสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๑.2.3) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน
๑.3) ทรัพยากรแร่
๑.3.1) ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑.3.2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และคานึงถึง
ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
๑.3.3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม
๒) ทรัพยากรน้า
๒.๑) สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรน้า
๒.๒) เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้าต้นทุน รวมทั้งระบบการ
กระจายน้า
๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้า
๒.๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ
๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๑) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐาน
การพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๒) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ

๒๐
๓.๓) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนา
ที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
๓.๔) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการ
มีส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว น ลดความเหลื่ อ มล้ า สร้า งความเป็น ธรรม สอดคล้ อ งกั บ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ กฎหมาย ข้อตกลงระหว่ างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
สมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสาคัญ
๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๑) ระบบการบริ ห ารจัดการความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศมีเ อกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
๔.2) ระบบการวิจัยและนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มีทิศทางที่
ชัดเจน ในการสร้างสมดุลในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้ Thailand 4.0 และยกระดับการวิจัยและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคอาเซียน
๔.3) ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถยกระดับเป็นจุดแข็งของประเทศที่ส ามารถใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือในการลดความเลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม
ในสังคม อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม สอดคล้องกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.4) การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และ
ได้รับผลประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างเสริมความตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
๕) สิ่งแวดล้อม
๕.๑) ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับประชาชน
๕.๒) การผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การเจริญเติบโตบนฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๕.๓) ความร่ ว มมื อระหว่ างภาครั ฐ เอกชน และประชาชนในการจั ดการมลพิ ษ ท าให้ เ กิ ด
ความไว้วางใจและความสาเร็จในการลดมลพิษ
๖) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก
นิติธรรม
๖.๒) ลดและป้ องกันความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมเพื่อการ
พัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ
๖.๓) สร้ า งความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน

๒๑
๖.๔) การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กร
ชุ ม ชน องค์ ก รภาคประชาสั ง คม ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

๑.๕ ตัวชี้วัด
๑) ทรัพยากรทางบก
๑.๑) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
(๑) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น
(๒) อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไม่มากกว่าปีก่อน
หน้าและมีแนวโน้มลดลง
(3) พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
(4) พื้นทีท่ ี่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง
(5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น

๑.๒) ทรัพยากรดิน
(๑) มีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
(๒) ขนาดของที่ดินเกษตรอินทรีย์ของประเทศเพิ่มขึ้น
(๓) ขนาดของที่ดินที่มีผลกระทบจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมลดลง

๑.๓) ทรัพยากรแร่
(๑) ประเทศมีข้อมูลแสดงพื้นที่ศักยภาพแร่และเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองที่เหมาะสม ยั่งยืน
(๒) สัดส่วนสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการประกอบการหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน เพิ่มขึ้น
(๓) จานวนกลไกของการติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล และการเฝ้าระวังที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

๒) ทรัพยากรน้า
๒.๑) มีการแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า สิ่งแวดล้อม การจัดรูปที่ดิน การ
ชลประทาน แล้วเสร็จตามแผน
๒.๒) เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าร่วมกันทุกภาคส่วนและมีกลไกหรือเครื่องมือ
เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น
๒.๓) การแก้ไข พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒
ในแผนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่อปท. พ.ศ....(ฉบับที่ ๓) แล้วเสร็จตามแผน

๒๒
๒.๔) แผนที่ เส้ น ทางน้ า ๒๕ ลุ่ มน้า ผั ง เส้ น ทางน้าในผั งเมืองรวมจังหวัดทั่ ว ประเทศ การปรั บ ปรุ ง
กฎหมายเส้นทางน้า มาตรฐานเส้นทางน้า มาตรฐานระบบสารสนเทศทางน้า
๒.๕) จานวนศูนย์น้าระดับจังหวัด จานวนหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน และจานวน
หน่วยงานที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในการบริหารจัดการน้า

๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๑) ต้นฉบับแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ One Marine Chart ที่สามารถ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์และพื้นที่คุ้มครองทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๒) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... รวมอนุบัญญัติ และกฎหมาย
ทางทะเลที่ทันสมัยสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
๓.๓) ร้ อ ยละของความส าเร็ จ ในการบริห ารจั ดการปัญ หาทางทะเลและชายฝั่ ง อาทิ ขยะ มลพิ ษ
การประมงทะเล ทรัพยากรแร่ธาตุและแหล่งพลังงาน ปะการัง การกัดเซาะชายฝั่ ง และการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล

๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๑) มีกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึ่งครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การเข้ าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์
๔.๒) อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย (habitat) โดยเฉพาะ ป่าไม้ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
และแหล่งที่อยู่อาศัยที่สาคัญที่มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ลดลงร้อยละ 50
๔.3) มีฐานข้อมูลกลางที่สามารถประมวลผลในจุดเดียว มีการรวมศูนย์ข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีความสาคัญต่อประเทศในทุกมิติ และมีกลไกการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๔.4) ระบบทะเบียนข้อมูลเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพยากร องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.5) มีระบบการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่ตอบสนองต่อ
การดาเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.6) ประเทศไทยมีรายได้จากเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เพิ่มขึ้น
๔.7) จานวนเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ครอบคลุม 7,255 ตาบล ทั่ว
ประเทศ
๔.8) จานวนกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ที่ริเริ่มและมีการดาเนินการโดยภาคส่วนต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ

๕) สิ่งแวดล้อม
๕.๑) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ภายใน ๕ ปี
๕.๒) ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยากลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี
๕.๓) อัตราขยะอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
ปริมาณขยะอันตรายทั่วประเทศภายใน ๕ ปี

๒๓
๕.๔) น้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี
๕.๕) ปริมาณการจาหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี
๕.๖) มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๘๕ ภายใน ๕ ปี
๕.๗) กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๙๕ ภายใน ๕ ปี
๕.๘) ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศลดลงเหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรภายใน ๕ ปี
๕.๙) ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมีเพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์บ่งบอกถึง
อันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้รับการยกเลิกหรือควบคุมภายใน ๓ ปี
๕.๑๐) จานวนสินค้าเกษตรที่มีปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานของปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด
(Maximum Residue Limit: MRL) ลดลงภายใน ๕ ปี
๕.๑๑) ทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ของจังหวัดที่ถูกกาหนดเป็นพื้นที่สาคัญ
ได้รับการจัดทาขึ้นก่อนภายใน ๕ ปี
๕.๑๒) กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
มลพิษได้รับการพัฒนาและถูกนาไปใช้จริงภายใน ๓ ปี
๕.๑๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการพัฒนาและมีผลบังคับใช้ภายใน
๓ ปี

๖) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑) มีการยอมรับ และเชื่อมั่นต่อระบบ EIA และ EHIA มากขึ้น
๖.๒) มีระบบ SEA และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๓) ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป็นผลจากการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่สาเร็จ ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ใน
ระยะเวลา 5 ปี
๖.๔) มีผังพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียวเมือง และผังการระบายน้า ตลอดจน ผังบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการขึ้นอย่างน้อย 1 ประเภทในเทศบาลเมืองของแต่ละจังหวัด
๖.๕) มีระบบงบประมาณสนับสนุนแผนแม่บท (Program-Based Budgeting) และระบบงบประมาณ
เชิงพื้นที่ ( Area-Based Budgeting)
๖.๖) มีระบบยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน
กรอบวงเงินงบประมาณในการดาเนินงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่สามารถประมาณการณ์ได้
จานวน 28,๙๑๙.48 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นปฏิรูปที่ไม่ได้กาหนดวงเงิน ทั้งนี้ให้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูปต่อไป

๒๔

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
 เรื่อง ทรัพยากรทางบก
 เรื่อง ทรัพยากรน้้า
 เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
 เรื่อง สิง่ แวดล้อม
 เรื่อง ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

๒๕

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
ทรัพยากรทางบก

๒๖

๑. ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ เรือ่ ง ทรัพยากรทางบก
๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้ม
ทรั พยากรทางบกประกอบด้ว ย ทรั พยากรป่าไม้และสั ตว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่ ซึ่งจัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจาก
ทรัพยากรเหล่านี้สามารถอานวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และยังมีความสัมพันธ์กับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนในสังคม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทรัพยากรเหล่านี้ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่าง
ไม่เหมาะสมทาให้ทรัพยากรบางชนิดเสื่อมโทรมหรือหมดไป อีกทั้งยังขาดแผนและการปฏิบัติตามแผนที่มีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครอง รักษา ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของประชาชน ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงสถานการณ์และแนวโน้มของทรัพยากรทางบกจาแนกในแต่ละประเภท
พอสังเขป ดังนี้
๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๑) สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของชาติ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่าไม้ประมาณ ๑๐๒.๑๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
๓๑.๕๘ ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, ๒๕๖๐) ในขณะที่ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กาหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศ โดยประกอบด้วยป่าเพื่อการอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศและป่าเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ (ภาพที่ ๓) ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อีกไม่น้อยกว่า ๒๗.๒๔ ล้านไร่

ภาพที่ ๓ เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้เชิงนโยบาย
ที่มา: กรมป่าไม้ (๒๕๖๐) และ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒๕๖๐)

๒๗
จากรายงานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ และวิเคราะห์โดยสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒๕๖๐)
พบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงในช่วง ๔๔ ปีที่ผ่านมาประมาณ ๓๖.๓๙ ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปีละประมาณ ๘๒๗,๐๙๓ ไร่ และมี
แนวโน้มลดลง (ภาพที่ ๔) โดยเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะพบว่า
การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ เป็นสองช่วง เนื่องจากมาตราส่วนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มี
ความแตกต่างกัน ได้แก่ ช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมระยะเวลา ๒๖ ปี พื้นที่ป่าลดลงจาก ๑๓๙ ล้านไร่
เหลือ ๘๑ ล้านไร่ หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าประมาณ ๒.๒ ล้านไร่ต่อปี และช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ.
๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑๗ ปี พื้นที่ป่าลดลงจากประมาณ ๑๐๖.๓๒ ล้านไร่ เหลือ ๑๐๒.๑๗ ล้านไร่ หรือคิดเป็นอัตราการ
ลดลงของพื้นที่ป่าประมาณ ๒.๔ แสนไร่ต่อปี จากการลดลงของพื้นที่ป่าจานวนมากในระยะเวลาที่ผ่านมามีผลกระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้และสถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิด โดยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วและ
บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หายาก และถูกคุกคาม รวมถึงเป็นสาเหตุสาคัญในการเกิดภัยธรรมชาติของประเทศ เช่น
ภัยแล้ง และอุทกภัย
ขวัญชัย (๒๕๕๙) ได้อธิบายถึงการกาหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้กาหนดจากการ
บูรณาการหลักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บนพื้นฐานหลักการใช้ที่ดิน หลักการจัดการ
ป่าไม้ และหลักการจัดการลุ่มน้า และได้จาแนกป่าไม้ออกเป็น ๒ ประเภทตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
- ป่าเพื่อการอนุ รักษ์ กาหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สั ตว์ที่ห ายากและ
ป้องกันภัยธรรมชาติ ต่างๆ เช่น น้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และ
นันทนาการของประชาชน (ป่าต้นน้าลาธาร อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน
สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ และเขตอนุรักษ์อื่นๆ ทางด้านปกป้องสิ่งแวดล้อม) และ
- ป่าเพื่อเศรษฐกิจ กาหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตามเป้าหมายพื้นที่ป่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศไทย กาหนดอย่างชัดเจนบนข้อมูล
พื้นฐานทางวิชาการ และสถานการณ์ประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่ง ณ ขณะนั้น เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ที่กาหนดได้
กาหนดบนพื้นฐานพื้นที่ป่าในที่ดินของรัฐภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ และป่าเพื่อเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ป่า
ธรรมชาติที่มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเนื้อไม้ในเขตที่กาหนดให้ใช้ประโยชน์ได้และสามารถอนุญาตให้สัมปทานทาไม้
กับภาคเอกชน แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการยกเลิกสัมปทานทาไม้ในป่าธรรมชาติแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๓๒ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ในรูปแบบเนื้อไม้จึงมุ่งไปยังพื้นที่ไม้จากสวนป่าเพื่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามยังไม่มี
ผลงานวิจัยที่แสดงถึงความเหมาะสมของ “ร้อยละ ๔๐” ภายใต้บริบทประเทศในปัจจุบัน และปัจจัยของความสาเร็จ
ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ได้แก่ ๑) การทาให้ป่าเสื่อมโทรมหรือเขาหัวโล้นในที่ดินป่าไม้ของ
รัฐเปลี่ยนเป็นป่าตามคานิยามที่กาหนด ๒) การเพิ่มสวนป่าเศรษฐกิจนอกเขตป่าไม้ของรัฐ และในเขตป่าไม้ของรัฐที่
ได้รับอนุญาต และ ๓) การหยุดยั้งการลดลงของพื้นที่ป่าของรัฐที่เกิดจากการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย (ขวัญชัย ,
๒๕๖๐)

๒๘

ภาพที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่มา: กรมป่าไม้ (๒๕๖๐) และ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒๕๖๐)

๒๙
รั ฐ บาลปั จ จุ บั น ได้ พยายามหยุด ยั้ง และป้ องกัน การทาลายทรัพ ยากรป่า ไม้อ ย่า งจริง จัง และเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์มากกว่าช่วงที่ผ่านมา สังเกตได้จากในช่วง ๔๑ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖) พื้นที่ป่าไม้
ลดลงประมาณ ๓๖.๔๕ ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปีละประมาณ ๘.๙ แสนไร่ ในขณะที่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หรือในช่วงรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่ามีการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ ๑๑๐,๕๙๕ ไร่ หรือ
เฉลี่ยปีละประมาณ ๓๖,๘๖๕ ไร่ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับช่วงก่อนหน้าโดยมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
น้อยที่สุดตั้งแต่มีการรายงานข้อมูลของกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ดังแสดงในภาพที่ ๕ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการทาลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างเด็ดขาด (สานักงานเลขาวุฒิสภา, ๒๕๖๐)
ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ ห ลั ก ของการลดลงของพื้ น ที่ ป่ า (Deforestation) และการท าให้
ป่ า เสื่ อ มโทรม (Degradation) โดย UN-REDD (๒๐๑๓) พบว่ า ปั จ จุ บั น จ านวนประชากรในประเทศไทย
มี อั ต ราเพิ่ ม มากขึ้ น พร้ อ มกั บ การขยายตั ว ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ป ระชาชน
มีความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าไม้มากขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่รองรับได้ โดยมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้และเผาพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นพื้นที่สาหรับท่องเที่ยว
โดยสร้างเป็นสถานที่พักผ่อน สถานที่ตากอากาศ สนามกอล์ฟ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อการเก็งกาไร เป็นต้น นอกจากนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การตัดถนน และการทาแนวสายไฟแรงสูงก็ยังเป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทาให้เกิดการทาลายพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตามประเทศไทยจาเป็นต้องมีการพั ฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจาเป็นต้อง
ดาเนินการภายใต้ความสมดุลของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว สาเหตุหลักของ
การลดลงของพื้นที่ป่าและการทาให้ป่าเสื่อมโทรม แสดงดังภาพที่ ๖ (UN-REDD, ๒๐๑๓)

๓๐

ภาพที่ ๕ สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยช่วงก่อนและหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่มา: กรมป่าไม้ (๒๕๖๐) และ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒๕๖๐)

๓๑

ปัญหาการทาให้พื้นที่ป่าลดลง

สาเหตุโดยตรง
๑. การบุกรุกแผ้วถางป่า
เพื่อการเกษตรและรีสอร์ท
๒. การพัฒนาโครงสร้าง
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ปัญหาการเสื่อมโทรมของป่า

สาเหตุโดยอ้อม
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๑. แนวเขตป่าและการจาแนกการใช้ที่ดิน
ที่ไม่ชัดเจน
๒. สังคมขาดความรู้และความตระหนัก
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๔. ความยากจน
๕. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการอนุรักษ์
กับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ
๖. นโยบายแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดินป่าไม้
ขาดความยั่งยืน และชัดเจนในทางปฏิบัติ
๗. การเพิ่มจานวนประชากร
๘. ผู้รับสัมปทาน หรือผู้อนุญาตไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของรัฐ

๑. การลักลอบตัดไม้
๒. ไฟป่าที่ขาดการควบคุม

ภาพที่ ๖ สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าและการทาให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทย

สาเหตุโดยอ้อม
๑. การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เข้มแข็งพอ
๒. ไม้บางชนิดมีราคาสูงเป็น
สิ่งจูงใจในการลักลอบตัดไม้
๓. สังคมขาดความรู้และ
ความตระหนักเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าไม้
๔. การเพิ่มจานวนประชากร
๕. ความยากจน
๖. สังคมขาดความรู้และ
ความตระหนัก
๗. ความต้องการของป่า
เพื่อการค้า

๓๒
๒) มีการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) มีบุคคลครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านไร่ โดยจาแนกเป็นพื้นทีป่ ่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและนโยบาย (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และ สวนรุกขชาติ) ประมาณ ๕,๙๙๐,๒๖๙ ไร่ ซึ่งพื้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์เหล่านี้ประกอบด้วยผู้ครอบครองพื้นที่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ จานวน ๓,๖๕๑,๕๐๖ ไร่ และ
ผู้ครอบครองพื้นที่หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ (ผู้ครอบครองรายใหม่) จานวน ๒,๓๓๘,๗๖๓ ไร่ (สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐) ที่เหลืออีกประมาณ ๙ ล้านไร่ เป็นการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่า
สงวนแห่งชาติ และที่ดินป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
การที่มีการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์มาโดยตลอด และพื้นที่บางแห่งได้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เข้าไป
ในเขตป่าด้วย ในขณะที่กฎหมายและกลไกทางนโยบายในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาผู้ครอบครองที่ดินป่าไม้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กฎหมายหลักที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
อุท ยานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบั ญญัติส งวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีข้อจากัดในการ
แก้ปั ญหาเกี่ย วกั บ ผู้ ครอบครองหรื อใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ นป่ าอนุ รัก ษ์ เนื่ องจากไม่มี บทบัญ ญัติ ห รื อมาตรการในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม อีกทั้งที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ ในขณะที่มติคณะรัฐมนตรีมีจานวน
มากและมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันและมีประชาชนบางส่วนได้รับสิทธิประโยชน์จากกลไกหรือเครื่องมือในการแก้ปัญหาแล้ว
อีกทั้งมีการขึ้นทะเบียนประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ บางส่วน แต่ยังเหลืออีกจานวน
มาก ซึ่งเมื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาที่ดินในเขตป่าไม้ หรือที่เกี่ยวข้องกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ แล้ว พบว่ามีไม่น้อยกว่า ๘ มติคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมานโยบายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ที่ดินป่าไม้ขาดความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมารัฐ บาลได้กาหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหา
หลายประการ แต่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือผู้บริหารประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
นโยบายที่มีลักษณะผ่อนปรนหรือบรรเทาปัญหาชั่วคราวเท่านั้น อีกทั้งยังมีลักษณะหวังผลทางการเมืองมากกว่าการ
แก้ปัญหาให้สาเร็จ ในขณะที่ประชาชนมีความต้องการที่ดินป่าไม้เพื่อมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทาให้ปัญหาที่ดินป่าไม้มี
ความรุนแรงและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน ตัวอย่างนโยบาย ที่มีลักษณะเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ที่ผ่านมามีหลายประการ โดยนโยบายบางส่วนมีแนวทางที่พยายามใช้อานาจทางการบริหาร
ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นต้น
๓) กฎหมายที่เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการป่าไม้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
กฎหมายหลักเกี่ย วกับทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีห ลายฉบับ แต่ละฉบับจะมีเจตนารมณ์
ที่แตกต่างกัน ครอบคลุมทั้งการป้องกัน ปราบปราม คุ้มครองรักษา หรือส่งเสริม แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นการคุ้มครอง
หรือป้องกันมากกว่าการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือ กฎหมายบางฉบับ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสร้างป่าปลูกเชิงเศรษฐกิจในที่ดินของตนเอง และกฎหมายหลักที่เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีข้อจากัดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าอนุรักษ์ เนื่องจากไม่มีบ ทบัญญัติหรือมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ที่ผ่านมา
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ

๓๓
๔) องค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขาดเอกภาพและไม่เอื้อต่อการบริการประชาชน
ปัจจุบัน การบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ ได้ดาเนินการตามกรอบหน้าที่และกฎหมายกาหนด
แม้ว่า รั ฐ บาลได้ พยายามแก้ปั ญ หา โดยการประสานความร่ว มมือ แต่ก็ ยังไม่มีประสิ ท ธิภ าพมากนัก การจั ดการ
ทรัพยากรป่าไม้จึงดาเนินการแบบแยกส่วน ขาดการผสมผสานแนวคิด หลักวิชาการ และหลักการบริหารที่เหมาะสม
นอกจากนี้ องค์กรด้านทรัพยากรป่าไม้มักเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมืองเมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงผู้ ก าหนดนโยบาย ท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ นอกจากนี้
ในปัจจุบันยังเกิดความขัดแย้งหรือไม่ชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และที่ตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
บางส่วน เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีวิจัยสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่า ด่านตรวจสัตว์ป่า หน่วยงานด้ านการบริ หารจัดการต้นน้าลาธาร และสวนป่า เป็นต้น ซึ่งมีสถานภาพทาง
กฎหมายและสถานภาพทางนโยบายที่ขัดแย้งกัน ดังนั้น จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าไม้ทั้งระบบหรือแนวทางระบบนิเวศ (Ecosystem approach) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการพื้นที่
ต้นน้าลาธารในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ ผลจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการ
ยุบหน่วยงานที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และบริการประชาชนในระดับภูมิภาคคือ ป่าไม้จังหวัด
และป่าไม้อาเภอ แม้ว่าในปัจจุบันได้โอนภารกิจดังกล่าวในบางส่วนให้กับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดซึ่งมีภารกิจหลักหลายประการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทาให้การบริการประชาชนและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ รับ
ผลกระทบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเข้าถึงการบริการภาครัฐของประชาชนในท้องถิ่นยากขึ้นและไม่เอื้อต่อการบริการ
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๘)
๕) ปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่า
ปัจจุบันเกิดปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าในหลายพื้นที่ ซึ่งเกิดจากสัดส่วนของจานวนสัตว์ป่าและ
พื้นที่อาศัยไม่เหมาะสม เช่น กรณีของช้าง ลิง และ กระทิง เป็นต้น ทาให้มีการใช้พื้นที่ระหว่างคนและสัตว์ป่าซ้อนทับ
กันในบางช่วงเวลา มีผลกระทบทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และพืชเกษตร เช่น ในพื้นที่กลุ่มป่ารอยต่อ ๕
จังหวัดและกลุ่มป่าแก่งกระจาน-กุยบุรี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช้างป่า กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ ที่กาลังเกิดปัญหา
เกี่ยวกับกระทิง รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับลิงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้นาไปสู่การสญเสียชีวิตของคนและสัตว์ป่า
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่างๆโดยเร็วที่สุด อีกทั้งการดาเนินการจัดการ
สัตว์ป่ายังไม่เกิดดุลยภาพของการพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ
๑.๑.๒ ทรัพยากรดิน
ประเทศไทยมี ที่ ดิน ทั้ งหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ๓๒๐.๖๙ ล้ า นไร่ ซึ่ งส่ ว นใหญ่เ ป็ นพื้ น ที่
เกษตรกรรม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม
อย่ า งชั ด เจน ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ ป่ า ไม้ มี แ นวโน้ ม ลดลง ในขณะที่ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
(กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๕๖ อ้างถึงใน สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๘) ซึ่งจาก
การรายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติในวาระปฏิรูปที่ ๒๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,

๓๔
๒๕๕๘) ได้สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรดินที่สาคัญได้แก่ คุณภาพดินเสื่อมโทรม เป็นดินที่มีคุณภาพไม่เหมาะกับ
การเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายจัด ดินตื้น ดินพรุ รวมทั้งดินที่มีปัญหาการชะล้างพังทลาย ซึ่งสาเหตุที่ทา
ให้ดินเสื่อมโทรมเกิดจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน หรือการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมทั้ง มีการใช้
ประโยชน์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานแต่ขาดการบารุงรักษาสภาพดิน ขาดการอนุรักษ์ดินและน้า การใช้สารเคมี
ทั้งยาฆ่าแมลง ยากาจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมี ในการทาการเกษตร ซึ่งมีส่วนทาให้จุลินทรีย์และแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อ
พืชและดินต้องสูญหายไป นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เช่น การเกิดภัยแล้ง อุทกภัย และดินถล่ม เป็นต้น จากการประเมินพื้นที่เสื่อมโทรมของดิน พบว่า ที่ดิน
ร้อยละ ๕๔ ของพื้นที่ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ดินเสื่อมโทรม (กรมพัฒนาที่ดิน , ๒๕๕๖ อ้างถึงใน สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๘)
๑.๑.๓ ทรัพยากรแร่
จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีพบว่า ปัจจุบันบทบาทของทรัพยากรแร่ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต จากการผลิตทรัพยากรแร่เพื่อการส่งออกจาหน่ายต่างประเทศมาเป็นผลิตเพื่อ
ป้อนอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะแร่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเชื้อเพลิง รวมทั้งแร่ที่ใช้เป็นปุ๋ย ดัง
จะเห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าแร่อุตสาหกรรมที่เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมภายในประเทศสูงกว่าแร่โลหะที่ผลิตเพื่อ
ส่งออกเป็นหลัก จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การสารวจทรัพยากรแร่ของประเทศไทยพบแร่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
๙๖,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร (๖๐ ล้านไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของประเทศ ปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งประเทศไทยมี
ประมาณ ๑๙ ล้านล้านตัน ประเมินมูลค่าได้นับหมื่นล้านล้านบาท ปัจจุบันมีเหมืองที่เปิดดาเนินการประมาณ ๕๖๙
แห่ง มีประทานบัตรที่ยังไม่สิ้นอายุประมาณ ๑,๐๕๐ แปลง พื้นที่ประทานบัตรรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๑,๔๓๙ ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ ของพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ มีการผลิตแร่ประมาณ ๔๐ ชนิด มูลค่าผลผลิตแร่ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
ประมาณ ๖๗,๘๔๐ ล้านบาทต่อปี ผลผลิตแร่ที่สาคัญของไทย ได้แก่ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ลิกไนต์ ยิปซัม ตามลาดับ และสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตมวลรวมของประเทศจาก
ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า หลายแสนล้านบาทต่อปี
ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านแร่
ครั้งสาคัญ โดยได้มีการนากิจการระเบิดและย่อยหินตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเข้ามาควบคุมภายใต้
พระราชบัญญัติแร่ เพื่อให้มีการดาเนินงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทาเหมืองและความปลอดภัย ประกอบกับมีการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทา
เหมืองใต้ดินโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการพิจารณาแนวทางจัดการ
ทรัพยากรแร่ในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังได้รับรองสิทธิ
ประชาชนและชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ที่อาจมีผลกระทบจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
โดยต้ อ งมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ก่ อ น และยั ง ให้ จั ดท ารายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
(Environmental Health Impact Assessment : EHIA) อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาของการบริหารจัดการแร่ของ
ประเทศก็ยั งขาดนโยบายหรื อแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมที่คานึงความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงดุลยภาพ รวมถึงไม่มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์
เช่น การกาหนดเขตพื้นที่หรือชนิดแร่เพื่อการสงวน อนุรักษ์ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ดังนั้น รัฐบาลปัจจุบันจึงมี
นโยบายที่ให้ความสาคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ทั้งระบบผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่งชาติในการเสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหาร
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จัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใต้พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตที่ หลักการเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เศรษฐกิจโลก การแข่งขันเสรีทางการค้า การพัฒนาและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ จะส่งผลโดยตรงและทางอ้อมกับประเทศไทย หากประเทศไทยยัง
ไม่มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือ ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยยังมิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ของประเทศในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นผลให้ขาดความต่อเนื่องของการดาเนิน
นโยบายที่สาคัญและขาดบูรณาการ ทั้งในระดับนโยบายและการนาสู่การปฏิบัติ ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ รวมถึง การบริหารจัดการแร่ยังไม่มีกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการแร่ของ
ประเทศที่ชัดเจน
สภาพแวดล้ อมการบริ ห ารจั ดการแร่ ของประเทศที่ผ่ านมาพบว่ามีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และอุปสรรค
มากกว่าโอกาส ต้ องท าการปรั บ ปรุ ง สถานการณ์ข องสภาพแวดล้ อมการบริห ารจัด แร่ของประเทศ โดยก าหนด
ทางเลือกของแนวทางการดาเนินการดังนี้
(๑) เสริมจุดแข็งของการบริห ารจัดการแร่ของประเทศในส่ว นของการมีคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติที่มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ชัดเจน สามารถบริหารจัดการแร่ของชาติให้สาเร็จตาม
เป้าหมาย และสามารถกาหนดให้การทาเหมือ งแร่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน มีการกากับ ดูแล
ติดตาม และตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ มีการควบคุมการพัฒนาแหล่งแร่ การทาเหมืองแร่ และผลกระทบที่เกิดจากการ
ทาเหมืองแร่อย่างรัดกุมและเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๒) ลดจุดอ่อนของการบริหารจัดแร่ของประเทศ ดังนี้
- เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านทรัพยากรแร่และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการแร่ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตอาชญาบัตร ประทานบัตร การขอต่ออายุประทานบัตรและใบ
ครอบครองแร่ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมป่าไม้ กรมศิลปากร เป็นต้น ประกอบกับนโยบายและข้อกาหนดของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกัน ทาให้บางขั้นตอนมีความความซับซ้อนและเกิดความล่าช้า เช่น กระบวนการพิจารณาอนุมัติ
ให้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าไม้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น กระบวนการทาประชาพิจารณ์ เป็นต้น
- เชื่อมโยงและส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรแร่และการปฏิบัติร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เร่งดาเนินการเพิ่มเติมปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการทาหน้าที่เฝ้า
ระวัง ควบคุม และระงับยั บยั้งการทาเหมืองที่ส่ งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้ อมอย่างทันท่วงที เพื่อ
ควบคุมดูแลการทาเหมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นที่พึ่งทางออกให้กลุ่มผู้มีความวิตกกังวลหาก
เกิดผลกระทบขึ้น
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(๓) ใช้โอกาสในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ
- การกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและนโยบายไทยแลนด์ ๔.o เป็นโอกาสให้กิจการเหมืองแร่
สามารถส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจ การนาทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและ
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
- การปฏิรูปกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดง
ความคิดเห็น หรือร่วมตัดสินใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของ
ประเทศ ซึ่งจะทาให้สามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และยังสามารถ
ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับผู้ประกอบการทาเหมืองแร่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาไปสู่
การตัดสินใจซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
- การใช้โอกาสของการมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวและการสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านทาง
สื่อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
(๔) ลดปัจจัยคุกคามและความเสี่ยงต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ดังนี้
- กาหนดนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศในการนาทรัพยากรแร่ให้มีความชัดเจน โดย
ต้องมีการวางแผนในเชิงชนิดแร่และเชิงพื้นที่ และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการที่จะนาทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ให้เกิดความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด การกาหนดและการจาแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น การกาหนดเขตพื้นที่หรือชนิดแร่เพื่อ
การสงวน อนุรักษ์ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ พื้นที่สาหรับการเกษตรกรรม พื้นที่ที่สมควรอนุรั กษ์ไว้เป็นพื้นที่ป่าที่ไม่ควร
อนุญาตให้ทาเหมืองแร่ พื้นที่สาหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น
- ระบบการบริหารจัดการแร่และการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการทาเหมืองของภาครัฐต้องมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบคลายความวิตกกังวล และมีความเชื่อใจในการ
ดาเนินงานของภาครัฐ
- ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกบการทาเหมืองในกระบวนการทาประชาพิจารณ์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไว้วางใจการดาเนินงานของภาครัฐและผู้ประกอบการ
๑.๒

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ

๑.๒.๑ ความสอดคล้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) โดยตรงจานวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๓) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๓๗
๑.๒.๒ ความสอดคล้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกกับ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการ
ท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกได้ดาเนินการกาหนดโดยพิจาณาความสอดคล้องกับแผนแม่บท
แก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หรือ แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่ได้มีการอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีเป้าหมายพิทักษ์
รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย ๔๐% ของพื้นที่ประเทศภายใน ๑๐ ปี และกาหนด
วัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
๑) เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทาลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามที่เป้าหมาย
กาหนดไว้ภายใน ๑ ปี
๒) เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน ภายใน ๒ ปี
๓) เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ภายใน ๒ - ๑๐ ปี
๑.๒.๓ ความสอดคล้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกกับข้อเสนอของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกได้ดาเนินการกาหนดโดยพิจาณาความสอดคล้องกับข้อเสนอของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เช่น ข้อเสนอในรายงานการศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๘ และ รายงานการศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเพื่อ การหยุดยั้งการทาลายทรัพยากรป่าไม้ และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ของ
ประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒.๔ ความสอดคล้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกกับข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกได้ดาเนินการกาหนดโดยพิจาณาความสอดคล้องกับข้อเสนอของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เช่น วาระปฏิรูปที่ ๑๑ : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว
๑.๒.๕ ความสอดคล้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกกับข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกได้ดาเนินการกาหนดโดยพิจาณาความสอดคล้องกับข้อเสนอของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับรายงานสรุปผลการดาเนินงานคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และรายงานของคณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการ
ปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๖ ความสอดคล้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกได้ดาเนินการกาหนดโดยพิจาณาความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

๓๘
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในหลายยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
: การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๗ ความสอดคล้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกกับข้อเสนอของกระทรวงกลาโหม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกได้ดาเนินการกาหนดโดยพิจาณาความสอดคล้องกับข้อเสนอของ
กระทรวงกลาโหมในรายงาน กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก
๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ทรั พ ยากรทางบกประกอบด้ ว ยทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ ป่ า ทรั พ ยากรดิ น และทรั พ ยากรแร่ ซึ่ ง จั ด เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจาก
ทรัพยากรเหล่านี้สามารถอานวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และยังมีความสัมพันธ์กับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนในสังคม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทรัพยากรเหล่านี้ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมทาให้ทรัพยากรบางชนิดเสื่อมโทรมหรือหมดไป อีกทั้งยังขาดแผนและการปฏิบัติตามแผนที่มีประสิทธิภา พ
ในการคุ้มครอง รักษา ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของประชาชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกได้ดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในระยะ
ยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ ง เป็ น แผนหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐและประชาชนอย่างชัดเจนในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุ มชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมดาเนินการ และได้รับประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าวด้วย
ดังนั้น การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องและประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบกจึงมีความมุ่งหวังที่จะรักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรทางบกให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการ
คุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางบกที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานการมีส่ วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ ลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก
โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาคัญ

๓๙
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๑.๑) ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์
๑.๒) สามารถหยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืน
๑.๓) มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคานึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
๑.๔) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ามีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
๒) ทรัพยากรดิน
๒.๑) ประเทศไทยมีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒.๒) ที่ดินทางการเกษตรมีความสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๓) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
๓) ทรัพยากรแร่
๓.๑) ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่เพื่อการพัฒ นาประเทศและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๓.๒) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และคานึงถึงดุลยภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
๓.๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม
๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๑.๑) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น
๑.๒) อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไม่มากกว่าปี
ก่อนหน้าและมีแนวโน้มลดลง
๑.๓) พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
๑.๔) พื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง
๑.๕) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น

๔๐
๒) ทรัพยากรดิน
๒.๑) มีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
๒.๒) ขนาดของที่ดินเกษตรอินทรีย์ของประเทศเพิ่มขึ้น
๒.๓) ขนาดของที่ดินที่มีผลกระทบจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมลดลง
๓) ทรัพยากรแร่
๓.๑) ประเทศมีข้อมูลแสดงพื้นที่ศักยภาพแร่และเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองที่เหมาะสม
ยั่งยืน
๓.๒) สัดส่วนสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการประกอบการหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน เพิ่มขึ้น
๓.๓) จานวนกลไกของการติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล และการเฝ้าระวังที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตาราง ขั้นตอนการดาเนินการ

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
รั ฐ บาลปั จ จุ บั น ได้ พ ยายามหยุ ด ยั้ ง และป้ อ งกั น การท าลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า งจริ ง จั ง และเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์มากกว่าช่วงที่ผ่านมา สังเกตได้จากในช่วง ๔๑ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖) พื้นที่ป่าไม้
ลดลงประมาณ ๓๖.๔๕ ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปีละประมาณ ๘.๙ แสนไร่ ในขณะที่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หรือในช่วงรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่ามีการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ ๑๑๐,๕๙๕ ไร่ หรือ
เฉลี่ยปีละประมาณ ๓๖,๘๖๕ ไร่ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับช่วงก่อนหน้าโดยมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
น้อยที่สุดตั้งแต่มีการรายงานข้อมูลของกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถ
หยุดยั้งการทาลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างเด็ดขาด ในขณะเดียวกัน ผลจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ.
๒๕๔๕ ได้มีการยุบหน่วยงานที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และบริการประชาชนในระดับภูมิภาคคือ
ป่าไม้จังหวัดและป่าไม้อาเภอ แม้ว่าในปัจจุบันได้โอนภารกิจดังกล่าวในบางส่วนให้กับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก หลายประการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและบริ ก ารประชาชนด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ท าให้ การบริก ารประชาชนและการบริห ารจัดการทรั พยากรป่า ไม้ อย่ างมี
ส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเข้าถึงการบริการภาครัฐของประชาชนในท้องถิ่น
ยากขึ้นและไม่เอื้อต่อการบริการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

๔๑
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับขวัญกาลังใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเกิดจากการสรรหา การบรรจุ และการ
แต่งตั้งบุคลากรด้านทรัพยากรป่าไม้ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งสวัสดิการของบุค ลากรหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์
ป่าที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง รักษา ทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนามยังไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบุคลากรในสายงานอื่นที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องพัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ โดย
ประกอบด้วย ๕ กิจกรรมย่อยของการปฏิรูป
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. ประเทศไทยมี ห น่ ว ยงานที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ในการหยุ ด ยั้ ง การท าลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ ป่ า
การปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ
๒. มีหน่วยงานที่อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตให้กับประชาชนและการบริการอื่นๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้มีความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ มีความเหมาะสมกับตาแหน่ง
งาน และได้รับความเป็นธรรมในการสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ
๔. สวัสดิการของบุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง รักษา ทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนาม
มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๔๒
ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑. ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าทั้งระบบ

ทส.
กอ.รมน.
กห.
ก.พ.ร.
ก.พ.
ตร.

ตาม
เงินงบ
- ประเทศไทยมี ตามตัวชี้วัด
ข้อมูลราย ประมาณ หน่วยงานที่มี
รายกิจกรรม
กิจกรรม
ศักยภาพสูง
ในการหยุดยั้งการ
ทาลายทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า
การปราบปราม
การกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบ
- มีหน่วยงาน
ที่อานวยความ

๔๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ให้กับประชาชน
และการบริการ
อื่นๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรป่าไม้มี
ความเป็นมืออาชีพ
ในงานป่าไม้ มี
ความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน และ
ได้รับความเป็น
ธรรมในการสรรหา
การบรรจุและการ
แต่งตั้ง
- สวัสดิการของ
บุคคลากรหรือ

ตัวชี้วัด

๔๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๑.๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(ศปป.๔ กอ.รมน.) ให้มีศักยภาพใน
การสนับสนุนการหยุดยั้งการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจาก
รัฐบาลปัจจุบัน

หลัก
๓๒๓.๒๒
ศปป.๔ กอ.
รมน.
กอ.รมน.
ภาค
กอ.รมน.
จังหวัด
สนับสนุน

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ปฏิบัติงานคุ้มครอง
รักษา ทรัพยากรป่า
ไม้ในภาคสนามมี
ความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ และ
ไม่น้อยกว่าบุคลากร
สายงานอื่นที่มี
ลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน
เงินงบ
- ศปป.๔ กอ.รมน.
ประมาณ มีศักยภาพในการ
สนับสนุนการ
หยุดยั้งการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องจากรัฐบาล
ปัจจุบันโดยเฉพาะ

- โครงสร้างที่ปรับปรุง
ของ ศปป.๔ กอ.รมน.
ได้รับการอนุมัตภิ ายใน ๑
ปี
- มีหน่วยเฉพาะกิจ
ป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่า
ประจาแต่ละภาค

๔๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
ทส.
กห.
ก.พ.ร.

อย่างยิ่งกรณีของ (ฉก.ปปม.) โดยมี
การบุกรุกรายใหญ่ เจ้าหน้าที่สายงาน กอ.
หรือผู้มีอิทธิพล
รมน. สนธิกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้, ตารวจ,
- หยุดยั้งและ
ป้องกันการทาลาย ฝ่ายปกครอง, และฝ่าย
ทรัพยากรป่าไม้ใน กฎหมาย เข้าปฏิบัติงาน
พื้นที่เป้าหมายได้ ครอบคลุมพื้นที่ประเทศ
อย่างชัดเจนโดยมี ไทยได้อย่างรวดเร็วและมี
อัตราการลดลงของ ประสิทธิภาพ ภายใต้การ
ควบคุม อานวยการ
พื้นที่ป่าไม้
ไม่มากกว่าปีก่อน ประสานงาน และกากับ
หน้าและมีแนวโน้ม ดูแลของ ศปป.๔ กอ.
รมน.
ลดลง
- อัตราการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้ไม่มากกว่าปี
ก่อนหน้าและมีแนวโน้ม
ลดลง
- รายงานการประเมินผล
การดาเนินงานตาม

๔๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
โครงสร้างที่ปรับปรุง
๑.๑.๒. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มศี ักยภาพใน
การปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบ

หลัก
ทส.
สนับสนุน
ก.พ.ร.
ตร.
กห.
มท.

๙๐

เงินงบ
- มีหน่วยงานใน
ประมาณ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ที่มี
ศักยภาพในการ
ปราบปรามการ
กระทาความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบ และ
สามารถรองรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ
จาก ตร. อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- หยุดยั้งและ

- โครงสร้างที่ปรับปรุง
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุมัติภายใน ๒ ปี
- จานวนคดีที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
- พื้นที่ป่าไม้ที่ได้
ดาเนินการทวงคืนจาก
ผู้กระทาผิดกฎหมาย
- อัตราการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้ไม่มากกว่าปี
ก่อนหน้าและ
มีแนวโน้มลดลง

๔๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
ป้องกันการทาลาย - รายงานการประเมินผล
ทรัพยากรป่าไม้ใน การดาเนินงานตาม
พื้นที่เป้าหมายได้ โครงสร้างทีป่ รับปรุง
อย่างชัดเจนโดย
มีอัตราการลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้
ไม่มากกว่าปีก่อน
หน้าและมีแนวโน้ม
ลดลง
๑.๑.๓ พัฒนาศักยภาพหรือปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดให้สามารถ
สนับสนุนการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตให้กับประชาชน
และการบริการอื่นๆ

หลัก
ทส.
สนับสนุน
ก.พ.ร.

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

หน่วยงานภายใต้
การกากับดูแลของ
กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ที่ปฏิบัติงานใน
จังหวัดสามารถ
สนับสนุนการ
อานวยความ

- โครงสร้างที่ปรับปรุง
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ปฏิบัติงานในจังหวัด
ได้รับการอนุมัตภิ ายใน
๑ ปี ๖ เดือน
- รายงานการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม

๔๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ให้กับประชาชน
และการบริการ
อื่นๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
เข้าสู่ตาแหน่งของบุคลากรแต่ละระดับ
ในองค์กรภาครัฐด้านทรัพยากรป่าไม้
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
ความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ และ
ความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน

หลัก
ทส. (ปม.
อส. ทช.)
สนับสนุน
ก.พ.

๒

เงินงบ
การสรรหา
ประมาณ การบรรจุ และการ
แต่งตั้งบุคลากรด้าน
ทรัพยากรป่าไม้
เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
ในทุกมิติ และได้
บุคลากรที่มคี วาม
เป็นมืออาชีพ
ในงานป่าไม้ และ
เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน

โครงสร้างที่ปรับปรุง
- ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาติดต่อ

- มีกลไกทางนโยบายหรือ
กฎหมายในการสรรหา
การบรรจุ และการแต่งตั้ง
บุคลากรด้านทรัพยากร
ป่าไม้ที่ได้ปรับปรุงและ
พัฒนาขึ้นใหม่ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
ทุกมิติ และได้บุคลากรที่
มีความเป็นมืออาชีพใน
งานป่าไม้ และเหมาะสม
กับตาแหน่งงาน
- การแต่งตั้งบุคคลให้รับ
ตาแหน่งระดับชานาญ

๔๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
การพิเศษขึ้นไปมีการ
แสดงเหตุผลที่ชัดเจนถึง
ความเหมาะสมของบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้ง

๑.๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการ
ของบุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง รักษา ทรัพยากร
ป่าไม้ในภาคสนามอย่างเหมาะสม

หลัก
ทส.

พิจารณา
จัดสรรงบ
ประมาณ
อย่าง

- เงินงบ
ประมาณ
- เงิน
นอกงบ

สวัสดิการของ
บุคคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่พิทักษ์
ป่าที่ปฏิบัติงาน

- มีการกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะใน
แต่ละลักษณะงาน
ของตาแหน่งบุคคลด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อ
รองรับการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ที่ตรงกับ
ลักษณะงานและ
ได้บุคลากรที่มคี วามเป็น
มืออาชีพในงานป่าไม้
มีกลไกทางนโยบายหรือ
กฎหมายในการปรับปรุง
และพัฒนาสวัสดิการของ
บุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่

๕๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
สนับสนุน

เหมาะสม ประมาณ คุ้มครอง รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ใน
ก.พ.
ภาคสนามมีความ
ก.พ.ร.
เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่
และ
ปฏิบัติ และ
หน่วยงานที่
ไม่น้อยกว่า
เกี่ยวข้อง
บุคลากรสายงาน
อื่นที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกัน

พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงาน
คุ้มครอง รักษาทรัพยากร
ป่าไม้ในภาคสนาม
- สวัสดิการของ
บุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงาน
คุ้มครอง รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ใน
ภาคสนามได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น และ
ไม่น้อยกว่าบุคลากรสาย
งานอื่นที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน

๕๑

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้ง
การท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
กฎหมายหลักเกี่ย วกับทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีห ลายฉบับ แต่ละฉบับจะมีเจตนารมณ์
ที่แตกต่างกัน ครอบคลุมทั้งการป้องกัน ปราบปราม คุ้มครองรักษา หรือส่งเสริม แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นการคุ้มครอง
หรือป้องกันมากกว่าการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือ กฎหมายบางฉบับ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสร้างป่าปลูกเชิงเศรษฐกิ จในที่ดินของตนเอง และกฎหมายหลักที่เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีข้อจากัดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าอนุรักษ์ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติหรือมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ที่ผ่านมา
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องทาการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายจานวน ๕ ฉบับ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
กฎหมายเกี่ ย วกับ การป่ า ไม้ แ ละกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ การปรั บปรุ ง และพั ฒ นาให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
สนับสนุนการหยุดยั้งการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ดังนี้
- ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
- ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
- ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ อนุบัญญัติให้ทันต่อสถานการณ์และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อป้องกันการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในที่ดินโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ (เช่น ปรับปรุงมาตรา ๘ วรรค ๔ และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑ ปี ๖ เดือน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบระมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๕๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ล้าน แหล่ง
ผิ
ด
ชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท)
เงิน
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุน
การหยุดยั้งการท้าลายทรัพยากรป่าไม้
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้

ทส.
มท.

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

กฎหมายเกี่ยว
ตามตัวชี้วัด
กับการป่าไม้และ รายกิจกรรม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องได้รับ
การปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็น
เครื่องมือสนับสนุน
การหยุดยั้งการ
ทาลายทรัพยากร
ป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ การจัด
ระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้

๕๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ล้าน แหล่ง
ผิ
ด
ชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท)
เงิน
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๒.๑ ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. …. และอนุบญ
ั ญัติ

หลัก

พิจารณา เงินงบ
ทส. (ปม.) จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
สนับสนุน อย่าง
กค. กษ. มท. เหมาะสม
พม. กห.
และ

พระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. ….
และอนุบัญญัติ ได้
มีการประกาศใช้

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ….
และอนุบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. …. และ
อนุบัญญัตไิ ด้มีการ

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. …. และ
อนุบัญญัติ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
พิจารณา
กฎหมาย
๑.๒.๒ ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และอนุ
บัญญัติ

หลัก
ทส. (อส.)
สนับสนุน

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง

๕๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ล้าน แหล่ง
ผิ
ด
ชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท)
เงิน
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๑.๒.๓ ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติ
สงวนและ คุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ….
และอนุบัญญัติ

หน่วยงานที่ เหมาะสม
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
พิจารณา
กฎหมาย

ประกาศใช้

หลัก
ทส. (อส.)

พระราชบัญญัติ
สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. …. และ
อนุบัญญัตไิ ด้มี
การประกาศใช้

สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
พิจารณา
กฎหมาย

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

การประกาศใช้
พระราชบัญญัตสิ งวน
และ คุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ

๕๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ล้าน แหล่ง
ผิ
ด
ชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท)
เงิน
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๒.๔ ปรับปรุงพระราชบัญญัติปา่ ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ อนุบัญญัติ
ให้ทันต่อสถานการณ์และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

หลัก

พิจารณา เงินงบ
ทส. (ปม.) จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
สนับสนุน อย่าง
หน่ ว ยงานที่ เหมาะสม
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
พิ จ า ร ณ า
กฎหมาย

พระราชบัญญัติป่า
ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ และ
อนุบัญญัตไิ ด้รับ
การปรับปรุง
ให้ทันต่อ
สถานการณ์และไม่
เป็นอุปสรรคต่อ
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
และมีการ
ประกาศใช้

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
และอนุบัญญัติที่ได้
ปรับปรุง

๑.๒.๕ ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ ินเพือ่
ป้องกันการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
ที่ดินโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ (เช่น
ปรับปรุงมาตรา ๘ วรรค ๔
และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

หลัก

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมาย
ที่ดินได้มีการ
ปรับปรุงเพื่อ
ป้องกันการออก
เอกสารแสดงสิทธิ

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดินทีไ่ ด้มีการ
ปรับปรุง

มท.
สนับสนุน
หน่ ว ยงานที่

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๕๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ล้าน แหล่ง
ผิ
ด
ชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท)
เงิน
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
พิ จ า ร ณ า
กฎหมาย

ในที่ดินโดยมิชอบ
ในเขตป่าไม้
ของรัฐ

๕๗

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการท้าลายทรัพยากรป่าไม้เชิง
พื้นที่
จากรายงานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้พบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงในช่วง ๔๔ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๑๖ –
๒๕๕๙) ประมาณ ๓๖.๓๙ ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปีละประมาณ ๘๒๗,๐๙๓ ไร่ และมีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะพบว่า การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกได้เป็นสองช่วง เนื่องจากมาตราส่วนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงปี
พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมระยะเวลา ๒๖ ปี พื้นที่ป่าลดลงจาก ๑๓๙ ล้านไร่ เหลือ ๘๑ ล้านไร่ หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของ
พื้นที่ป่าประมาณ ๒.๒ ล้านไร่ต่อปี และช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑๗ ปี พื้นที่ป่าลดลงจาก
ประมาณ ๑๐๖.๓๒ ล้านไร่ เหลือ ๑๐๒.๑๗ ล้านไร่ หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าประมาณ ๒.๔ แสนไร่ต่อปี
จากการลดลงของพื้นที่ป่าจานวนมากในระยะเวลาที่ ผ่านมามีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้และ
สถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิด โดยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วและบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หายาก และ
ถูกคุกคาม รวมถึงเป็นสาเหตุสาคัญในการเกิดภัยธรรมชาติของประเทศ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย
สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่า (Deforestation) และการทาให้ป่าเสื่อมโทรม (Degradation) โดย
UN-REDD (๒๐๑๓) พบว่า ปัจจุบันจานวนประชากรในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี ค วามต้ อ งการใช้ ป ระโย ชน์ จ ากป่ า ไม้ ม ากขึ้ น จนเกิ น
ขีดความสามารถที่รองรับได้ โดยมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้พื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร
การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นพื้นที่สาหรับท่องเที่ยว โดยสร้างเป็นสถานที่พักผ่อน สถานที่ตากอากาศ สนามกอล์ฟ
รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อการเก็งกาไร เป็นต้น
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องหยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการเชิงพื้นที่
ทั้งระบบ และมีการนาเทคโนโลยีมาติดตามตรวจสอบอย่างทันการณ์ รวมทั้งสร้างมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนด้วย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างชัดเจนโดยมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ไม่มากกว่า
ปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มลดลง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๕๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการท้าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการท้าลาย
ทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่

ทส.
มท.
กษ.
วท.

ตาม
- เงินงบ
ข้อมูลราย ประมาณ
กิจกรรม - เงิน
นอกงบ
ประมาณ

หยุดยั้งและป้องกัน ตามตัวชี้วัด
การทาลาย
รายกิจกรรม
ทรัพยากรป่าไม้ได้
อย่างชัดเจนโดยมี
อัตราการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้ไม่
มากกว่าปีก่อนหน้า
และ
มีแนวโน้มลดลง

๑.๓.๑ กาหนดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการกากับ
ดูแลพื้นที่ป่าไม้เชิงบูรณาการไม่ให้มี
การบุกรุกทาลาย (ประกอบด้วย อธิบดี/
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อานวยการสานัก
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

หลัก
ทส.
มท.

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

- พื้นที่ป่าไม้ของ
รัฐทุกแห่ง
มีการกาหนดและ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบทั้ง
หน่วยงาน
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค

สนับสนุน
หน่วยงาน
อื่นที่กากับ
ดูแลที่ดิน
ของรัฐ

- หยุดยั้งและ

- เอกสารการกาหนด
และมอบหมายงานทุกปี
- อัตราการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในการกากับ
ดูแลของผู้ที่ได้รับการ
กาหนดและมอบหมาย
งานจะต้องมีอัตราไม่
มากกว่าปีก่อนหน้าและมี
แนวโน้มลดลง

๕๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการท้าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๑.๓.๒ ติดตามและตรวจสอบสภาพป่า
ไม้โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากร
ป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time)
และดาเนินการแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที
(๑ เดือนในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
และ ๓ เดือนในพื้นที่อื่นๆ)

หลัก
ทส. (ปม.
อส. ทช.)
มท.
วท.
สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๓๗

ป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่เป้าหมายได้
อย่างชัดเจนโดยมี
อัตราการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้
ไม่มากกว่า
ปีก่อนหน้าและ
มีแนวโน้มลดลง
เงินงบ
- มีฐานข้อมูล
ประมาณ สถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ใกล้
เวลาจริง (Near
real time) และ
ดาเนินการแสดงผล
การเปลีย่ นแปลง
อย่างทันท่วงที

- มีหน่วยงานที่มีภารกิจ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
สนับสนุนการใช้
ประโยชน์ฐานข้อมูล
สถานภาพทรัพยากร
ป่าไม้ฯ ในการกากับ
ดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มี
การบุกรุกทาลายอย่างมี
- มีการใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูล
- มีฐานข้อมูลสถานภาพ

๖๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการท้าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สถานภาพ
ทรัพยากร
ป่าไม้ฯ ในการ
กากับดูแลพื้นที่
ป่าไม้ไม่ให้มี
การบุกรุกทาลาย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทรัพยากรป่าไม้ใกล้
เวลาจริง (Near real
time) และดาเนินการ
แสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
ทันท่วงที

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๑.๓.๓ พัฒนาและขยายผลระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart
patrol) มาใช้ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้

หลัก
ทส. (ปม.
อส. ทช.)
สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๙๕๐

- มีการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลฯ เพื่อการ
กากับดูแลพื้นที่
ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุก
ทาลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เงินงบ มีการป้องกันรักษา - ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์มี
ประมาณ พื้นที่ป่าไม้อย่างมี การพัฒนาและขยายผล
ประสิทธิภาพโดย อย่างเป็นรูปธรรม (อส.)
- เงิน
นอกงบ พัฒนาและขยาย - ทุกกลุ่มป่าสงวน
ประมาณ ผลระบบ
แห่งชาติ มีการพัฒนา
ลาดตระเวนเชิง และขยายผลอย่าง
คุณภาพ

๖๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการท้าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
(Smart patrol)

๑.๓.๔ พัฒนาและขยายผลพื้นที่กนั ชน
รอบเขตป่าไม้

หลัก
ทส. (ปม.
อส. ทช.)
มท.
กษ.
สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๖๐.๐๐
(อส.)

เงินงบ
,มีการพัฒนาและ
ประมาณ ขยายผลพื้นที่
กันชนรอบเขต
๒๑๐.๐๐
ป่าไม้อย่างเป็น
(ปม.)
รูปธรรม

เป็นรูปธรรม (ปม.)
- ทุกกลุ่มป่าชายเลนมี
การพัฒนาและขยายผล
อย่างเป็นรูปธรรม (ทช.)
- จานวนพื้นที่กันชน
รอบเขตป่าไม้เพิ่มขึ้น
- หยุดยั้งและป้องกัน
การทาลายทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่รอบเขต
พื้นที่กันชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการจัดทา
ระบบวนเกษตร/และ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ใน
ที่ดินทากินของชุมชน
รอบพื้นที่ป่า (๖๕ แห่ง)
(ปม.)

๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการท้าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๓.๕ จัดทาแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้เพื่อการตัดสินใจบริหาร
จัดการในทุกมิติ

หลัก
ทส. (ปม.
อส. ทช.)
กษ.
วท.
สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒๒.๐๐

เงินงบ
มีแผนที่การใช้
ประมาณ ประโยชน์ที่ดินป่า
ไม้ของรัฐทุก
ประเภทที่
เหมาะสมสาหรับ
การตัดสินใจ
บริหารจัดการ
ที่ดินป่าไม้ในทุก
มิติ

มีแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทเพื่อการ
ตัดสินใจบริหารจัดการ
ในทุกมิติ

๖๓

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่าไม้ประมาณ ๑๐๒.๑๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘
ของพื้นที่ประเทศ ในขณะที่ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๒๘) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กาหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่ป่า
ไม้ในประเทศทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่ าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ โดยประกอบด้วยป่า
เพื่อการอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศและป่าเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ
ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อีกไม่น้อยกว่า ๒๗.๒๔ ล้านไร่
การกาหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้กาหนดจากการบูรณาการหลักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บนพื้นฐานหลักการใช้ที่ดิน หลักการจัดการป่าไม้ และหลักการจัดการลุ่มน้า และได้
จาแนกป่าไม้ออกเป็น ๒ ประเภทตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
- ป่าเพื่อการอนุ รักษ์ กาหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สั ตว์ที่ห ายากและ
ป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และ
นันทนาการของประชาชน (ป่าต้นน้าลาธาร อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน
สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ และเขตอนุรักษ์อื่นๆ ทางด้านปกป้องสิ่งแวดล้อม) และ
- ป่าเพื่อเศรษฐกิจ กาหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตามเป้าหมายพื้นที่ป่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศไทย กาหนดอย่างชัดเจนบนข้อมูลพื้นฐานทาง
วิชาการ และสถานการณ์ประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่ง ณ ขณะนั้น เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ที่กาหนดได้กาหนดบน
พื้นฐานพื้นที่ป่าในที่ดินของรัฐภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ และป่าเพื่อเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีการ
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเนื้อไม้ในเขตที่กาหนดให้ใช้ประโยชน์ได้และสามารถอนุญาตให้สัมปทานทาไม้กับภาคเอกชน
แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการยกเลิกสัมปทานทาไม้ในป่า ธรรมชาติแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๒ ดังนั้น
การใช้ประโยชน์ในรูปแบบเนื้อไม้จึงมุ่งไปยังพื้นที่ไม้จากสวนป่าเพื่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลงานวิจัยที่ แสดง
ถึงความเหมาะสมของ “ร้อยละ ๔๐” ภายใต้บริบทประเทศในปัจจุบัน (ขวัญชัย, ๒๕๕๙, ขวัญชัย, ๒๕๖๐)
จากข้อมูลข้างต้น แผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ จึงมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของชาติ ให้มีอย่างน้อย
ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ภายใต้บริบทของสถานการณ์ประเทศ
ในปัจจุบัน และการมุ่งสู่ปัจจัยของความสาเร็จในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ได้แก่ ๑) การทาให้
ป่าเสื่อมโทรมหรือเขาหัวโล้นในที่ดินป่าไม้ของรัฐเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่า ไม้ที่มีลักษณะสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนดใน
ปัจจุบัน ๒) การเพิ่มสวนป่าเศรษฐกิจนอกเขตป่าไม้ของรัฐ และในเขตป่าไม้ของรัฐที่ได้รับอนุญาต และ ๓) การหยุดยั้ง
การลดลงของพื้นที่ป่าของรัฐที่เกิดจากการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย โดยสรุปกรอบแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จาแนก
ตามประเภทของป่าตามนโยบายได้ดังนี้
๑) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ กาหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกันภัย
ธรรมชาติต่างๆ หรือมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม หรือมีจุดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งในการจัดการป่าเพื่อการอนุรักษ์ต้องอาศัย

๖๔
พื้นฐานทางนิเวศวิทยาเป็นหลักสาคัญโดยมีหลักการที่สาคัญ คือ ให้คงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
โดยพยายามให้กระทบต่อระบบธรรมชาติน้อยที่สุดเพื่อรักษาดุลยภาพ (dynamic equilibrium) ของระบบเอาไว้
การใช้ประโยชน์จึงควรกระทาเท่าที่จาเป็นตามศักยภาพของพื้นที่ (carrying capacity) เท่านั้น ตลอดทั้งเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการของประชาชน
ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติ พื้นที่เตรียมการเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีป ระมาณร้อยละ ๒๒ ของพื้นที่ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามใน
พื้นที่เหล่านี้บางส่วนมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมหรือภูเขาหัวโล้นอยู่ด้วย ทาให้พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ที่
แท้จริงมีจานวนน้อยกว่าร้อยละ ๒๒ ของพื้นที่ประเทศ ดังนั้นหากสามารถฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมหรือภูเขาหัวโล้นในเขต
ป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้สาเร็จทั้งหมดแล้ว ประเทศไทยจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกไม่น้อยกว่า ๑๐.๓๓ ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ ๓.๑๙ ของพื้นที่ประเทศ จึงจะบรรลุเป้าหมายที่นโยบายกาหนดให้มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ
หรือ ประมาณ ๘๐.๘๘ ล้านไร่ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐) ดังนั้นจึงสามารถสรุปแนวทาง
การเพิ่มป่าเพื่อการอนุรักษ์จานวน ๒ แนวทางที่สาคัญ คือ
- ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมหรือภูเขาหัวโล้นโดยดาเนินการในพื้นที่แหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญก่อน เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ให้ได้ไม่น้อยกว่าขอบเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้ประกาศไว้แล้ว
- การนาพื้นที่ป่าอื่นๆ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ในส่วนที่มีลักษณะเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ เช่น แหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญ มาพิจารณาผนวก
รวมกับพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องคานึงถึง ความจาเป็นของการจัดพื้นที่ป่าบางส่วนให้
เป็นป่าชุมชนเพื่อเป็นแนวเขตกันชนของป่าเพื่อการอนุรักษ์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนด้วย
๒) สวนป่าเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่สวนป่าที่กาหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชนตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐ อื่นๆ และเขตป่าไม้ของรัฐที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย และเขตพื้นที่อื่นของรัฐที่ประสงค์จะสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ
เมื่อวิเคราะห์สถานภาพด้านพื้นที่ป่าทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว พื้นที่สวนป่า
เศรษฐกิจคือพื้นที่สาคัญที่จะทาให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายพื้นที่ป่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศไทยมากที่สุด
๓) ป่าชุมชน คือ พื้นที่นอกเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ ที่กรมป่าไม้ได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือพื้นที่อื่นของรัฐที่ประสงค์นามาจัดตั้งป่า
ชุมชน และรวมถึงป่าชุมชนตามที่บัญญัติในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. เมื่อมีการประกาศใช้
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. ป่าเพื่อการอนุรักษ์ สวนป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน มีจานวนเพิ่มขึ้นที่สนองตอบต่อเป้าหมายของนโยบาย
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศไทย
๒.พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจานวนเพิ่มขึ้น
๓ อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น

๖๕
๔. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๖๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

ทส.
ตาม
วท.
ข้อมูลราย
มท.
กิจกรรม
กษ.
กค.
กห.
พม.
อก.
พณ.
สธ.
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- เงินงบ
ประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้
ตามเป้าหมาย

๑.๔.๑ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เชิงพื้นที่

หลัก

- จาแนกพื้นที่และจัดทาแผนที่ป่า
เสื่อมโทรมและภูเขาหัวโล้นเพื่อการ

ทส. (ปม.
อส. ทช.)

- ป่าเพื่อการ
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม
อนุรักษ์ สวนป่า
เศรษฐกิจ
- เงิน
นอกงบ ป่าชุมชน และ
ประมาณ พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชุมชน มี
- เงิน
จานวนเพิ่มขึ้น
ช่วยเหลือ
- อุตสาหกรรมที่
ใช้ผลิตผลจากป่า
ไม้และสมุนไพรมี
อัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้น

พิจารณา - เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ - เงิน

- ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคป่าไม้ของ
ประเทศเพิม่ ขึ้น
- มีแผนที่แสดง
พื้นที่ป่าเสื่อม
โทรมและภูเขา

- มีแผนที่แสดงพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมและภูเขา
หัวโล้นสาหรับการฟื้นฟู

๖๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
ฟื้นฟูทั้งประเทศ
- ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
+ กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมและภูเขาหัวโล้น โดย
ดาเนินการในพื้นทีต่ ้นน้าลาธารที่
สาคัญก่อนแล้วดาเนินการในพื้นที่
อื่นๆ ต่อไป
+ กิจกรรมฟื้นฟูป่าในพื้นที่ทวงคืน
+ กิจกรรมเตรียมกล้าไม้ชุมชนเพือ่
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่
เป้าหมาย

วท.

อย่าง
นอกงบ หัวโล้นสาหรับ
สนับสนุน เหมาะสม ประมาณ การฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่องและ
- เงิน
หน่วยงานที่
ช่วยเหลือ มีประสิทธิภาพ
เกี่ยวข้อง
- ประชาชนส่วน
ใหญ่ทราบเขต
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ของประเทศและ
จังหวัด
- ป่าเสื่อมโทรมและ
ภูเขาหัวโล้นได้รับ
การฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

ในประเทศไทย
- มีเอกสารทางราชการ
ที่แสดงการประกาศ
เขตฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศและจังหวัด
และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบใน
รูปแบบต่างๆ
- พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
และภูเขาหัวโล้นที่ได้รับ
การฟื้นฟู ดังนี้
+ ป่าเสื่อมโทรม
และภูเขาหัวโล้นใน
พื้นที่ป่าเพื่อ
การอนุรักษ์ ในเขต
ภาคเหนือและพื้นที่
อื่นๆ ได้รับการฟื้นฟู

๖๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
อย่างต่อเนื่อง ปีละ
ไม่น้อยกว่า
๑๒๕,๐๐๐ ไร่ (อส.)
+ ป่าเสื่อมโทรมและ
ภูเขาหัวโล้นในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
ได้รับการฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง ปีละไม่น้อย
กว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่
(ปม.)

๑.๔.๒ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่
สวนป่าเศรษฐกิจ
- กาหนดแผนการดาเนินงานระยะ ๕

หลัก
ทส. (ปม.
อ.อ.ป.)
สนับสนุน

พิจารณา - เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ - เงิน
อย่าง

ประเทศไทยมี
พื้นที่สวนป่า
เศรษฐกิจที่มีการ
บริหารจัดการที่

- ป่าชายเลนบริเวณดิน
เลน ที่เพิ่มหลังแนว
ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้รับการฟื้นฟู
อย่างต่อเนื่อง (ทช.)
- พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
ที่มีการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและยั่งยืน

๖๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
ปี โดยอาจพิจารณาจากยุทธศาสตร์
และแผนงาน การส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๗๙) รวมทั้ง
นโยบายและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่ เหมาะสม นอกงบ เหมาะสมและ
เกี่ยวข้อง
ประมาณ ยั่งยืนเพิ่มขึ้น
- เงิน
ช่วยเหลือ

- กลไกทางนโยบาย เช่น
มติคณะรัฐมนตรีทเี่ ป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มพื้นที่
สวนป่าเศรษฐกิจได้รับ
การปรับปรุง
- อ.อ.ป. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่มสวนป่า
เศรษฐกิจในที่ดินเอกชน
ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ไร่
ต่อปี
- ปม. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่ม
สวนป่าเศรษฐกิจใน
ที่ดินเอกชนไม่น้อยกว่า
๒๐๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี
- ปม. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่มสวน
ป่าเศรษฐกิจโดย

๗๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๑.๔.๓ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่
ป่าชุมชน

หลัก
ทส. (ปม.)
สนับสนุน
หน่วยงาน
อื่นที่กากับ
ดูแลที่ดิน
ของรัฐ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เสื่อมโทรม (ลุ่มน้า ชั้น
๓, ๔ และ ๕) และพื้นที่
ที่ได้อนุญาตในโครงการ
ของ คทช.
๑,๑๗๗. - เงินงบ ประเทศไทยมี
พื้นที่ป่าชุมชนที่มี
๐๐
ประมาณ พื้นที่ป่าชุมชนที่มี การบริหารจัดการที่ดี
การบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของ
- เงิน
นอกงบ ที่ดีโดยการมีส่วน ชุมชน และได้รับการ
ประมาณ ร่วมของชุมชน ไม่ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
น้อยกว่า ร้อยละ จานวนไม่น้อยกว่า
- เงิน
๓.๕๕ ของพื้นที่ ๑๑,๓๖๐ หมูบ่ ้าน
ช่วยเหลือ ประเทศ (ปี
๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๗๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๔.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่
สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
- สนับสนุนกล้าไม้สาหรับนาไปปลูก
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน (ปม.)
- ส่งเสริมการเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
ในเขตเมืองและชุมชน

๑.๔.๕ สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้
ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรครบ
วงจร เช่น
- อุตสาหกรรมก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ไม้
- อุตสาหกรรมพลังงาน
- อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล

หลัก
๔๕๐.๐๐
ทส. (ปม.
อส. ทช.)
มท.
กษ.
กค.
พม.
กทม.
สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หลัก
พิจารณา
ทส. (ปม.) จัดสรรงบ
ประมาณ
อก.
อย่าง
พณ.
เหมาะสม
สธ.
กค.

- เงินงบ
ประมาณ

ประเทศไทยมี
พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
พื้นที่สีเขียวในเขต และชุมชน
เมืองและชุมชน
- เงิน
นอกงบ เพิ่มขึ้นไม่น้อย
ประมาณ กว่า ๒๐๐,๐๐๐
ไร่
- เงิน
ช่วยเหลือ

- เงินงบ
ประมาณ

- ผลิตภัณฑ์มวล - ผลิตภัณฑ์มวลรวม
รวมภาคป่าไม้ของ ภาคป่าไม้ของประเทศ
ประเทศเพิม่ ขึ้น เพิม่ ขึ้น

- เงิน
นอกงบ - อุตสาหกรรมที่
ประมาณ ใช้ผลิตผลจากป่า
ไม้และสมุนไพรมี
- เงิน
ช่วยเหลือ อัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้น

- กลไกทางนโยบาย
เช่น มติคณะรัฐมนตรี
ได้รับการทบทวนหรือ
ปรับปรุงให้เหมาะสม

๗๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- มีกลไกทาง
นโยบาย เช่น มติ
คณะรัฐมนตรีที่เอื้อ
ต่อการสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่ใช้
ผลิตผลจากป่าไม้
และสมุนไพรครบ
วงจร

- อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่ใช้
ผลิตผลจากป่าไม้และ
สมุนไพร

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
- อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
- อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีจากพืช
- อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ผลิตจากไม้
- อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ที่ไมใช่ไม้
- อุตสาหกรรมสมุนไพร
- อุตสาหกรรมอื่นๆ ในสวนป่า
เศรษฐกิจ

สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
และปริมาณผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการรับรองป่าไม้
(Forest Certification)
เพิ่มขึ้น

๗๓

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๕ ผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก
เป็นการนาเสนอพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศไทยเพียง ๒ แห่ง
ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และ ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ดังนั้นในช่วงการดาเนินงานตามแผน
ปฏิรูปฯ จึงควรมีการพยายามเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการประกาศให้อยู่ในเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative list) เพื่อรับรองเป็นมรดกโลก
ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๗๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๕ ผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๕ ผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดก
โลก

หลัก
ทส.
สนับสนุน
กต.

๑.๕.๑ เสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเล
อันดามันเป็นมรดกโลก

หลัก
ทส.
สนับสนุน
กต.

๒๔.๐๐

- เงินงบ พื้นที่ป่าไม้ได้รบั การ
ประมาณ ประกาศให้อยู่ใน
เอกสารบัญชีรายชื่อ
- เงิน
นอกงบ เบื้องต้น (Tentative
ประมาณ list) เพื่อรับรองเป็น
มรดกโลกไม่
น้อยกว่า ๑ แห่ง

๑๑.๐๐ - เงินงบ ตามข้อ ๑.๕
ประมาณ
- เงิน
นอกงบ
ประมาณ

- มีรายงานวิเคราะห์
ข้อดี/ข้อเสียของการขึ้น
ทะเบียนพื้นที่ป่าเป็น
มรดกโลก และ
ประโยชน์ที่ประเทศไทย
จะได้รับ
- คณะกรรมการมรดก
โลกได้รับเอกสาร
เบื้องต้น (Tentative
list) เพื่อนาเสนอขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกไม่
น้อยกว่า ๑ แห่ง
ตามข้อ ๑.๕

๗๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๕ ผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๕.๒ ผลักดันพื้นที่กลุม่ ป่า
แก่งกระจานเป็นมรดกโลก

หลัก

๓.๐๐

ทส.
สนับสนุน
กต.

๑.๕.๓ ผลักดันพื้นที่
ป่าอนุรักษ์เป็นมรดกโลก

หลัก
ทส.
สนับสนุน
กต.

๑๐.๐๐

- เงินงบ ตามข้อ ๑.๕
ประมาณ
- เงิน
นอกงบ
ประมาณ
- เงินงบ ตามข้อ ๑.๕
ประมาณ
- เงิน
นอกงบ
ประมาณ

ตามข้อ ๑.๕

ตามข้อ ๑.๕
- มีพื้นที่เตรียมการ
ผลักดันให้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติไม่น้อย
กว่า ๒ แห่ง

๗๖

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) มีบุคคลครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านไร่ โดยจาแนกเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและนโยบาย (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และ สวนรุกขชาติ) ประมาณ ๕,๙๙๐,๒๖๙ ไร่ ซึ่งพื้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์เหล่านี้ประกอบด้วยผู้ครอบครองพื้นที่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ จานวน ๓,๖๕๑,๕๐๖ ไร่ และผู้
ครอบครองพื้นที่หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ (ผู้ครอบครองรายใหม่) จานวน ๒,๓๓๘,๗๖๓ ไร่ (สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐) ที่เหลืออีกประมาณ ๙ ล้านไร่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่า
ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
การที่มีการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนผู้ครอบครองมาโดยตลอด และพื้นที่บางแห่งได้มีการบุกรุกขยายพื้น ที่เข้าไปในเขตป่าด้วย
ในขณะที่ ก ฎหมายและกลไกทางนโยบายในปั จ จุ บั น ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ ค รอบครองที่ ดิ น ป่ า ไม้ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ เช่น กฎหมายหลักที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีข้อจากัดในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าอนุรักษ์ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติหรือมาตรการในการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม อีกทั้งที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ ในขณะที่มติคณะรัฐมนตรีมีจานวนมากและมีเนื้อหา
ที่ขัดแย้งกันและมีประชาชนบางส่วนได้รับสิทธิประโยชน์จากกลไกหรือเครื่องมือในการแก้ปัญหาแล้ว อีกทั้งมีการขึ้น
ทะเบียนประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ บางส่วน แต่ยังเหลืออีกจานวนมาก ซึ่งเมื่อ
รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาที่ดินในเขตป่าไม้ หรือที่เกี่ยวข้องกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๑ แล้ว พบว่ามีไม่น้อยกว่า ๘ มติคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมานโยบายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินป่าไม้ ขาด
ความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมารัฐบาลได้กาหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาหลายประการ แต่มี
การเปลี่ ยนแปลงบ่ อยตามการเปลี่ย นแปลงทางการเมืองหรือผู้บริหารประเทศ โดยส่ วนใหญ่จะเป็นนโยบายที่มี
ลักษณะผ่อนปรนหรือบรรเทาปัญหาชั่วคราวเท่านั้น อีกทั้งยังมีลักษณะหวังผลทางการเมือง ในขณะที่ประชาชนมี
ความต้องการที่ดินป่าไม้เพื่อมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทาให้ปัญหาที่ดินป่าไม้มีความรุนแรงและไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
ยั่งยื น ตัวอย่างนโยบาย ที่มีลักษณะเป็น มติคณะรัฐ มนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ที่ผ่านมามีห ลาย
ประการ โดยนโยบายบางส่วนมีแนวทางที่พยายามใช้อานาจทางการบริหารยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นต้น
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. พื้น ที่ป่ าไม้ที่ มี ร าษฎรครอบครองหรือใช้ ประโยชน์โ ดยไม่ได้รับอนุญ าตตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมาย
๒. พื้นที่ป่าไม้ที่มีการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
มีการจัดการที่เหมาะสม
๓. ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ไม่เหมาะสมลดลง

๗๗
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๗๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

หลัก
ทส.
สนับสนุน
มท.
กษ.

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

- พื้นที่ป่าไม้ที่มี
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม
ราษฎรครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตาม
กฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ได้รับการ
จัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมและเป็น
ธรรมตามกฎหมาย
- พื้นที่ป่าไม้ที่มี
การจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนตาม
นโยบาย
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) มี
การจัดการที่

๗๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
เหมาะสม

๑.๖.๑ ออกมาตรการทางนโยบายหรือ
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ทั้งระบบ

ทส. (ปม.
อส. ทช.)

๑.๖.๒ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับ

หลัก
5

- ผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
จากการใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่า
ไม้ไม่เหมาะสม
ลดลง
พิจารณา เงินงบ
- มีมาตรการทาง
จัดสรรงบ ประมาณ นโยบายหรือ
ประมาณ
กฎหมายเพื่อแก้ไข
อย่าง
ปัญหาเกี่ยวกับการ
เหมาะสม
ครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าไม้ทั้งระบบ

๗๐๐.๐๐
ท ส . ( ป ม . (อส.)

- มาตรการทางนโยบาย
หรือกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ป่าไม้ทั้งระบบ

เงินงบ
- พื้นที่ป่าไม้ที่มี
พื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎร
ประมาณ ราษฎรครอบครอง ครอบครองหรือใช้

๘๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หรือใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการ
ป่าไม้ได้รับการจัด
ระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง
อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรมตาม
กฎหมาย

ประโยชน์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่
ได้รับการจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมตาม
กฎหมาย ตามเป้าหมาย
ดังนี้

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้

อส. ทช.)
สนับสนุน
หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒๔๘.๐๐
(ปม.)

+ พื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ไม่น้อยกว่า
ตามเป้าหมายดังนี้ ร้อยละ ๗๐ (ถ้ามีการ
ปรับปรุงกฎหมายหรือ
+ พื้นที่ป่าเพื่อ
มติคณะรัฐมนตรีที่
การอนุรักษ์
ไม่น้อยกว่าร้อย เกี่ยวข้อง)
ละ ๗๐ (ถ้ามี + พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และป่าไม้ตาม
การปรับปรุง
พระราชบัญญัติ
กฎหมาย
ป่าไม้ พุทธศักราช

๘๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
หรือมติ
คณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง)
+ พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และ
ป่าไม้
ตามพระราช
บัญญัติปา่ ไม้
พุทธศักราช
๒๔๘๔
ไม่น้อยกว่า
๒ ล้านไร่
- ผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศป่า
ไม้และ
สิ่งแวดล้อมจาก
การใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่าไม้ไม่

๒๔๘๔ ไม่น้อยกว่า ๒
ล้านไร่
- ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ไม่
เหมาะสมลดลง

๘๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
เหมาะสมลดลง
๑.๖.๓ เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินทา
กินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.)

หลัก

๔๕.๕๐

เงินงบ
พื้นที่ป่าไม้ที่มีการ
ทส.(ปม. สผ. (ปี๖๒-๖๕) ประมาณ จัดที่ดินทากินให้
ชุมชนตามนโยบาย
ทช.) มท.
คณะกรรมการ
กษ. กสส.)
นโยบายที่ดิน
สนับสนุน
แห่งชาติ (คทช.)
มีการจัดการที่
หน่วยงานที่
เหมาะสม
เกี่ยวข้อง

- ปริมาณผลกระทบจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อ
ระบบนิเวศป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมลดลง (ไม่
บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม
ใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม)
- มีการควบคุม และ
ดาเนินการให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขการอนุญาต
ปีละไม่น้อยกว่า
๒๐๐,๐๐๐ ไร่

๘๓

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้
ปัจจัยสาคัญทีจ่ ะทาให้เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของแผนการปฏิรูปประสบ
ความสาเร็จคือ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ และการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
มามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ การพยายามให้ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศมามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม และมีบทบาทในการติดตาม และเฝ้าระวัง
เกี่ยวกับการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ประเทศไทยมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ และมีกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๘๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

หลัก
ทส.
พม.
มท.
กค.
สงป.
สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑.๗.๑ พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตาม
แนวทางประชารัฐ

หลัก
ทส. (ปม.
อส. ทช.)พม.
มท.
สนับสนุน
หน่วยงานที่

ตาม
- เงินงบ
ข้อมูลราย ประมาณ
กิจกรรม - เงิน
นอกงบ
ประมาณ

ประเทศไทยมี
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม
เครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร
ป่าไม้ตามแนวทาง
ประชารัฐ และมี
- เงิน
กลไกทาง
ช่วยเหลือ เศรษฐศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากร
ป่าไม้อย่าง
เหมาะสม

๕๐๐.๐๐ - เงินงบ
ประมาณ

ประเทศไทยมี
เครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการ
- เงิน
นอกงบ จัดการทรัพยากร
ประมาณ ป่าไม้ตามแนวทาง
ประชารัฐ
- เงิน

- จานวนเครือข่าย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง
(อส.)
- จานวนเครือข่าย
ป่าชุมชนได้รับการ

๘๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือ

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพจานวน ๖๘
จังหวัด (ปม.)
- จานวนเครือข่าย
ป้องกันไฟป่าและรสทป.
ไม่น้อยกว่า ๕๕๐
เครือข่ายต่อปี (ปม.)
- ตั้งศูนย์ประสานงาน
รุกขกร ๕ ศูนย์ (ปี ๖๑)
และสร้างเครือข่าย
รุกขกร ๔๐๐ เครือข่าย
(จังหวัดละ ๑ เครือข่าย
ต่อปี) (ปม.)
- จานวนเครือข่าย ไม่
น้อยกว่า ๒๔ จังหวัด
ชายฝั่งทะเล (ทช.)
- ผลการดาเนินงานของ
เครือข่ายฯ

๘๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

พิจารณา
จัดสรรงบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

- เงินงบ
ประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๗.๒ พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่า
ไม้

หลัก
ทส. (ปม.
อส. ทช.)
สนับสนุน
กค.
สงป.

มีกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการ
- เงิน
นอกงบ พัฒนาทรัพยากรป่า
ประมาณ ไม้นาร่องในแต่ละ
ภูมิภาคและขยาย
- เงิน
ผลอย่างเป็น
ช่วยเหลือ รูปธรรม

- พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
นาร่องไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง
มีกลไกทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ (อส.)
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
นาร่องไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง
มีกลไกทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ (ปม.)

๘๗

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และ
เศรษฐกิจ
ปัจจุบันเกิดปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าในหลายพื้นที่ ซึ่งเกิดจากสัดส่วนของจานวนสัตว์ป่าและพื้นที่
อาศัยไม่เหมาะสม เช่น กรณีของช้าง ลิง และ กระทิง เป็นต้น ทาให้มีการใช้พื้นที่ระหว่างคนและสัตว์ป่าซ้อนทับกันใน
บางช่วงเวลา มีผลกระทบทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ สิน และพืชเกษตร เช่น ในพื้นที่กลุ่มป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
และกลุ่มป่าแก่งกระจาน-กุยบุรี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช้างป่า กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ ที่กาลังเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
กระทิง รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับลิงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้นาไปสู่การสญเสียชีวิตของคนและสัตว์ป่าอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่างๆโดยเร็วที่สุด อีกทั้งการดาเนินการจัดการสัตว์
ป่ายังไม่เกิดดุลยภาพของการพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. พื้นที่ที่มคี วามขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง
๒. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง
๒. สัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และ
เศรษฐกิจ
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๘๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบ
นิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ

ทส.
มท.
กษ.
กก.
ททท.

๑,๓๓๑.๕๖ - เงินงบ
๑๖
ประมาณ

- พื้นทีท่ ี่มคี วาม ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม
ขัดแย้งระหว่างคน
กับสัตว์ป่าลดลง

- เงิน
นอกงบ
- ผลกระทบต่อ
ประมาณ เศรษฐกิจและ
สังคมของความ
- เงิน
ช่วยเหลือ ขัดแย้งระหว่างคน
กับสัตว์ป่าลดลง

- สัตว์ป่าได้รับการ
คุ้มครอง รักษา
และใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม
เพื่อพัฒนาระบบ
นิเวศ สังคม และ
เศรษฐกิจ
๑.๘.๑ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับ
สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน
- แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ

หลัก
ทส.

๘๔๖.๐๑๑๖ - เงินงบ
ประมาณ
- เงิน

- มีพื้นที่ต้นแบบที่ - มีพื้นที่เป้าหมายใน
ประสบ
การแก้ไขปัญหาความ
ความสาเร็จใน
ขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าไม่

๘๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
สัตว์ป่า เช่น ช้าง ลิง กระทิง ในพื้นที่
นาร่องที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
- สร้างระบบขยายผลความสาเร็จไปใน
พื้นที่อื่นๆ

สนับสนุน

นอกงบ การแก้ไขปัญหา
ประมาณ ความขัดแย้งคน
กับสัตว์ป่า
- เงิน

มท.
กษ.

๑.๘.๒ จัดทาแผนคุ้มครองดูแลชนิด
สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุม้ ครองที่
ใกล้สูญพันธุ์

หลัก

- จัดทาแผนคุ้มครองดูแลชนิดสัตว์ป่า
สงวนและสัตว์ป่าคุม้ ครองที่ใกล้สญ
ู
พันธุ์ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด

สนับสนุน

ทส.
(อส.)
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

น้อยกว่า ๖ แห่ง

- มีพื้นที่ต้นแบบที่
ประสบความสาเร็จใน
ช่วยเหลือ - มีระบบขยายผล การแก้ไขปัญหาความ
ความสาเร็จไปใน ขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าไม่
พื้นที่อื่นๆ
น้อยกว่า ๓ แห่ง

๕๐.๐๐

เงินงบ
มีแผนคุ้มครองดูแล
ประมาณ ชนิดสัตว์ป่าสงวน
และสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ใกล้
สูญพันธุ์ จานวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ ชนิด

- มีระบบขยายผล
ความสาเร็จไปในพื้นที่
อื่นๆ
- แผนคุ้มครองดูแลชนิด
สัตว์ป่าสงวนและสัตว์
ป่าคุ้มครองที่ใกล้สญ
ู
พันธุ์จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐ ชนิด ได้รับการ
อนุมัติให้ดาเนินการ
- ผลการประเมิ น การ
ปฏิบัติตามแผน

๙๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๘.๓ บริหารจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าเชิงพื้นที่
- การสารวจและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า โดยการจัดการ
แหล่งน้าและแหล่งขยายพันธุ์ให้
เหมาะสม
- การวางระบบฐานข้อมูลการบริการ
ประชาชนด้านสัตว์ป่า (Wildlife
System)
- จัดทามาตรฐานการจัดการพื้นที่
อนุรักษ์สัตว์ป่า

หลัก
ทส. (อส.
ปม.)
สนับสนุน
กก.
ททท.

- พื้นที่ถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่ามี
ประสิทธิภาพใน
การรองรับชนิด
นอกงบ และปริมาณสัตว์
ประมาณ ป่าอย่างเหมาะสม
- มีระบบ
- เงิน
๒๘.๐๐ ช่วยเหลือ ฐานข้อมูลการ
บริการประชาชน
ด้านสัตว์ปา่
(Wildlife
System) ที่
๑๐๐.๐๐
เหมาะสม
- มีมาตรฐานการ
จัดการพื้นที่
อนุรักษ์สัตว์ป่า
และการ
ประเมินผลพื้นที่
อนุรักษ์สัตว์ป่า
ตามมาตรฐานที่
กาหนด

๓๙๒.๕๕ - เงินงบ
ประมาณ
๒๖๔.๕๕ - เงิน

- จานวนพื้นที่ถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าทุกแห่ง
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพในการ
รองรับชนิดและปริมาณ
สัตว์ป่าอย่างเหมาะสม
- มีระบบฐานข้อมูลการ
บริการประชาชนด้าน
สัตว์ป่า (Wildlife
System) ที่เหมาะสม
- มีมาตรฐานการจัดการ
พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า
และการประเมิ น ผล
พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าตาม
มาตรฐานที่กาหนด

๙๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๘.๔ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
เชิงอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์
- อนุรักษ์และสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์
สัตว์ป่าสายพันธุ์แท้ เพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ปา่ เชิงพาณิชย์ (นก
ปรอดหัวโขน)
- ส่งเสริมการเพาะเลีย้ งสัตว์ป่าสาย
พันธุ์ต่างประเทศเชิงพาณิชย์ (การ
ดาเนินงานให้คานึงถึงกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์ด้วย)
- จัดทาศูนย์ศึกษาและช่วยเหลือสัตว์
ป่า

หลัก

๔๓.๐๐

ทส.
(อส. ปม.
อสส.)

๕.๐๐

สนับสนุน
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๒.๐๐

๓๖.๐๐

เงินงบ
มีการส่งเสริมการ
ประมาณ เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
เชิงอนุรักษ์และ
เชิงพาณิชย์อย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

- มีการอนุรักษ์และ
สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์
สัตว์ป่าสายพันธุ์แท้ เพื่อ
การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
เชิงพาณิชย์ (นกปรอด
หัวโขน)
- จานวนชนิดที่มีการ
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าสายพันธุ์
ต่างประเทศเชิงพาณิชย์
- มีศูนย์ศึกษาและ
ช่วยเหลือสัตว์ป่า และ
ผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

๙๒

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
การปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบางประเด็นจาเป็นต้องมีข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการวิจัยและพัฒนา
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็นกิจกรรมหรือแนวทางการปฏิรูปที่เหมาะสมและมีความ
เป็นได้สูงที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะ ๕ ปีของแผนการปฏิรูปและช่วงถัดไป ดังนั้นจึงได้กาหนด
กรอบประเด็นการวิจัยและพัฒนาที่สาคัญเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
มีข้อมูลและนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๙๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๑.๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจยั
และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
ปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

หลัก
ทส.
ศธ.
วท.
วช.
สกว.

ตาม
เงินงบ
มีข้อมูลและ
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม
ข้อมูลราย ประมาณ นวัตกรรมทีไ่ ด้
กิจกรรม
จากการวิจัยเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
ปฏิรูปทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า

สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑.๙.๑ สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสมในแต่ละภูมิ
สังคม

หลัก
ทส.
ศธ.
วท.
วช.
สกว.
สนับสนุน

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

มีรูปแบบการใช้ ผลการวิจัยที่ได้
ประโยชน์ที่ดิน
ตามเป้าหมาย
ป่าไม้ที่เหมาะสมใน
แต่ละภูมิ
สังคมบนพื้นฐาน
งานวิจัย

๙๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑.๙.๒ สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
เพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ของพื้นที่ป่าต้นน้าลาธารในการรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศและการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ

หลัก
ทส.
ศธ.
วท.
วช.
สกว.

พิจารณา
จัดสรรงบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ทราบสถานภาพ ผลการวิจัยที่ได้
และศักยภาพ
ตามเป้าหมาย
ของพื้นที่ป่าต้นน้า
ลาธารใน
ลุ่มน้าทั้ง ๒๕
ลุ่มน้าในการรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศและ
การป้องกันภัย
ธรรมชาติ

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

- มีวิธีการประเมิน ผลการวิจัยที่ได้
มูลค่าทรัพยากร ตามเป้าหมาย
ป่าไม้และสัตว์ป่า
ตามหลักวิชาการ
ที่เหมาะสมกับ
สภาพป่าไม้และ

สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑.๙.๓ สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
เพื่อประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าในทุกมิติ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
ในกิจกรรมการบริหารจัดการและการ
บังคับใช้กฎหมาย

หลัก
ทส.
ศธ.
วท.
วช.

๙๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
สกว.
สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑.๙.๔ สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการใช้
ประโยชน์ผลผลิตจากป่าไม้ และ
การตลาดของผลิตภัณฑ์ครบวงจร

หลัก
ทส.
ศธ.
วท.
วช.
สกว.
สนับสนุน

สัตว์ป่าในประเทศ
ไทย
- มีข้อมูลมูลค่า
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าที่ใช้
สาหรับอ้างอิงใน
กิจกรรม
การบริหารจัดการ
และการบังคับใช้
กฎหมาย
พิจารณา เงินงบ
มีการพัฒนาแหล่ง ผลการวิจัยที่ได้
จัดสรรงบ ประมาณ พันธุกรรม
ตามเป้าหมาย
ประมาณ
นวัตกรรมการใช้
อย่าง
ประโยชน์ผลผลิต
เหมาะสม
จากป่าไม้ และ
ข้อมูลการวิเคราะห์
การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ครบ
วงจรที่เป็นมิตรกับ

๙๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑.๙.๕ สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบและเครื่องมือในการ
ติดตามตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าไม้
และสัตว์ป่า

หลัก
ทส.
ศธ.
วท.
วช.
สกว.

สิ่งแวดล้อม
พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

มีระบบและ
ผลการวิจัยที่ได้
เครื่องมือใน
ตามเป้าหมาย
การติดตาม
ตรวจสอบสภาพ
พื้นที่ป่าไม้และสัตว์
ป่าที่เหมาะสม

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ผลการวิจัยที่ได้
มีข้อมูลการ
ตามเป้าหมาย
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่
เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าเพื่อ

สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑.๙.๖ สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่า

หลัก
ทส.
ศธ.
วท.
วช.

๙๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
สกว.

การบริหารจัดการ
และพัฒนากลไก
ต่างๆ

สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑.๙.๗ สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรปู
ประเทศด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่าให้เหมาะสม

หลัก
ทส.
ศธ.
วท.
วช.
สกว.
สนับสนุน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

พิจารณา เงินงบ
จัดสรรงบ ประมาณ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

มีข้อมูลสาหรับ
ผลการวิจัยที่ได้
การพิจารณา
ตามเป้าหมาย
ปรับปรุงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่าให้
เหมาะสม

๙๘

ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๑ จัดท้าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประเทศไทยมีที่ดินทั้งหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒๐.๖๙ ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ปัญหาด้านทรัพยากรดินที่สาคัญได้แก่การใช้ที่ดินไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทาให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ดั งนั้นจึงจาเป็นต้องปรับปรุงฐานข้อมูล
ดิน ความเหมาะสมของดิน แผนที่ดิน แผนที่ความเหมาะสมของดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดินให้มีความละเอียด ความ
ถูก ต้ อ ง แม่ น ย ามากขึ้ น โดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสมั ย ใหม่ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มและ
สถานการณ์ทรัพยากรดินที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มีแผนการใช้ที่ดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเรียกใช้งานได้โดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จนนาไปสู่การกาหนด
เขตการใช้ที่ดินระดับตาบลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่มีอยู่อย่างจากั ดให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับเกษตร ๔.๐ ด้วย นอกจากนี้ จะมีการนาร่องการใช้แผนการใช้ที่ดินระดับ
ตาบลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน เป็นการนาแผนการใช้ที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ของเกษตรกร มีแผนดาเนินการครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ รวม ๗๗ จังหวัด โดยนาร่อง จังหวัดละ ๑ แห่ง
รวม ๗๗ แห่ง หลังจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความแม่นยาสูงจะดาเนินการนาร่องการใช้แผนการใช้ที่ดินระดับ
ตาบลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดทาฐานข้อมูลและวิเคราะห์ความ
เหมาะสมทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจในระดับตาบลและลุ่มน้า และมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรม
ต่างๆ ตามภารกิจกรมพัฒนาที่ดินจากสภาพปัญหาของพื้นที่ทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประเทศมีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่มีความถูกต้อง แม่นยา และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒) เกษตรกรสามารถนาข้อมูลแผนการใช้ที่ดินผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทาง
อื่นๆ ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๙๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๑ จัดท้าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๒. ทรัพยากรดิน
๒.๑ จัดท้าแผนการใช้ที่ดิน
ของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
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กษ.
มท.
และ
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒,๒๑๕.๐๐ เงินงบ
- ประเทศมี
ประมาณ แผนการใช้ที่ดิน
ของชาติทั้งระบบ
ที่มีความถูกต้อง
แม่นยา และเป็น
ปัจจุบัน
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับ
ศักยภาพของ
พื้นที่และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศ
- เกษตรกร
สามารถนาข้อมูล
แผนการใช้ที่ดิน
ผ่านระบบ

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม

๑๐๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๑ จัดท้าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ช่องทางอื่นๆ ไป
ใช้ในการพัฒนา
พื้นที่การเกษตร
ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของ
พื้นที่
๒.๑.๑ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับ
ตาบลเพื่อรองรับเกษตร ๔.๐
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หลัก
กษ. (พด.)
มท.
สนับสนุน
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๑,๔๔๕.๐๐ เงินงบ
ประมาณ
(๐.๒๐
ล้านบาท
/ตาบล)

แผนการใช้ที่ดิน
ระดับตาบลที่
สามารถเรียกใช้
งานได้โดยผ่าน
เครือข่าย
Internet จานวน
๗,๒๒๕ ตาบล

- จานวนแผนการใช้ที่ดิน
ระดับตาบลได้รับการ
ปรับปรุง จานวน ๗,๒๒๕
ตาบล
- ร้อยละของเกษตรกร
สามารถเรียกใช้ข้อมูล
แผนการใช้ที่ดินระดับ
ตาบลผ่านเครือข่าย
Internet เป็นไป

๑๐๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๑ จัดท้าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๒.๑.๒ นาร่องการใช้แผนการใช้ที่ดิน
ระดับตาบลไปสู่การปฏิบัติ

หลัก
กษ. (พด.)
มท.
สนับสนุน
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๗๗๐.๐๐
(๑๐.๐๐
ล้านบาท
/แห่ง)

อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
เงินงบ
มีการนาเอา
- จานวนพื้นที่เกษตรที่
ประมาณ แผนการใช้ที่ดิน ได้รับการพัฒนาจากการ
ระดับตาบลมา
นาเอาแผนการใช้ที่ดิน
ขยายผลหรือใช้ มาใช้ประโยชน์ จานวน
ประโยชน์ในพื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่
ไม่น้อยกว่า ๑
- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ตาบล/จังหวัด
ผลผลิตการเกษตรของ
เกษตรกรที่นาแผนการ
ใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์
มีค่าเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๕

๑๐๒

ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายของรัฐบาล มีการกาหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจาก ๒๑๓,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๖ เป็นไม่น้อยกว่า ๒๕๕,๖๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๙ โดยปริมาณสินค้า
เกษตรอิน ทรี ย์ เพิ่มขึ้น ไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจาก ๗๑,๘๐๐ ตัน ในปี ๒๕๕๖ เป็นไม่น้อยกว่า
๘๖,๑๖๐ ตัน ในปี ๒๕๕๙ และมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี หรือ
เพิ่มขึ้นจาก ๑,๙๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ เป็นไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมาย
ในการยกระดับ การพัฒนา ให้มีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับสากล อย่างน้อย ๑ มาตรฐาน ให้มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านหรือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานรวม ๗๖๐ กลุ่ม
สาหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการของหน่วยงาน
ต่างๆ บูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ ใน ๕ มาตรการ ได้แก่ ๑) การเตรียม
ความพร้อม ๒) การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ ๓) การรับรองมาตรฐาน และรับรองการผลิตด้านพืช ประมง และ
ปศุสัตว์ สนับสนุนการดาเนินการเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากล (ACT : IFOAM) ๔) การพัฒนาต่อยอดการผลิต การแปรรูป สู่การตลาด และ ๕) การสร้างความรู้
ความเข้าใจสื่อสารประชาสัมพันธ์ จากการดาเนินงานภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายและมีการตอบรับและสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น การขยายกลุ่มเป้าหมายและ
พื้นที่เพื่อดาเนินการกิจกรรมสาหรับการทาเกษตรอินทรีย์จึงมีความสาคัญ
ดังนั้น การจัดทาเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทาเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทย จะเป็นการขับเคลื่อน ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
การดาเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางพื้นฐาน ข้อกาหนดต่างๆ ของการทาเกษตรอินทรีย์ การ
วิเคราะห์ เชิงพื้น ที่ ร่วมกับ กระบวนการตัดสิ นใจ เน้นการศึกษาเชิงลึ กอย่างละเอียด เพื่อหาปัจจัย และตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
มากที่สุด ต่อเกษตรกร ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากเป้าหมายในการดาเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของทั้งรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น
การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร ข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดการ ที่เป็นปัจจุบัน พื้นที่เป้าหมาย
รวมถึงข้อมูลที่จาเป็นอื่นๆ อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน จัดการ ขับเคลื่อน ตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดาเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์มากที่สุด ต่อเกษตรการ ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้การจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน เป็นการป้องกันการ
สูญเสียของหน้าดินด้วยจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินจากภัยธรรมชาติที่
รุนแรงหากเกิดขึ้นจะส่งผลต่อความเสียหายภาคการเกษตร ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยข้อมูลของกรมพัฒนา
ที่ดิน ปี ๒๕๕๗ พบว่า จากแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินระดับรุนแรง จานวน ๒๔.๔ ล้านไร่ พื้นที่
เสี่ยงดังกล่าวหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชั้นดิน ทาลายระบบนิเวศและชุมชนทาให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันจะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับพื้นที่การเกษตรได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เสี่ยงรุนแรง โดยการจัดทา

๑๐๓
ระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน ปีละไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) พื้นที่ทางการเกษตรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการขยายพื้นที่เขต
เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม
๒) พื้นที่การเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๑๐๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กษ.
มท.

๑๐,๔๐๕.๐๐ เงินงบ
- พื้นที่ทาง
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม
ประมาณ การเกษตรมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมี
การขยายพื้นที่
เขตเกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม
- พื้นที่การเกษตร
ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
การชะล้าง
พังทลายของดินมี
การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่าง
เหมาะสมและไม่
เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

๑๐๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๒.๒.๑ กิจกรรมจัดทาเขต
เกษตรอินทรีย์

๒.๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์

หลัก
กษ. (พด.)
สนับสนุน
กษ. (กวก.)
มท.

๔.๐๐
(ปี๒๕๖๑
๒ ล้านบาท
ปีต่อไปเป็นค่า
ดูแลรักษา
ระบบ ปีละ
๕๐๐,๐๐๐
บาท)
หลัก
๔.๐๐
พด.
(ปี๒๕๖๑
สนับสนุน ๒ ล้านบาท
กษ.
ปีต่อไปเป็นค่า
(กวก.
ดูแลรักษา
กข. กป. ระบบ
ปศ. มม. ปีละ
ส.ป.ก.) ๕๐๐,๐๐๐
มท.
บาท)

เงินงบ
มีระบบข้อมูลเขต ร้อยละความสาเร็จใน
ประมาณ เกษตรอินทรีย์
การจัดทาระบบ
อย่างเหมาะสม
ฐานข้อมูลเขตเกษตร
อินทรีย์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒ ปี

เงินงบ
มีระบบฐานข้อมูล
ประมาณ เกษตรอินทรีย์ที่
ครอบคลุมการ
เก็บข้อมูล
เกษตรกร ที่ตั้ง
และพื้นที่การทา
เกษตรอินทรีย์ที่
ได้รับรอง
มาตรฐาน เพื่อ
จัดทาแผนที่แสดง

มีระบบฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์
ที่ครอบคลุม
จานวน ๑ ระบบ

๑๐๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๒.๒.๓ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ในเขตปฏิรูปทีด่ ิน

กษ.
(ส.ป.ก.)

๕๐.๐๐

๒.๒.๔ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
(ภายใต้แผนการผลิตและการตลาด

หลัก
กษ.

๙๖๙๖.๐๐

พื้นที่เกษตร
อินทรีย์ที่
ครอบคลุมและ
สามารถใช้
เชื่อมโยงตลาด
เงินงบ
เพิ่มจานวน
ประมาณ เกษตรกรเกษตร
อินทรีย์ และพื้นที่
เกษตรอินทรีย์
เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
เงินงบ
พื้นที่ปลูกข้าว
ประมาณ อินทรีย์เพิ่มขึ้น

มีพื้นที่ในเขตปฏิรูปทีด่ ิน
ไม่น้อยกว่า
๔๕,๕๐๐ ไร่
(ปีละ ๙,๐๐๐ ไร่)
มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่เหมาะสม
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูป
ที่ดิน
พื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์
เพิ่มขึ้นจานวน

๑๐๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
ข้าวครบวงจร)

(กข.)
สนับสนุน
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง

จานวน ๑
ล้านไร่ และลด
การใช้สารเคมี

๒.๒.๕ จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า
ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ของดิน

หลัก
๖๕๑.๐๐
เงินงบ
พื้นที่การเกษตรที่
กษ. (พด. (๕,๔๓๐ บาท/ ประมาณ เสีย่ งต่อการ
สปก.) ไร่)
ชะล้างพังทลาย
ได้รับการอนุรักษ์
สนับสนุน
ดินและน้าให้
หน่วยงาน
สามารถใช้
อื่นที่
ประโยชน์ที่ดินได้
เกี่ยวข้อง
อย่างยั่งยืน
จานวนไม่น้อย
กว่า ๑๒๐,๐๐๐
ไร่

๑ ล้านไร่

- จานวนพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ
การชะล้างพังทลายและ
ดินถล่มได้รบั การ
อนุรักษ์ดินและน้า
จานวนไม่น้อยกว่า
๑๒๐,๐๐๐ ไร่
- ร้อยละพื้นที่
การเกษตรที่เสี่ยงต่อ
การชะล้างพังทลาย
ของดินสามารถ
ใช้ประโยชน์

๑๐๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน: ๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
ทางการเกษตรได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๑๐๙

ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๑ เร่งรัดจัดท้าพื้นที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการท้า
เหมือง
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. ประเทศมีแผนที่ศักยภาพแร่ แหล่งแร่ การจาแนกเขตศักยภาพแร่ และบัญชีทรัพยากรแร่ เพื่อการบริหาร
จัดการและเป็นฐานสาหรับการพัฒนาประเทศ
๒. ประเทศมีเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองบนหลักพื้นฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์
ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม และยั่งยืน
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๑๑๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๑ เร่งรัดจัดท้าพื้นที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการท้าเหมือง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๓. ทรัพยากรแร่
๓.๑ เร่งรัดจัดท้าพื้นที่ศักยภาพแร่
และเขตแหล่งแร่เพื่อการท้าเหมือง
๓.๑.๑ เร่งรัดการกาหนดพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการทาเหมืองแร่ของ
ประเทศ
- เร่งรัดประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของพื้นที่ศักยภาพแร่และ
การประเมินสถานการณ์และ
พิจารณาขีดจากัด รวมทั้งความ
เป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่
- เร่งรัดการพิจารณาเขตแหล่งแร่เพื่อ
การทาเหมืองภายใต้แผนแม่บท
บริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดเป็นเขตเหมืองแร่เพื่อการทา
เหมืองแร่ของการจัดทาแผนแม่บทฯ
ระยะถัดไป

ทส.
อก.
ทส. (ทธ.)
อก. (กพร.)

๘๘๐
๖๐๐

เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประเทศมีเขต
ประมาณ แหล่งแร่เพือ่ การ
ทาเหมืองบนหลัก
พื้นฐานศักยภาพ
แร่และการ
อนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ร่วมกับ
ทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นๆ
อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน

จานวนพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการทา
เหมืองที่มีเขตแหล่งแร่
เพื่อการทาเหมือง
ภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๕
ล้านไร่) ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคของประเทศ
ได้รับการประเมินและ
กาหนดหลักเกณฑ์การ
ใช้ประโยชน์ เพื่อการ
จัดทาแผนแม่บทฯ ใน
ระยะถัดไป

๑๑๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๑ เร่งรัดจัดท้าพื้นที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการท้าเหมือง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
- กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
แร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึง
หลักการการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อ
การทาเหมืองตามความจาเป็น
สอดคล้องกับความต้องการของ
อุปสงค์ อุปทาน และการพัฒนา
ประเทศ
๓.๑.๒ เร่งรัดจัดทาบัญชีทรัพยากรแร่
- เร่งรัดการจัดทาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลทรัพยากรแร่และบูรณา
การข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เร่งรัดสารวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
แหล่งแร่ หรือธรณีฟสิ ิกส์ทั่วประเทศ
เพื่อให้ได้พื้นที่ศักยภาพแร่เพิ่มเติม
- เร่งรัดประเมินปริมาณแร่สารอง
แหล่งแร่สารอง และกาหนดพื้นที่

หลัก
ทส.(ทธ.)
อก. (กพร.)
สนับสนุน
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒๘๐

งบ
- ประเทศมีแผนที่
ประมาณ ศักยภาพแร่ แหล่ง
แร่ การจาแนกเขต
ศักยภาพแร่ และ
บัญชีทรัพยากรแร่
เพื่อการบริหาร
จัดการและเป็น
ฐานสาหรับการ
พัฒนาประเทศ

จานวนพื้นที่ที่มีศักยภาพ
แร่ ได้รับการสารวจและ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๒๓
พื้นที่

๑๑๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๑ เร่งรัดจัดท้าพื้นที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการท้าเหมือง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
ศักยภาพแร่และในการทาเหมือง
หรือเขตเศรษฐกิจแร่เขตแหล่งแร่
เพื่อการสงวนหวงห้ามและเขต
แหล่งแร่เพื่อการอนุรักษ์

- ประเทศมีเขต
แหล่งแร่เพื่อการ
ทาเหมืองบนหลัก
พื้นฐานศักยภาพ
แร่และมีการ
อนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ร่วมกับ
ทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นๆ
อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑๑๓

ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก้ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแร่ มีการดาเนินกิจการที่เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นการ
ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน
๒. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ การกากับดูแล และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ประชาชน
ชุมชน และท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๑๑๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก้ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก้ากับดูแลการ
บริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

อก.(กพร./
กรง.)
ทส.(สส./
คพ./สผ./
ทธ.)
สธ. (คร./
อม.)
มท. (สถ.)

๑๒๐.๐๐

- ผู้ผลิตและ
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องด้านแร่
มีการดาเนิน
กิจการที่เป็น
มาตรฐานและ
มุ่งเน้นการ
ประกอบการที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม
และสุขภาพของ
ประชาชน
- ระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ
การกากับดูแล
และการเฝ้าระวัง
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของ

๑๑๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก้ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๓.๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงกลไกการ
ใช้ประโยชน์แร่ภายใต้เขตแหล่งแร่เพื่อ
การทาเหมือง
- ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีการ
ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนสูงขึ้น

อก.(กพร./
กรง.)
ทส.(สส./
คพ./สผ./
ทธ.)
สธ. (คร./
อม.)

ประชาชน ได้รับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มี
มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการ
ประชาชน ชุมชน
และท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแร่ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
๑๒๐.๐๐ เงินงบ
- ผู้ผลิตและ
ประมาณ ภาคอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องด้านแร่
มีการดาเนิน
กิจการที่เป็น
มาตรฐานและ
มุ่งเน้นการ

จานวนพื้นที่ที่มีการ
บริหารจัดการเหมืองแร่
ด้วยกลไกของการ
ติดตาม ตรวจสอบ
กากับดูแล และการเฝ้า
ระวัง จานวนไม่น้อย
กว่า ๙ พื้นที่

๑๑๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก้ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
- พัฒนาระบบบูรณาการการกากับ
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน
- การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ศักยภาพแร่ และ
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
ทาเหมือง
- ส่งเสริมให้มีการศึกษารูปแบบและ
แนวทางของการใช้ประโยชน์พื้นที่
เหมืองแร่เก่า โดยการฟื้นฟู เพื่อการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และสร้าง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อชุมชน
- พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม
และระงับยับยั้งการทาเหมืองแร่ที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม อย่างทันท่วงที

มท. (สถ.)
กษ.

ประกอบการที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม
และสุขภาพของ
ประชาชน
- ระบบการ
ติดตาม
ตรวจสอบ การ
กากับดูแล และ
การเฝ้าระวัง
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของ
ประชาชน ได้รบั
การพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มี
มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความ

ตัวชี้วัด

๑๑๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก้ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
เชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการ
ประชาชน ชุมชน
และท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแร่
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

๑๑๘

ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๓ สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท้าเหมืองแร่
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการทาเหมืองแร่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเป็นรูปธรรม
๒. ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแร่ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแร่ รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรมของตารางขั้นตอนการดาเนินการ
วงเงินและแหล่งเงิน
ได้กาหนดในตารางขั้นตอนการดาเนินการ (กรณีที่ไม่ได้กาหนดวงเงินให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป)

๑๑๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๓ สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท้าเหมืองแร่
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๓.๓ สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นและชุมชน ในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจากการ
ท้าเหมืองแร่

อก.(กพร.)
ทส.(สผ./
สส./คพ./
ทธ.)
สธ. (คร./
อม.)
มท. (สถ.)

๓๘๐.๐๐ เงินงบ
-ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม
ประมาณ เกี่ยวกับการทา
เหมืองแร่มีส่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการแร่อย่างเป็น
รูปธรรม
- ประชาชนที่
เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจและมีความ
เชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการแร่
พร้อมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการแร่ รวมทั้ง
การเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ประชาชน

๑๒๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๓ สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท้าเหมืองแร่
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๓.๓.๑ เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่น
และชุมชนในการกากับดูแลการทา
เหมืองแร่
- พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
เสริมสร้าง และส่งเสริมการเปิด
โอกาสให้ประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแร่ของประเทศ
- พัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

อก.(กพร.)
ทส.(สผ./
สส./คพ./
ทธ.)
สธ. (คร./
อม.)
มท. (สถ.)

๒๐๐.๐๐ เงินงบ
-ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ประมาณ เกี่ยวกับการทา
เหมืองแร่มีส่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการแร่อย่างเป็น
รูปธรรม
- ประชาชนที่
เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจและมีความ
เชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการแร่
พร้อมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการแร่ รวมทั้ง
การเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ประชาชน

ประชาชน ชุมชน ใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการ
เหมืองแร่ ไม่น้อยกว่า
๑๘ พื้นที่ ครอบคลุมทุก
ภูมิภาค ได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพใน
การกากับดูแลการทา
เหมือง และมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
เหมืองแร่ จานวนไม่
น้อยกว่า ๑๘ พื้นที่
ครอบคลุม ๙ ชนิดแร่

๑๒๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่: ๓.๓ สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท้าเหมืองแร่
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
๓.๓.๒ กิจกรรม Green and Smart
Mining การทาเหมืองที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างความเข้าใจเชิงรุกให้แก่
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแร่
- เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ
ดูแล และเฝ้าระวังผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จากการทาเหมืองแร่ และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ และดูแลการทาเหมือง
แร่ทุกประเภท

อก.(กพร.)
ทส.(ทธ./
สผ./ สส.)
สธ. (คร./
อม.)
มท. (สถ.)

๑๘๐.๐๐ เงินงบ
- ประชาชนที่
ประมาณ เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจและมีความ
เชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการแร่
พร้อมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการแร่ รวมทั้ง
การเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ประชาชน

จานวนพื้นที่เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า๑๘ พื้นที่
ที่มีการดาเนินกิจกรรม
ผ่านการรับรองตาม
เกณฑ์การประเมิน
Green and Smart
Mining

๑๒๒
๒.๑.๕ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด้าเนินการ
๑) ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
๒) ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
๓) ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
๔) ปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ อนุบัญญัติให้ทันต่อสถานการณ์และ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
๕) ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพื่ อป้องกันการออกเอกสารแสดง
สิทธิในที่ดินในเขตป่าไม้ของรัฐ (เช่น ปรับปรุงมาตรา ๘ วรรค ๔ และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

๑๒๓

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
ทรัพยากรน้้า

๑๒๔

๑. ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ เรือ่ ง ทรัพยากรน้้า
๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้ม
ทรัพยากรน้้ามีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นปัจจัย ส้าคัญใน
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต้นทุนทรัพยากรน้้าของประเทศไทยมาจากปริมาณฝนและแหล่งเก็บกักต่างๆ
ที่พัฒนาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ด้วยสถานการณ์ฝนในปัจจุบันประเทศไทยสามารถกักเก็บน้้าฝนในอ่างเก็บน้้า
ขนาดใหญ่ทั่วประเทศได้เพียงร้อยละ ๕.๖ ของปริมาณฝนที่ตกทั้งปี (เก็บน้้าฝนได้เพียงปีละ ๔๒,๖๒๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรจากปริมาณฝนที่ตกทั้งปี ๗๕๔,๗๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งหมายความว่า “ประเทศไทยมี
ปริมาณฝนมากแต่น้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ” ในขณะที่แหล่งกักเก็บที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่มีความจุรวม
๗๐,๗๕๗ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร แต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ค วามจุ ไ ด้ ทั้ ง หมด เหลื อ ความจุที่ ส ามารถใช้ก ารได้ เ พี ย ง
๔๗,๓๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
ส่วนของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้าทั้งประเทศประมาณปีละ
๑๕๑,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรที่มีสัดส่วนความต้องการใช้น้าสูงถึง ร้อยละ
๗๕ ของความต้องการใช้น้าทั้งหมด ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรเพียง ๓๐ ล้านไร่เท่านั้นที่อยู่ในเขต
ชลประทาน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ๑๕๕ ล้านไร่ อย่างไรก็ดี ปริมาณการใช้น้า
ดังกล่าวข้างต้นเป็นปริมาณน้้าที่ใช้โดยตรงเท่านั้น หากพิจารณาการใช้น้าตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร
พบว่า ประเทศไทยมีร่องรอยการใช้น้าต่อหัว (Water Footprint) ๒,๒๒๓ ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี ถือว่าสูง
เป็นอันดับ ๕ ของโลก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยร่องรอยการใช้น้าทั่วโลกเท่ากับ ๑,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งซ้้าซากเป็นประจ้า อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมประเมิน ไว้ว่าในอนาคตอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ น้้าต้นทุนที่กักเก็บได้ในแต่ละปีมีความผันผวนสูงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
หมายถึง ฝนตกไม่สม่้าเสมอ ผิดที่ ผิดเวลา ท้าให้ปริมาณน้้าไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของ
ประเทศมีความแปรปรวนสูงตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น อ่างเก็บน้้าเขื่อนภูมิพลมีน้าไหลเข้าอ่างในปีมหาอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๔ คิดเป็น ๖.๖ เท่าของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง ดังนั้น “เขื่อนขนาดใหญ่ที่เป็น
โครงสร้างน้้าหลักเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้าได้ ”
แม้ประเทศไทยจะมีน้าบาดาลเป็นแหล่งน้้าส้ารองที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณน้้าบาดาลโดยรวม ๔๕,๓๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่การพัฒนาน้้าบาดาลขึ้นมาใช้มีข้อจ้ากัดเรื่องความ
คุ้มทุน และต้องค้านึงถึงการใช้ยั่งยืนด้วย
ดังนั้น ความแปรปรวนของสภาพฝน ทั้งปริมาณ ช่วงเวลา และพื้นที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงส้าคัญต่อความ
มั่นคงทางด้านน้้าและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งโครงสร้างหลัก เพียงอย่างเดียวไม่ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับ
สถานการณ์ฝน โดยเฉพาะกรณีที่ฝนไม่ตกลงในพื้นที่รับน้้าของเขื่อนหรือฝนตกท้ายพื้นที่รับน้้าของเขื่อน ซึ่ง
หลายพื้นที่มีความเสี่ยงภัยน้้าท่วมและน้้าแล้งในพื้นที่เดียวกันและบ่อยครั้งเกิดขึ้นในปีเดียวกัน จึงจ้าเป็นต้อง
สร้ างความยื ด หยุ่ น ให้ โ ครงสร้ า งหลั ก ด้ว ยการพัฒ นาและฟื้ นฟู โ ครงสร้ างรองให้ ส ามารถใช้ง านได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถท้างานเชื่อมโยงกันกับโครงสร้างหลัก ไม่ว่าจะเป็น อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก แก้มลิง ห้วย
หนอง คลอง บึง บ่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงน้้าท่วมน้้าแล้งจ้าเป็นต้องจัดการให้เป็นเรื่องหรือระบบ
เดียวกัน ในลักษณะเชิงพื้นที่

๑๒๕
ที่ผ่านมา นโยบายการบริหารจัดการน้้า ของประเทศ ให้น้าหนักด้านการจัดหาน้้าต้นทุน มากกว่าการ
บริหารจัดการอุปสงค์น้า และยังขาดความเชื่อมโยงกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างเหมาะสม ในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ผลการใช้น้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้ง จะสูงกว่าแผนจัดสรรน้้ามาโดยตลอด ไม่
สามารถควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ดปั ญ หาขาดแคลนน้้ า เกิ ด การแย่ ง ชิ ง น้้ า ระหว่ า งภาค
การเกษตรและภาคส่วนอื่น ๆ และมีการลักลอบสูบน้้าโดยไม่ยอมรับกติกา ในขณะที่รัฐบาลยังไม่สามารถ
ควบคุมการใช้น้าข้ามรอยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีช่องว่างของกฎหมาย ฯลฯ
ปัญหาน้้าเสีย โดยเฉพาะน้้าเสียที่มีแหล่งก้าเนิดแบบไม่ชัดเจน (Non-point source) เป็นเรื่องที่ยัง
ไม่ได้รับความส้าคัญและงบประมาณแก้ไขเท่าที่ควร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ด้าเนินงานด้านจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมเพียงร้อยละ ๐.๒๘ – ๐.๔๘ ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ท้า
ให้คุณภาพน้้าผิวดินโดยรวมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ แต่ละวันมีน้าเสียชุมชนทั่วประเทศ ๙.๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร แต่สามารถบ้าบัดได้เพียง ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง ๑ ใน ๓ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้าและรักษาคุณภาพน้้าด้วยการน้าน้้ากลับมาใช้ซ้า หรือน้าน้้าทิ้งที่บ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ซ้า ยังไม่ได้
รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
กลไกการสร้างความมั่นคงทางด้านน้้าต้องค้านึงถึงความสมดุลด้านอาหารและพลังงานด้วยทั้งในระดับ
ภาพรวม ได้แก่ พื้น ที่ในเขตชลประทาน เขตชุมชนเมือง-เทศบาล ภาคอุตสาหกรรม และในระดับชุมชน
โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรน้้าฝน ๑๒๘ ล้านไร่ รวมถึงการคืนสมดุลของป่า ดิน สิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ต้นน้้า
พื้นที่ชุ่มน้้า และพื้นที่น้าท่วมถึง ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยท้าหน้าที่เป็นโครงสร้างน้้าตามธรรมชาติ
(Natural Infrastructure) อันเป็นหัวใจของการรับมือวิกฤตน้้าและสภาพอากาศรุนแรงในอนาคต
นอกจากนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานและกลไกประสานการท้างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการท้างานร่วมกันเชิงพื้นที่
ที่ มี เ อกภาพของภาครั ฐ และสร้ า งให้ ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติ ห ลั ก คื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
โดยเฉพาะพื้น ที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน มีค วามเข้มแข็ง สามารถวางแผนการใช้น้าและการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้้า เพื่อให้ สามารถแก้ปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง น้้าเสีย และ
อนุรักษ์บ้ารุงรักษาทรัพยากรน้้า แหล่งน้้า และที่ดิน บนพื้นฐานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน อย่างเป็น
ธรรม สร้างความพร้อมในการรับมือกับความแปรปรวนของภูมิอากาศ ลดความเสี่ยงภั ยพิบัติ และน้าไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยได้ก้าหนดแนวนโยบายตลอดจนบริห ารจัดการทรัพยากรน้้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขนาดและความสลับ ซับซ้อนของสภาพปัญหาที่เพิ่มขึ้นและแปรเปลี่ยนตลอดเวลา
การบูร ณาการเชิง พื้น ที่ร่ว มกัน ระหว่า งหน่วยงานราชการส่วนกลาง ท้อ งถิ่น และประชาชนยัง ไม่ชัด เจน
ความไม่สมดุลกันระหว่างการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
มาเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานยังท้าได้ช้า อีกทั้งความต้องการใช้น้าของประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นคณะท้างานฯ จึงได้ก้าหนดกรอบการ
ปฏิรู ป ๕ ประเด็น ซึ่งจะช่วยให้การบริหารและพัฒ นาทรัพยากรน้้าของประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย

๑๒๖
๑. การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ซึ่งเมื่อ
ปฏิรูปแล้วจะท้าให้การพัฒนาโครงการส้าคัญระดับชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องผู้รับผิดชอบโครงการ
กระบวนการพัฒนาโครงการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการด้านงบประมาณ รวมทั้ง
การปฏิรูปวิธีการบริหารโครงการขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก
เพื่อสร้างความยืดหยุ่น และรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๒. การบริหารเชิงพื้นที่ ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะท้าให้เกิดความชัดเจนการแบ่งเขตบริหารจัดการและ
ก้าหนดผู้รับผิดชอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เกิดการบูรณาการการท้างานร่วมกันของ
หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เกิ ด ความชั ด เจนด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการจั ด รู ป ที่ ดิ น ที่ มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้า
๓. ระบบเส้นทางน้้า ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะท้าให้เกิดการจัดการระบบเส้นทางน้้าที่มีความสอดคล้องกับ
ระบบผังเมือง ประกาศขอบเขตเส้นทางน้้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการอนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์ร่วมกันจาก
เส้นทางน้้าเพื่อการคมนาคม การเกษตรกรรม การประปา การระบายน้้า หรือรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
และรักษาเส้นทางน้้าไว้ไม่ให้เกิดการุกล้้าหรือถูกท้าลายเพิ่มเติมในอนาคต
๔. ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะท้าให้เกิดเครื่องมือและกลไกในการ
ขยายผลความส้าเร็จซึ่งน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้้าทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เกิดการขยาย
ผลจากต้นแบบความส้าเร็จสู่การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน
๕. ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้้า ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะท้าให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการน้้าในทุกส่วน ให้มีความรู้ เข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ
และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ยกระดั บ การท้ า งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละทั น ต่ อ
สถานการณ์น้าในอนาคต

๑.๒ ตัวอย่างความส้าเร็จ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดชได้ พระราชทาน ปรัช ญา หลั กการ ตลอดจน
แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต่าง ๆ มากมาย หลายหน่วยงานและราษฎรได้น้อมน้าไปปฏิบัติจนเกิดเป็นผลส้าเร็จหลายแห่ง บางพื้นที่มีการ
ผสมผสานภูมิปั ญญาท้องถิ่น ท้าให้ แม้การบริหารจัดการน้้าในภาพรวมของประเทศยั งคงพบกับปัญหาใน
หลากหลายมิติ แต่บางโครงการหรือบางพื้นที่กลับมีตัวอย่างการจัดการน้้าที่ประสบความส้าเร็จเกิดขึ้น และ
ควรขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีกระบวนการหรือกลไกต่าง ๆ ที่ช่วยในการขับเคลื่อน
ให้การขยายผลความส้าเร็จเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมีตัวอย่างความส้าเร็จที่พร้อมน้าไปสู่การขยายผล
ดังนี้
๑. การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
๑.๑ การพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์ (รูปแบบของการบริหารโครงการ/กระบวนการศึกษา EIA /การ
ขอใช้พื้นที่/การมีส่วนร่วม/งบประมาณ)
เช่น โครงการเขื่อนป่าสั กชลสิ ทธิ์ เป็นโครงการที่ให้ประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่
เนื่ องจากสถานที่ ก่อสร้ า งอยู่ บ ริ เ วณทุ่งราบภาคกลาง จึ งท้าให้ เ กิดผลกระทบต่อ ประชาชน สิ่ งปลู กสร้า ง
สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม เป็นจ้านวนมาก อย่างไรก็ตามโครงการนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้า
มาร่วมวางแผน และก้าหนดแนวทางในการด้าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ
ผู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ท ราบข้ อเท็จ จริ งทั้ งต้ องประสานแผนงานทุก ด้า นให้ ส อดคล้ องต้อ งกั น ส่ ว นราชการและ

๑๒๗
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พร้อมใจกันให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป่าสัก ชล
สิทธิ์ ที่รวมกลุ่มไปจัดตั้งชุมชนใหม่ โดยจัดให้บริการสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า ถนน น้้าประปา ตลอดจนได้
สร้าง วัด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีต้ารวจ ทดแทนของเดิมให้กับพื้นที่ชุมชนใหม่ พร้อมกับจัดการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ ทั้งการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีก
ทางหนึ่ง การก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓,๓๓๖ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างด้าน
ชลประทานเพียง ๗,๘๓๑ ล้านบาท แต่เป็นงบประมาณแก้ไขผลกระทบสูงถึง ๑๕,๕๐๕ ล้านบาท
๑.๒ การปรั บ ปรุ ง วิ ธี บ ริ ห ารโครงสร้ า งเชิ ง ซ้ อ นร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ระบบ คื อ การบริ ห ารจั ด การ
โครงสร้างที่มีอยู่ เดิมหรือที่สร้างใหม่ ทั้งขนาดใหญ่ห รือเล็ก ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่น โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (อ่างพวง) ที่มีระบบบริหาร
จัดการอ่างเก็บน้้าใหญ่-เล็ก เสริมสร้างการกระจายน้้าในพื้นที่อย่างทั่วถึง
๒. การบริหารเชิงพื้นที่
๒.๑ การบริหารจัดการพื้นที่น้าท่วมตามฤดูกาล
เช่น โครงการบางระก้าโมเดล โดยการปรับแผนการเพาะปลูกในพื้นที่น้าท่วมให้เพาะปลูกได้เร็ว
ขึ้น จากเดิมเคยต้องรอน้้าจากฝนจะท้าการเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดสรรน้้าเข้าพื้นที่ต่้าให้เริ่มเพาะปลูกได้เร็วขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนฤดูน้า
หลาก หลังจากนั้น เมื่อเข้าสู่หน้าฝนและน้้าจากแม่น้ายมเข้ามามาก พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่หน่วงน้้า สามารถผัน
น้้าออกมา เพื่อช่วยเหลือไม่ให้น้าท่วมตัวเมืองสุโขทัย และชะลอน้้าไว้ในทุ่ง โดยมีการชี้แจงท้าความเข้าใจ
ก้าหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ระบบเส้นทางน้้า
๓.๑ การจัดการระบบเส้นทางน้้า
เช่น การจัดท้าผังเมืองรวมเบื้องต้นบริเวณหนองใหญ่ จ.ชุมพร
๓.๒ ทางน้้าหลาก/ระบบระบายน้้าเข้าออกพื้นที่น้าท่วมตามฤดูกาล
เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้้าสองฝั่งล้าน้้าชีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
๔. ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ
๔.๑ ขยายผลความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน้้า/ดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เช่น เครือข่ายการบริหารจัดการน้้าชุมชน ที่ส่งเสริมความเป็นผู้น้าชุมชนและนวัตกรรม ให้
ชุม ชนมี ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของและเกิ ด ความเป็น ผู้ น้า เป็ นที่ ย อมรั บและสนับ สนุน จาก รัฐ ท้ อ งถิ่ น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการการบริหารจัดการน้้าชุมชนประกอบด้วยคนในชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยมี
หน่วยงานรัฐในท้องถิ่นรับรอง เกิดการด้าเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้าไปสู่การวางแผน พัฒนา และ
บริหารจัดการน้้าอย่างเป็นธรรม
๔.๒ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้้าในอ่างเก็บน้้า
เช่น โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้้า (Floating PV) เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
ขนาดก้าลังผลิต ๓๐.๒ kW ซึ่งสามารถน้าพื้นที่ผิวน้้าในอ่างเก็บน้้ามาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตพลังงานทดแทนได้

๑๒๘
๕. ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้้า
๕.๑ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
เช่น ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้้าแห่งประเทศไทย

๑.๓ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายส้าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ๓๘ ฉบับ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ ๓๖
ฉบับ และพระราชก้าหนด ๒ ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๔) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๕) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๖) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๗) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๘) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
๙) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๑) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๒) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗
๑๓) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖) พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๗) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๘) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖
๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๐) พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๑) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๒) พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๒๓) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๔) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๕) พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
๒๖) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
๒๗) พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙
๒๘) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๙) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

๑๒๙
๓๐) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
๓๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๒) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
๓๓) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
๓๔) พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑
๓๕) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๓๗) พระราชก้าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๘) พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากนี้ยังมีค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าอีก ๓ ฉบับ ดังนี้
๑) ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒) ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งส้านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓) ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด้ารง
ต้าแหน่ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่องการจัดตั้งส้านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) ให้เป็นหน่วยงานกลางและเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบ

๑.๔ ความสอดคล้ อ งของการปฏิ รู ป ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง
ทรัพยากรน้้ากับผลการศึกษา ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป และแผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑) มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ : (๒) จัดการ บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ
๑.๒) มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ : (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
๑.๓) มาตรา ๕๗ รัฐต้อง : (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ้ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด้าเนินการ
และได้รับประโยชน์จากการด้าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๓๐
๑.๔) มาตรา ๗๒ รัฐพึงด้าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้้า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ : (๔)
จั ด ให้ มี ท รั พยากรน้้ า ที่มี คุ ณ ภาพและเพีย งพอต่ อ การอุ ปโภคบริ โ ภคของประชาชน รวมทั้ ง การประกอบ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
๑.๕) มาตรา ๒๕๘ ให้ด้าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
: ช. ด้านอื่น ๆ : (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค้านึงถึง
ความต้องการใช้น้าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน
๒) วาระการปฏิรูปของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๒.๑) วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง นี้ (๑) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) การปฏิรูประบบโครงสร้างองค์กร และกฎหมายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือและกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.๒) วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฎิรูปกลไกการบริหาร
จัดการทรั พยากรน้้า มีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ (๑) การพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในระดับชาติ ระดับลุ่มน้้า และระดับพื้นที่ ตลอดจนการปรับพันธกิจหน่วยงานปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ (๒) การสร้างกลไกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (๓) การผลักดันกฎหมายแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (๔) การปรับปรุง
กฎ ระเบี ยบ ที่มีอยู่ แล้ว และที่จะต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการด้า เนินงาน ด้านบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้้า (๕) การจัดท้ายุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและเชิง
พื้นที่ ในมิติต่าง ๆ (๖) การบริหารจัดการข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชน
๒.๓) วาระปฏิรู ป ที่ ๒๕ : ระบบการบริ ห ารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูประบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ประด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ (๑) การบูรณาการสิ่งแวดล้ อมสู่ นโยบาย โดยใช้
กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( Strategic Environmental Assessment : SEA) (๒)
ระบบการจั ด ท้า รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม (EIA) (๓) ระบบการติ ดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล (Monitoring Evaluation and Auditing : ME&A)
๓) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๓.๑) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๓.๒) ด้ า นการขั บ เคลื่ อ นสื บ สานศาสตร์ พ ระราชา เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นสื บ สานศาสตร์
พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ
๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๔.๑) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ด้ า นความมั่ น คง : การรั ก ษาความมั่ น คงและผลประโยชน์ ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทางทะเล พัฒนาประสิทธิภาพแนวทางการบริหารจัดการ/ข้อกฎหมาย

๑๓๑
ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การน้านวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างความตระหนักรู้ต่อ
ประชาชน ตลอดจนน้ าเป้ าหมาย/แนวทาง/มาตรฐานสากลมาปรับใช้ ในการรักษาความมั่นคงของ ฐาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน น้้า และอาหาร
๔.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
วางระบบบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน ๒๕ ลุ่มน้้า ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนและแหล่งชะลอน้้าที่เพียงพอ
เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า และการผันน้้า โดยขุดลอกร่องน้้า
และแหล่ งน้้ าเพื่อแก้ปั ญหาอุทกภัย ภัย แล้ง ควบคู่กับกับแผนงานก้าหนดพื้นที่ รับน้้านอง และการพัฒ นา
คลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กร
และกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า
๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีแนว
ทางการด้าเนินงาน ๓ แนวทาง ได้แก่ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อให้เกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๒) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๓) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖) นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ส้ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง คือ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
ระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและสอดคล้อง กับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับ
การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด้าเนินการแล้ว
เสร็จ
๑.๕.๑ วัตถุประสงค์รวม
๑) เพื่อให้ทรัพยากรน้้าได้รับการดูแล บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
๒) เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ร่วมกันในระดับประเทศจนถึง
ระดับชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓) เพื่อน้าความรู้ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า เพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าในทุกระดับให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้
๑.๕.๒ เป้าหมายรวม
๑) สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรน้้า

๑๓๒
๒) เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้้าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้้าต้นทุนรวมทั้งระบบการ
กระจายน้้า
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้้า
๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ แนวทางการด้าเนินงานเรื่องทรัพยากรน้้าของประเทศไทยจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เกิดการปรับโครงสร้างองค์กรและกฎหมายให้มี
ความเหมาะสม เกิดการท้างานในแนวราบร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับกรมและกระทรวง รวมทั้งเกิดระบบ
การประเมินและติดตามผลการด้าเนินงานด้านทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๑.๖ ตัวชี้วัด
๑) มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม การจัดรูปที่ดิน
การชลประทาน แล้วเสร็จตามแผน
๒) เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าร่วมกันทุกภาคส่วนและมีกลไกหรือ
เครื่องมือเพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น
๓) การแก้ไข พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.
๒๕๔๒ ในแผนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
อปท. พ.ศ....(ฉบับที่ ๓) แล้วเสร็จตามแผน
๔) แผนที่เส้นทางน้้า ๒๕ ลุ่มน้้า ผังเส้นทางน้้าในผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ การปรับปรุง
กฎหมายเส้นทางน้้า มาตรฐานเส้นทางน้้า มาตรฐานระบบสารสนเทศทางน้้า
๕) จ้านวนศูนย์น้ าระดับจั งหวัด จ้านวนหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน และ
จ้านวนหน่วยงานที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในการบริหารจัดการน้้า

๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรน้้า
๒.๑ เรื่ อ งและประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ ๑ : การบริ ห ารแผนโครงการที่ ส้ า คั ญ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า
การด้าเนินงานพัฒนาแหล่งน้้าที่ส้าคัญตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าหรือโครงการส้าคัญ
ระดับประเทศนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย ที่ผ่านมา
การด้าเนินงานโครงการส้าคัญตามยุทธศาสตร์ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามากกว่าแผน หรือไม่สามารถด้าเนินการได้ตาม
แผนเนื่องจาก
- การพัฒนาโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจ้าเป็นต้องบูรณาการการด้าเนินงานร่วมกันทั้งในมิติ
ของภารกิจและกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนั้นหน่วยงานเจ้าของโครงการแต่เพียงล้าพังจึง
ไม่มีอ้านาจเพียงพอที่จะผลักดันให้การด้าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้
- การศึกษาด้านสิ่งแวดล้ อมมีความล่ าช้าเนื่องจากหลั กการพิจารณาของคณะผู้ ช้านาญการด้าน
สิ่งแวดล้อม (คชก.) มีความเห็นที่แตกต่างกัน และปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแนวทาง

๑๓๓
การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการก้าหนดมาตรฐานงานที่ชัดเจนประกอบกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการไม่มีความรู้แบบองค์รวมในการก้ากับงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- การด้าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีหลักฐาน หรือไม่อยู่บน
ข้อเท็จจริง
- การจ่ายค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบล่าช้า ไม่เป็นธรรม
จึงจ้าเป็นต้องมีการปฏิรูปในด้านที่ส้าคัญ ได้แก่
- ด้านการบริหารโครงการ ซึ่งจ้าเป็นต้องมีรูปแบบองค์กรบริหารจัดการ (Management Model) ส้าหรับ
การแปลงนโยบายหรือแผนสู่การปฏิบัติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการศึกษา/พิจารณาตามหลักวิชาการ รวมทั้งมีการก้ากับดูแลด้านวิชาการ
โดยผู้มีองค์ความรู้ครบถ้วน มีการติดตามการด้าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ (EIMP) และก้าหนด
บทลงโทษ
- ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ และการร่วมแสดงความคิดเห็นด้าน
วิชาการในโครงการของรัฐเป็นไปได้อย่างมีระบบ
- ด้านการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดช่องว่างความเหลื่อมล้้า
- ด้านกฎหมายการมีส่วนร่วม มีมาตรฐานทัดเที ยมนานาชาติ และการร่วมแสดงความคิดเห็นด้าน
วิชาการ (Technical Hearing) ในโครงการของรัฐเป็นไปได้อย่างมีระบบ
ทั้งนี้เพื่อให้การด้าเนินงานพัฒนาแหล่งน้้าที่ส้าคัญตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีกลไกใน
การสร้างสมดุลการอนุรักษ์และพัฒนา เกิดความมั่นคงยั่งยืนด้านน้้า โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่อให้การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแล้ว
เสร็จตามแผนงานที่ก้าหนดไว้
๒) เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานตามที่ก้าหนดไว้
๓) เพื่อให้มีหน่วยงานกลางที่มีอ้านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการตามแผนงานที่ก้าหนด ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินการตามแผน และสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
๔) กระบวนการ ขั้นตอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวทางมาตรฐานและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
๕) ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งน้้าได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
๖) มีกฎหมายการมีส่วนร่วมที่เป็นมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ และการร่วมแสดงความคิดเห็น
ด้านวิชาการ (Technical Hearing) ในโครงการของรัฐเป็นไปได้อย่างมีระบบ
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๒ ปี
ตัวชี้วัด
๑) การประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ... แล้วเสร็จตามแผน

๑๓๔
๒) การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามแผน
๓) การแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วเสร็จตามแผน
๔) การแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้วเสร็จตามแผน
๕) การแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเสร็จตามแผน
๖) การแก้ไขพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ แล้วเสร็จตามแผน
๗) การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖แล้วเสร็จตามแผน
๘) การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ แล้วเสร็จตามแผน
๙) การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ แล้วเสร็จตามแผน
๑๐) การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐แล้วเสร็จตามแผน
๑๑) การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ แล้วเสร็จตามแผน
๑๒) เร่งรัดการประกาศใช้พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ... แล้วเสร็จตามแผน
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม จาก เงินงบประมาณ

๑๓๕
ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ : การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

หลัก
สทนช.

-

-

- มีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ (กนช.)
เป็นหน่วยงาน
หลักในการ
ขับเคลื่อน
โครงการ
- มีการ
ประกาศใช้
พระราชบัญญัติ.
ทรัพยากรน้้า
พ.ศ. ...

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า
พ.ศ. .... แล้ว
เสร็จตามแผน

หลัก
ทส.

-

-

มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๓๕

มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๓๕ แล้วเสร็จ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๑. กลไกการขับเคลื่อน
โครงการ
๑.๑ การจัดท้า
พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้้า
พ.ศ. ....

๒. กระบวนการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑ การแก้ไข
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๓๕

๑๓๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ : การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงิน
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ตามแผน
๓. การขอใช้ พื้ นที่ เพื่ อพั ฒนา
แหล่ ง น้้ า ตามยุ ท ธศาสตร์ ก าร
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า
๓.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐

หลัก
คค.

-

-

มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติวา่
ด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐

๓.๒ การแก้ไขพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

หลัก
ทส.

-

-

มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔

๓.๓ การแก้ไขพระราชบัญญัติ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.
๒๕๓๕

หลัก
ทส.

-

-

มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติ
สงวนและคุม้ ครอง

การแก้ไข
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว
เสร็จตามแผน
การแก้ไข
พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งขาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้ว
เสร็จตามแผน
การแก้ไข
พระราชบัญญัติ
สงวนและ

๑๓๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ : การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงิน
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
สัตว์ป่า พ.ศ.
๒๕๓๕

คุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕
แล้วเสร็จตาม
แผน
การแก้ไข
พระราชบัญญัติ
การชลประทาน
หลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ แล้ว
เสร็จตามแผน
การแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตรี
แล้วเสร็จตาม
แผน

๓.๔ การแก้ไขพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕

หลัก
ชป.

มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติ
การชลประทาน
หลวง พ.ศ.
๒๔๘๕

๓.๕ การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี
-วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖
-วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐
-วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
-วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
-วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕
๔. กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
๔.๑ การเร่งรัดการจัดท้า

หลัก
ชป.

มีการแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตรี

หลัก
สป.นร.

มีการการจัดท้า
พระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วม

การจัดท้า
พระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วม

๑๓๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ : การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงิน
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ของประชาชน
ในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
พ.ศ. ....

ของประชาชน
ในกระบวนการ
นโยบาย
สาธารณะ พ.ศ.
.... แล้วเสร็จ
ตามแผน
การศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมาย
แล้วเสร็จตามแผน

แหล่งเงิน

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการฯ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

๕. กระบวนการงบประมาณ
๕.๑ การศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติ การชลประทาน
หลวง และ พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หลัก
ชป.

๕.๒ การแก้ไ ขพระราชบั ญญั ติ
การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕
(หากการศึ ก ษามี
แนวทางที่ เ หมาะสมสามารถ
ด้าเนินกาต่อไปได้)

หลัก
ชป.

พิจารณา
เงิน
จัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

มีการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุง
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติ
การชลประทาน
หลวง พ.ศ.
๒๔๘๕

การแก้ไข
พระราชบัญญัติ
การชลประทาน
หลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ แล้ว
เสร็จตามแผน

๑๓๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ : การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงิน
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติ
การจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘

การแก้ไข
พระราชบัญญัติ
การจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘
แล้วเสร็จตาม
แผน

แหล่งเงิน

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๕.๓ การแก้ไ ขพระราชบั ญญั ติ
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘

หลัก
ชป.

๑๔๐
ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด้าเนินการ
๑) ให้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... และก้าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
(กนช.) ท้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามแผนงานที่ก้าหนด ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินการตามแผน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีระยะเวลาสั้นลง
๓) ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจาก
หน่วยงานที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อก้ากับดูแลงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของที่ปรึกษา
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
๔) มีระบบการติดตามการด้าเนินงานตามแผน EIMP และบทลงโทษ
๕) มีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๖) มีการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๗) มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
๘) มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
๙) มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖
๑๐) มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐
๑๑) มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
๑๒) มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
๑๓) มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕
๑๔) มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
เพื่อให้องค์กรอิสระทุกกลุ่มสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง มีการวางระบบการขึ้น
ทะเบียนองค์กรอิสระ เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาของรัฐได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ พร้อมทั้ง
การระบุความเชี่ยวชาญขององค์กร/คุณวุฒิของสมาชิก
๑๕) เห็นสมควรให้มีการศึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ และ
พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่้า
กว่าที่ก้าหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๖) พ.ศ.
๒๕๕๙
เพื่ อ ให้ ก รมชลประทานสามารถใช้ วิ ธี การให้ เ อกชนร่ ว มลงทุน ในกิจ การของรั ฐ ในด้ า นกิจ การ
ชลประทานหรือกิจการบริหารจัดการน้้า และเสนอข้อแก้ไขพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ต่อไป

๑๔๑

ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
การบริหารจัดการโครงสร้างเดิม -ใหม่ /ใหญ่-เล็ก ที่แล้วมายังไม่ได้มีวิธีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็น
ระบบมากนัก เนื่องจากยังขาดการบูรณาการภารกิจหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง แผนงานงบประมาณและระยะเวลา
การด้าเนินงานไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นการปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนโดยการสร้างกระบวนการหรือ
แนวทางปฏิบัติส้าหรับการบริหารจัดการร่วมกันทั้งพื้นที่อย่างเป็นระบบและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์น้า จึงเป็นการ
แก้ปัญหาดังกล่าว และส่วนหนึ่งต้องอาศัยจากตัวอย่างความส้าเร็จจากโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้้าอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (อ่างพวง) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช ที่ได้ด้าเนินการ อ่างเก็บน้้าทุ่งขาม –
อ่างเก็บน้้าห้วยตะแปด – อ่างเก็บน้้าห้วยทราย (หุบกะพง) – อ่างเก็บน้้าห้วยทราย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย)
มาปรับใช้ต่อไป
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ศึกษา วิเคราะห์การปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนอย่างมีระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่าง
บูรณาการ รวมทั้งใช้เป็นแบบอย่างส้าหรับการด้าเนินงานในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๔ ปี
ตัวชี้วัด
รูปแบบ/แนวทางการปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนอย่างมีระบบ และแผนงานอย่างบูรณาการ
งบประมาณ ระยะเวลาด้าเนินการ ส้าหรับแก้ไขปัญหาพื้นที่ตัวอย่าง เช่น ลุ่มน้้าล้าเชียงไกร
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม จาก เงินงบประมาณ
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ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ : การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ (ล้าน
แหล่งเงิน
บาท)
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๑. การศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงวิธีการบริหาร
หลัก
พิจารณา เงิน
โครงสร้ างเชิ งซ้ อ นอย่ า งมี ระบบในพื้ นที่ ตั ว อย่ า ง
สทนช.
จัดสรร
งบประมาณ
เช่น ล้าเชียงไกร ล้าคันฉู
งบประมาณ
สนับสนุน อย่าง
ชป. ทน.
เหมาะสม
สถ. สสนก.
ทบ.
๒. ด้าเนินการตามแผนงานที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑

หลัก
สทนช.
สนับสนุน
ชป. ทน.
สถ. สสนก.
ทบ.

พิจารณา เงิน
จัดสรร
งบประมาณ
งบประมา
ณอย่าง
เหมาะสม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีการบูรณา
การ
หน่วยงาน
งบประมาณ
ในพื้นที่
อย่างบูรณา
การโดยการ
มีส่วนร่วม
เกิดการบูร
ณาการเชิง
พื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรม

แผนงานโครงการ
ที่สนับสนุนการ
บริหารโครงสร้าง
เชิงซ้อน

โครงการได้รบั
การพัฒนาตาม
แผน

๑๔๓

๒.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ การบริหารจัดการร่วมกัน
การบริหารเชิงพื้นที่ เป็นการด้าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารทรัพยากร
น้้าในพื้นที่ ดังนั้นประเด็นการปฏิรูปนี้จะมุ่งเน้นการจัดการร่วมกันในแนวราบร่วมกับทุกภาคส่วน โดยภาครัฐท้าหน้าที่
อ้านวยการ ให้ค้าปรึกษา สนับสนุนข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง อ้านวยความสะดวก รวมทั้ง
ประสาน เชื่อมโยงการท้างานร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างความชัดเจนในการ
ท้างาน ก้าหนดผู้รับผิดชอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จะส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกั น ได้ และสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ใน
ระดับประเทศได้ในที่สุด
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเชิงพื้นที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒) เกิดความชัดเจนการแบ่งหน้าที่ ขอบเขตบริหารจัดการ และก้าหนดผู้รับผิดชอบ
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าร่วมกันทุกภาคส่วน
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจากเงินงบประมาณ
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ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ : การบริหารจัดการร่วมกัน
กิจกรรม
๑.ผลักดันให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ทั้งใน
ด้านการพัฒนาและการ
บริหารจัดการ

๒.สร้างกลไกให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ*
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
หลัก
สถ. ปภ.
ชุมชน
สนับสนุน
สทนช. ชป.
ทน.
หลัก
สถ. ปภ.
ชุมชน
สนับสนุน
สทนช. ชป.
ทน.

วงเงิน
เป้าหมาย
แหล่งเงิน
พิจารณา
เงิน
๑) มีระบบบริหาร
จัดสรร
งบประมาณ จัดการทรัพยากรน้้า
งบประมาณ
เชิงพื้นที่บนพื้นฐาน
อย่าง
การมีส่วนร่วมของ
เหมาะสม
ทุกภาคส่วน
๒) เกิดความชัดเจน
การแบ่งเขตบริหาร
จัดการและก้าหนด
ผู้รับผิดชอบ
พิจารณา
เงิน
มีฐานข้อมูลระดับ
จัดสรร
งบประมาณ พื้นที่และเครื่องมือ
งบประมาณ
ที่เป็นที่ยอมรับใน
อย่าง
การสร้าง
เหมาะสม
กระบวนการมีส่วน
ร่วม

ตัวชี้วัด

(ล้านบาท)

เกิดพื้นที่ตัวอย่าง
ที่มีการบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้้าร่วมกันทุกภาค
ส่วน

พื้นที่ตัวอย่างที่มี
การใช้กลไกการมี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการน้้า

๑๔๕

ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ
ประเด็นการถ่ายโอนงานชลประทานขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือโครงการก่อสร้าง
ประเภทอ่างเก็บน้้า ฝายน้้าล้น ระบบส่งน้้า บ่อน้้าบาดาล และระบบประปาบาดาล ที่ด้าเนินการก่อสร้างโดยส้านักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ที่มีปริมาณกักเก็บน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรมชลประทาน และกรมทรัพยากร
น้้าจะต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง มีพระราชบัญญัติและระเบียบการถ่ายโอนภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
- พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ้านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒
- แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนกระจายอ้านาจ พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ้านาจ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒)
- แผนกระจายอ้านาจและแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนกระจายอ้านาจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)
- การบริหารแผนถ่ายโอน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที๒่ )
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้โครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการดูแลบ้ารุงรักษาให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๓ ปี
ตัวชี้วัด
การแก้ไขแผนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้า นาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. .... (ฉบับที่ ๓) ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.
๒๕๔๒ แล้วเสร็จตามแผน
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม จาก เงินงบประมาณ
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ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ :การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

การแก้ไข พระราชบัญญัติ
ก้ า หนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอ้า นาจให้แ ก่
อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ ในแผน
การกระจายอ้า นาจให้แ ก่
อปท. และแผนปฏิบัติการ
ก้ า ห น ด ขั้ น ต อ น ก า ร
ก ร ะ จ า ย อ้ า น า จ ให้ แ ก่
อปท. พ.ศ....(ฉบับที่ ๓)

หมายเหตุ: วงเงินและแหล่งเงิน ต้องมีการหารือกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนต่อไป

ผู้รับผิดชอบ*
หลัก
นร.

วงเงิน
เป้าหมาย
(ล้าน แหล่ง
บาท) เงิน
มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติก้าหนด
แผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่
อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ ใน
แผนการกระจาย
อ้านาจให้แก่ อปท.
และแผนปฏิบัติการ
ก้าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่
อปท. พ.ศ. .... (ฉบับที่
๓)

ตัวชี้วัด
การแก้ไข
พระราชบัญญัติก้าหนด
แผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่
อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ ใน
แผนการกระจาย
อ้านาจให้แก่ อปท.
และแผนปฏิบัติการ
ก้าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่
อปท. พ.ศ. .... (ฉบับที่
๓) แล้วเสร็จตามแผน

๑๔๗
ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด้าเนินการ
พระราชบัญญัติ ก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก้าหนดให้
ทบทวนแผนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. และ แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. ทุกๆ
๕ ปี ปัจจุบัน (ร่าง) แผนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. และ แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
อปท. พ.ศ. .... (ฉบับที่ ๓) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ครม.
ข้อเสนอ
๑. ทบทวน แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ข้อ ๖ ก้าหนดหลักการทั่วไปของขั้นตอนและวิธีปฏิบั ติ ตามสถานะของภารกิจไว้ ดังนี้
ข้อ ๖.๑ ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว (๗) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนแล้วหากเกินขีดความสามารถและ
ไม่ ส ามารถด้ า เนิ น การได้ ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ ให้ ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น จะต้ อ งร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการ ด้าเนินการแทนไปพลางก่อนได้ โดยยังถือเป็น
ทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ และห้ามส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจคืนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กรณีเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อื่น และส่ว นราชการที่ถ่ายโอน ให้ร้ องขอต่อคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
เนื่องจากโครงสร้ างแหล่งน้้าประเภท เขื่อน อ่าง ฝายทดน้้า ประตูระบายน้้า เป็นโครงสร้างเกี่ยวกับ
ความมั่งคงแข็งแกร่ง ต้องใช้เทคนิค วิชาการเฉพาะด้านวิศวกรรมระดับสูง จึงเสนอให้ ปรับปรุงให้หน่วยงานเจ้าของ
ทรัพย์สินสามารถรับโอนคืนภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วแต่เกินศักยภาพของ อปท. หรือภารกิจนอกเหนือขอบเขตที่ก้าหนด
หรือโครงการที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ หรือ โครงการที่จ้าเป็นต้องบริหารจัดการเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งให้
สามารถตั้งงบประมาณซ่อมแซมภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วเกิดความเสียหายเร่งด่วนเกินขีดความสามารถของ อปท. ที่จะ
ซ่อมแซมได้
๒. ทบทวน รายละเอียดแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น (การถ่ายโอนภารกิจ) ฉบับที่ ๒ โดยก้าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมใน ขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอน/การปฏิบัติ
เช่น
๒.๑ การก่ อ สร้ า งแหล่ ง น้้ า ที่ มี ค วามจุ เ ก็ บ กั ก น้้ า น้ อ ยกว่ า ๒ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรนั้ น ปรั บ เป็ น
การก่อสร้างแหล่งน้้าที่มีความจุเก็บกักน้้าน้อยกว่า ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๒ การก่ อสร้ า งระบบส่ งน้้ า จากเดิ ม พื้น ที่ส่ งน้้ าไม่เ กิน ๒,๐๐๐ ไร่ ปรั บให้ ล ดลงเหลื อ ไม่ เกิ น
๕๐๐ ไร่

๑๔๘

ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จุ ด อ่ อ นส้ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของปั ญ หาอุ ท กภั ย ซ้้ า ซากและคุ ณ ภาพน้้ า เสื่ อ มโทรม เนื่ อ งมาจากขาด
ความเชื่อมโยงกันระหว่างการบริหารจัดการน้้าและการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกันอย่างเหมาะสม ตั้งแต่
ระดับนโยบายลงมาถึงระดับพื้นที่ มาตรการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าส่วนใหญ่จึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่
ยังขาดการเชื่อมโยงการจัดการในภาวะปกติกับการจัดการภัยพิบัติ
จากการศึกษาของสถาบั นวิจั ย เพื่อการพัฒ นาประเทศไทยพบว่า เมื่อเกิดวิกฤตน้้าท่ว มหรือภัยแล้ งใหญ่
รัฐบาลจะจ้างศึกษาเบื้องต้นและจัดท้าแผนการบริหารจัดการน้้าฉบับใหม่ โดยที่ไม่ได้ด้าเนินการตามแผนเดิมที่เคย
ศึกษาไว้ และนโยบาย แผน และโครงการจั ดการน้้ายั งเน้นการก่อสร้า ง ไม่ได้ ให้ ความส้ าคัญ เท่ าที่ค วรกับเรื่อ ง
การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการน้้าแบบไม่ใช้โครงสร้าง และการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบัน
๑) จากระดับประเทศลงมาถึงระดับท้องถิ่น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน ทั้งในด้านแนวทางและกติกา
การวางแผนและการควบคุมการใช้ที่ดิน กฎเกณฑ์เกี่ยวกับทางเลือกร่วมกันของสั งคม และการปรับปรุง
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้การบริหารจัดการในภาวะปกติเชื่อมโยงกับการจัดการภัยพิบัติ
๒) ระบบผังเมืองมุ่งเน้นไปที่การก้าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แต่ยังขาดการก้าหนดมาตรฐานความสูงของ
พื้นที่ เช่น การถม และการควบคุมระดับถนน ควบคู่การจัดท้าผังน้้า อีกทั้งยังไม่มีการควบคุมสัดส่วน
น้้าฝนไหลบ่าผิวดินที่ระบายออกจากพื้นที่ (Storm water runoff ratio)
๓) รัฐบาลยังขาดทีมผู้เชี่ยวชาญ (Technocrats) ที่ช่วยวางกรอบการศึกษาจัดท้าแผนให้ครบทุกมิติ เช่น ให้มี
การศึกษาผลกระทบด้านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม หรือช่ว ยวิเ คราะห์ วิจัย เชิงเทคนิคเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การจ้างศึกษาจึงเป็นการวิเคราะห์เป็นครั้งๆ ไป ไม่เกิดความต่อเนื่อง หรือน้าแผนเดิมมาทบทวน
เมื่อการบริ ห ารจั ดการน้้ าและการควบคุ มการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยังขาดความเชื่อ มโยงกัน จึ งเกิด ปัญหา
สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้้า การบุกรุกและถมล้าธารที่น้าไหลเพียงบางช่วงของปี ท้าให้ขาดเส้นทางระบายน้้าตาม
ธรรมชาติ และปัญหามลพิษทางน้้า โดยเฉพาะมลพิษจากแหล่งก้าเนิดมลพิษแบบไม่ชัดเจนแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้้า
โดยขาดการควบคุม อาทิ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ที่ฉีดพ่นไหลลงสู่แหล่งน้้า ถูกฝนชะหรือซึมลงดินแล้วไหลลงสู่แหล่งน้้า
พร้ อ มน้้ า ใต้ดิ น นอกจากนี้ ควรเชื่อมโยงกับ การบริห ารจั ดการพื้น ที่ชุ่ มน้้า เพื่อ การอนุรั กษ์ และการใช้ป ระโยชน์
อย่างสมดุล ชาญฉลาด และยั่งยืน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. กลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้้าและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน
๒. กระบวนการหรือระบบเพื่อน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
จ้านวนพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินถูกต้องตามวัตถุประสงค์
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจากเงินงบประมาณ
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ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ : การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ*

เป้าหมาย
(ล้านบาท)

๑.สร้างกลไกหรือเครื่องมือ
เพื่อเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการน้้าและการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องกัน

หลัก
สทนช. ยผ.

๒.สร้างกระบวนการหรือ
ระบบเพื่อน้าไปสู่การ
ปรับเปลีย่ นการใช้ที่ดินให้
ตรงตามวัตถุประสงค์

หลัก
สทนช. ยผ.

สนับสนุน
ทน. ชป. พด.
จท.

สนับสนุน
ทน. ชป. พด.
จท.

แหล่งเงิน
พิจารณา
เงิน
กลไกหรือ
จัดสรร
งบประมาณ เครื่องมือเพื่อ
งบประมาณ
เชื่อมโยงการ
อย่าง
บริหารจัดการน้้า
เหมาะสม
และการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องกัน

ตัวชี้วัด

พิจารณา
เงิน
จัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

สร้างกระบวนการ
หรือระบบเพื่อ
น้าไปสู่การ
ปรับเปลีย่ นการใช้
ที่ดินให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

กลไกการ
เชื่อมโยงการ
บริหารจัดการ
น้้าและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

จ้านวนพื้นที่
ที่ใช้ประโยชน์
ที่ดินถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์

๑๕๐

ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ สมดุลการใช้น้าทั้งผิวดินและใต้ดิน
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีแหล่งน้้าส้ารองอยู่ใต้ดินเป็นจ้านวนมหาศาล แต่ถ้าหากน้า ทรัพยากรน้้าใต้ดินขึ้นมาใช้
ประโยชน์มากเกินไปก็สามารถหมดลงได้เช่นกัน ซึ่งหากมีการบริหารจัดการได้อย่างสมดุลแล้วน้้าใต้ดินจะมีศักยภาพ
สูงมากต่อการเสริมความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้้า แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้้าใต้ดิน
ในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น การน้าน้้าใต้ดินขึ้นมาใช้งานมากเกินความเหมาะสม การขาดความรู้ความเข้าใจโดยน้า
น้้าขึ้นมาใช้อย่างผิดวิธี เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีลักษณะกายภาพของแหล่งน้้าใต้ดินที่ต่างกัน ท้าให้เกิดปัญหาตามมา
เช่น ปัญหาดินทรุด การแทรกตัวของน้้าเค็ม การขาดระบบหรือกระบวนการเติมน้้ากลับลงสู่ใต้ดินเพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณน้้า การขาดข้อมูลที่เพียงพอต่อการน้ามาประกอบการบริหารจัดการน้้าใต้ดิน รวมถึงการขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างการบริหารจัดการน้้าใต้ดินและน้้าผิวดินที่ต้องจัดการควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความสมดุล อีกทั้งยังขาดการน้า
ระบบ ๓R มาใช้ในการบริหารจัดการน้้าใต้ดินอย่างจริงจัง ซึ่งประกอบด้วย ๑) Reduce การใช้น้าอย่างประหยัด
๒) Re-Use การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ๓) Recharge การเติมน้้ากลับลงสู่แหล่งน้้าใต้ดิน
แต่เดิมการบริหารจัดการแหล่งน้้าใต้ดิน มักเน้นการพัฒนาด้านการส้ารวจเพื่อขุดเจาะน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ แต่
ภายหลังต่อมา หลักการบริหารจัดการแหล่งน้้าใต้ดินที่ดีจ้าเป็นจะต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขา และจ้าเป็นต้องมี
ข้อมูลที่เพียงพอ เช่น ลักษณะของแหล่งน้้าใต้ดิน ลักษณะของชั้นหินชั้นดิน คุณภาพน้้า ปริมาณน้้าที่ให้ได้ ทิศทางการ
ไหลซึมของน้้า ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาตรการควบคุมและบังคับใช้ต้องใช้
ความรู้ ทางด้ านกฎหมาย ก้า หนด พระราชบั ญ ญัติ น้า บาดาล เพื่ อควบคุม คุณ ภาพ และการก้า หนดค่ า บริก ารที่
เหมาะสมอย่างชัดเจน โดยใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อค้านวณอัตราค่าบริการน้้าบาดาลให้เกิดความเหมาะสม
และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล เพื่อรักษาให้มที รัพยากรน้้าใต้ดินไว้ใช้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. กฎหมาย พระราชบัญญัติ มาตรการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าใต้ดิน ที่มีความเหมาะสมต่อ
การน้ามาใช้งานในปัจจุบัน
๒. เครื่องมือหรือกลไกเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินเพื่อให้เกิดความสมดุล
๓. ระบบฐานข้อมูลน้้าใต้ดินที่มีข้อมูลเพียงพอ และมีแนวทางการใช้น้าใต้ดินและน้้าผิวดินอย่างสมดุลใน
แต่ละพื้นที่ให้ครบวงจร
๔. เกิดการใช้งานระบบเติมน้้ากลับลงสู่แหล่งน้้าใต้ดิน และมีกระบวนการขยายผลสู่พื้นที่อื่น
๕. เกิดการใช้ ๓R ในการบริหารจัดการน้้าใต้ดิน และมีกระบวนการขยายผลสู่พื้นที่อื่น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑. กฎหมาย พระราชบัญญัติ มาตรการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าใต้ดิน ที่แก้ไขแล้ว
เสร็จ
๒. เครื่องมือหรือกลไกเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน
๓. จ้านวนพื้นที่ ที่มีการใช้ระบบเติมน้้ากลับลงสู่แหล่งน้้าใต้ดิน
๔. จ้านวนพื้นที่ ที่มีการใช้ ๓R เพื่อการบริหารจัดการน้้าใต้ดิน
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม จาก เงินงบประมาณ

๑๕๑
ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ : สมดุลการใช้น้าทั้งผิวดินและใต้ดิน
กิจกรรม
๑. ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
มาตรการ ที่มี
ความเกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
จัดการน้้า
ใต้ดิน ที่มีความ
เหมาะสมต่อการ
น้ามาใช้งานใน
ปัจจุบัน
๒. สร้าง
เครื่องมือหรือ
กลไกที่
เชื่อมโยงการ
บริหารจัดการ
น้้าผิวดินและ
น้้าใต้ดินเพื่อให้
เกิดความสมดุล

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ล้านบาท)
แหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรร เงิน
มีการแก้ไข
งบประมาณ
งบประมาณ กฎหมาย
อย่างเหมาะสม
พระราชบัญญัติ
มาตรการ ที่มี
ความเกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
จัดการน้้าใต้ดิน

กฎหมาย
พระราชบัญญัติ
มาตรการ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการ
น้้าใต้ดิน ที่แก้ไข
แล้วเสร็จ

หลัก
พิจารณาจัดสรร เงิน
มีเครื่องมือหรือ
สทนช. ทน. ทบ. งบประมาณ
งบประมาณ กลไกที่เชื่อมโยง
อย่างเหมาะสม
การบริหาร
จัดการน้้าผิวดิน
และน้้าใต้ดิน

เครื่องมือหรือ
กลไกที่เชื่อมโยง
การบริหารจัดการ
น้้าผิวดินและน้้าใต้
ดิน

หลัก
ทบ.

๑๕๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ : สมดุลการใช้น้าทั้งผิวดินและใต้ดิน
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ

๓. ปรับปรุง
ระบบ
ฐานข้อมูลน้้าใต้
ดินให้มีข้อมูล
เพียงพอ

หลัก
ทบ.

๔.ผลักดันให้
เกิดการน้า
ระบบเติมน้้าใต้
ดินมาใช้งาน

หลัก
ทบ.

๕.รณรงค์ให้เกิด
การใช้ ๓R ใน
การบริหาร
จัดการน้้าใต้ดิน
และมี
กระบวนการ
ขยายผลสู่พื้นที่
อื่น

หลัก
ทบ.

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ล้านบาท)
แหล่งเงิน
ฐานข้อมูลน้้าใต้
พิจารณาจัดสรร เงิน
งบประมาณ
งบประมาณ ดินที่มขี ้อมูล
เพียงพอ และมี
อย่างเหมาะสม

ฐานข้อมูลน้้าใต้
ดิน และแนวทาง
การใช้น้าอย่าง
แนวทางการใช้น้า สมดุลครบทุก
ใต้ดินและผิวดิน พื้นที่
อย่างสมดุลในแต่
ละพื้นที่

พิจารณาจัดสรร เงิน
เกิดการน้าระบบ
งบประมาณ
งบประมาณ เติมน้้าใต้ดินมาใช้
อย่างเหมาะสม
งาน และมี
กระบวนการ
ขยายผลสู่พื้นที่
อื่น
พิจารณาจัดสรร เงิน
เกิดการใช้ ๓R
งบประมาณ
งบประมาณ ในการบริหาร
อย่างเหมาะสม
จัดการน้้าใต้ดิน
และมี
กระบวนการ
ขยายผลสู่พื้นที่
อื่น

จ้านวนพื้นที่ ที่มี
การใช้ระบบเติม
น้้ากลับลงสูแ่ หล่ง
น้้าใต้ดิน
จ้านวนพื้นที่ ที่มี
การใช้ ๓R เพื่อ
การบริหารจัดการ
น้้าใต้ดิน

๑๕๓

ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ การบริหารจัดการพื้นที่น้าท่วมตามฤดูกาล
เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน มีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ถูกน้้าท่วมเป็นประจ้าซ้้าซากเกือบทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่ม
ต่้าริมแม่น้า เช่น แม่น้ายมบริเวณจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
และสิ่งที่ตามมาหลังจากเกิดสถานการณ์น้าท่วมคือความเสียหายที่เกิดขึ้ น โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งในทุกปีจะมี
นาข้าวถูกน้้าท่วมเป็นจ้านวนมาก สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในพื้นที่
รวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารจั ด การน้้ า จะช่ ว ยลดปั ญ หาและความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การปรับเปลี่ยนแผนการผลิต ทั้งในเรื่องชนิดของพืชที่จะปลูก อายุของพืช ที่จะช่วยให้สามารถเก็บเกี่ยวได้เสร็จสิ้น
ก่ อ นเข้ า ฤดู ฝ น การจั ด ท้ า ปฏิ ทิ น การเพาะปลู ก พื ช ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารเพาะปลู ก เป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบและช่ ว ยให้
การวางแผนการใช้น้ าเป็ น ไปได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมถึงการหาอาชีพเสริม ในช่ว งที่เกิดน้้า ท่ว มซึ่งจะช่ว ยให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑. ประชาชน รวมถึงเกษตรกรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น้าท่วมได้ และได้รับผลกระทบลดน้อยลง
๒. เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต รวมถึงจัดท้าปฏิทินการเพาะปลูกพืช ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์น้าท่วมตามฤดูกาล
๓. พื้นที่ที่เกิดน้้าท่วมซ้้าซาก มีสระน้้าประจ้าไร่นา แก้มลิง ทางระบายน้้า หรือโครงสร้างอื่น ที่ช่วย
บรรเทาปัญหาน้้าท่วมในช่วงฤดูฝนหรือสามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
๔. เกิดอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในพื้นที่ ในช่วงที่เกิดภาวะน้้าท่วมตามฤดูกาล
๕. พื้นที่ถูกน้้าท่วมลดน้อยลง ระยะเวลาที่ถูกน้้าท่วมลดน้อยลง ความเสียหายที่เกิดจากน้้าท่วมลดน้อยลง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑. จ้านวนพื้นที่ ที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
๒. จ้านวนพื้นที่ ที่มีการจัดท้าปฏิทินการเพาะปลูกพืช
๓. จ้านวนสระน้้าประจ้าไร่นา แก้มลิง ทางระบายน้้า หรือโครงสร้างอื่น ที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้้าท่วม
ในช่วงฤดูฝนหรือสามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
๔. รายได้เสริมของคนในพื้นที่ ในช่วงที่เกิดภาวะน้้าท่วมตามฤดูกาล
๕. พื้นที่ถูกน้้าท่วมลดน้อยลง
๖. ระยะเวลาที่ถูกน้้าท่วมลดน้อยลง
๗. ความเสียหายที่เกิดจากน้้าท่วมลดน้อยลง
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจากเงินงบประมาณ
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ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๒.๕: การบริหารจัดการพื้นที่น้าท่วมตามฤดูกาล
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๑.ส่งเสริมให้เกษตรกร
หลัก
พิจารณา
เงิน
ปรั บ เปลี่ ย นแผนการ
กษ. ชุมชน จัดสรร
งบประมาณ
ผลิ ต และจั ด ท้ า ปฏิ ทิ น
งบประมาณ
การเพาะปลูกพืช
อย่าง
เหมาะสม
๒.ส่งเสริมให้ประชาชน
ทั่ ว ไปหรื อ เกษตรกรมี
อาชีพเสริมในช่วงที่เกิด
น้้าท่วมตามฤดูกาล
๓.ส่งเสริมให้เกษตรกร
ขุดสระน้้าประจ้าไร่น า
เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาน้้ า
ท่ ว มและเก็ บ น้้ า ไว้ ใ ช้
ในช่วงฤดูแล้ง

หลัก
พิจารณา
กษ. ชุมชน จัดสรร
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม
หลัก
พิจารณา
กษ. ชุมชน จัดสรร
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

เป้าหมาย

เกษตรกรมีการ
ปรับเปลีย่ นแผนการผลิต
รวมถึงจัดท้าปฏิทินการ
เพาะปลูกพืช ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
น้้าท่วมตามฤดูกาล
เงิน
เกิดอาชีพเสริมเพื่อสร้าง
งบประมาณ รายได้ให้กับคนในพื้นที่
ในช่วงที่เกิดภาวะน้้า
ท่วมตามฤดูกาล

ตัวชี้วัด
จ้านวนพื้นที่ที่มีการ
ปรับเปลีย่ นแผนการ
ผลิตและจัดท้า
ปฏิทินการเพาะปลูก
พืช
รายได้เสริมของ
ประชาชนทั่วไป
รวมถึงเกษตรกร

เงิน
มีสระน้้าประจ้าไร่นา
จ้านวนสระน้้า
งบประมาณ แก้มลิง ทางระบายน้้า
ประจ้าไร่นาที่
หรือโครงสร้างอื่น ที่ช่วย เพิม่ ขึ้น
บรรเทาปัญหาน้้าท่วม
ในช่วงฤดูฝนหรือ
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๒.๕: การบริหารจัดการพื้นที่น้าท่วมตามฤดูกาล
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
วงเงิน
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

เป้าหมาย
พื้นที่น้าท่วม ระยะเวลา
ที่ถูกน้้าท่วมและ ความ
เสียหายที่เกิดจากน้า้
ท่วมลดลง

ตัวชี้วัด
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๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓: ระบบเส้นทางน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ การจัดการระบบเส้นทางน้้า
ระบบเส้นทางน้้า มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในแง่เป็นเส้นการกระจายน้้า ไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่ เพื่อเป็นต้นทุนส้าหรับการอุปโภค บริโภค ส้าหรับการเกษตรกรรม ส้าหรับการเป็นแหล่งอาหาร
แบบพอเพียงตามวิถีธรรมชาติ ส้าหรับการเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี ส้าหรับการระบายน้้าและการป้องกันการเกิดน้้าท่วม
และอุทกภัย ส้าหรับการเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรทางน้้า และยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน ฯลฯ ใน
อดีตประเทศไทยมีระบบเส้นทางน้้าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงแหล่งรับน้้า แต่เนื่องจากมีการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ การ
เกิดพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกมากขึ้น ท้าให้มีตะกอนไหลจากพื้นที่ลุ่มน้้ามาตามเส้นทางน้้ามากขึ้นเป็นเหตุท้าให้เส้นทาง
น้้าตื้นเขิน อีกทั้งมีการบุกรุกพื้นที่เส้นทางน้้าตลอดจน การพัฒนาโครงการหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดการดูแลรักษาและท้านุบ้ารุงทางน้้าที่ได้
มาตรฐาน อันเนื่องมาจากขาดงบประมาณและองค์กรที่จะมาก้ากับดูแลเส้นทางน้้าอย่างแท้จริง จึงท้าให้ระบบเส้นทาง
น้้าเสื่อมสภาพ ทรุดโทรมและขีดความสามารถของทางน้้าลดลงอย่างต่อเนื่องจนท้าให้เส้นทางน้้าบางแห่งไม่มีน้า
ในช่วงฤดูแล้ง และเส้นทางน้้าบางแห่งมีน้าล้นตลิ่ง จนเกิดปัญหาน้้าท่ วมและอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ท้าให้การเดินทาง
สัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ รวมถึงการเข้าถึงการบริการรักษาในสถานพยาบาลในขณะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ไม่สะดวก
ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการมีการจัดการกับระบบเส้นทาง
น้้าเพือ่ จัดล้าดับความส้าคัญของเส้นทางน้้าและก้าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมต่อไป
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้การดูแลรักษาท้านุบ้ารุงเส้นทางน้้ามีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน สามารถบูรณาการความร่วมมือและ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามภารกิจที่แตกต่างกันได้อย่างแท้จริง จึงก้าหนดให้มีเป้าหมายดังนี้
๑) แผนที่เส้นทางน้้า
มีการก้าหนดล้าดับศักย์ ความส้าคัญของเส้นทางน้้าในลุ่มน้้า พร้อมทั้งก้าหนดขนาด (เกณฑ์รับผิดชอบ)
ของทางน้้ าให้ ส อดคล้ องกับ ล้ าดับศักย์ที่ก้า หนด และจัด ท้าแผนที่เส้ นทางน้้าที่แสดงล้ าดับศักย์ของ
เส้นทางน้้า ของลุ่มน้้า และของจังหวัดที่ชัดเจนให้สาธารณะค้นหาได้ง่าย ในลักษณะคล้ายกั บแผนที่
เส้นทางคมนาคม
๒) ผังระบบระบายน้้า (ผังน้้า) ควบคู่กับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มีการก้าหนดระบบเส้นทางน้้าและล้าดับศักย์ของเส้นทางน้้า (ผังน้้า) ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น
ในผังเมืองรวมจังหวัด โดยจะต้องแสดงองค์ประกอบและขนาดของเส้นทางน้้าในผังเมืองรวมจังหวัด
เช่นเดียวกับการก้าหนดขนาดของถนนในผังระบบคมนาคมขนส่งของผังเมืองรวมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๓) คู่มือบริหารจัดการเส้นทางน้้าและระบบเส้นทางน้้า
ก้าหนดองค์กรที่ท้าหน้าที่บริหารจัดการและการท้านุบ้ารุงรักษาทางน้้าและระบบเส้นทางน้้าที่ชัดเจน
อาทิเช่น มีองค์กรก้าหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดหาทุนสนับสนุนและก้ากับ (Regulator) และองค์กร
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโนบาย (Operator) พร้อมจัดท้าคู่มือน้้าเพื่อใช้ด้าเนินการทางน้้าและระบบเส้นทาง
น้้า
๔) เกณฑ์ที่จะน้ามาใช้ออกแบบขนาดขององค์ประกอบของระบบเส้นทางน้้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการ
สังเคราะห์และปรับปรุงเกณฑ์ ที่จะน้ามาใช้ออกแบบองค์ประกอบและขนาดองค์ประกอบของทางน้้า
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๕)

๖)

๗)

๘)

ในพื้นที่ลุ่มน้้า ในพื้นที่จังหวัด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งก้าหนดกฎหมายรองรับส้าหรับการน้าไป
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทางน้้า
มีการสังเคราะห์และปรับปรุงภารกิจและกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางน้้าที่ใช้อยู่ใน
ปั จ จุ บั น ให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ในการบริ ห ารจั ด การและในการ
ท้านุบ้ารุงรักษาทางน้้าและองค์ประกอบของระบบเส้นทางน้้าที่มีอยู่เดิม และที่จะจัดสร้างขึ้นใหม่
องค์ความรู้ทางน้้า
มีการพัฒนาระบบองค์ความรู้และกฎเกณฑ์ที่จะน้ามาใช้ในการบริหารจั ดการและรักษาระบบเส้นทางน้้า
เดิม และที่จะจัดสร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริห ารจัดการทางน้้าและระบบ
เส้นทางน้้าให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักเทคนิควิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาสังคม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ระบบสารสนเทศทางน้้า
มีการจัดท้าระบบสารสนเทศ สภาพการใช้ที่ดิน เส้นทางน้้า พื้นที่ชุ่มน้้า ผังการใช้ที่ดิน ผังระบบป้องกัน
น้้าท่วมและผังระบบระบายน้้า(ผังน้้า) ผังระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค ทั้งในระดับลุ่ มน้้าระดับ
จังหวัด และระดับประเทศที่เป็นมาตรฐานเดียว และปรับให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางน้้าและระบบทางน้้าและการประชาสัมพันธ์
มีกระบวนการ การประชุม ประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางน้้าและระบบเส้นทางน้้า
รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการสู่หน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งหน่วยราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น
และประชาคมในท้องที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีระบบการประเมินผล เพื่อน้ามาปรับปรุงให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพที่แปรเปลี่ยนไปและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (๒๐ ปี) ที่ได้จัดท้าไว้

ทั้งนี้ เพื่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่แตกต่างกัน สามารถ
ใช้ระบบเส้นทางน้้าที่มีหลักเกณฑ์ คู่มือ องค์ความรู้ และระบบสารสนเทศทางน้้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
แบ่งเวลาการด้าเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ก้าหนดการปรับองค์ความรู้เกณฑ์การออกแบบ ฯลฯ
องค์กร และกฎหมาย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้แล้วเสร็จภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
ระยะสอง ก้าหนดการปรับขนาดขององค์ประกอบทางน้้า ที่เป็นสิ่งก่อสร้างและที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๒๐ ปี (ตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย คือ
๑) มีแผนที่เส้นทางน้้าที่แสดงล้าดับศักย์และขนาดของเส้นทางน้้าที่ชัดเจนเข้าใจง่าย สาธารณชนเข้าถึงได้
สะดวก
๒) มีผังระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้า (ผังน้้า) ที่มีขนาดก้ากับสอดคล้องตามเกณฑ์ ที่ก้าหนด
ควบคู่กับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมลุ่มน้้า ผังภาค ฯลฯ ที่ประกาศใช้
แล้ว
๓) มีคู่มือการด้าเนินการและการปฏิบัติการทางน้้าและระบบเส้นทางน้้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
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๔) มีองค์กรที่ท้าหน้าที่ Regulator และ Operator พร้อมทั้งมีกฎหมาย กฎระเบียบ มีแผนงานและ
งบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน
๕) มีระบบสารสนเทศทางน้้าและระบบเส้นทางน้้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
๖) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจากเงินงบประมาณ เพื่อ
๑) การศึกษา ส้ารวจ สังเคราะห์ องค์ความรู้ เกณฑ์การออกแบบขนาดทางน้้าและระบบเส้นทางน้้า เพื่อ
น้ามาใช้จัดท้าระบบเส้นทางน้้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒) การปรับขนาดขององค์ประกอบของทางน้้าและระบบเส้นทางน้้า ที่เป็นสิ่งก่อสร้างและที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง
ให้ได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก้าหนดขึ้นใหม่ ก้าหนดให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
คือ ๒๐ ปี
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ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ระบบเส้นทางน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ การจัดการระบบเส้นทางน้้า
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาศ)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๑๒๓๔ ๑๒ ๓๔๑ ๒๓ ๔๑๒ ๓๔ ๑๒ ๓๔๑ ๒๓ ๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ศึกษาส้ารวจเพื่อก้าหนดทางน้้าและระบบเส้นทาง
น้้าการก้าหนดล้าดับศักย์ และขนาดของทางน้้าที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันรวมทั้งการจัดท้าแผนที่เส้นทางน้้า
ของประเทศ

หลัก
ยผ. จท.
สทนช.
สนับสนุน
ชป. ทน.

พิจารณา
เงิน
แผนที่
จัดสรร
งบประมาณ เส้นทางน้า้
งบประมาณ
๒๕ ลุ่มน้้า
อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ ๗๐
ของ ๒๕
ลุ่มน้้า

๒. ศึกษาส้ารวจเพื่อก้าหนด ผังระบบป้องกันน้้าท่วม
และผังระบบระบายน้้า (ผังน้้า) และขนาดของ
องค์ประกอบของทางน้้าในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อาทิเช่น การก้าหนดผังเส้นทางน้้าในผังเมืองรวม
จังหวัด ผังภาค และผังประเทศ ผังลุ่มน้้า ฯลฯ

หลัก
ยผ. จท.
สทนช.
สนับสนุน
ชป. ทน. สถ.
ปภ.
หลัก
ยผ. จท.
สทนช.
สนับสนุน
ชป. ทน. สถ.

พิจารณา
เงิน
จัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ ๗๐
ของผังเมือง
รวมจังหวัด

พิจารณา
เงิน
เกณฑ์
จัดสรร
งบประมาณ มาตรฐาน
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ
๑๐๐

หลัก
ยผ. จท.
สนับสนุน

พิจารณา
เงิน
คู่มือ
จัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ

ร้อยละ
๑๐๐

๓. สังเคราะห์เกณฑ์ที่จะน้ามาใช้ออกแบบทางน้้าและ
ระบบเส้นทางน้้า ออกแบบขนาดองค์ประกอบของ
ทางน้้าของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ
๔. สังเคราะห์จดั ท้าคู่มือที่จะน้าไปใช้ในการบริหาร
จัดการและด้าเนินการทางน้้าและระบบเส้นทางน้้า
ของประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางน้้าและ

ผังเส้นทาง
น้้าในผัง
เมืองรวม
จังหวัดทั่ว
ประเทศ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ระบบเส้นทางน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ การจัดการระบบเส้นทางน้้า
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาศ)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๑๒๓๔ ๑๒ ๓๔๑ ๒๓ ๔๑๒ ๓๔ ๑๒ ๓๔๑ ๒๓ ๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระบบทางน้้าและการประชาสัมพันธ์

ชป. ทน. สถ.

อย่าง
เหมาะสม

๕. สังเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายทีจ่ ะน้ามาใช้บริหาร
จัดการก้ากับดูแลทางน้้าและระบบเส้นทางน้้าและ
จัดตั้งองค์กรดูแลทางน้้าและระบบเส้นทางน้้าที่
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสภาวะที่เปลี่ยนแปลง

หลัก
ยผ. จท.
สทนช.

พิจารณา เงิน
ปรับปรุง
จัดสรร
งบประมาณ กฎหมาย
งบประมาณ
เส้นทางน้้า
อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ
๑๐๐

๖. สังเคราะห์ ปรับปรุงองค์ความรู้ทางน้้าและระบบ
เส้นทางน้้าและก้าหนดองค์ความรูข้ ้อก้าหนดด้าน
เทคนิควิชาการที่เป็นมาตรฐาน

หลัก
ยผ. จท.
สทนช.
สนับสนุน
ชป. ทน. สถ.

พิจารณา เงิน
องค์ความรู้
จัดสรร
งบประมาณ ทางน้า้
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ
๑๐๐

๗. สังเคราะห์ปรับปรุงระบบสารสนเทศของทางน้้า
และระบบเส้นทางน้้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ

หลัก
ยผ. จท.

พิจารณา เงิน
จัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ
๑๐๐

๘. ก้าหนดแผนงาน (แผนเงินและแผนเวลา) การ
พัฒนาทางน้้าและระบบเส้นทางน้า้ เพื่อตอบสนอง

หลัก
ยผ. จท.

พิจารณา
จัดสรร

มาตรฐาน
ระบบ
สารสนเทศ
ทางน้้า

เงิน
แผนงาน
งบประมาณ และ

ร้อยละ
๑๐๐
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ระบบเส้นทางน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ การจัดการระบบเส้นทางน้้า
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาศ)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๑๒๓๔ ๑๒ ๓๔๑ ๒๓ ๔๑๒ ๓๔ ๑๒ ๓๔๑ ๒๓ ๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

สทนช.

งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

โครงการ

๙. ปรับขนาดขององค์ประกอบของระบบเส้นทางน้้า
ที่เป็นสิ่งก่อสร้างและไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก้าหนดและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้า้

หลัก
ยผ. จท.
สทนช.
สนับสนุน
ชป. ทน. สถ.

พิจารณา เงิน
มาตรฐาน
จัดสรร
งบประมาณ เส้นทางน้้า
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

๑๐. ติดตามผลการด้าเนินการและการประเมินผล

หลัก
ยผ. จท.
สทนช.
สนับสนุน
ชป. ทน. สถ.

พิจารณา เงิน
การประเมิน ร้อยละ ๗๐
จัดสรร
งบประมาณ ผลการ
ของแผนงาน
งบประมาณ
ด้าเนินงาน
อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ ๗๐
ของ
องค์ประกอบ
ระบบ
เส้นทางน้้า
ที่ก้าหนด

๑๖๒
ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด้าเนินการ (ระบบเส้นทางน้้า)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางน้้าและระบบเส้นทางน้้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทางกายภาพ
(๑.๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
(๑.๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
(๑.๓) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๔๗
(๑.๔) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘
(๑.๕) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(๑.๖) เทศบัญญัติและข้อบังคับท้องถิ่น
๒) กฎหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
(๒.๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
(๒.๒) พระราชบัญญัติการเดินเรือในประเทศไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๓) กฎหมายเพื่อการชลประทาน
(๓.๑) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
๔) กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ
(๔.๑) การขอใช้พื้นที่ป่าสงวน
(๔.๒) การขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ
(๔.๓) การใช้พื้นที่ดินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ร่างสาระส้าคัญของกฎหมายที่เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง คือ
(๑) การปรั บ ปรุงพระราชบั ญญัติผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ ครอบคลุ มในเรื่อง ระบบเส้ นทางน้้า
(ผังระบบระบายน้้า/ผังระบบป้องกันน้้าท่วม/ผังน้้า ) ที่จะจัดท้าขึ้นใหม่ โดยการอาศัยอ้านาจทางกฎหมายในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประกอบกับการชี้น้าด้วยการด้าเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางน้้า
และระบบเส้นทางน้้าของจังหวัดและของ ลุ่มน้้าเช่นเดียวกับด้านการคมนาคมขนส่ง (ระบบเส้นทางถนน)
(๒) การปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสนับสนุนการวางและจัดท้าผังเพื่อ
การระบายน้้าและการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดและของลุ่มน้้า
(๓) การปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้
ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมในด้านการระบายน้้า การป้องกันน้้าท่วม และการบรรเทาอุทกภัยที่สอดคล้องกับการผัง
เมือง (ผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมลุ่มน้้า ฯลฯ)
(๔) การปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนการวางผัง
และจัดท้าผังเพื่อการระบายน้้าและการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดและของลุ่มน้้า
(๕) การปรั บ ปรุ งเทศบั ญญัติและข้อบัญญั ติท้องถิ่น เพื่อให้ เกิดการสนับสนุน การใช้อ าคารเพื่ อ
การระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วม (ผังน้้า) ที่ใช้บังคับในผังเมืองรวม
(๖) การปรับ ปรุ งพระราชบั ญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อสนับสนุนให้ ใช้ระบบ
ระบายน้้าที่มีอยู่ในโครงการเกษตรชลประทานเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผังการระบายน้้าและการบรรเทาอุทกภัยของ
จังหวัดและของลุ่มน้้าเมื่อเกิดอุทกภัย
(๗) การปรับ ปรุงกฎหมายอื่น ๆ และมาตรการทางการบริหารเพื่อสนับสนุนให้การด้าเนินการ
จัดท้าระบบเส้นทางน้้าเพื่อการระบายน้้าและการบรรเทาอุทกภัยบรรลุผลและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

๑๖๓

ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ การดูแลรักษาเส้นทางน้้าในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม
จากเหตุการณ์น้าท่วมหลาย ๆ ครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบว่ามี ชุมชนและ
สถานที่ส้าคัญถูกน้้าท่วมและเกิดความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการอื่น ๆ พื้นที่
เกษตร เขตอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากระบบเส้นทางระบายน้้าโดยรอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวถูก
บุกรุกหรือขาดการดูแลรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ขีดความสามารถในการระบายน้้าต่้าลงและเพิ่มความเสี่ยงอุทกภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ส้าคัญ ที่ให้การรักษาผู้ป่วยในยามเกิดวิกฤตภัย และหากเกิดอุทกภัย
บริเวณโรงพยาบาลแล้วการอพยพผู้ป่วยจะท้าได้ล้าบากมาก อีกทั้งการหาสถานที่ใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยก็ท้าได้ยากกว่า
และเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนี้เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นจะมีผู้ ป่วยใหม่เกิดขึ้นตามมาด้วย ท้าให้ความเดือดร้อนยิ่ง
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสียหายจากอุทกภัยอาจจะเกิดขึ้น จึงจ้าเป็นต้องมีการดูแลรักษาระบบเส้นทาง
ระบายน้้าอย่างดีและต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด และต้องจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรง
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เส้นทางระบายน้้าโดยรอบโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม มีประสิทธิภาพการระบายน้้าดีขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
๑) ฐานข้อมูลต้าแหน่งโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศ
๒) จ้านวนโรงพยาบาลที่ได้รับการป้องกัน
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจากเงินงบประมาณ

๑๖๔
ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ระบบเส้นทางน้้า
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ : การดูแลรักษาเส้นทางน้้าในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม
กิจกรรม
๑. วิเคราะห์หา
โรงพยาบาลทีต่ ั้งอยู่ใน
พื้นที่วิกฤตน้้าท่วมทั่ว
ประเทศเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล
๒. ผลักดันให้เกิด
มาตรการในการดูแล
เส้นทางน้้าโดยรอบ
พื้นที่โรงพยาบาล

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
หลัก
สธ.
สนับสนุน
ชป. ปภ. ทน.
จท.

วงเงิน
(ล้านบาท) แหล่งเงิน
พิจารณา
เงินงบ
จัดสรร
ประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

ทราบต้าแหน่ง ฐานข้อมูล
และจ้านวน
โรงพยาบาลใน
โรงพยาบาลที่ พื้นที่วกิ ฤต
ตั้งอยู่ในพื้นที่
เสี่ยง

หลัก
สธ.
สนับสนุน
ชป. ปภ. ทน.
จท. กทม.

พิจารณา
เงินงบ
จัดสรร
ประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

มีการดูแล
รักษาเส้นทาง
น้้าโดยรอบ
พื้นที่
โรงพยาบาล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จ้านวน
โรงพยาบาลที่
ได้รับการ
ป้องกัน

๑๖๕

๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การขยายผลความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน้้าและดูแลรักษาอย่างมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน
ปัจจุบันการบริหารจัดการน้้ายังขาดความสมดุล ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างต้นทุนน้้าที่มีอยู่และปริมาณ
น้้าที่ถูกใช้ไป ยังคงเกิดสถานการณ์น้าท่วมในช่วงหน้าฝนและเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงหน้าแล้ง อีกทั้งปัญหา
ทั้งสองอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน การบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวจึงจ้าเป็นที่จะต้องจัดการควบคู่กันไป ในอดีต
มุ่งเน้นบริหารจัดการด้านต้นทุน ปัจจุบันเริ่มมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านความต้องการใช้น้ามากขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการ
ในสองด้านนี้ จ้าเป็นต้องเริ่มในระดับพื้นที่ย่อย ซึ่งปัจจุบันตัวอย่างความส้าเร็จ มีให้เห็นแล้วในหลายพื้นที่ แต่กลับพบ
ปัญหาด้านการขยายผลความส้าเร็จสู่พื้นที่อื่น ที่ยังคงขาดระบบหรือกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นกลไกในการขยายผล
ประกอบกับพื้นที่หรือชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม ชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ ขาดผู้น้าที่มีศักยภาพด้าน
การพัฒนา รวมทั้งคนในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้้า และไม่ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ของตน
ดังนั้น กลไกส้าคัญในการขยายผลความส้าเร็จและดูแลรักษาแหล่งน้้าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยื น คือ ชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อ
น้าไปสู่ แผนพัฒ นาและบริ ห ารจัดการทรั พยากร ดิน น้้า ป่า ร่ว มกันท้างานแบบเป็น หุ้ นส่ ว นและเป็นศูนย์กลาง
ขับเคลื่อนการพัฒนา ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน สามารถรับรู้สถานการณ์ เข้าใจ
พื้นที่ มีบทบาทและอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดูแล บ้ารุงรักษาแหล่งน้้า โครงสร้างน้้า รวมถึงการตั ดสินใจ
สอดคล้องกับภูมิสังคม โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนที่มีศักยภาพในการขยายผล เกิดเครือข่าย
บริหารจัดการน้้าระดับพื้นที่ระดับลุ่มน้้าย่อยและระดับลุ่มน้้า และรัฐท้าหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีกลไกเพื่อขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ
๒) มี ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การน้้ า ระดั บ ชุ ม ชน เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง ในส่ ว นของการพัฒ นาและ
การบริหารจัดการ และรัฐท้าหน้าที่ส่งเสริม
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนคณะกรรมการบริหารจัดการน้้าระดับชุมชน
๒) จ้านวนตัวอย่างความส้าเร็จจากกลไกการขยายผล
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจากเงินงบประมาณ

๑๖๖
ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ : การขยายผลความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน้้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ*

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. เร่งรัดการ
จัดตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารจัดการน้้า
ระดับชุมชน และ
ผลักดันให้มี
กฎหมายรองรับ
การด้าเนินงาน

หลัก
มท. สทนช.
ชุมชน
สนับสนุน
ทส. กษ. สสนก.

พิจารณา
เงิน
มีการจัดตั้ง
จัดสรร
งบประมาณ คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ
จัดการน้้าระดับชุมขน
อย่าง
เหมาะสม

จ้านวนคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้้าระดับ
ชุมชน

๒. ผลักดันให้เกิด
กลไกเพื่อขยาย
ผลความส้าเร็จที่
ชัดเจน

หน่วยงานหลัก
มท. สทนช.
ชุมชน
หน่วยงาน
สนับสนุน
ทส. กษ. สสนก.

พิจารณา
เงิน
มีกลไกการขยายผล
จัดสรร
งบประมาณ ความส้าเร็จ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

กลไกเพื่อขยายผล
แบบอย่างความส้าเร็จ

๑๖๗

ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้้าในอ่างน้้า
ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ผิวน้้าเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ส้าหรับ
ประเทศไทย แบ่งการพัฒนาพื้นที่ผิวน้้าเป็น ๒ ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ คือ มีการใช้ประโยชน์ในพื้น ที่ขนาดใหญ่ผ่าน
หน่วยงานที่มีศักยภาพและมีผ ลกระทบในวงกว้าง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ต เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒ นาการใช้
ประโยชน์ จ ากพื้ น ที่ ผิ ว น้้ า ในอ่ า งเก็ บ น้้ า ขนาดใหญ่ โดยได้ พั ฒ นา “การผลิ ต ไฟฟ้ า จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ล อยน้้ า
(Floating Solar)” ขึ้นที่อ่างเก็บน้้าหลายแห่ง เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่ขาม
จังหวัดล้าปาง เพื่อเป็นพลังงานทดแทน เนื่องจากที่เดิมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ต้องใช้พื้นที่เปิดโล่งจ้านวนมาก
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการท้าการเกษตร มีการตัดต้นไม้จ้านวนมาก และต้องเตรียม
ที่ดินส้าหรับการก่อสร้าง ด้วยผลกระทบดังกล่าวจึงเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้้าในอ่างเก็บน้้าซึ่งมีอยู่ทั่ว
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่สร้างผลกระทบกับพื้นที่เกษตร สามารถสงวนพื้นที่ดินไว้ส้าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆได้มากขึ้น รักษาสิ่งแวดล้อม และที่ส้าคัญช่วยลดการระเหยของน้้า ถ้ามีแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาบังแสงแดด
และบังลม จะท้าให้การระเหยของน้้าลดลง
ส้าหรับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้้าในอ่างน้้าขนาดเล็ก สสนก. ได้มีการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์สูบน้้าแบบ
ติดตั้งลอยน้้าเพื่ออุป โภคและการเกษตร พื้นที่บริเวณสระเก็บน้้าห้วยเกษียร ต้าบลดงขี้เหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๒.๒๖ kWh ต่อปี ลดค่าสูบน้้าได้ประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งในอนาคตมี
แผนจะขยายผลไปสู่ ชุมชนบ้านหินลาด - บ้านโสมง ต้าบลบ้านนา อ้าเภอสามเงา จังหวัด ตาก เนื่องจากพื้นที่ประสบ
ปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน และเดินทางเข้าพื้นที่ทางเรือ ชุมชนใช้ระบบท่อส่งน้้าจากภูเขา เพื่ออุปโภคและบริโภค
และในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี จะประสบปัญหาขาดแคลนน้้า และโครงสร้างถังกักเก็บน้้าในชุมชน
และโรงเรียนช้ารุด ไม่สามารถเก็บส้ารองน้้าได้ ดังนั้น เมื่อแล้วเสร็จคาดว่า ๖๒๓ ครัวเรือน จากทั้ง ๒ ชุมชน จะมี
ไฟฟ้าใช้ส้าหรับการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอในแต่ละปี
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างเต็มประสิทธิภาพในหลายมิติ และเกิดการขยายผล
ความส้าเร็จไปสู่วงกว้าง
๒) เพื่อช่วยลดน้้าระเหยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ส้าคัญใน
อนาคต
๓) เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและแนะน้าแนวทางปฏิบัติแก่พื้นที่ใกล้เคียง จนเกิด
เครือข่ายความร่วมมือ และขยายผลไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้นต่อไป
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
จ้านวนฟาร์มการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้้า (Floating Solar)
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม จาก เงินงบประมาณ
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ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ
ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ : เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้้าในอ่างน้้า
กิจกรรม
๑. ถอดบทเรียน
ความส้าเร็จ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก
กฟผ.
สนับสนุน
วท. ชป.

๒. พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ลอย
น้้า (Floating Solar)
ให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
๓. ส่งเสริมและ
สนับสุนนการใช้
ไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ลอยน้้า
(Floating Solar)

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม
พิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

เงิน
มีการสังเคราะห์
งบประมาณ รูปแบบการ
ด้าเนินงานในพื้นที
ที่ประสบ
ความส้าเร็จ
เงิน
มีเทคโนโลยี การ
งบประมาณ ผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์
ลอยน้้าที่
เหมาะสมมากขึ้น

ผลการ
สังเคราะห์การ
ถอดบทเรียน
ความส้าเร็จ

พิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

เงิน
มีการใข้เซลล์
งบประมาณ แสงอาทิตย์ลอย
น้้าในการผลิด
ไฟฟ้ามากขึ้น

จ้านวนฟาร์ม
การผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์
แสงอาทิตย์ลอย
น้้า (Floating
Solar)

เทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์
แสงอาทิตย์ลอย
น้้า
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ
ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ : เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้้าในอ่างน้้า
กิจกรรม
๔. ผลักดันให้เกิด
กลไกเพื่อขยายผล
ความส้าเร็จที่ชัดเจน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
พิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เงิน
มีกลไกลการขยาย กลไกการขยาย
งบประมาณ ผลความส้าเร็จ
ผลความส้าเร็จ
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๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการบริหารจัดการน้้า
ปัญหาต้นทุนน้้าที่ไม่แน่นอน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต้นทุนน้้าหรือฝนมีความแปรปรวนทั้งในเชิงปริมาณ พื้นที่ และเวลา ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอ
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาอย่างเพียงพอ เพื่อติดตามและวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างทันต่อสถานการณ์ทั้งในเชิงภาพรวมของประเทศและในระดับพื้นที่ย่อย เช่น การจัดการข้อมูล
ในเชิงพื้นที่ การจัดท้าศูนย์ปฏิบัติการ (operation center)
ปัญหาเรื่องความต้องการใช้น้าที่มีหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อน ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา ซึ่ง
แต่ละพื้นที่มีลักษณะผังเมืองที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการใช้น้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้น้าเปลี่ยนไป และการใช้บุคลากรทางด้านน้้าเพี ยงอย่างเดียวไม่สามารถวิเคราะห์
ปัญหาได้รอบด้าน จึงจ้าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาเพื่อร่วมด้าเนินการ เช่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อมูลด้านทรัพยากรน้้ามีความซับซ้อนค่อนข้างสูง
แต่ปั จ จุ บั น ยั งขาดการน้ าเทคโนโลยี เข้ามาใช้งานอย่างเหมาะสม ข้อมูล กระจัดกระจาย ซ้้าซ้อน ไม่เป็น
มาตรฐาน และถูกน้ามาใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการอย่างจริงจัง โดยอาจน้าเทคโนโลยี cloud เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูล และการน้าเทคโนโลยี Big Data เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ารวมถึงการคาดการณ์ใน
ระยะยาว
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) องค์กรจัดการน้้ามีบุคลากรที่มีองค์ความรู้หลากหลายร่วมบริหารจัดการน้้า
๒) มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้้า
๓) บุคลากรทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้ามีความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถด้าน
การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนศูนย์น้าระดับจังหวัด
๒) จ้านวนหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจากเงินงบประมาณ
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ขั้นตอนการด้าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕: ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้้า
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วงเงิน
(ล้านบาท) แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๑. เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้า้
ระดับจังหวัด

๒. จัดท้ามาตรฐานและผลักดัน
ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการน้้าให้ทันต่อ
สถานการณ์
๓. ผลักดันการใช้เทคโนโลยี
Big Data เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้
กับการบริหารจัดการน้้า

หลัก
มท. สทนช.
สสนก.
สนับสนุน
ทน. ชป.
หลัก
มท. วท.
สทนช.
สนับสนุน
ทน. ชป.

พิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม
พิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

เงิน
เกิดศูนย์
งบประมาณ ข้อมูลน้้า
ระดับ
จังหวัด

จ้านวนศูนย์
น้้าระดับ
จังหวัด

เงิน
เกิดการใช้
งบประมาณ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมใน
การบริหาร
จัดการน้้า

จ้านวน
หน่วยงานที่
มีการใช้
เทคโนโลยี
ตาม
มาตรฐาน
จ้านวน
หน่วยงานที่
มีการ
ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี
Big Data
ในการ
บริหาร
จัดการน้้า

หลัก
ดศ. วท.
สนับสนุน
สสนก. ชป.
ทน. สทนช.

พิจารณา
เงิน
จัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

มีการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
Big Data
ในการ
บริหาร
จัดการน้้า
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ข้อเสนอแนะในการฟื้นฟูระบบลุ่มน้้าล้าเชิงไกร
พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร
๑) ผันน้้าจากล้าคันฉู บริเวณ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีน้าหลากจากล้าน้้าสาขาจ้านวนมาก และน้้าล้นอ่างเก็บ
น้้าล้าคันฉู ทุกปี ผ่านถนนสาย ๒๒๑๗ ลงสู่ล้าสามบาท บริเวณ ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ระยะทาง ๑๒.๕ กม. โดยมีความต่างระดับในการผันน้้าผ่านจุดสูงสุดเพียง ๘ เมตร
๒) ฟื้นฟูล้าสามบาท ให้กลับมารองรับน้้าระบายลงสู่ อ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร
๓) ปรับคันดินริมคลองทั้งหมด ให้มีจุดรับน้้าลงสู่คลอง และเปิดคันดินที่ปิดการไหลของน้้า
๔) ฟื้นฟูหนองน้้าและสระน้้าตามแนวล้าสามบาทและลุ่มน้้าสาขาทั้งหมด ให้สามารถรองรับน้้าและเก็บกักน้้า
๕) ปรับปรุงระบบการผันน้้าเข้าสู่สระน้้าวัดบ้านไร่ โดยเปลี่ยนให้สระน้้าวัดบ้านไร่ เชื่อมระบบและรับน้้าที่ผันมาจาก
คลองสามบาท และเชื่อมต่อน้้าไปสู่บึงถนนหักใหญ่ ช่วยสามารถฟื้นระบบของการไหลตามความลาดชัน
ธรรมชาติ และช่วยเจือจางความเค็มของบึงถนนหักใหญ่
พื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร
๑) ฟื้นฟูหนองน้้าและสระน้้าตามแนวล้าเชียงไกรและลุ่มน้้าสาขาทั้งหมด ให้สามารถรองรับน้้าและเก็บกักน้้า
๒) ปรับปรุงท่อลอดจุบรรจบล้าเชียงไกรกับแม่น้ามูล ให้เป็นประตูระบายน้้า
๓) เสนอให้กระทรวงคมนาคม พัฒนาคลองริมทางรถไฟ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม ทั้งในระหว่างการก่อสร้างรถไฟ
รางคู่ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประเด็นปฏิรูปอื่นๆ เพิ่มเติมที่ใช้ด้าเนินการในพื้นที่
๑) การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า
 สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมจัดท้าแผนโครงการ ให้ออกมาในเชิงรายละเอียดที่สามารถ
ด้าเนินการในพื้นที่ เช่น แนวเส้นทางท่อผันน้้า ต้าแหน่งผันน้้าที่เหมาะสม และให้เกิดความสมดุลกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การฟื้นฟูความชุ่มชื้นของป่าด้วยฝายชะลอน้้าและจากอ่างเก็บ
น้้าขนาดเล็ก
 ก้าหนดผู้รับผิดชอบและท้างานร่วมกันให้เกิดการบริหารแนวราบ เช่น การศึกษาและจัดท้าระบบผันน้้า
และการฟื้นฟูแหล่งน้้า การจัดท้า EIA และ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ร่วมคิด
และร่วมท้า โดยระบุโครงการวางแผนงานในรัฐเป็นคนด้าเนินงาน แผนงานใดชุมชนในพื้นที่สามารถ
ด้าเนินการได้เอง
 การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเดิมคืออ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกรและแหล่งน้้าธรรมชาติในพื้นที่ เช่น สระ
น้้าวัดบ้านไร่ บึงถนนหักใหญ่ ร่วมกับโครงสร้างใหม่จากระบบผันน้้า โดยให้ระบบผันน้้ากระจายน้้าและ
บริหารร่วมกับโครงสร้างแหล่งน้้าเดิม เชื่อมโยงกับเป็นระบบและยืดหยุ่น
๒) การบริหารเชิงพื้นที่
 การบริหารจัดการร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งการด้าเนินโครงการและการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ร่วมกับชุมชน
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 การจัดรูปที่ดิน การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การระบบเชื่อมโยงเส้นทางน้้ากับแหล่งน้้า
ธรรมชาติ และให้มีการใช้น้าซ้้าส่งต่อน้้าอย่างเป็นระบบต่อเนื่องกันลงมา
 จัดท้าสมดุลการใช้น้าทั้งผิวดินและใต้ดิน และจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ตามฤดูกาล
๓) ระบบเส้นทางน้้า
 จัดท้าระบบเส้นทางน้้า ผังน้้า และประกาศขอบเขตพื้นที่เส้นทางน้้า เพื่อรักษาเส้นทางน้้าในพื้นที่เอาไว้
ให้ยังคงสามารถระบายน้้าเอาไว้ได้เหมือนเดิม เช่น คลองล้าตะคองเก่า รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่างๆ
ในพื้นที่ ต้องรักษาเส้นทางน้้าและแหล่งน้้าเดิมเอาไว้ เช่น การก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ต้องรักษาคลอง
ข้างทางรถไฟเอาไว้เหมือนเดิม
 จัดระบบการจราจรน้้า แผนการระบายน้้าเข้าออกในพื้นที่
๔) ขยายแบบอย่างความส้าเร็จ
 น้าความส้าเร็จของตัวอย่างการจัดการน้้าชุมชนและการบริหารเชิงพื้นที่มาประยุกต์ใช้ เช่น ความส้าเร็จ
ของชุมชนภูถ้า-ภูกระแต สายนาวัง และการจัดการน้้าร่วมกับอ่างเก็บน้้า ทั้งพื้นที่เหนืออ่างและท้ายอ่าง
๕) ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการบริหารจัดการน้้า
 เพิ่มขีดความสามารถด้วยการให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐเช่นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชน
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส้ารวจเส้นทางน้้า แหล่งน้้า และจัดท้าแผนที่น้า ของชุมชน และลุ่มน้้า
 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าระดับท้องถิ่น ให้เกิดเป็นศูนย์บริการจัดการน้้าที่ใช้ข้อมูลที่มาจาก
ส่วนกลาง (Macro Scale) และข้อมูลที่ชุมชนส้ารวจและจัดท้าขึ้นในพื้นที่ (Micro Scale) รวมทั้งจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการน้้าของชุมชน ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด

๑๗๔

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๗๕

๑. ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ เรือ่ ง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๑.๑ บทนา
๑.๑.๑ บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
มุ่ ง เน้ น การด าเนิ น การตามเจตนารมณ์ ข องบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใน ๓ มาตรา ดังนี้
๑) มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
ฯลฯ
(๒) จั ด การ บ ารุ งรั ก ษา และใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ
๒) มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฯลฯ
(๘) ร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
ฯลฯ
๓) มาตรา ๕๗ รัฐต้อง
ฯลฯ
(๒) อนุ รักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วยตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
๔) มาตรา ๗๒ รัฐพึงดาเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้า และพลังงาน ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(๔) จัดให้มีทรัพยากรน้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้ง
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มี
การผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
๕) มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติ มีค วามสงบเรีย บร้ อย มีค วามสามั ค คี ปรองดอง มี การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า

๑๗๖
(๓) ประชาชนมี ค วามสุ ข มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖) มาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ช. ด้านอื่นๆ
(๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคานึงถึง
ความต้องการใช้น้าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน
ฯลฯ
(๓) จัดให้มีระบบจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้
๑.๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) กฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
๑.๑) อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติว่ าด้ว ยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) หรื อ
UNCLOS ๑๙๘๒
๑.๒) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการ การปฏิบัติการ และความร่วมมือในการ
ป้องกันและขจัดมลพิษน้ามัน ค.ศ.๑๙๙๐ (International Convention on Oil Pollution Preparedness,
Response and Co-operation ๑๙๙๐ : OPRC ๑๙๙๐)
๑.๓) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.๑๙๗๓ (For the
Prevention of Pollution from Ships ๑๙๗๓ as modified by the Protocol of ๑๙๗๘ : MARPOL ๗๓/
๗๘)
๑.๔) แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและขจัดน้ามันแห่งอาเซียน (ASEAN Oil Spill Response
Action Plan : ASEAN – OSRAP)
๑.๕) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity,
๑๙๙๒)
๑.๖) แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ (International Plan of Action : IPOA) ที่เกี่ยวกับ
การประมง โดย องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แก่ IPOA for Reduction Incidental Catch of
Sea Birds in Longline Fisheries (IPOA-Sea birds), IPOA for Conservation and Management of
Sharks (IPOA-sharks), IPOA of Management for Fishing Capacity (IPOA-Capacity) และ IPOA to
prevent , Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) รวมทั้ง
Code of Conduct for Responsible Fisheries
๒) กฎหมายของประเทศไทย ประกอบด้วย
๒.๑) กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๑๗๗
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒) กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินชายทะเล
- พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๓) กฎหมายเกี่ยวกับป่าชายเลน
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น
- พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจาก
น้ามัน พ.ศ. ๒๕๔๗
๓) ร่างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- ร่าง พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
- ร่าง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่าง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑.๑.๓ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
๑) วาระการปฏิรูปของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประกอบด้วย
๑.๑) วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง คือ การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑.๒) วาระปฏิรูปที่ ๒๖ : การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน
๒) แผนการปฏิรูปของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ประกอบด้วย
๒.๑) แผนการปฏิรู ป ๙ เรื่อง การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้า
๒.๒) แผนการปฏิรูป ๑๑ เรื่อง การพัฒนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลไก
การบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓) แผนการปฏิ รู ป ๑๒ เรื่ อ ง การน าเสนอพื้ น ที่ แ หล่ ง อนุ รั ก ษ์ ท ะเลอั น ดามั น เป็ น
มรดกโลก
๒.๔) แผนการปฏิรูป ๑๕ เรื่อง การปฏิรูประบบบริหารจัดการขยะของประเทศ
๓) รายงานการศึกษาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
๓.๑) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๓.๒) สรุ ป การสั ม มนาเรื่ อ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคทางกฎหมายในการด าเนิ น นโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๓) รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๗๘
๔) ข้อเสนอจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคประชาชน ดังนี้
- การจัดทาวาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- การทาแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- การทารายงานการศึกษาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
- การจัดทาแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
- การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- การดาเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
(ศปมผ.)

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นับเป็นรัฐชายฝั่งทะเล (Coastal State) ที่ตั้งอยู่ใน
คาบสมุทรอินโดจีน โดยมีชายฝั่งทะเลแยกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านตะวันออก ได้แก่ อ่าวไทย ส่ว นด้านตะวันตกที่
ประกอบด้ ว ย ทะเลอั นดามั น และช่ องแคบมะละกา จึ งท าให้ ประเทศไทยมี เส้ นทางอ อ กสู ่ ม ห า สมุ ท ร ๒
มหาสมุ ท ร คื อ มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ในส่วนพื้นที่ทางทะเลนั้นฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีพื้นที่
ประมาณ ๒๐๓,๖๑๙.๓๗๕ ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ ๒,๐๕๕.๑๘ กิ โ ลเมตร ส่ ว นด้ า นทะเลฝั่งตะวันตก
หรือที่คุ้นเคยเรียกกันว่า ฝั่งอันดามันมีพื้นที่ประมาณ ๑๑๒,๔๙๘.๘๖ ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ ๑,๐๙๓.๑๔
กิโลเมตร รวมประเทศไทยมี พื้นที่ทางทะเลประมาณ ๓๑๖,๑๑๘ ตารางกิโ ลเมตร มีชายฝั่ งยาวรวมทั้งสิ้ น
๓,๑๔๘.๓๒ กิโลเมตร ความสาคัญของทะเลไทยนับเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญ โดยประเทศไทยสามารถทาการ
ประมงได้เป็นมูลค่ามหาศาลจนเป็นผลให้สัตว์น้ากลายเป็นสินค้าออกที่สาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ จากกอง
เรื อประมงไทยมีจ านวนเรื อนั บ เป็ น ล าดับต้ นๆ ของโลก ทะเลไทยยังมีทรัพ ยากรอื่นๆ อีก เช่น น้ามัน ก๊า ซ
ธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรอการขุดค้นหาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งทะเลและบริเวณ
ชายฝั่ งของไทยนั บ เป็ น แหล่ งของความหลากหลายทางชีว ภาพ สิ่ งแวดล้ อ มทางธรรมชาติที่ส าคัญที่ช่ว ยลด
ผลกระทบจากมลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแผ่ น ดิ น จากสภาวะโลกร้อน เนื่องมาจากคุณสมบั ติของน้าทะเลมี
ความเฉื่ อ ยต่ อ ความร้ อ น และมี ขี ด ความสามารถ ในการดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศ ดังนั้น ระดับน้า
แนวปะการัง รวมทั้งจานวนสัตว์น้า เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางกายภาพของโลกนี้ทั้งหมด
๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๑) วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งสหประชาชาติเป็นทิศทางหลั กในการพัฒนาของโลก
หลัง ค.ศ.๒๐๑๕ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยในส่วน
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น อ ย่ า ง น้ อ ย
๒ เป้าหมาย คือ
๑.๑) เป้าหมายที่ ๑๓ ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑.๒) เป้าหมายที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล : อนุรักษ์และ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากมหาสมุ ท รและทรั พ ยากรทางทะเลเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จ านวน ๒ เป้ า ประสงค์
ประกอบด้วย

๑๗๙
เป้าประสงค์ ๑๔.๑ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะทะเลและมลพิษของสารอาหาร (Nutrient Pollution)
เป้าประสงค์ ๑๔.๒ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสาคัญ รวมถึงเสริมสร้างภูมิต้านทานและปฏิบัติการ
ฟื้นฟูเพื่อความอุดมสมบูรณ์และการมีผลิตภาพของมหาสมุทร
๒) ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้น ส่งผลให้
ประเทศภาคี รวมถึงประเทศไทยต้องดาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังตาม ความตกลงปารีส
(Paris Agreement) ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (UNFCCC) เพื่ อ ก าหนดมาตรการลดการปล่ อ ย
คาร์บ อนไดออกไซด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในส่ว นของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งเน้นการจากัด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ให้อยู่ในระดับเดียวกับที่ต้นไม้ ดิน และมหาสมุทรสามารถ
ดูดซับได้
๓) การผลิ ต และบริ โ ภคให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมาย ๑๒ ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
๔) บทบั ญ ญั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (United
National Convention on the Law of the Sea : UNCLOS ๑๙๘๒) ที่มุ่งเน้นในเรื่องการกาหนดเขตพื้นที่
ทางทะเล และการดาเนินการในพื้นที่ดังกล่าว โดยในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ร่ ง แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ทุ ก ร ะ ดั บ ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ บ ท บั ญ ญั ติ ต า ม
UNCLOS ๑๙๘๒
๕) การกาหนดมาตรฐานของต่างประเทศ ทั้งในเรื่องของมาตรฐานสินค้าประมง รวมทั้ง การทา
ประมงแบบ Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing ขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่สหภาพยุโรป (European Union : EU) ได้นามาบังคับใช้กับสินค้าที่เข้าในสหภาพ
ยุโรป ทั้งนี้ ในส่วนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะมุ่งเน้นในเรื่องแนวทางการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ทะเล
อันเกิดจากการทาประมงมากเกินขนาด (overfishing) ซึ่งอาจส่งผลต่อการทาลายล้างทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลมากเกินไป
๖) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : Cites)
๗) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships : MARPOL ๗๓/๗๘)
๘) ข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๑) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย กาลังประสบปัญหาถูกทาลายและเกิดความเสื่อมโทรม
อย่างรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุสาคัญ ดังนี้
๑.๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองริมฝั่งทะเล
ที่ขาดความตระหนักถึงความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยโดยขาดความระมัดระวัง เป็นต้น
๑.๒) ปัญหาสภาพแวดล้อมทางทะเลเป็นพิษและเกิดมลภาวะ ประกอบด้วย
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๑.๒.๑) ปัญหาทิ้งขยะและปล่อยสารพิษทะเล โดย Ocean Forum ระบุว่า ไทยทิ้งขยะ
พลาสติกลงทะเลเป็นอันดับ ๖ ของโลก ซึ่งขยะทะเลสร้างผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ระบบนิเวศทางทะเล
การประมง การท่องเที่ยว และไมโครพลาสติกอาจส่งผลต่อคุณภาพสัตว์น้าและสุขภาพมนุษย์
๑.๒.๒) การลดลงและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าชายเลน
๑.๒.๓) ความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล
๑.๒.๔) ความเสียหายของแนวปะการัง ซึ่งในขณะนี้ปะการังที่มีความสมบูรณ์ดีมากและ
สมบู ร ณ์ ดี มี เ พี ย งประมาณร้ อ ยละ ๕.๗ ในส่ ว นที่ มี ค วามเสี ย หายและเสี ย หายมาก มี ป ระมาณ
ร้อยละ ๖๖ และที่เหลือที่มีความสมบูรณ์ปานกลาง
๑.๒.๕) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งปัจจุบันชายฝั่งถูกกัดเซาะประมาณ ๘๓๐ กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของชายฝั่งทะเลทั้งหมด
๑.๒.๖) ปั ญ หาการสู ญเสี ยของสั ตว์ ทะเลที่ ห ายาก ซึ่ง ในปั จจุ บั น มีพ ะยูน ๒๕๐ ตั ว
แต่มีอัตราการตายเฉลี่ย ปีละ ๑๒ ตัว มีวาฬและโลมา ๑,๗๐๐ ตัว แต่มีอัตราการตายเฉลี่ย ปีละ ๗๐ ตัว และมี
เต่าทะเลมากกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่มีอัตราการตายเฉลี่ย ปีละ ๑๐๐ ตัว
๑.๒.๗) ปัญหาอื่นๆ
๒) ความถดถอยด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓) ความล้าสมัยของกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นกลไกในการบริหารจัดการ และควบคุมการ
ดาเนินกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๔) การสร้างและจัดการองค์ความรู้ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังอยู่ในวงจากัด
ไม่ต่ อเนื่ องและไม่เป็ นเอกภาพ การบริห ารจัดการทรัพยากรทางทะเลจึง ขาดฐานความรู้ที่ถูกต้องมารองรับ
องค์ความรู้จากภาครัฐมีการเผยแพร่ไปยังภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก และขาดการ
สร้างความตระหนักของภาคประชาสังคมในเรื่องการให้ความสาคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รวมถึง สิ่งแวดล้อมในบริบทที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕) การเกิดความไม่ส มดุล และความขัดแย้งในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรขาดการบูรณาการ และขาดประสิทธิภาพ
รวมทั้ง ขาดหน่วยงานการบู รณาการในการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถทาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเข้มงวด
โดยที่ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วได้สร้างความสูญเสียให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีมูลค่า
มหาศาล ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องเข้ามาเยียวยาและแก้ไขปัญหา รวมถึง การขาด
โอกาสจากรายได้ทางการท่องเที่ยวของประเทศอีกเป็นจานวนมาก
๑.๒.๓ หลักเกณฑ์พื้นที่แบบอย่างความสาเร็จ
๑) เป็ น โครงการที่ ดาเนิ น การโดยเจ้ าหน้า ที่ รัฐ และ/หรื อภาคเอกชน ภาคประชาชนที่ มีก าร
บูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
๒) เป็ น โครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ระสบความส าเร็ จ
เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของบุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) เป็นโครงการที่มีการบูรณาการและบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน ตรงตามเป้าประสงค์ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๔) เป็นพื้นที่ที่มีการน้อมนาศาสตร์พระราชาและแนวทางตามโครงการพระราชดาริมาประยุกต์ใช้
และขยายผลต่อ
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาและตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทาให้พบความสาคัญของปัญหา
ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน แหล่งท่องเที่ยว และ
เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญของชาติ ที่ได้สร้างมูลค่าไม่ต่ากว่าปีละ ๒๔ ล้านล้านบาท กาลังประสบปัญหา
ในเรื่องต่างๆมากมาย ซึ่งหากไม่เร่งดาเนินการปฏิรูปย่อมนาไปสู่ความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
ประเทศอย่างรุนแรง
๑.๒.๔ พื้นที่แบบอย่างความสาเร็จ
๑) พื้นที่อ่าวไทยตอนใน ในการบริหารทรัพยากรจากการแบ่งเขตทางทะเลในอ่าวไทยตอนใน ซึ่ง
ได้รับการแบ่งตาม พระราชบัญญัติกาหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.๒๕๐๒ ทาให้สามารถกาหนดเขต
จังหวัดทางทะเลในอ่าวไทยตอนใน ซึ่งเป็นอ่าวประวัติศาสตร์และน่านน้าภายในของประเทศไทยให้เป็นที่ชัดแจ้ง
สามารถกาหนดแนวเขตระหว่างจังหวัดที่มีอยู่ รวม ๗ จังหวัดได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดชลบุรี จึงทาให้ส่งผลต่อประโยชน์ในการปกครอง ความชัดเจนของการวางแผนและการดาเนินการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และความสะดวกในการดาเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจน มีความสาคัญต่อ
การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพราะถือเป็นอาณาเขตที่ศาล
ไทยมีอานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณอ่าวไทย ตามที่กาหนดเขตไว้ในกฎหมายให้ถือ
เป็ นราชอาณาจั กรไทยด้ว ย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่ งเสริมให้ ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่รับทราบว่ามีพื้นที่
สาธารณะในทะเลที่มีทรัพยากรต้องปกป้อง ดูแล และอนุรักษ์ไว้ ซึ่งผู้อยู่ในพื้นที่จาเป็นต้องร่วมกันบริหารจัดการ
รวมทั้งการจัดสรรการใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลเป็นธรรม ดั งนั้น ในพื้นที่ทะเล ๗ จังหวัดในอ่าวไทยตอนใน
จึงง่ายและเอื้ออานวยต่อการจัดระเบียบและบริหารจัดการของหน่วยราชการและชุมชนท้องถิ่น
๒) พื้นที่อ่าวพังงา (อ่าวพังงาโมเดล) โดยมีการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่บริการจัดการ
ทรัพยากรในทะเลบริเวณอ่าวพังงาที่เป็นอ่าวใหญ่ที่สุดของอันดามัน มีพื้นที่มากกว่า ๑ ล้านไร่ ประกอบด้วย
ชายฝั่งและหมู่เกาะในจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต มีป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดในประเทศ แนวปะการังน้าตื้นใน
เขตก้นอ่าว ไปจนถึงแนวปะการังน้าลึกตรงปากอ่าว (เกาะพีพี) นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่และ
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายาก เช่น พะยูน เป็นต้น ทั้งนี้ มีประชาชนรอบอ่าวพังงามีไม่ต่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน
มีการใช้ประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว การประมง การพัฒนาชายฝั่ง ฯลฯ ในหลายระดับ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไม่ต่ากว่า ๑๐ ล้านคนในแต่ละปี และมีคนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงหลายแสนคน สร้างรายได้ให้
ประเทศปีละไม่ต่ากว่า ๔.๕ แสนล้านบาท
ในการปฏิรูปของรัฐบาลช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ได้จัดทาพื้นโมเดล ๓ แห่ง ประกอบด้วย พีพีโมเดล
เกาะไข่โมเดล และอุทยานอ่าวพังงาโมเดล และมีการดาเนินงานแบบประชารัฐ เช่น การสร้างความโปร่งใสในการ
เก็บค่าธรรมเนียมอุทยาน (เพิ่มขึ้นกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท/ปี) ระบบอนุรักษ์ปะการัง (ปะการังฟื้นที่เกาะยูงและ
เกาะต่างๆ) ประชารัฐขจัดขยะทะเล ฯลฯ ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั้งหมดให้ความร่วมมือ และมีความคาดหวัง
ต่อระบบที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
เมื่อเป็นเช่นนี้ อ่าวพังงาจึงกลายเป็นพื้นที่ซึ่งมีการกล่าวถึงเป็นประจาในสื่อต่างๆ โดยยกให้
เป็นพื้นที่ประสบความสาเร็จของการปฏิรูปทะเลไทย โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ปะการัง การท่องเที่ยว และ
ขยะทะเล

๑๘๒

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
๑.๓.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
โดยสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง โดยมุ่งสู่การดาเนินงานในแนวทาง การพัฒนาระบบการ
เตรี ย มพร้ อมแห่ ง ชาติและระบบบริ ห ารจั ดการภัย พิบัติ รั กษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งสู่การเสริมสร้างฐานการ
ผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งสู่การดาเนินงานใน ๓ แนวทาง คือ
๕.๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๒) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๓) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งสู่
การดาเนินงานในแนวทาง การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
๑.๓.๒ ความสอดคล้องของการปฏิ รู ปด้ า นทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งกั บแผนแม่บ ทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทในระดับชาติ รวม ๒ แผน ดังนี้
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวม ๒
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งสู่การดาเนินงานใน ๔ แนวทาง คือ
(๑) พั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ปรุ ง แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ แบบบู ร ณาการ
(One Map)
(๒) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน
(๓) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเมื อ งเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
๑.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การดาเนินงานใน
แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่
ขยายตัวอย่างมีสมดุล
๒) แผนความมั่ น คงแห่ง ชาติ ท างทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) โดยมุ่ ง สู่ ก ารด าเนิ น งาน
ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผน

๑๘๓

๑.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
๑.๔.๑ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการ
พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๔.๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ
๑.๔.๓ เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๑.๔.๔ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสาคัญ

๑.๕ ตัวชี้วัดในภาพรวม
๑.๕.๑ ต้นฉบับแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ One Marine Chart ที่สามารถ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์และพื้นที่คุ้มครองทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑.๕.๒ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... รวมอนุบัญญัติ และกฎหมาย
ทางทะเลที่ทันสมัยสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
๑.๕.๓ ร้ อยละของความส าเร็ จ ในการบริห ารจัด การปัญหาทางทะเลและชายฝั่ ง อาทิ ขยะ มลพิ ษ
การประมงทะเล ทรัพยากรแร่ธาตุและแหล่งพลังงาน ปะการัง การกัดเซาะชายฝั่ง และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรอบการปฏิรูปและกรอบระยะเวลาการดาเนินการในภาพรวม
๑) การปฏิรูประบบฐานข้อมูล โดยมีประเด็นการปฏิรูปในระยะเวลาต่างๆ คือ
๑.๑) ระยะเร่งด่วน (๑ ปี) ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป คือ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งรายจังหวัด
๑.๒) ระยะยาว (ไม่เกิน ๕ ปี) ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป รวม ๒ ประเด็น ดังนี้
(๑) การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผน
เชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
(๒) การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
๒) การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและกฎหมาย โดยมีประเด็นการปฏิรูปในระยะเวลาต่างๆ คือ
๒.๑) ระยะเร่งด่วน (๑ ปี) ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป รวม ๒ ประเด็น ดังนี้
(๑) การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(๒) การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
๒.๒) ระยะยาว (ไม่เกิน ๕ ปี) ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป คือ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
๓) การป้องกันดูแลและรักษาเชิงพื้นที่ โดยมีประเด็นการปฏิรูปในระยะเวลาต่างๆ คือ
๓.๑) ระยะเร่งด่วน (๑ ปี) ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป คือ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

๑๘๔
๓.๒) ระยะกลาง (ไม่เกิน ๓ ปี) ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
(๑) การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
(๒) การบริหารจัดการการประมงทะเล
(๓) การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ธาตุและแหล่งพลังงานในทะเล
๓.๓) ระยะยาว (ไม่เกิน ๕ ปี) ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
(๑) การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
(๒) การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๒.๑ เรื่ อ งและประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ ๑ : การบริ ห ารจั ด การเขตทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
รายจังหวัด
ประเทศไทยมีเขตจังหวัดทางทะเล รวม ๒๓ จังหวัด ซึ่งมีเพียง ๗ จังหวัดในอ่าวไทยตอนใน คือ จังหวัด
เพชรบุรี จั งหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ที่มีการกาหนดเขตจังหวัดในการบริหารทรัพยากรจากการแบ่งเขตทางทะเล
ได้อย่างชัดเจนและสามารถใช้ประโยชน์ในการกาหนดเขตการปกครอง การวางแผนและการดาเนินการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอานาจศาล และความสะดวกในการดาเนิน
ชีวิตของประชาชน จึงควรมีการกาหนดเขตจังหวัดทางทะเลที่เหลือให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างชัดเจน โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) การกาหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒) การจัดทา One Marine Chart
๓) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ต้นฉบับแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ One Marine Chart
๒) ต้นฉบับแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาพรวมของพื้นที่ทางทะเล
๓) ร้อยละของจานวนเส้นเขตจังหวัดทางทะเลที่ได้ข้อยุติ
๔) จานวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงหรือบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการกาหนด
เขตจังหวัดในทะเล
๕) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๖) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
โดย สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน
๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงมหาดไทย

๑๘๕
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมแผนที่ทหาร กระทรวงการต่างประเทศ กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ (กรมอุทกศาสตร์) ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทางทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับ
พื้นที่
๔) จัดทาร่างแผนที่การแบ่งเขตแดนทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด ตามหลักการทางวิชาการ
๕) สร้ างการรั บรู้และการมีส่ว นร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๖.๑) กาหนดเส้นเขตจังหวัดทางทะเลและรายการค่าพิกัดรายจังหวัด
๖.๒) กาหนดแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาพรวมของพื้นที่
ทางทะเล
๖.๓) จัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ One Marine
Chart
๖.๔) กากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๑๘๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดน
ทางทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับ
ภาพรวมและระดับพื้นที่

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) การกาหนด
เขตทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง
๒) การจัดทา
One Marine
Chart
๓)การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
มท.
สนับสนุน
สมช. ทช. ผท. กต. กป.
จท. ทร.(อศ.)ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๑๘๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๔) จัดทาร่างแผนที่การแบ่งเขตแดน
ทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด ตามหลักการ
ทางวิชาการ
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
๖)ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
จัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง :๖.๑) กาหนดเส้นเขตจังหวัดทาง
ทะเลและรายการค่าพิกัดรายจังหวัด
๖.๒) จัดทาแผนทีเ่ ขตทางทะเลราย
จังหวัด รายกลุม่ จังหวัด และภาพรวม
ของพื้นที่ทางทะเล
๖.๓) จัดทาแผนที่การจาแนกเขต
ทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ One
Marine Chart

๑) จานวนเครือข่าย
ของการมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรม
ร่วมของภาคประชา
สังคม
๑) ต้นฉบับแผนที่การ
จาแนกเขตทางทะเล
และชายฝั่งในลักษณะ
One Marine Chart
๒) ต้นฉบับแผนที่เขต
ทางทะเลรายจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาพรวม
ของพื้นที่ทางทะเล
๓) ร้อยละของจานวน
เส้นเขตจังหวัดทาง
ทะเลที่ได้ข้อยุติ

๑๘๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๖.๔) กากับการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๔) จานวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงหรือ
บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับ
การกาหนดเขตจังหวัด
ในทะเล

๑๘๙
๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้น สาคัญมากที่การมีหน่วยงานวางแผน บริหารจัดการ กากับ
และเฝ้าระวังปกป้องรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมามีแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานดาเนินการตามหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบ อาทิ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง กองบังคับการตารวจน้า โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนดอานาจ
และหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน จึงส่งผลให้การดาเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล
ขาดความเป็นเอกภาพและไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อให้เกิดหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย หน่วยปฏิบัติ และหน่วยงานจัดการความรู้ที่มี การบูรณาการการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน ลดความ
ซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางราชการทั้งองค์วัตถุและองค์บุคคลที่คุ้มค่าบนพื้นฐานของ
ฐานความรู้และวิทยาการที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ
ดังนี้
๒.๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) การจัดทา ร่าง พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๖ เดือน
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๒) อนุบัญญัติรองรับ พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... และ
องค์กรที่สมดุลในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๓) จ านวนองค์ ก รที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเลแบบบู ร ณาการและ
มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้าซ้อน
๔) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๕) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
โดย สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน
๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล กองทัพเรือ กองบังคับการตารวจน้า กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง
กรมเจ้าท่า กระทรวงยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ

๑๙๐
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งร่าง พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ....
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๔) จัดทาข้อเสนอแนะประกอบ ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. ....
๕) สร้ างการรั บรู้และการมีส่ว นร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล
๖.๑) จั ด ประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่อ เร่ ง ผลั กดั น ร่ า ง พระราชบั ญ ญั ติ การรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๖.๒) กากับการจัดทาอนุบัญญัติรองรับ ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) จัดตั้งหน่วยงานที่บูรณาการให้มีอานาจใช้กฎหมาย และไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๑๙๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
และการบริหารจัดการผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล รวมทั้งร่าง
พระราชบัญญัติ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.
....

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) การจัดทา
ร่าง
พระราชบัญญัติ
การรักษา
ผลประโยชน์
ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ....
๒) การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
สมช.
สนันสนุน
ศรชล.ทร. บก.รน. ศก.
ทช. กป. จท. ยธ. สคก.
ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๑๙๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๓) ศึกษาแนวทางการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๔) จัดทาข้อเสนอแนะประกอบ
ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.
....
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่

๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับ
สมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๖.๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเร่งผลักดัน ร่าง พระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ....
๖.๒) กากับการจัดทาอนุบญ
ั ญัติ
รองรับ ร่าง พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑) จานวนเครือข่าย
ของการมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรม
ร่วมของภาคประชา
สังคม
๑) พระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
พ.ศ. ....
๒) อนุบัญญัตริ องรับ
พระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล พ.ศ. ....
และองค์กรที่สมดุล
ในการรักษา

๑๙๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

พ.ศ. ....

๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) จัดตั้งหน่วยงานที่บูรณาการให้มี
อานาจใช้กฎหมาย และไม่ซ้าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น
๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล
๓) จานวนองค์กร
ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลแบบ
บูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ
ไม่ซ้าซ้อน

๑๙๔
๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๒.๓

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

ปัญหาขยะในทะเลและชายฝั่งได้สร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยเป็นวงกว้าง กล่าวคือสร้างผลกระทบต่อ
สัตว์ทะเลหายาก ระบบนิเวศทางทะเล การประมง การท่องเที่ยว และคุณภาพของน้า โดยเฉพาะขยะประเภท
ไมโครพลาสติกที่เพิ่มปริมาณเป็นจานวนมากอาจส่งผลต่อคุณภาพสัตว์น้าและสุขภาพมนุษย์ ซึ่งปัญหาขยะนี้ได้มี
การบรรจุไว้เป็นเรื่องเร่งด่วนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่นๆ
ที่บัญญัติให้ภาครัฐจะต้องเร่งดาเนินการโดยมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน กอปรกับ มีการจัดการเวทีประชุมขยะ
ทะเลระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนหลายครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนและประสานงานตามแผน
ประชารัฐขจัดขยะทะเล จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเลและชายฝั่ง
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) กาหนดแนวทางการจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
๒) แผน”ประชารัฐขจัดขยะทะเล”
๓) มีกองทุนเพื่อการดาเนินการจัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการขยะทะเล” และ “ศูนย์พิทักษ์สัตว์
ทะเลหายาก” ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
๔) มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
๕) มีแผนบริหารจัดการขยะทะเลและพิทักษ์สัตว์ทะเลหายากระดับประเทศและระดับพื้นที่
ทุกจังหวัด สามารถขับเคลื่อนแผน Clean Sea Thailand และ SDG๑๔ ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ
๖) อุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง อปท. ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง และ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สาคัญอย่างน้อย ๒๐ แห่ง มีแผนและระบบบริหารจัดการขยะทะเลและสัตว์ทะเลหา
ยากที่เป็นมาตรฐานสากล
๗) ปริมาณขยะทะเลดีขึ้นกว่าในปัจจุบันอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐
๘) ดัชนีชี้วัดปริมาณขยะทะเลบ่งบอกถึงสถานการณ์ด้านขยะทะเลที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และ
อัตราการรอดตายจากการเกยตื้น ร้อยละ ๙๐
๙) มีแนวทางด้านเศรษฐศาสตร์และพื้นที่ อปท. ที่เริ่มขายถุงพลาสติก (หรือจัดเก็บภาษี)
อย่างน้อย ๑๐ แห่ง และ/หรือกองทุน/มูลนิธิเพื่อขจัดขยะทะเล/สัตว์ทะเลหายาก (บริจาค)
๑๐) มีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ช่วยสนับสนุนการจัดการขยะที่ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อย
๑๑) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๑๒) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม

๑๙๕
๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑) งบประมาณของกิจกรรมในภาพรวมนั้น สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณา
งบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน
๒) งบประมาณสาหรับกิจกรรมเฉพาะ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
๒.๑) จั ด ท าแผนประชารั ฐ ขจั ด ขยะทะเลและตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การขยะทะเลเพื่ อ
ดาเนิ นการลดขยะทะเลในส่ วนกลางน้ าและปลายน้า ในส่ วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
กล่าวคือ
๒.๑.๑) จ านวน ๑๒๐ ล้ า นบาท (งบลงทุ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละระบบ
ปฏิบัติการของศูนย์บริหารจัดการขยะ ทะเล และศูนย์พิทักษ์สัตว์ทะเลหายากในปีแรก)
๒.๑.๒) จานวน ๒๐ ล้านบาทต่อปี (งบดาเนินงานใช้ในการ operate)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๑๐๐ ล้านบาท)
๒.๒) จัดทาแผนประชารัฐพิทักษ์สัตว์ทะเลหายากและจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก
เพื่อให้มีการยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและสนับสนุนการดาเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่
ในส่วนของ ทช. กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กล่าวคือ
๒.๒.๑) จานวน ๒๔ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. เป็นงบดาเนินงาน ๒๔ จังหวัด
ด้านแผนการบริห ารจั ดการ/ การมีส่ว นร่ว ม/ พัฒนาเครือข่าย/ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และอบรมพัฒนา
ศักยภาพการช่วยชีวิต)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๑๒๐ ล้านบาท)
๒.๒.๒) จานวน ๕๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. เป็นงบดาเนินงานสนับสนุนการ
พิทักษ์/ ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๒๕๐ ล้านบาท)
๒.๒.๓) จานวน ๕๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ อส. เป็นงบดาเนินงานสนับสนุนการ
พิทักษ์/ ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในเขตอุทยาน)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๒๕๐ ล้านบาท)
๒.๒.๔) ในส่วนของการวัดปริมาณขยะทะเลบ่งบอกถึงสถานการณ์ด้านขยะทะเลที่
ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และอัตราการรอดตายจากการเกยตื้น ร้อยละ ๙๐ มีการกาหนดงบประมาณ ในส่วน ทช.และ
อส.กล่าวคือ
(๑) จานวน ๔๘ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. งบดาเนินงาน ๒๔ จังหวัด
กิจกรรมและมาตรการลดปริมาณขยะ)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๒๔๐ ล้านบาท)
(๒) จานวน ๒๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. งบดาเนินงานศึกษา วิจัย
ขยะทะเลและผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก/ ความร่วมมือกับต่างประเทศ )
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๑๐๐ ล้านบาท)
๒.๓) จัดทามาตรฐาน Clean Sea Thailand และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ ในส่วนของ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จานวน ๔ ล้าน
บาทต่อปี
(รวม ๕ ปีเป็นเงิน ๒๐ ล้านบาท)

๑๙๖
๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
o หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบร่ว ม : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬ า
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล องค์กรท้องถิ่น
ภาคเอกชน ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ขยะในทะเลและชายฝั่ง และรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
๕) สร้ างการรั บรู้และการมีส่ว นร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ นโยบายและ
ระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
๖.๑) จั ดตั้ งแนวทางขจั ดขยะทะเลทางเศรษฐศาสตร์และออกระเบีย บเกี่ย วกั บ
การขายถุงพลาสติกตามร้าน Major Trade ตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
โดยปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทยและองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๖.๒) จัดทากฎหมายและกฎระเบียบที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Green ที่มีส่วนช่วย
ในการจัดการขยะทะเล อาทิ การรีไซเคิล นากลั บมาใช้ใหม่ มาตรการทาง
ภาษีเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก
๖.๓) จัดทาแผนประชารัฐขจัดขยะทะเลและตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะทะเล
เพื่อดาเนินการลดขยะทะเลในส่วนกลางน้าและปลายน้า
๖.๔) จั ด ท าแผนประชารั ฐ พิ ทั ก ษ์ สั ต ว์ ท ะเลหายากและจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์
สัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้มีการยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและ
สนับสนุนการดาเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่
๖.๕) จัดทามาตรฐาน Clean Sea Thailand และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
๖.๖) กากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๑๙๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
และรายงานความก้ า วหน้ า ประเด็ น
ปฏิรูปต่างๆ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) กาหนด
แนวทางการ
จัดการขยะใน
ทะเลและชายฝั่ง
ที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

ตัวชี้วัด

๔

หลัก
ทส.
สนับสนุน
มท. กก. อก. คค.
สศช.กต. ศรชล.
องค์กรท้องถิ่น
ภาคเอกชน ฯลฯ

๒) ร่ ว มประชุ ม /หารื อ /แลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะในทะเลและชายฝั่ง
๔) จั ด ท าร่ า งแนวทางการบริ ห าร
จัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การด าเนิ น กิ จ กรรมทั้ ง ในระดั บ

๑) จานวนเครือข่าย
ของการมีส่วนร่วม

๑๙๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

นโยบายและระดับพื้นที่

๒) จ านวนกิ จ กรรม
ร่ ว มของภาคประชา
สังคม

๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
จัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
๖.๑)จัดตั้งแนวทางขจัดขยะทะเล
ทางเศรษฐศาสตร์และออกระเบียบ
เกี่ยวกับการขายถุง พลาสติกตามร้าน
Major Trade ตามแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล โดยปรับปรุงระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๒) จัดทากฎหมายและ
กฎระเบียบที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์
Green ที่มีส่วนช่วยในการจัดการขยะ
ทะเล อาทิ การรีไซเคิลนากลับมาใช้
ใหม่ มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก
๖.๓) จัดทาแผนประชารัฐขจัดขยะ
ทะเลและตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ

๑) ร้อยละของความ
สาเร็จในการบริหาร
จัดการขยะในทะเล
และชายฝั่ง
๒) แผน”ประชารัฐ
ขจัดขยะทะเล”
๓) มีกองทุนเพื่อการ
ดาเนินการจัดตั้ง
“ศูนย์บริหารจัดการ
ขยะทะเล”และ “ศูนย์
พิทักษ์สัตว์ทะเลหา
ยาก”ภายใต้
คณะกรรมการ
นโยบายและแผน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ

๑๙๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

๑๒๐
ลบ.
๑๐๐
ลบ.

ทช.

๖.๔) จัดทาแผนประชารัฐพิทักษ์
สัตว์ทะเลหายากและจัดตั้งศูนย์พทิ ักษ์
สัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้มีการ
ยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหา
ยากและสนับสนุนการดาเนินการ
พิทักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่

๑๒๐
ลบ.
๒๕๐
ลบ.
๒๕๐
ลบ.
๓๔๐
ลบ.

ทช.

๖.๕) จัดทามาตรฐาน Clean Sea
Thailand และสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ

๒๐
ลบ.

คพ./
สส.

๒๕๖๑
๑

ทะเล เพื่อดาเนินการลดขยะทะเลใน
ส่วนกลางน้าและปลายน้า

๖.๖) กากับการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ทช.

ทช.
อส.
ทช.

๔) มีการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด
๕) มีแผนบริหาร
จัดการขยะทะเลและ
พิทักษ์สัตว์ทะเลหา
ยากระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ทุก
จังหวัด สามารถ
ขับเคลื่อนแผน Clean
Sea Thailand และ
SDG๑๔ ตามแนวทาง
ขององค์การ
สหประชาชาติ
๖) อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลทุกแห่ง
อปท.ในเขตอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลทุก
แห่งและแหล่งท่อง
เที่ยวทางทะเลที่สาคัญ

๒๐๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

อย่างน้อย ๒๐ แห่ง มี
แผนและระบบบริหาร
จัดการขยะทะเลและ
สัตว์ทะเลหายากที่เป็น
มาตร ฐานสากล
๗) ปริมาณขยะทะเล
ดี ขึ้ น กว่ า ในปั จ จุ บั น
อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐
๘) ดัชนีชี้วัดปริมาณ
ขยะทะเลบ่งบอกถึง
สถานการณ์ด้านขยะ
ทะเลที่ดีขึ้นกว่าใน
ปัจจุบัน และอัตราการ
รอดตายจากการเกย
ตื้น ร้อยละ ๙๐
๙) มีแนวทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และ
พื้นที่ อปท.ที่เริ่มขาย
ถุงพลาสติก (หรือ
จัดเก็บภาษี)อย่างน้อย

๒๐๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑๐ แห่ง และ/หรือ
กองทุน/มูลนิธิเพื่อ
ขจัดขยะทะเล/สัตว์
ทะเลหายาก (บริจาค)
๑๐) มีกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่ช่วย
สนับสนุนการจัดการ
ขยะที่ประกาศ ใช้เป็น
ที่เรียบร้อย
๗. จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘. เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๒๐๒
๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๔

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล

ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยมีมากมายหลายประการ หลากหลายมิติ
อันเกิดจากนานากิจกรรม อาทิ การค้าและการขนส่งทางทะเล (พาณิชยนาวี) การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
มีชีวิตและไม่มีชีวิตจากทะเล การท่องเที่ยวทางทะเล และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ทะเลเพิ่มมากขึ้น ในอนาคต
ในขณะที่ สถานภาพของทะเลไทยเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุหลักมาจากขาดตระหนักรู้ในเรื่องสาคัญ
ของทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กอปรกั บ ขาดการบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ท างทะเลทั้ ง ที่ เ ป็ นระบบ
ฐานข้อมูล เรื่องราวที่ควรทราบเกี่ยวกับทะเล และวิธีการเข้าไปมีป ฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ได้ส่งผลให้ห น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงนามาสู่ความ
ไม่เข้าใจ การเพิกเฉย และละเลย ในการมีส่วนร่วมของการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาที่ถูกต้อง อีกทั้งการบริหาร
จัดการหรือการบัญญัติกฎหมายต่างๆ จาเป็นต้องพิจารณาจากฐานความรู้ งานวิชาการและงานวิจัยที่ถูกต้อง จึงมี
ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่จ ะต้อ งมีก ารจั ด ระบบการบริ ห ารจัด การองค์ ค วามรู้ท างทะเลให้ เ ป็ นรู ป ธรรมและมี
ความต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๔.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๔.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
๒) องค์ ก รจั ด การความรู้ ท างทะเล ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น และสามารถบริ ห ารจั ด การ
องค์ความรู้
๓) จานวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๕) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๔.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
โดย สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน
๒.๔.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล เครือข่ายนักวิชาการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ

๒๐๓
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ทางทะเล
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
๕) สร้ างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับพื้นที่ รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สาคัญให้ภาคประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
๖.๑) กาหนดรูปแบบองค์กรและจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลเพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดการองค์ความรู้ทางทะเลของประเทศ
๖.๒) กากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลในการเข้าถึงโดยง่าย
๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๐๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) กาหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการ
องค์ความรู้ทาง
ทะเลที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

ตัวชี้วัด

๔

หลัก
สมช.
สนับสนุน
สศช. ทช. กต. คค. อก.
ศธ. วท. มท. กก. พน.
ทร. ศรชล. เครือข่าย
นักวิชาการ สถาบัน
การศึกษา ฯลฯ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ทางทะเล
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน

๑) จานวนเครือข่าย

๒๐๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่ รวมทั้ง
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สาคัญ
ให้ภาคประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง

ของการมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรม
ร่วมของภาคประชา
สังคม

๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางทะเล
๖.๑) กาหนดรูปแบบองค์กรและ
จัดตั้งจัดการความรู้ทางทะเล เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดการองค์ความรู้
ทางทะเลของประเทศ
๖.๒) กากับการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

๑) ร้อยละของความ
สาเร็จในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทาง
ทะเล
๒) องค์กรจัดการ
ความรู้ทางทะเลที่ได้
รับการจัดตั้งขึ้นและ
สามารถบริหาร
จัดการองค์ความรู้
๓) จานวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลในการ
เข้าถึงโดยง่าย

๒๐๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวน
การปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๐๗
๒.๔.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๕

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ของประเทศไทยที่มีอยู่มหาศาลนั้น สามารถดาเนิน
ต่อไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตราบเท่าที่ความสมดุลของธรรมชาติทางทะเลสามารถดาเนินต่อไปในสภาพที่สมบูรณ์
สอดรับกับการใช้ประโยชน์ที่ไม่มีการทาลายสภาพแวดล้อม แต่ในปัจจุบันปั ญหามลพิษที่เกิดขึ้นในทะเลและ
ชายฝั่งของประเทศไทยกาลังมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
และความเจริ ญก้ าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการแสวงหาประโยชน์โดยไม่คานึงถึงการควบคุมและ
ป้องกัน ปัญหามลพิษในทะเลและชายฝั่ง จึงส่งผลให้เกิดมลพิษในทะเลและชายฝั่ง อันเกิดจากปัญหาน้าเสี ย
(ทั้งจากภาคครัวเรือน ภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม) ปัญหาคราบน้ามัน ปัญหาสารมลพิษที่ตกค้าง
ยาวนานจากสารเคมีและโลหะหนัก หรือปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยมีการพัฒนาชายฝั่งเป็นพื้นที่
กว้าง และมีการขยายตัวในด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และชุมชนชายฝั่งอย่างรวดเร็ว ทาให้ไม่สามารถสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสียในการรองรับได้ทัน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยบาบัดน้าเสียชายฝั่งและเกาะได้เพียงร้อยละ ๑๕
ของน้าเสียทั้งหมด จึงจาเป็น จะต้องดาเนินการต่อเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการ
ดาเนินการ ดังนี้
๒.๕.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๕.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑) สามารถบาบัดน้าเสียตามชายฝั่งและเกาะทั่วประเทศได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี
๒) สามารถบาบัดน้าเสียได้ร้อยละ ๕๐ ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวหนาแน่นอย่างน้อย ๑๐ แหล่ง
๓) คุณภาพน้าที่ปล่อยมาในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๔) สามารถตรวจสอบคราบน้ามัน/ติดตามจนพบสาเหตุ อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของกรณี
คราบน้ามัน
๕) มีระบบแจ้งเตือนปัญหาสัตว์น้าตาย/ขี้ปลาวาฬ ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์
๖) จานวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความสาเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย
๗) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๘) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑) งบประมาณของกิจกรรมในภาพรวมนั้น สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณา
งบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน
๒) งบประมาณสาหรับกิจกรรมเฉพาะ สามารถจาแนกได้ ดังนี้

๒๐๘
๒.๑) นาระบบ Environmental Checklist มาใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อทะเลแต่ไม่เข้าข่ายกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องผ่าน EIA กล่าวคือ ๑,๐๐๐ ล้านบาท (งบสาหรับดาเนินการจัดทา
แผนและสร้างโรงบาบัดน้าเสียในพื้นที่ตัวอย่างเกาะพีพี)
๒.๒) จัดทาระบบการตรวจสอบและติดตามคราบน้ามันครบวงจรและทันต่อเหตุการณ์
โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC พื้นที่อ่าวไทยตอนในและในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง ในส่วนของ ทช. อส.
และ GISTDA กล่าวคือ
๒.๒.๑) จานวน ๖๐ ล้านบาท (งบลงทุนครุภัณฑ์และระบบปฏิบัติการในปีแรก)
๒.๒.๒) จานวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี (งบดาเนินงานใช้ในการ operate)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท)
๒.๓) จัดทาระบบตรวจสอบ/ติดตาม/แจ้งเตือนมลพิษทางทะเลและสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น
น้าเปลี่ยนสี (ขี้ปลาวาฬ) ฯลฯ ในส่วนของ ทช. อส.และ GISTDA กล่าวคือ
๒.๓.๑) จานวน ๖๐ ล้านบาท (งบลงทุนครุภัณฑ์และระบบปฏิบัติการในปีแรก)
๒.๓.๒) จานวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี (งบดาเนินงานใช้ในการ operate)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท)
๒.๕.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
อุต สาหกรรม กระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬา กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
๒) ร่ ว มประชุ ม /หารื อ /แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
๖.๑) นาระบบ Environmental Checklist มาใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อทะเลแต่ไม่เข้าข่ายกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องผ่าน EIA
๖.๒) ปรับปรุงระเบียบให้หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณสาหรับจัดตั้ง
โรงบาบัดน้าเสีย ฯลฯ ให้องค์กรท้องถิ่นที่มีการควบคุมคุณภาพน้าในพื้นที่ให้อยู่ตามเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น
๖.๓) สนั บสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ให้มีส่ว นช่วยในการบาบัดน้าเสียของ
ชุมชนในพื้นที่ โดยเพิ่มมาตรการ ด้านภาษีและการคลัง
๖.๔) ปรับปรุงระเบียบให้หน่วยงานที่อนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดปัญหา
ต่างๆ ใช้ระบบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมินมูลค่าความเสียหาย

๒๐๙
๖.๕) จัดทาแผนที่ ให้ลาดับความสาคัญ และจัดทา Road Map ของการกาจัด
พื้นที่น้าเสียชายฝั่งทะเล
๖.๖) จัดทาระบบการตรวจสอบและติดตามคราบน้ามันครบวงจรและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC พื้นที่อ่าวไทยตอนในและในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง
๖.๗) จัดทาระบบตรวจสอบ/ติดตาม/แจ้งเตือนมลพิษทางทะเลและสัตว์ทะเลมี
พิษ เช่น น้าเปลี่ยนสี (ขี้ปลาวาฬ) ฯลฯ
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๑๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการมลพิษในทะเลและ
ชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการ
และรายงานความ ก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
มลพิษในทะเลและชายฝั่ง
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหาร
จัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) กาหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการ
มลพิษในทะเล
และชายฝั่งที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
ทส.
สนับสนุน
มท. กต. อก. กก. วท.
คค. พน. กษ.
ศรชล. ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๑๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

ตัวชี้วัด

๔

๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
จัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
๖.๑) นาระบบ Environmental
Checklist มาใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมที่
อาจส่งผลกระทบต่อทะเลแต่ไม่เข้า
ข่ายกิจกรรมขนาดใหญ่ทตี่ ้องผ่าน EIA
๖.๒) ปรับปรุงระเบียบให้หน่วย
งานส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับจัดตั้งโรงบาบัดน้าเสีย ฯลฯ ให้
องค์กรท้องถิ่นที่มีการควบคุมคุณภาพ
น้าในพื้นที่ให้อยู่ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เท่านั้น
๖.๓) สนับสนุนผู้ประกอบการราย
ใหญ่ให้มีส่วนช่วยในการบาบัดน้าเสีย
ของชุมชนในพื้นที่ โดยเพิ่มมาตรการ
ด้านภาษีและการคลัง

เป้าหมาย

๑,๐๐๐ ทส.

ลบ.

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม
๑) สามารถบาบัดน้าเสีย
ตามชายฝั่งและเกาะทั่ว
ประเทศได้อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี
๒) สามารถบาบัดน้าเสีย
ได้ ร้ อ ยละ ๕๐ ในเขต
พื้นที่ท่องเที่ยวหนาแน่น
อย่างน้อย ๑๐ แหล่ง
๓) คุ ณ ภาพน้ าที่ ป ล่ อ ย
มาในเขตอุ ท ยานแห่ ง
ชาติ ท างทะเลต้ อ งผ่ า น
เกณฑ์ทั้งหมด
๔) สามารถตรวจสอบ
คราบน้ามัน /ติดตามจน
พบสาเหตุ อย่ า งน้ อ ย
ร้ อ ยละ ๓๐ ของกรณี

๒๑๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

๖.๗) จัดทาระบบตรวจสอบ/
ติดตาม/แจ้งเตือนมลพิษทางทะเลและ
สัตว์ทะเลมีพิษ เช่น น้าเปลี่ยนสี (ขี้
ปลาวาฬ) ฯลฯ
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง

ตัวชี้วัด

๔

๖.๔) ปรับปรุงระเบียบให้หน่วย
งานที่อนุญาตเป็นผูร้ ับผิดชอบหากเกิด
ปัญหาต่างๆใช้ระบบ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามา
ประเมินมูลค่าความเสียหาย
๖.๕) จัดทาแผนที่ ให้ลาดับ
ความสาคัญ และจัดทา Road Map
ของการกาจัดพื้นที่น้าเสียชายฝั่งทะเล
๖.๖) จัดทาระบบการตรวจสอบ
และติดตามคราบน้ามันครบวงจรและ
ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่
EEC พื้นที่อ่าวไทยตอนในและในเขต
อุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง

เป้าหมาย

๑๑๐
ลบ.

ทช./
อส./
GISTDA

๑๑๐
ลบ.

ทช./
อส./
GISTDA

คราบน้ามัน
๕) มีระบบแจ้งเตือน
ปัญหาสัตว์น้าตาย/
ขี้ปลาวาฬ ฯลฯ ที่
สามารถเข้าถึงและทัน
เหตุการณ์
๖) จานวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และความ
สาเร็จในการบังคับใช้
กฎหมาย

๒๑๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๑๔
๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๖

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล

การประมงทะเลของไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไม่น้อยกว่า ๑ แสนล้ านบาทต่อปี และ
สามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งที่เป็นประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องจาก
การประมง อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์น้า แต่สถานการณ์ประมงไทยในปัจจุบัน พบว่า เกิดสภาวะทรัพยากรสัตว์น้าลดน้อยลงเนื่องจากถูกจับมาใช้
ประโยชน์มากและเร็วเกินไป อีกทั้งจานวนเรือประมงที่มีอยู่เป็นจานวนมากทาให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร การรุกล้า
พื้นที่ และการทาประมงเกินสภาวะของทรัพยากรที่กาลังถดถอย (Over Fishing) กอปรกับสหภาพยุโรปได้ตั้ง
กติกาว่าด้วย Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU-fishing จึงส่งผลให้ภาครัฐต้องกาหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับ IUU-fishing เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการ
ทาประมงที่ผิดกฎหมาย แต่ในทางกลับกันก็ยังมีปัญหาของการประมงทะเลไทยอีกเป็นจานวนมากที่รอการแก้ไข
ในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างมีระบบที่จะช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้าฟื้นตัวได้ ซึ่งจาเป็นจะต้องดาเนินการต่อ
เรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๖.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเลที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๖.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี
๒.๖.๓ ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารจัดการการประมงทะเล
๒) มีระบบส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีศักยภาพสาหรับอาชีพประมงพื้นบ้าน
๓) มีแผนบริหารจัดการการประมงทะเลรายจังหวัดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นถิ่น
๔) ร้ อยละของการปรั บปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทะเลที่เหมาะสมมีประสิ ทธิภ าพ
ในการส่งเสริมทั้งการแสวงหา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูสัตว์ทะเล
๕) ร้อยละของการปรับปรุงองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทะเล ทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
๖) การทาประมงไม่เกินศักยภาพการผลิตของปริมาณสูงสุดของสัตว์น้าที่จะจับมาใช้ประโยชน์
ได้ (MSY) ซึ่งคานวณโดยกรมประมง
๗) ความสาเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย
๘) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๙) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๖.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
โดย สานักงบประมาณให้ คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน

๒๑๕
๒.๖.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล สมาคมประมง ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปั ญหา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกั บการบริห ารจัดการ
การประมงทะเล รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
๒) ร่ ว มประชุม/หารื อ/แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับผู้ แทนหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการการประมงทะเล
๖.๑) จั ด ท าระบบส่ ง เสริ ม ด้ า นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าที่ มี ศั ก ยภาพส าหรั บ อาชี พ
ประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะ
๖.๒) จั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การการประมงทะเลที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมทั้งในมิติของพื้นที่และฤดูกาล
๖.๓) ปรับ ปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทะเลให้เหมาะสม มีประสิทธิ ภาพในการ
ส่งเสริมทั้งการแสวงหา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูสัตว์ทะเล
๖.๔) ปรับปรุงองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทะเลทั้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
๖.๕) กากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗) ขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่โดยท้อ งถิ่นบริหารจัดการพื้นที่ของตน สาหรับส่วนกลาง
ทาหน้าที่กาหนดและกากับนโยบาย
๘) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๑๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการการประมงทะเล รวมทั้ง
สรุปผลการดาเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) กาหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการ
การประมงทะเล
ที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

ตัวชี้วัด

๔

หลัก
กษ.
สนับสนุน
สมช. สศช. รง. คค. อก.
กต. ทส. ศรชล.สมาคม
ประมง ฯลฯ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
การประมงทะเล
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหาร
จัดการการประมงทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม

๒๑๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

นโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
จัดการการประมงทะเล
๖.๑) จัดทาระบบส่งเสริมด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าทีม่ ีศักยภาพสาหรับ
อาชีพประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะ
๖.๒) จัดทาแผนบริหารจัดการการ
ประมงทะเล ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งในมิติ
ของพื้นที่และฤดูกาล
๖.๓) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประมงทะเลให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมทั้งการ
แสวงหา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟู
สัตว์ทะเล
๖.๔) ปรับปรุงองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประมงทะเลทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ
๖.๕) กากับการยกร่างกฎหมายที่

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม
๑) ร้อยละของความ
สาเร็จในการบริหาร
จัดการการประมงทะเล
๒) มีระบบส่งเสริมด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มี
ศักยภาพสาหรับอาชีพ
ประมงพื้นบ้าน
๓) มีแผนบริหารจัดการ
การประมงทะเลราย
จังหวัดที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นถิ่น
๔) ร้อยละของการปรับ
ปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การประมงทะเลที่
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมทั้งการแสวงหา
การอนุรักษ์ และการ
ฟื้นฟูสัตว์ทะเล

๒๑๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

เกี่ยวข้อง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๕) ร้อยละของการปรับ
ปรุงองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประมง
ทะเล ทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ
๖) การทาประมงไม่เกิน
ศักยภาพการผลิตของ
ปริมาณสูงสุดของสัตว์
น้าที่จะจับมาใช้
ประโยชน์ได้ (MSY) ซึ่ง
คานวณโดย
กรมประมง
๗) ความสาเร็จในการ
บังคับใช้กฎหมาย

๗) ขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่โดย
ท้องถิ่นบริหารจัดการพื้นที่
ของตน สาหรับส่วนกลางทาหน้าที่
กาหนด และกากับนโยบาย

๒๑๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๘) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับ ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวน
การปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๒๐
๒.๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๗

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล

ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลถือเป็นทรัพยากรทางทะเลที่ไม่มีชีวิต สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นจานวนมากทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนาเข้า และเพื่อการ
ส่งออก รวมทั้งสินแร่ที่อาจจะค้นพบเพิ่มมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างส่ว นราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งสินแร่ส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบ
และชายฝั่ งทะเล จึ งมีปั ญหาเรื่ องที่ตั้งของชุมชน แหล่ งท่องเที่ยว ระบบนิเวศชายฝั่ งทะเลและอื่นๆ เข้ามา
เกี่ยวข้อง อีกทั้ง แหล่งพลังงานในทะเลทั้งที่เป็นแท่นขุดเจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติที่มีไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แท่น
ในอ่าวไทย ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ ที่จะต้องกากับดูแลและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องผลประโยชน์ของประเทศและชุมชน ความยั่งยืนของทรัพยากร และ
สุขภาวะชุมชน จึ งจ าเป็ น จะต้องดาเนิ น การต่อเรื่องนี้ อย่างเร่งด่ว น โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการ
ดาเนินการ ดังนี้
๒.๗.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ก าหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรสิ น แร่ แ ละแหล่ ง พลั ง งานในทะเลที่ มี
ประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๗.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี
๒.๗.๓ ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของการปรับปรุงองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเลทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
๒) มียุทธศาสตร์การแสวงหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
๓) มี แ ผนในการจั ด การพื้ น ที่ น าร่ อ งเพื่ อ จั ด ท าแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด าน้ า / อนุ รั ก ษ์ ท ะเล
แท่นปิโตรเลียมที่เลิกการใช้งานแล้ว
๔) มีแผนบริหารจัดการ การแสวงหาและการใช้ประโยชน์จากสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและชุมชน รวมถึงความยั่งยืนของทรัพยากร
๕) จ านวนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแสวงหาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น แร่ แ ละ
แหล่งพลังงานในทะเลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะของทะเลไทย
๖) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๗) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๗.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
โดย สานักงบประมาณให้ คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน
สาหรับในเรื่องของ การจัดตั้งระบบตรวจสอบ/ติดตามการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นทะเล เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด าน้ า/แหล่ ง อนุ รั ก ษ์ ท ะเล ฯลฯ โดย ใช้ ง บประมาณของ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๒๒๑
๒.๗.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
การต่างประเทศ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปั ญหา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
๖.๑) จั ด ตั้ ง ระบบตรวจสอบ/ติ ด ตามการรื้ อ ถอนแท่ น ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มเพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์ในทะเล เช่น แหล่งท่องเที่ยวดาน้า/แหล่งอนุรักษ์ทะเล ฯลฯ
๖.๒) จัดทาแผนบริหารจัดการ การแสวงหาสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
๖.๓) จัดทาแผนบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
๖.๔) ปรั บ ปรุ ง องค์ ก ร/หน่ ว ยงาน หรื อ จั ด ตั้ ง องค์ ก ร ควบคุ ม และก ากั บ การในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบั ติให้มี
ประสิทธิภาพ
๖.๕) กากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาและการใช้ประโยชน์จากสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะของทะเลไทย
๗) จัดตั้งองค์กร/คณะกรรมการกลางในการเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และ
ติดตามเทคโนโลยี เพื่อนาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการให้ภาครัฐใช้ในการตัดสินใจกาหนดนโยบาย
๘) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๒๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้ง
สรุปผลการดาเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) กาหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
สินแร่และ
แหล่งพลังงาน
ในทะเลที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนัก
รู้และการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคประชา
สังคม

๔

หลัก
ทส. และ พน.
สนับสนุน
สมช. สศช. วท. อก.
กต. ศรชล. ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๒๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ในทะเล
๔) จัดทาร่างแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานใน
ทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม

๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่ง
พลังงานในทะเล
๖.๑) จัดตั้งระบบตรวจสอบ/ติดตาม
การรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในทะเล เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวดาน้า/แหล่งอนุรักษ์ทะเล ฯลฯ

๖.๒) จัดทาแผนบริหารจัดการ
การแสวงหาสินแร่และแหล่งพลังงาน
ในทะเล
๖.๓) จัดทาแผนบริหารจัดการ การ
ใช้ประโยชน์จากสินแร่และแหล่ง

ภาค
เอกชนที่
เกี่ยวข้อง

๑) ร้อยละของการปรับปรุง
องค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเลทั้ง
ระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
๒) มียุทธศาสตร์การ
แสวงหาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรสินแร่และแหล่ง
พลังงานในทะเลโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

๒๒๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

พลังงานในทะเล
๖.๔) ปรับปรุงองค์กร/หน่วยงาน
หรือจัดตั้งองค์กร ควบคุมและกากับ
การในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่ง
พลังงานในทะเลทั้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
๖.๕) กากับการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาและการใช้
ประโยชน์จากสินแร่และแหล่งพลังงาน
ในทะเลที่ทันสมัยและสอด คล้องกับ
ลักษณะของทะเลไทย

๗) ขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่โดย
ท้องถิ่นบริหารจัดการพื้นที่ของตน
สาหรับส่วนกลางทาหน้าที่กาหนดและ
กากับนโยบาย
๘) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ธรรมชาติ
๓) มีแผนในการจัดการพื้นที่
นาร่องเพื่อจัดทาแหล่ง
ท่องเที่ยวดาน้า/อนุรักษ์
ทะเล แท่นปิโตรเลียมที่เลิก
การใช้งานแล้ว
๔) มีแผนบริหารจัดการการ
แสวงหาและการใช้
ประโยชน์จากสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล
๕) จานวนกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องกับการแสวงหาและการ
ใช้ประโยชน์จากสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเลที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ลักษณะของทะเลไทย

๒๒๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวน
การปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๒๖
๒.๗.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๘ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning : MSP) ถือเป็นบริบทหนึ่งของการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในยุคใหม่ที่มีแนวทางการจัดการแบบองค์รวม (Holistic approach)
โดยคานึ งถึงวัตถุป ระสงค์ทั้งทางเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม จึงเป็นความท้าทายส าหรับประเทศไทย
ที่จะนามาใช้เป็นกรอบกาหนดการบริหารจัดการและการวางแผนการใช้ประโยชน์ทางทะเลในอนาคตอย่าง
บู ร ณาการและเป็ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจได้ ว่ า ทรั พ ยากรและพื้ น ที่ ท างทะเลจะมี ก าร
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป เมื่อเป็นเช่นนี้ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิด MSP จึงเป็นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลเพื่อให้เกิดการ
จัดสรรพื้นที่ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ และเป็นการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง การสร้างความสมดุลของระบบนิเวศเพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน แหล่งท่องเที่ยว นันทนาการ
และการใช้ประโยชน์อื่นๆ โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๘.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) การแบ่งเขต (zoning) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒) กาหนดแนวทางตามแนวคิด MSP
๓) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๘.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๘.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนฐานข้อมูลทรัพยากรที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒) แผนผังการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๓ จังหวัด
๓) จานวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๕) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๘.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
โดย สานักงบประมาณให้ คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน
๒.๘.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก : ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
o หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบร่ ว ม : ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ
กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฯลฯ

๒๒๗
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้า
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตาม
แนวคิด Marine Spatial Planning (MSP) และรวบรวมฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ต่างๆ
๔) จัดทาร่างเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามหลักการทาง
วิชาการ
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๖.๑) การสารวจข้อมูลทรัพยากรรายพื้นที่และรายประเภทของทรัพยากร รวมถึง
การใช้ประโยชน์
๖.๒) กาหนดเขต (zoning) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๖.๓) จั ดทา แก้ ไขปรับปรุง และกากั บการยกร่า งกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง เพื่ อให้
แผน MSP สามารถใช้บังคับได้
๖.๔) กาหนดให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ของตน
๖.๕) การขับเคลื่อนให้ท้องถิ่น/จังหวัด สามารถบูรณการทรัพยากรในพื้นที่ของตน
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๒๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแบ่ง
เขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการ
ดาเนินการและรายงานความก้าวหน้า

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งตามแนวคิด Marine Spatial

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) การแบ่งเขต
(zoning) การ
ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
๒) กาหนดแนว
ทางตามแนวคิด
MSP
๓) การสร้าง
ความตระหนัก
รู้และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
สมช. และ ทส.
สนับสนุน
สศช. อก. วท. คค. กษ.
กก. มท. พน. กต. ทร.
ศรชล. ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๒๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

Planning (MSP) และรวบรวม
ฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางทะเล
ในพื้นที่ต่างๆ
๔) จัดทาร่างเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตาม
หลักการทางวิชาการ
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
๖.๑) การสารวจข้อมูลทรัพยากร
รายพื้นที่และรายประเภทของ
ทรัพยากร รวมถึงการใช้ประโยชน์
๖.๒) กาหนดเขต (zoning) การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
๖.๓) จัดทา แก้ไขปรับปรุง และ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม
๑) จานวนฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
๒) แผนผังการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ๒๓ จังหวัด
๓) จานวนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

๒๓๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

กากับการยกร่างกฎหมายทีเ่ กี่ยว ข้อง
เพื่อให้แผน MSP สามารถใช้บังคับได้
๖.๔) กาหนดให้จังหวัดเป็น
เจ้าภาพรับผิดชอบหลักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตน
๖.๕) การขับเคลื่อนให้ท้องถิ่น/
จังหวัด สามารถบูรณการทรัพยากรใน
พืน้ ที่ของตน
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน
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๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๓๑
๒.๘.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๙

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน

แนวปะการั ง ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบนิ เ วศทางทะเล ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากปะการั ง คื อ
เขตพื้นที่อนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อนและยังเป็นแนวพื้นที่ท่องเที่ยวหลักทางทะเล หากปะการังถูกทาลายจนเสื่อมโทรม
ย่อมส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลที่จะถูกทาลายไปด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมงในบริเวณแนวปะการังและบริเวณใกล้เคียง และทาให้เกิดการพังทลายของชายหาดที่สวยงาม ส่งผลต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ในปัจจุบัน ปะการังของไทยกาลังประสบปัญหาความเสียหายประมาณร้อยละ ๖๖
ของปะการังทั้งหมด ซึ่งปัญหาความเสียหายนั้นเกิดจากผลกระทบจากธรรมชาติ และผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยว คุณภาพน้าจากการพัฒนาชายฝั่ง การประมง เป็นต้น จึง
จาเป็นจะต้องดาเนินการต่อเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๙.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๙.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๙.๓ ตัวชี้วัด
๑) มีพื้นที่ปะการังสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ ๙ ใน ๕ ปี และมากกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ปี
๒) พื้นที่ปะการังเสียหายน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใน ๕ ปี และน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ปี
๓) เรือตรวจของภาครัฐ/เรือท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเกิน ๒๐ คน ทั้งหมดในพื้นที่
ตัวอย่างอ่าวพังงา/เกาะพีพี ได้รับการติดตั้งระบบติดตามเรือ และมีศูนย์ตรวจสอบประจาพื้นที่
๔) จานวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวปะการังแห่งชาติ
๖) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๗) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๙.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑) งบประมาณของกิจกรรมในภาพรวมนั้น สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณา
งบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน
๒) งบประมาณสาหรับกิจกรรมเฉพาะ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
๒.๑) จั ด ท าระบบตรวจสอบ ดู แ ล และติ ด ตั้ ง เครื่ อ งติ ด ตามเรื อ ตรวจของภาครั ฐ /
เรือท่องเที่ยวทั้งหมด โดย สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน ในส่วนของ ทช. อส. กรมเจ้าท่า (จท.) และ GISTDA กล่าวคือ
๒.๑.๑) จานวน ๓๐๐ ล้านบาท (งบลงทุนครุภัณฑ์และระบบปฏิบัติการในปีแรก)
๒.๑.๒) จานวน ๕๐ ล้านบาทต่อปี
(งบดาเนินการในปีที่ ๒ – ๕ รวมเป็นเงิน ๒๐๐ ล้านบาท)
๒.๒) บูรณาการแผนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ เกี่ยวข้องกับแนวปะการังทั้งหมดในส่วน
ของ ทช. อส. และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กล่าวคือ

๒๓๒
๒.๒.๑) จานวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. งบดาเนินงานแผนบูรณาการ/
การจัดการ)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท)
๒.๒.๒) จานวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ อส. งบดาเนินงานแผนบูรณาการ/
การจัดการ)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท)
๒.๒.๓) จานวน ๑๗ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. งบดาเนินงานแผน ๑๗ จังหวัด)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๘๕ ล้านบาท)
๒.๓) จัดทาแผนที่ปะการังทั่วประเทศ (One Reef Map) ในส่วนของ ทช. และ อส.
กล่าวคือ
๒.๓.๑) จานวน ๒ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช.นอกเขตอุทยาน งบดาเนินงาน)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท)
๒.๓.๒) จานวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ อส. งบดาเนินงานแผนบูรณาการ/
การจัดการ)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท)
๒.๔) มีการรายงานสถานภาพ การใช้ประโยชน์ ภัยคุกคาม คุณภาพสิ่งแวดล้อม) ๔๐๐
สถานีตรวจวัด แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ในส่วนของ ทช. และ อส. กล่าวคือ
๒.๔.๑) จานวน ๔ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. / ๒๐๐ สถานีตรวจวัดนอกเขต
อุทยาน)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๒๐ ล้านบาท)
๒.๔.๒) จานวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ อส. งบดาเนินงานแผนบูรณาการ/
การจัดการ)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท)
๒.๕) จั ดทาแผนปะการังแห่งชาติ แผนปะการังในพื้นที่ Cluster และแผนปะการังราย
จังหวัด ในส่วนของ ทช. และ อส.กล่าวคือ
๒.๕.๑) จานวน ๒ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. งบดาเนินงานแผนชาติ/ Cluster)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท)
๒.๕.๒) จานวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ อส. งบดาเนินงานแผนบูรณาการ/
การจัดการ)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท)
๒.๕.๓) จานวน ๑๗ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ ทช. งบดาเนินงานแผน ๑๗ จังหวัด )
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๘๕ ล้านบาท)
๒.๖) จัดตั้งเขตสงวนรักษา ๑๗ แห่ง เขตการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๕๐ แห่ง ภายใน ๕ ปี
ในส่วนของ ทช. อส. และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กล่าวคือ
๒.๖.๑) จ านวน ๕๑ ล้ านบาทต่อ ปี (ส่ ว นของ ทช. งบดาเนินการ ติด ตามดูแ ล
เขตสงวนรักษา ๑๗ แห่ง, แห่งละ ๓ ล้านบาทต่อปี)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๒๕๕ ล้านบาท)

๒๓๓
๒.๖.๒) จานวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี (ส่วนของ อส. งบดาเนินงานแผนบูรณาการ/
การจัดการ)
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท)
๒.๙.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
o หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบร่ ว ม : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ปะการัง
อย่างยั่งยืน รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
๔) จัดทาร่างแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
๖.๑) จั ดทาระบบตรวจสอบ ดูแล และติดตั้งเครื่องติดตามเรือตรวจของภาครัฐ /เรือ
ท่องเที่ยวทั้งหมด
๖.๒) บูรณาการแผนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการังทั้งหมด
๖.๓) จัดทาแผนที่ปะการังทั่วประเทศ (One Reef Map)
๖.๔) มีการรายงานสถานภาพ การใช้ประโยชน์ ภัยคุกคาม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔๐๐
สถานีตรวจวัด แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
๖.๕) จัดทาแผนปะการังแห่งชาติ แผนปะการังในพื้นที่ Cluster และแผนปะการังราย
จังหวัด
๖.๖) จัดตั้งเขตสงวนรักษา ๑๗ แห่ง เขตการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๕๐ แห่ง ภายใน ๕ ปี
๖.๗) พื้นที่ตัวอย่าง “ยุทธศาสตร์อ่าวพังงา” รวม ๓ โมเดล (พีพีโมเดล เกาะไข่โมเดล
อ่าวพังงาโมเดล) และขยายผลในพื้นที่อ่าวพังงาทั้งหมด (พังงา ภูเก็ต กระบี่)
๖.๘) กากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๓๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ : การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน รวมทัง้
สรุปผลการดาเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปะการัง
อย่างยั่งยืน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑)กาหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ปะการังอย่าง
ยั่งยืน
๒) การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
ทส.
สนับสนุน
กษ. วท. ศรชล.
องค์กรท้องถิ่น
ภาคเอกชน ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๓๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ : การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

๖.๒) บูรณาการแผนการท่อง เที่ยว
แบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง
ทั้งหมด

๖.๓) จัดทาแผนที่ปะการังทั่ว
ประเทศ (One Reef Map)

ตัวชี้วัด

๔

๔) จัดทาร่างแนวทางการอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน
๖.๑) จัดทาระบบตรวจสอบ ดูแล
และติดตั้งเครื่องติดตามเรือตรวจของ
ภาครัฐ/เรือท่องเที่ยวทั้งหมด

เป้าหมาย

๓๐๐
ลบ.
๒๐๐
ลบ.
๕๐
ลบ.
๕๐
ลบ.
๘๕
ลบ.

ทช./
อส./
จท./

๑๐
ลบ.

ทช.

GISTDA

ทช.
อส.
ทช.

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม
๑) มีพื้นที่ปะการังสมบูรณ์
มากกว่าร้อยละ ๙ ใน ๕ ปี
และมากกว่ า ร้ อ ยละ ๒๐
ภายใน ๒๐ ปี
๒) พื้น ที่ปะการังเสียหาย
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ใน
๕ ปี และน้อยกว่าร้อยละ
๒๐ ภายใน ๒๐ ปี
๓) เรือตรวจของภาครัฐ/
เรือท่องเที่ยวที่มีจานวน
นักท่องเที่ยวเกิน ๒๐ คน
ทั้งหมดในพื้นที่ตัวอย่างอ่าว
พังงา/เกาะพีพี ได้รับการ
ติดตั้งระบบติดตามเรือ
และมีศูนย์ตรวจสอบ

๒๓๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ : การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๖.๔) มีการรายงานสถานภาพ
การใช้ประโยชน์ภัยคุกคามคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ๔๐๐ สถานีตรวจวัด
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

๕๐
ลบ.

อส.

๒๐
ลบ.
๕๐
ลบ

ทช.

๖.๖) จัดตั้งเขตสงวนรักษา ๑๗ แห่ง
เขตการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๕๐ แห่ง
ภายใน ๕ ปี
๖.๗) พื้นที่ตัวอย่าง “ยุทธศาสตร์อ่าว
พังงา” รวม ๓ โมเดล (พีพโี มเดล เกาะ
ไข่โมเดล อ่าวพังงาโมเดล) และขยายผล

ตัวชี้วัด

๔

อส.
ทช.

๖.๕) จัดทาแผนปะการังแห่งชาติ
แผนปะการังในพื้นที่ Cluster และ
แผนปะการังรายจังหวัด

เป้าหมาย

๑๐
ลบ.
๕๐
ลบ.
๘๕
ลบ.

อส.
ทช.

๒๕๕
ทช.
ลบ.
๕๐ ลบ. อส.

ประจาพื้นที่
๔) จานวนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๕) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแนวปะการัง
แห่งชาติ

๒๓๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ : การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

ในพื้นที่อา่ วพังงาทั้งหมด (พังงา ภูเก็ต
กระบี่)
๖.๘) กากับการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

๘. เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๓๘
๒.๙.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๑๐ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดเซาะ
ของคลื่ นหรือลม ตะกอนจากที่ห นึ่ งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง ทาให้ แนวของชายฝั่ งเดิมเปลี่ยนแปลงไป
บริ เ วณที่ มีต ะกอนเคลื่ อ นเข้ามาน้ อ ยกว่าปริ ม าณที่ ตะกอนเคลื่ อนออกไป ถือ ว่า เป็น บริเ วณที่มีก ารกัดเซาะ
ชายฝั่ ง ซึ่ งมีส าเหตุห ลั กของการเปลี่ ย นแปลงชายฝั่ งคือกระบวนการตามธรรมชาติและกิ จกรรมของมนุษ ย์
ในปัจจุบัน ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในระดับรุนแรง ส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ สูญเสียทัศนียภาพส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
อีกทั้งยังทาให้เกิดความเสียหายด้านทรัพยากรชายฝั่งอีกด้วย ทั้งนี้ ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะมีความยาวประมาณ
๘๓๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของชายฝั่งทะเลทั้งหมด ในขณะที่ภาครัฐ มีค วามพยายามที่จะแก้ไขปัญหา
โดยใช้มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง และแบบอ่อน แต่ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้อย่างลุล่วงและในทาง
กลับกัน ในบางพื้นที่ยังเกิดความรุนแรงมากขึ้นจากมาตรการของภาครัฐ จึงจาเป็นจะต้องดาเนินการต่อเรื่องนี้
อย่างเร่งด่วน โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑๐.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑๐.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๑๐.๓ ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของความสาเร็จในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
๒) มีมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล ที่มีการยกเว้นการทา
EIA
๓) พื้นที่ที่ป ระสบปั ญหาการกัดเซาะระดับเร่งด่วน ๓๑ กลุ่มหาดย่อย มีมาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งครอบ คลุมทุกพื้นที่
๔) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
๕) ความสาเร็จในการจัดตั้งหน่วยงานกากับการลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
๖) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๗) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑๐.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑) งบประมาณของกิจกรรมในภาพรวมนั้น สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณา
งบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน
๒) งบประมาณสาหรับกิจกรรมเฉพาะ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
๒.๑) นาระบบ Environmental Check List มาใช้สาหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่อยู่
ในเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๒.๕ ล้านบาท)

๒๓๙
๒.๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลและทากระบวนการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกประการ ทั้งใน
เรื่องผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ รวมทั้ง จัดทาระบบที่สามารถดูแลควบคุมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
จานวน ๖๒ ล้านบาทต่อปี (ประมาณการค่าใช้จ่ายพื้นที่ละ ๒ ล้านบาทต่อปี รวมจานวน ๓๑ พื้นที)่
(รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๓๑๐ ล้านบาท)
๒.๑๐.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง
รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการประเด็นปฏิรูปที่ ๑ และรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งแบบบูรณาการทุกพื้นที่ของชายฝั่ ง
ประเทศไทย
๔) จัดทาแนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
๖.๑) นาระบบ Environmental Check List มาใช้สาหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่กาหนด เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น
๖.๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลและทากระบวนการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกประการทั้งใน
เรื่ อ งผลกระทบต่ อ ห่ ว งโซ่ อ าหารและระบบนิ เ วศ รวมทั้ ง จั ด ท าระบบที่ ส ามารถดู แ ลควบคุ ม ให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์
๖.๓) กากับ การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ กฎหมายมีการบูรณาการของทุก
หน่วยงาน
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๔๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกัด
เซาะชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการ
ดาเนินการประเด็นปฏิรูปที่ ๑ และ
รายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป
ต่างๆ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ งแบบบู ร ณาการทุ ก พื้ น ที่
ของชายฝั่งประเทศไทย

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑)กาหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการ
การแก้ปัญหา
การกัดเซาะ
ชายฝั่งที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
ทส.
สนับสนุน
มท. คค. วท. องค์กร
ท้องถิ่น ภาคเอกชน
ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๔๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

๖.๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลและทา
กระบวนการมีส่วนร่วมให้
ครอบ คลุมทุกประการทั้งในเรื่อง
ผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและระบบ
นิเวศ รวมทั้ง จัดทาระบบ
ที่สามารถดูแลควบคุมให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด

๔

๔) จัดทาร่างแนวการแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งของประเทศไทย
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการแก้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
๖.๑) นาระบบ Environmental
Check List มาใช้สาหรับสิ่งก่อสร้าง
ริมทะเลที่อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมาย

๒.๕
ลบ.

ทช.

๓๑๐
ลบ.

ทช.

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม
๑) ร้อยละของความ
สาเร็จในการแก้ปัญหาการ
กัด เซาะชายฝั่ง
๒) มีมาตรการลดผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สาหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล
ที่มีการยกเว้นการทา EIA
๓) พื้นที่ที่ประสบปัญหา
การกัดเซาะระดับเร่งด่วน
๓๑ กลุ่มหาดย่อย มี
มาตรการในการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่

๒๔๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๖.๓) กากับการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้กฎหมายมีการ
บูรณาการของทุกหน่วยงาน

๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๔) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง
๕) ความสาเร็จในการ
จัดตั้งหน่วยงานกากับการ
ลดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง

๒๔๓
๒.๑๐.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๑๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล นับเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการกาหนด
นโยบายและการด าเนิ น งานของประเทศต่ า งๆทั้ ง ในภู มิ ภ าค ในทวี ป และทั่ ว โลก ทั้ ง นี้ เ พราะ ปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศใกล้เคียงหรือภูมิภาค
หรือประเทศที่ห่างออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคพึงจะต้องบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลกับประเทศต่างๆ อย่างแน่นแฟ้นและต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยก็มี
ความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญและเร่ง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่าง
ภูมิภาค และระดับโลกด้วยเช่นกัน โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) กาหนดแนวทางการบริห ารจัดการการส่ งเสริมความร่ว มมือระหว่างประเทศด้านการ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๑๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) แนวทางและ Road Map ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่ว มมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๓) แผนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๔) ร้อยละของความสาเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๕) จานวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๗) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
โดย สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน
๒.๑๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๔๔
o หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบร่ว ม : กระทรวงการต่า งประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงพลั ง งาน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งสรุปผลการ
ดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๔) จัดทาร่างแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๑) กาหนดแนวทางและ Road Map ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๒) ยกร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๓) จัดทาแผนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๔) ปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๕) กากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) จั ดตั้ง คณะกรรมการความร่ว มมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้น ฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๔๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ : การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและ
รายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป
ต่างๆ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) กาหนดแนว
ทางการบริหาร
จัดการการ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการ
ปกป้อง รักษา
และฟื้นฟู
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนัก
รู้และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
ทส.
สนับสนุน
กต. กษ. คค. วท. พน.
ศรชล. ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๔๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ : การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๓) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๔) จัดทาร่างแนวทางการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๑) กาหนดแนวทางและ Road
Map ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม
๑) แนวทางและ Road
Map ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศใน
การปกป้อง รักษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการปกป้อง

๒๔๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ : การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ทางทะเล
๖.๒) ยกร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๓) จัดทาแผนการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง
รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๔) ปฏิบัตติ ามแผนการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๖.๕) กากับการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๓) แผนการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศใน
การปกป้อง รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๔) ร้อยละของความ
สาเร็จในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๕)จานวนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

๒๔๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ : การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

ทางทะเล
๙) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๔๙
๒.๑๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๑๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๒ : การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Protected Areas) คือ พื้นที่ชายฝั่งและ
ในทะเลที่เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีลักษณะสาคัญทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งได้รับการคุ้มครองคุณค่า (Value) ของพื้นที่นั้นไว้ด้วยกฎหมายหรือสิ่งอื่นที่สามารถรับรองได้ว่ามี
ขีดความสามารถเพียงพอในการคุ้มครองพื้นที่ได้ เพื่อการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในระดับท้องถิ่น ประเทศและระดับสังคมโลกได้อย่างเข้าใจ รู้คุณค่า ยั่งยืนและเป็นธรรม
ซึ่งในปัจจุบัน สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) ที่เป็น
องค์การระหว่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ตั้งเป้าหมายโดยการ
ประกาศพื้น ที่คุ้มครองทางทะเล ให้ได้อย่ างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทะเลทั้งประเทศ ซึ่งแนวทางดังกล่าว
ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ จึงจาเป็นจะต้องดาเนินการต่อเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยมีการกาหนด
รายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเลที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑๒.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๑๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) แผนผังร่างพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และพื้นที่เป้าหมาย
๒) ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเล
๓) จานวนพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
๔) พื้นที่คุ้มครองทางทะเลมีมากกว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ.๒๐๓๐
๕) ความเสี ยหายของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์
ในพื้นที่คุ้มครองน้อยลงกว่าก่อนประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง
๖) จานวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๘) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑) งบประมาณของกิจกรรมในภาพรวมนั้น สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณา
งบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน
๒) งบประมาณสาหรับกิจกรรมเฉพาะ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
๒.๑) กาหนดให้ หน่วยงานที่ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลทุกรูปแบบ มีแผนแม่บท
ในการดาเนินการในพื้นที่ กาหนดดัชนีชี้วัดและหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน โดยมีระบบที่สามารถดาเนินการได้มี

๒๕๐
อย่างประสิทธิภาพในส่วนของ ทช. กล่าวคือ จานวน ๑,๓๕๘.๗ ล้านบาทต่อ ๑๐ ปี (คานวณจาก ๒๕ แห่ง x
๕๔.๓๔๘ ล้านบาท/แห่ง/๑๐ ปี)
๒.๒) กาหนดให้มีหน่วยงาน/องค์กรรับผิดชอบด้านการติดตามประเมินผลพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัด และจัดทารายงานเป็นประจาทุกปี เพื่อนาเสนอและต้องสามารถเข้าถึงและ
ให้ความคิดเห็นได้จากผู้สนใจทั่วไป ในส่วนของ ทช. กล่าวคือ จานวน ๑๕๐ ล้านบาทต่อ ๑๐ ปี (คานวณจาก
๒๕ แห่ง x ๖ ล้านบาท/แห่ง/๑๐ ปี)
๒.๓) กาหนดให้มีการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร (โดยมีเกณฑ์สอดคล้องกับข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓) ในส่วน
ของ ทช. กล่าวคือ จานวน ๗๕ ล้านบาทต่อ ๑๐ ปี (คานวณจาก ๒๕ แห่ง x ๓ ล้านบาท/แห่ง/๑๐ ปี)
๒.๑๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะทางานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (ภายใต้คณะกรรมการทะเล
แห่งชาติ/คณะกรรมการทะเลจังหวัด/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช)
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฯลฯ
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป
ต่างๆ
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
๔) จัดทาร่างพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และพื้นที่เป้าหมายในการประกาศ
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
๖.๑) ก าหนดให้ แ ผนพั ฒ นาประเทศ/ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง/กรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ ง
กล่าวถึงพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
๖.๒) กาหนดให้หน่วยงานที่ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลทุกรูปแบบ มีแผนแม่บทใน
การดาเนินการในพื้นที่ กาหนดดัชนีชี้วัดและหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน โดยมีระบบที่สามารถดาเนิน การได้มีอย่าง
ประสิทธิภาพ
๖.๓) ก าหนดให้ มี ห น่ ว ยงาน/องค์ ก รรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผลพื้ น ที่
คุ้มครองทางทะเลให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัด และจัดทารายงานเป็นประจาทุกปี เพื่อนาเสนอและต้องสามารถเข้าถึง
และให้ความคิดเห็นได้จากผู้สนใจทั่วไป
๖.๔) ปรั บ ปรุ งองค์ก ร/กฎหมายให้ พื้ น ที่คุ้ ม ครองทางทะเลมีห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจตรา/ดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานกลาง
๖.๕) กาหนดให้มีการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร (โดยมีเกณฑ์สอดคล้องกับข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓)

๒๕๑
๖.๖) กากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

๒๕๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
และสัตว์ทะเล รวมทั้งสรุปผลการ
ดาเนินการและรายงานความ ก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรปู ต่างๆ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
๔) จัดทาร่างพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
และสัตว์ทะเล และพื้นที่เป้าหมายใน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑)กาหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลและ
สัตว์ทะเลที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนักรู้
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
คณะทางานพื้นที่
คุ้มครองทางทะเล
(ภายใต้คณะกรรมการ
ทะเลแห่งชาติ/
คณะกรรมการทะเล
จังหวัด/ทช./อส.)
สนับสนุน
ทส. กษ. คค. สมช.
สศช. มท. ศรชล. ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๕๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

การประกาศ
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม

๒๕๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและ
สัตว์ทะเล
๖.๑) กาหนดให้แผนพัฒนา
ประเทศ/ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมที่
เกี่ยวข้อง ต้องกล่าวถึงพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเล
๖.๒) กาหนดให้หน่วยงานที่
ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลทุก
รูปแบบ มีแผนแม่บทในการดาเนิน
การในพื้นที่ กาหนดดัชนีชี้วัดและ
หน้าที่รับผิดชอบชัดเจน โดยมีระบบที่
สามารถดาเนินการได้มีอย่าง
ประสิทธิภาพ
๖.๓) กาหนดให้มีหน่วยงาน/
องค์กรรับผิดชอบด้านการติดตาม
ประเมินผลพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้
เป็นไปตามดัชนีชี้วัดและจัดทารายงาน
เป็นประจาทุกปี เพื่อนาเสนอและต้อง
สามารถเข้าถึงและให้ความคิดเห็นได้

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑,๓๕๘.๗ ทช.
ลบ.
(๑๐ ปี)

๑๕๐
ลบ.
(๑๐ ปี)

ทช.

๑) แผนผังร่างพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์
ทะเล และพื้นที่เป้าหมาย
๒) ร้อยละของความ
สาเร็จในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
และสัตว์ทะเล
๓) จานวนพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐
ตารางกิโลเมตร
๔) พื้นที่คุ้มครองทางทะเล
มีมากกว่า๓๒,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร ในปี ค.ศ.๒๐๓๐
๕) ความเสียหายของ
ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต
ทางทะเลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาของมนุษย์ในพื้นที่
คุ้มครองน้อยลงกว่าก่อน

๒๕๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

จากผู้สนใจทั่วไป
๖.๔) ปรับปรุงองค์กร/กฎหมายให้
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลมีหน่วย งาน
รับผิดชอบตรวจตรา/ดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและหน่วย งาน
กลาง
๖.๕) กาหนดให้มีการประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร (โดยมีเกณฑ์สอดคล้องกับ
ข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓)
๖.๖) กากับการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ประกาศเป็นพื้นที่คมุ้ ครอง
๖) จานวนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

๗๕ ลบ. ทช.
(๑๐ ปี)

๒๕๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวน
การปฏิบัติ

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๕๗
๒.๑๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
- ดาเนินการในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ ๒.๑๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ได้กาหนดในเรื่องประมวล
กฎหมายจารีตประเพณีทางทะเล อาทิ ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ไหล่ทวีป ทั้งยังได้กาหนดหลักการ
ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากทะเล ซึ่งรวมถึงทรัพยากรที่มีชีวิตและทรัพยากรจากผิวดิน และ
ใต้ดิน ตลอดจน เรื่องการระงับข้อพิพาท โดยนั ยแห่งอนุสัญญาฯ ได้จัดตั้ง ศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการตีความและการบังคับใช้ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น
ภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และอนุ สั ญ ญาฯ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ ประเทศไทย ตั้ ง แต่
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลไทยจาเป็นต้องดาเนินการทบทวนกฎหมายและข้อบังคับภายใน
ของไทยเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด
จากอ านาจและสิ ทธิที่ไ ด้รั บ ตามอนุ สั ญญา จึง จาเป็ นจะต้ องเร่ งรัด ด าเนิน การต่ อเรื่อ งนี้ ให้ เสร็จ สิ้ นโดยเร็ ว
โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ก าหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายทางทะเลให้ ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ที่มีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๑๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) แนวทางและ Road Map ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
๒) ร้อยละของกฎหมายที่แก้ไข/ปรับปรุง/กาหนดขึ้นใหม่ให้มี การบูรณาการความสอดคล้อง
และทันสมัย สามารถนาไปใช้ได้อย่ างสอดรับกับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย
๓) จานวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
๔) จานวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๑๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
โดย สานักงบประมาณให้คาแนะนาว่าควรพิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน
๒.๑๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
o หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการต่างประเทศ
o หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุต สาหกรรม กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ

๒๕๘
o กิจกรรม
๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางทะเล
ของประเทศไทย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
๔) ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อติดตาม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทางทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
๖.๑) กาหนดแนวทางและ Road Map ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
๖.๒) กากับการแก้ไข/ปรับปรุง/ยกร่างกฎหมายให้มีความสอดคล้ องและทันสมัย
รวมทั้ง ให้ความสาคัญแก่ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความเหมาะสม
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
๒.๑๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมจานวน ๘๒ ฉบับ ตามเอกสารประกอบที่แนบ

๒๕๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ : การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ทางทะเลของประเทศไทย อนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒ และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
รวมทั้งสรุป ผลการดาเนินการและ
รายงานความ ก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป
ต่างๆ

๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

*

๑) กาหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทาง
ทะเลให้ทันสมัย
และสอดคล้อง
กับอนุสัญญา
สหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ.
๑๙๘๒ ที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) การสร้าง
ความตระหนัก
รู้และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาสังคม

๔

หลัก
กต.
สนับสนุน
ทส. กษ. คค. มท. อก.
วท. พน. ทร. ศรชล.
สคก. ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๖๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ : การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเล
๔) ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพือ่
ติดตาม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ทางทะเล
๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
๖) ดาเนินกิจกรรมหลักในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
๖.๑) กาหนดแนวทางและ Road
Map ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ทางทะเล
๖.๒) กากับการแก้ไข/ปรับปรุง/ยก
ร่างกฎหมายให้มีความสอดคล้องและ
ทันสมัยรวมทั้ง ให้ความสาคัญแก่
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความเหมาะสม

๑) จานวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม
๒) จานวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม

๑) แนวทางและ Road
Map ในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเล
๒) ร้อยละของกฎหมายที่
แก้ไข/ปรับปรุง/กาหนด
ขึ้นใหม่ให้มีการบูรณาการ
ความสอดคล้องและ
ทันสมัย สามารถนาไป

๒๖๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ : การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ใช้ได้อย่างสอดรับกับ
สภาพความเป็นจริงของ
ประเทศไทย
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๘) จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล

* หมายเหตุ : พิจารณางบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน

๒๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๒๖๓

๑. ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ เรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๑ บทนา
๑.๑.๑ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปความหลากหลายทางชีวภาพ
สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ และข้ อเสนอการปฏิ รู ปเศรษฐกิ จชี วภาพ ประกอบด้ วย การประกาศนโยบาย
ให้ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพเป็ น วาระแห่ งชาติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปเศรษฐกิ จชี ว ภาพ ปรั บระบบ
การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน กระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ถ่ายทอดสู่ การใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้าและบริการ จัดทาธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพแห่ งชาติ
(National Biodiversity Bank) จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ และปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ที่เป็ นอุ ปสรรค และมีแ นวทางการดาเนิ น งานขับเคลื่ อนวาระการปฏิรูปเศรษฐกิจชี ว ภาพในช่ว งปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการปฏิรู ปเศรษฐกิจชีวภาพให้ มีฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพระดับประเทศ และให้ มีธนาคาร
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
๒) รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เรื่อง ปฏิรูปการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ในการประชุ ม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ในระยะเร่งด่วนภายใน ๖ เดือน โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศแห่งชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนและกาหนดนโยบายและแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีว ภาพ และเสนอให้
ยกระดับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ให้ทาหน้าที่หน่วยงานเฉพาะการวิจัยขั้นสูงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เป็นหน่วยงาน
หลักในการวิจัย สร้างเครือข่าย เพื่อบูรณาการการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนทุนวิจัย การสร้างและ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทรัพยากรชีวภาพและต่อยอดสู่ผลผลิต
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับทราบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่ อน
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพในเรื่ อ งปฏิ รู ป การจั ด การความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม
๑.๒.๑ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตของ
ประชาชน และเป็ นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิ จ ทั้ งในระดั บชุ มชน และระดั บประเทศ โดยมีจุ ลิ นทรี ย์ ไม่ น้อยกว่ า
๒๐๐,๐๐๐ ชนิด พืชมีท่อลาเลียงและพืชไม่มีท่อลาเลียงไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ชนิด (คิดเป็นร้อยละ ๔ ของพืชที่จาแนกชนิด
ได้แล้วทั่วโลก) สัตว์มีกระดูกสันหลัง ไม่น้ อยกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด (คิดเป็นร้อยละ ๘ ของสั ตว์มีกระดูกสั นหลั งทั่วโลก)

๒๖๔
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ชนิด (คิดเป็นร้อยละ ๖ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในโลก) ปลาไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐ ชนิ ด (คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของปลาที่จาแนกแล้ว ในโลก) อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์เกินศักยภาพประกอบกับภาวะคุกคามจากกิจกรรมพัฒนา
ต่าง ๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับให้ มีความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ ในอันดับที่ ๑๘ ของโลก จากที่เคยอยู่ที่ อันดับที่ ๑๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗
(ค.ศ. ๒๐๐๔) (mongabay.com, ๒๐๑๖ และ ๒๐๐๔)
๑.๒.๒ การดาเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาจาก ๕ ภาคส่วนหลัก ได้แก่
ภาครัฐ ประชาคมวิจัย ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลางจากกระทรวงต่าง ๆ มากกว่า ๓๐ แห่ง จาก ๘ กระทรวงหลัก และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอีกเป็นจานวนมาก จึง
ทาให้ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การบูรณาการกับภาคส่วนทางเศรษฐกิจ อาทิ
การเกษตร การประมง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน สาธารณสุข/สุขภาพ และภาคอุตสาหกรรม
๑.๒.๓ ข้อมูลมูลค่าที่แท้จริงของต้นทุนธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ยังไม่ได้รับการประเมินและผนวกเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนยังขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยง
นโยบายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจ เพื่อนาไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ให้เป็นกระแสหลักของสังคม
๑.๒.๔ ขาดการวิจั ยเชิงระบบ การวิจั ยและพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกมิติ และยังขาดการวิจัยเชิงลึ ก และ
การวิ จั ย เชิ ง นิ เ วศในระยะยาว การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง และนวั ต กรรม และการเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับการกาหนดแนวนโยบายของประเทศ และนาไปพัฒนาต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิ จ นอกจากนี้ งบประมาณที่ ใ ช้เ พื่ อ การวิ จัย และการพั ฒ นาองค์ความรู้ เกี่ ยวกั บความหลากหลาย
ทางชีวภาพยังคงมีไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง
๑.๒.๕ ขาดกาลังคนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะนักอนุกรมวิธาน นักอนุกรมวิธานสมทบ
ปราชญ์ ช าวบ้ า น ซึ่ งเป็ นทรั พยากรส าคั ญในการวิ จั ยพั ฒนา และบริ หารจั ดการด้ านความหลากหลายทางชี วภาพ
เป็ นปั จจั ยของความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวของการดาเนินงาน ซึ่ งหน่ วยงานต่าง ๆ ยั งไม่มีการส่ งเสริมการสร้างบุคลากร
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่มีเส้นทางอาชีพ (career path) และตาแหน่งนักอนุกรมวิธานของหน่วยงาน
๑.๒.๖ กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายเฉพาะที่มุ่งเน้นการคุ้มครอง
ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจการกากับดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดการและบังคับใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของการกากับดูแลจุลินทรีย์ ซึ่งนับวันจะทวีความสาคัญในอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ยังไม่มีกรอบกฎหมายในการกากับดูแลความหลายทางชีวภาพในภาพรวม ที่จะมาเติมเต็มช่องว่างในการจัดการ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.๒.๗ ชุมชนท้องถิ่นยังขาดความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญและผลประโยชน์ที่
ได้รับจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทาให้นาทรัพยากรชีวภาพมาเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่
โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่จะต้องดาเนินการ
ควบคู่กับการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการปกปูอง
สิทธิประโยชน์ของประเทศในฐานะเจ้าของทรัพยากรชีวภาพ นอกจากนี้ ยังไม่มีการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทางานในระดับท้องถิ่น
๑.๒.๘ ระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เ รื่ องความหลากหลายทางชีวภาพและทรั พยากรพันธุ กรรม
ยังไม่เชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลต่อการบูรณาการฐานข้อมูลซึ่งจะเป็นรากฐานในการกาหนดนโยบายและ

๒๖๕
รูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ รวมถึง การนาไปใช้ใน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศในเชิงทรัพย์สินทางปัญญา และการเก็บรักษาเพื่อการอนุรักษ์และนาไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต
จากสถานการณ์และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น นามาสู่การกาหนดประเด็นปฏิรูปใน ๖ เรื่อง ได้แก่
๑) ปฏิ รู ป กลไกด้ า นความหลากหลายทางชีว ภาพทั้ง ระดั บชาติ แ ละพื้ น ที่ เพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพใน
การดาเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการตั้งคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด และจัดทา
พระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมประเด็นหลักที่สาคัญ ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู
และใช้ ป ระโยชน์ อาทิ การจั ดการชนิ ด พัน ธุ์ แ ละถิ่ น ที่อ ยู่ อาศั ย ส่ ง เสริ ม งานวิ จัย พั ฒ นา การเข้า ถึ งและแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ
๒) ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การวิจัยขั้นพื้นฐานและอนุกรมวิธาน นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิ จ และเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity: TEEB) ระบบงบประมาณ
และเงินทุนสนับสนุนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึง การจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อดูแล
และกาหนดนโยบายการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
๓) ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เ ป็นธรรม เพื่อให้ห น่วยงานและชุมชนสามารถเข้าถึง การใช้แหล่ งข้อมูลและตัวอย่าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และนาไปใช้ประโยชน์สาหรับต่ อยอดสร้างองค์ความรู้ การบริหารจัดการ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และการตรวจสอบลักลอบใช้ประโยชน์ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ
๔) ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับ
ประเทศและอาเซียน โดยการบูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและพัฒนาเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล อันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิด
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชาและแนวทางประชารัฐ รวมทั้ง ขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพ ยากรท้องถิ่น
ตาบล ให้ครบทุกตาบลทั่วประเทศ
๕) ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง
และพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ และรองรับความร่วมมือในระดับภู มิภาค รวมทั้ง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตตั้งแต่การศึกษา การวิจัยพื้นฐานและเชิงลึก รวมถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และการพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเชิงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและการให้บุคลากรเข้ามาอยู่ในระบบ โด ยมีการสร้าง
แรงจูงใจในการศึกษาและเรียนรู้ กาหนดอัตรากาลัง ค่าตอบแทนพิเศษ และเส้นทางอาชีพทีม่ ั่นคง ชัดเจน
๖) ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของทรัพยากรชีวภาพ ก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ภายใต้ Thailand ๔.๐ เพิ่ม
สมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ/กลไก/แนวทางการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน และเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยจัดทาแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ

๒๖๖

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๓.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิ รู ป ด้า นความหลากหลายทางชีว ภาพมี ความสอดคล้ องกับ (ร่ าง) ยุท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนี้
๑) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้กล่าวถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพใน
๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในเรื่องการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล โดยการพัฒนาประสิทธิภาพแนวทางการบริหารจัดการ/
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่
สร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชน ตลอดจนนาเปูาหมาย/แนวทาง/มาตรฐานสากลมาปรับใช้ใน
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน น้า
และอาหาร
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในเรื่ อ งการจั ด ระบบการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละปู อ งกั น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยการปกปู อ ง รั กษา และฟื้ นฟู ทรั พยากรปุ าไม้ ทั้ งปุ าต้ นน้ าล าธาร
ปุาชุมชน และปุาชายเลน ดาเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุกทาลายปุาอย่างเข้มงวด
เร่ ง รั ด การปลู ก ปุ า โดยเลี ย นแบบระบบธรรมชาติ ส่ ง เสริ ม การปลู ก ปุ า เศรษฐกิ จ ที่ มี ร ะบบ
การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศ
และการสร้ างรายได้จ ากการอนุรักษ์ รวมถึง สร้างความโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ
ซึ่งรวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตได้ขายเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานชีวภาพ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน
๒) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้กล่าวถึงเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพใน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดังนี้
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งความมั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ในด้านอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ คือ เพื่อให้เกิด
การวิจัยพัฒนานาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการบริหาร
จั ดการน้ า การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ และสิ่ งแวดล้ อม ได้ ก าหนดแผนงานวิ จั ยและ
นวั ตกรรมที่ สาคั ญ คื อ การบริ หารจั ดการทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อมซึ่ งมุ่ งเน้ นการวิ จั ยและ
นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม หยุดยั้งการสูญเสียชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์

๒๖๗
๑.๓.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับแผนพัฒนาเฉพาะด้านและแผนอื่นๆ
แผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนหลักด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ สรุปได้ ดังนี้
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔
การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ ก าหนดเปู า หมาย คื อ รั ก ษา และฟื้ น ฟู ฐ าน
ทรั พยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ปุ าไม้เพื่อการอนุ รักษ์ปุาเศรษฐกิจ และปุาชายเลน ลดการสู ญเสี ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยกาหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คือ สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เป็นร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็ นพื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พื้นที่ปุาชายเลน
เพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้ านไร่ เป็ น ๑.๕๘ ล้ านไร่ พื้นที่ปลู กและฟื้นฟูปุาต้นน้าเพิ่ มขึ้นและจานวนชนิดพันธุ์และประชากร
ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ และได้กาหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงโดยการรักษา
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติโดยคานึ งถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้ง ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปกปูองและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มีการดาเนินการอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพใหม่ กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพที่แท้จริง
ของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง
๒) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้กล่าวถึงเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในยุทธศาสตรที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรุปได้ ดังนี้
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ซึ่งให้ความสาคัญ
ต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคานึงถึงขีดจากัดและ
ศั ก ยภาพในการฟื้ น ตั ว ของระบบนิ เ วศธรรมชาติ เพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมโดยมีเปูาหมายของยุธศาสตร์คือ ให้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็ นธรรม และเกิดความมั่นคง โดยได้กาหนดแผนงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพไว้ภายใต้กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ งยื น และมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ คือ (๑) พื้นที่ที่มีสภาพปุาร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศแบ่งเป็น
พื้นที่ปุาอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ปุาเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ (๒) ปะการังที่ชีวิตมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ – ๙ และ (๓) อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลดลง
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่ า งคุ้ ม ค่ า และยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า มี

๒๖๘
ประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี เ ปู า หมายของยุ ท ธศาสตร์ คื อ การ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่า และยั่งยืน โดยมี
กลยุทธ์เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
แผนงานการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานการเพิ่มมูลค่าใน
การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ มีการประกาศ
ใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ
๓) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เป็นแผนหลัก
ระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชี วภาพ ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ ปกปูองคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา
องค์ ความรู้ และระบบฐานข้ อมู ลด้านความหลากหลายทางชี วภาพให้ เป็ นมาตรฐานสากลซึ่ ง มี ความสอดคล้ อ งกั บ
การปฏิรูปเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในทุกประเด็น

๑.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
๑.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม
ปฏิรู ป ระบบบริ ห ารจั ดการความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศในทุกมิติ ให้ ครอบคลุ มการพัฒ นา
กฎหมาย องค์กร และกลไกการบูรณาการการทางานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภ าคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และได้รับผลประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๑.๔.๒ เป้าหมายรวม
๑) ระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) ระบบการวิจัยและนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มีทิศทางที่ชัดเจน ในการสร้าง
สมดุลในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ Thailand ๔.๐ และยกระดับการวิจัย
และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
๓) ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถยกระดับเป็นจุดแข็งของประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และเป็นเครื่องมือในการลดความเลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม สอดคล้องกับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และได้รับผลประโยชน์
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างเสริมความตระหนักถึงคุณค่า
และความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

๒๖๙

๑.๕ ตัวชี้วัด
๑) มีกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
๒) อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย (habitat) โดยเฉพาะ ปุาไม้ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และแหล่ง
ที่อยู่อาศัยที่สาคัญที่มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ลดลงร้อยละ ๕๐
๓) มี ฐ านข้ อ มู ล กลางที่ ส ามารถประมวลผลในจุ ด เดี ย ว มี ก ารรวมศู น ย์ ข้ อ มู ล ด้ า นความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีความสาคัญต่อประเทศในทุกมิติ และมีกลไกการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๔) ระบบทะเบียนข้อมูลเพื่อปกปูองและคุ้มครองสิทธิในทรัพยากร องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕) มีร ะบบการวิจั ย และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศที่ต อบสนองต่ อ
การดาเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
๖) ประเทศไทยมีรายได้จากเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เพิ่มขึ้น
๗) จานวนเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ครอบคลุม ๗,๒๕๕ ตาบล ทั่วประเทศ
๘) จานวนกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ริเริ่ม
และมีการดาเนินการโดยภาคส่วนต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ

๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจ ารณาจั ดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๒๗๐

๒. เรือ่ งและประเด็นปฏิรูป เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติ
และพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ การปฏิรูปกฎหมาย
ประเทศไทยควรมี กฎหมายหลักเพื่ อเป็ นกรอบในการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่ างยั่งยืน
รวมถึง เพื่อรองรับงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการกากับดูแลและคุ้มครอง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ขจัดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
สมรรถนะในการบังคับใช้กฎหมาย โดยควรกาหนดนโยบายและทิศทาง การดาเนินงานของประเทศให้ชัดเจนว่าจะต้องมี
การพัฒนากรอบกฎหมายและโครงสร้างด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นไปตามกรอบอนุสัญญาและข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี ทั้งนี้ อาจมีการจัดทากฎระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือธรรมนูญ สุขภาพ เพื่อกากับดูแล
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรท้องถิ่น
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) จัดทาพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่นาไปสู่การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบริบทของประเทศไทย
๒) กฎหมายเฉพาะที่เกี่ย วข้องกับความหลากหลายทางชีว ภาพได้รับการปรับปรุงให้ ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒)
ตัวชี้วัด
๑) มีกฎหมายหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้
เป็นกรอบในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศ
๒) จานวนกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุง
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๒๗๑
ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ การปฏิรูปกฎหมาย
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๑) ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
ใช้เป็นกรอบบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ*
- ยกร่าง พระราชบัญญัติ ว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

- รับฟังความเห็น ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- นาเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพต่อ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา
และสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติตามขัน้ ตอน
*

เป้าหมายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

หลัก
-ทส.(สผ. สพภ.)
สนับสนุน
-สกว.
-TDRI
หลัก
-ทส. (สผ.)
-สกว.
สนับสนุน
-ทส. (สพภ.)
-TDRI
หลัก
-ทส. (สผ.)

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จัดทา
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพทีน่ าไปสู่
การบังคับใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ในบริบทของ
ประเทศไทย

มีกฎหมายหลักด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปใช้
เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพในภาพรวม
ของประเทศ

๒๗๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ การปฏิรูปกฎหมาย
วงเงิน

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
- ยกร่าง กฎหมายลาดับรอง
และรับฟังความเห็น

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

- นาเสนอกฎหมายลาดับรอง
เข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอน

หลัก
-ทส. (สผ.)
-สกว.
สนับสนุน
-ทส. (สพภ.)
-TDRI
หลัก
-ทส. (สผ.)

๒) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีอยู่ และนาเสนอเข้าสู่
การพิจารณาและบังคับใช้ตามขั้นตอน

หลัก
-ทส.
-กษ.
-วท.
-พณ.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กฎหมายเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้รับ
การปรับปรุงให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน อนุสัญญา
และข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่
ไทยเป็นภาคี

จานวนกฎหมายเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ที่ได้รับการปรับปรุง

๒๗๓

ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
๑.๒.๑ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับประเทศ
จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพื่อให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระยะยาว ตามแนวทางการปฏิรูป อย่างไรก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปในช่วง
การยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เห็นควรให้ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ งชาติ (กอช.) ที่ จั ดตั้ งขึ้ นตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วย
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ทา
หน้ า ที่ แ ละมี อ านาจในการบริ ห ารจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ จนกว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ โดยปรับปรุงองค์ประกอบของ กอช. ให้รองรับการขับเคลื่อน
ประเด็ น ปฏิ รู ป ตามที่ เ สนอไว้ และด าเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ การปฏิ รู ป องค์ ก รเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการ โดยปรับปรุง/ยกระดับองค์กรเพื่อทาหน้าที่สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับชาติ
๑.๒.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่
กาหนดกลไกของคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัดไว้ในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับจังหวัด เชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ ท้องถิ่น และตาบล และประสานการดาเนินงานปฏิรูประบบและ
เครือข่ายของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ที่ยกระดับขึ้นมาจากกลไกและเครือข่ายของหน่วยงาน
ภาคี ภ ายใต้ โ ครงการ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยในระหว่ า งที่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ยังไม่มีผลบังคับใช้ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับจังหวัด ภายใต้ กอช.
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
และระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้มีการดาเนินงานมีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๒) องค์กรกลางที่ทาหน้ าที่สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับประเทศ มีการปรับโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และภารกิจให้เหมาะสมกับการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ ใน
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
๑) มีกลไกในรูปของคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด
๒) มีองค์กรกลางที่ทาหน้าที่สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับประเทศ
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่ างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๒๗๔
ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑.๒.๑ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับประเทศ
๑) ปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการ กอช. เพื่อทาหน้าที่
และมีอานาจในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพจนกว่า
พระราชบัญญัติ จะมีผลบังคับใช้
(ภายใต้ระเบียบ กอช.)
๒) จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้
กอช. เพื่อขับเคลื่อนประเด็นปฏิรปู
ประเทศ (ภายใต้ระเบียบ กอช.)

หลัก
-ทส. (สผ.)

หลัก
-ทส. (สผ.)
สนับสนุน
-ทส. (สพภ.)
-วท. (สวทช.)

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินการด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยตั้ง
คณะกรรมการ
ระดับชาติและ
ระดับจังหวัด
เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ให้มีการ
ดาเนินงานมีความ
ชัดเจน และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

มีกลไกในรูปของ
คณะกรรมการ
ระดับชาติและระดับ
จังหวัด

๒๗๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๓) จัดตั้งคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ
ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
(ภายใต้ พระราชบัญญัติ)
๔) ยกระดับ/ปรับปรุงองค์กรเพื่อ
ทาหน้าทีส่ านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชาติ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-ทส. (สผ)
สนับสนุน
-ทส. (สพภ)
-วท. (สวทช.)
-โครงการ อพ.สธ.
หลัก
-ทส.
-กพ.
- กพร.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

องค์กรกลางที่ทา
หน้าที่สานักงาน
เลขานุการของ
คณะกรรมการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับ
ประเทศ มีการปรับ
โครงสร้าง อานาจ
หน้าที่ และภารกิจ
ให้เหมาะสมกับการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ใน
การบริหารจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศ

มีองค์กรกลางที่ทา
หน้าที่สานักงาน
เลขานุการของ
คณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับประเทศ

๒๗๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๕) จัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ และขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรปู ประเทศ

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-ทส.
วท.โครงการ อพ.สธ.

๑.๒.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่
๑) จัดตั้งคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับ
จังหวัดเพื่อประสานการดาเนินงาน
ปฏิรูประบบและเครือข่ายของศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ตาบล (ภายใต้ กอช.)
๒) จัดตั้งคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับ
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

๓) จัดประชุมคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับ
จังหวัด

หลัก
-โครงการ อพ.สธ.
-มท. (อปท. เทศบาล)
-ทส.
(สานักงานทรัพยากรฯ
จังหวัด)
สนับสนุน
-ทส. (สผ. สพภ.)
หลัก
-มท. (อปท. เทศบาล)
-ทส.
(สานักงานทรัพยากรฯ
จังหวัด)
สนับสนุน
-โครงการ อพ.สธ.
-ทส. (สผ. สพภ.
หลัก
-มท. (อปท. เทศบาล)
-ทส.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๗๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
(สานักงานทรัพยากรฯ
จังหวัด)
สนับสนุน
-โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
(อพ.สธ.)
-ทส.(สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรฯ สพภ.)

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๗๘
ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ (ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่)
๑) จัดทาพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... พร้อมทั้งกฎหมายลาดับรอง
เพื่อใช้เป็น กฎหมายหลักในการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึง เพื่อรองรับงานตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยมี
เนื้อหาของกฎหมายครอบคลุมประเด็นหลักที่สาคัญ อาทิ การจัดการชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย การจัดการชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกราน การฟื้นฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดทาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ กลไกการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
รวมถึง กลไกของคณะกรรมการความหลากหลายทางชีว ภาพและระบบนิเวศแห่ งชาติ และคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและประสานการดาเนินงานการปฏิรูปในระดับประเทศ จังหวัด
ท้องถิ่น และตาบล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้มีกลไกเชิงรุกเพื่อปูองกันผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศจากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพและประเด็ น อุ บั ติ ใ หม่ อาทิ ชี ว วิ ท ยาสั ง เครา ะห์ (synthetic
biology)
๒) ทบทวนและแก้ไขปรั บ ปรุ งกฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกั บความหลากหลายทางชี วภาพที่มี อยู่ อาทิ
พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ปุ า พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบั ญญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รวมทั้ ง
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาคี โดยพิจารณาช่องว่างในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อส่ งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันใน
การกากับดูแลและคุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ขจัดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
และเสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะในการบังคับใช้กฎหมาย ที่สามารถถ่ายทอดลงสู่การมีส่วนร่วมและการจัดทา
กฎระเบียบ ข้อบัญญัติเพื่อรองรับในระดับท้องถิ่น และตาบล

๒๗๙

๒.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ จัดทาแผนการวิจัยและสนับสนุนการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑) จัดทาแผนการวิจัยและพัฒนาในลักษณะ Agenda - Based/Area - Based /Program-based
ให้ครอบคลุมการวิจัยขั้นพื้นฐานและอนุกรมวิธาน การวิจัยเชิงลึกและการวิจัยเชิงนิเวศในระยะยาว โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ
การกาหนดแนวนโยบายของประเทศ และการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์บนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยพิจารณาความเหมาะสมในเชิงภูมิสังคมของพื้นที่ และประยุกต์ใช้
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity: TEEB) ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบาย และจัดให้มีโครงสร้างพื้ นฐานและการจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็นในการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยพิจารณาการใช้ประโยชน์บุคลากรและ
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ศูนย์การเรียนรู้ระดับชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นหน่วยร่วมในการ
จัดเก็บและดูแลรักษาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมถึง ส่งเสริมให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสร้างนวัตกรรมใน
ระดับชุมชน ที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชน และต่อยอดการพัฒนาสู่ระดับประเทศ
๒) สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย และนวัตกรรมโดยจัดงบประมาณตาม
วาระการวิจัย ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ครอบคลุมทั้งงานวิจัยพื้นฐานและอนุกรมวิธาน งานวิจัย
ระบบนิเวศระยะยาว งานวิจัยเชิงลึกการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๓) ส่งเสริ มและสนับ สนุ นจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางความรู้และ
เทคโนโลยี และเพื่อต่อยอดงานวิจัยทรัพยากรชีวภาพให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนาไปสู่การอนุรักษ์อย่างมี
เหตุ ผ ล และมี ข้ อมู ล ทางวิ ทยาศาสตร์ ส นั บ สนุ น รวมทั้ งส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นบทเรี ยนและ
ประสบการณ์ในการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระหว่างชุมชน สถาบันศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดย
เชื่อมโยงกับการทาแผนแม่บทชุมชน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยโดยเพื่อตอบสนองเปูาหมาย zero waste ตามแนวทางเศรษฐกิจ
ไหลเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดปริมาณขยะใน
ระบบ นอกจากนั้นสอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาของโลกในอนาคต
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ระบบวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิจั ยขั้นพื้นฐานและอนุกรมวิธาน นวัตกรรม และ
การประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจ พร้อมทั้งระบบงบประมาณและเงินทุนสนับสนุนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๒) มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับคนในชุมชน
๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๒๘๐
ตัวชี้วัด
๑) มี แ ผนการด าเนิ น งานในการพั ฒ นาระบบวิ จั ย ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพและการ
สนับสนุนงบประมาณตามวาระวิจัย ครอบคลุมทุกมิติที่มีความสาคัญ
๒) จานวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสาหรับคนในชุมชน
๓) มีกลไกในการเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการเข้าสู่การกาหนดนโยบายและแผน
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๒๘๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ จัดทาแผนการวิจัยและสนับสนุนการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๑) จัดทาแผนการวิจัยและพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ลักษณะ Agenda - Based/Area –
Based /Program - Based รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะและแผนการดาเนินงาน
ในการพัฒนาระบบวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่เชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาของโลกและ
ระดับประเทศด้านการวิจยั และ
นวัตกรรม โดยกาหนดทิศทางการวิจัย
และประเด็นหลักที่มีความสาคัญ
เร่งด่วนในการดาเนินการ และส่งผล
ต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
๒) สนับสนุนงบประมาณตาม
แนวทางการปฏิรูประบบวิจัย และ
นวัตกรรมโดยจัดงบประมาณตามวาระ
การวิจัย ในส่วนของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
๓) พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม เข้าสู่
การกาหนดนโยบายและแผน

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-วท.
(สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
สวทช.)
สนับสนุน
-กษ.
-ทส.
-สธ.
-ศธ.
-พณ.

หลัก
-วช.
-สกว.
-สวก.
วท. (สวทช.)
สงป.
หลัก
-วท. (สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
สวทช.)

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระบบวิจัยและ
พัฒนาที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การวิจัย
ขั้นพื้นฐานและ
อนุกรมวิธาน
นวัตกรรม และ
การประยุกต์ใช้
เชิงเศรษฐกิจ
พร้อมทั้งระบบ
งบประมาณและ
เงินทุนสนับสนุน
ที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง

มีแผนการดาเนินงาน
ในการพัฒนาระบบวิจัย
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการ
สนับสนุนงบประมาณ
ตามวาระวิจัย
ครอบคลุมทุกมิติที่มี
ความสาคัญ

เพิ่มประสิทธิภาพ มีกลไกในการเชื่อมโยง
ในการอนุรักษ์และ และบูรณาการ
ใช้ประโยชน์ความ องค์ความรู้ทางวิชาการ

๒๘๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ จัดทาแผนการวิจัยและสนับสนุนการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และชุมชน เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
ตอบสนองต่อเปูาหมาย zero waste
ตามแนวทางเศรษฐกิจไหลเวียน
(Circular Economy)
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการตามความต้องการ
ของชุมชน และการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ สาหรับคนในชุมชน โดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สนับสนุน
-สศช.
-ทส.(สผ. สพภ.)

หลากหลายทาง
เข้าสู่การกาหนด
ชีวภาพอย่างยั่งยืน นโยบายและแผนของ
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
รวมถึงการพัฒนา
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ

หลัก
-มท.
(อปท. เทศบาล)
สนับสนุน
-ทส.(สพภ.)
-ศธ.
-วท. (สวทช.)
-พณ.

มีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และ
สร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้กับคน
ในชุมชน

จานวนนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นสาหรับคนในชุมชน

๒๘๓

ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสถาบันอิสระที่มีกฎหมายรองรับ ทางานส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยระบบความหลากหลายทางชีวภาพ มีการบูรณาการของหน่วยงานในหลายกระทรวง เพื่อกาหนด
นโยบายด้านการวิจั ยและพัฒนา พัฒนาระบบวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดูแลการพัฒนาองค์ความรู้และ
บุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งที่จะยกระดับการพัฒนางานวิจั ยและพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีภารกิจในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อกาหนดนโยบาย พัฒนาระบบวิจัย องค์ความรู้และ
บุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
มีองค์กรในการศึกษาวิจัยเชิงระบบและนโยบาย เพื่อบูรณาการระหว่างภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๒๘๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๑) จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ
ดาเนินงาน

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-วท. (สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
สวทช.)
สนับสนุน
-กษ.
-ทส.
-สธ.
-ศธ.
-พณ.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จัดตั้งสถาบันวิจยั
ระบบความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อ
กาหนดนโยบาย
พัฒนาระบบวิจัย
องค์ความรู้และ
บุคลากรด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศ

มีองค์กรในการ
ศึกษาวิจัยเชิงระบบและ
นโยบาย เพื่อบูรณาการ
ระหว่างภาคส่วนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒๘๕
ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรั บการดาเนิน การ (ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ)
- ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นองค์กรอิสระที่
ทางานคู่ขนานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ
เพื่อให้หน่วยงานและชุมชนสามารถเข้าถึงใช้ข้อมูลและตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันได้
และมีการนาข้อมูลและตัวอย่างดังกล่าวไปสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การตอบสนองพันธกรณี
และความตกลงระหว่างประเทศ ความร่วมมือในระดับภูมิภาค และการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ จึงจาเป็นต้องปฏิรูป
การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการเข้าถึงฐานข้อมูลแต่ละแห่งที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้เห็นผลภายในระยะเวลา ๕ ปี ดังนี้
๑) จัดลาดับความสาคัญของข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มี
ความสาคัญต่อประเทศ จัดทารายละเอียดในแต่ละชนิดพันธุ์ให้ครอบคลุมทุกมิติ และจัดตั้ง node ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
โดยแบ่งข้อมูลเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ดังนี้
 ชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชนิดพันธุ์
ที่มีความสาคัญ ควรปกปักรักษาไว้จากการเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอก
โดยเฉพาะต่างชาติ
 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย
และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
๒) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data verification) อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล
และทาให้มีความยั่งยืน (maintain, evaluate, and sustain) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยมีการ
ประสานเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากผลงานวิ จั ย โดยเฉพาะงานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก และในระดั บ พั น ธุ ก รรม ตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นกลไกที่ตอบสนอง สนับสนุน และขับเคลื่อนการดาเนินงานในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทันเวลา ทันกับความต้องการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลาดับความสาคัญสูง
๒) มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๒๘๖
ตัวชี้วัด
๑) มีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลาดับความสาคัญสูง
๒) มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๒๘๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ
กิจกรรม

กิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีลาดับความสาคัญสูง
และที่มีความสาคัญต่อประเทศเป็น ๒
กลุ่ม พร้อมจัดทารายละเอียดในแต่ละ
ชนิดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่
 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศ
ไทยซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ เป็นชนิดสัตว์มี
กระดูกสันหลังที่มลี าดับ
ความสาคัญสูงเสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ
 ชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และชนิด
พันธุ์ที่มีความสาคัญควรปกปัก
รักษาไว้จากการเข้าถึงและ
ลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอก
โดยเฉพาะต่างชาติ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

กิจกรรม
หลัก
-ทส.(สผ. สพภ.)
สนับสนุน
-ทส.
(กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กรมปุาไม้ กรมทรัพยากร
ทางทะเลฯ องค์การสวนสัตว์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์)
-กษ.
(กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสัตว์)
-สธ.
(กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยฯ)
-ศธ.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีข้อมูลความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพที่มี
ลาดับความสาคัญ
สูง

มีข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีลาดับความสาคัญสูง

๒๘๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ
กิจกรรม

กิจกรรม
กิจกรรม
๒) จัดตั้ง node ข้อมูลใน
สองกลุ่มดังกล่าว
๓) เผยแพร่คลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อยอด
๔) รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิด
พันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบนั ทั้ง
ชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
๕) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

กิจกรรม

หลัก
-ทส. (สผ. สพภ.)
-ทศ.
-วท. (ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ฯ)

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

มีศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ตัวชี้วัด

มีศูนย์ข้อมูลกลางด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

๒๘๙

ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ จัดทาบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง

 จัดทาระบบบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรม
ที่ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
 จัดตั้งธนาคารพันธุกรรมและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งตัวอย่าง
ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อการอนุรักษ์ และใช้อ้างอิงเพื่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ข อง
ประเทศ รวมถึง เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธาน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
มีบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
มีแหล่งข้อมูลและตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๒๙๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ จัดทาบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๑) จัดทาระบบบัญชีรายการ
ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรมที่
ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒) จัดตั้งธนาคารอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์
พืชที่ถูกคุกคาม
๓) จัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-ทส. (สพภ.)
สนับสนุน
-ทส.
(สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรฯ กรม
อุทยานแห่งชาติฯ
กรมปุาไม้ กรมทรัพยากร
ทางทะเลฯ องค์การสวน
พฤกษศาสตร์)
-กษ.
(กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ
เกษตร กรมประมง
กรมการข้าว)
-วท. (อพวช.)
-ศธ.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
มีบัญชีรายการ
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
ทรัพยากร
พันธุกรรมที่
ทรงคุณค่า

ตัวชี้วัด
มีแหล่งข้อมูลและ
ตัวอย่างความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ที่สามารถเข้าถึง
ใช้ประโยชน์

๒๙๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ จัดทาบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๔) จัดตั้ง ดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๙๒
ข้อเสนอในการมีหรื อแก้ไ ขปรั บปรุ งกฎหมายเพื่อรองรั บการดาเนิน การ (ปฏิรูประบบข้อมูล ความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม)
-

๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔: ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
 บู ร ณาการงานฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยให้ท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียน และชุมชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น โดยมี
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (อาทิ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข) สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) เป็นพี่เลี้ยง และ
กาหนดพื้น ที่ เปู าหมาย (ระดับ จั งหวัด) โรงเรี ยนสมาชิ กงานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรียน ให้ นักเรียนมีบทบาทใน
การสื บทอดและพิสูจ น์ภูมิปั ญญาที่กากับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีว ภาพในเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัย ในท้องถิ่น มีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยง สร้างมาตรฐานเพื่อการพัฒนาสู่
การใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย และ อปท. จะต้องมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนชุมชนตาม
พันธกิจในการกากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลการศึกษา และดูแลประโยชน์สุขของท้องถิ่น โดยต้องมี
ฐานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง
 จัดให้มีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม โดยให้มีการ
สารวจและจดทะเบียนทรัพยากรพันธุ์พืช ทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น รวมถึง ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงสิทธิ์
ในทรัพยากร หากมีการนาทรัพยากรไปศึกษาวิจัยและพัฒนา จะต้องขออนุญาตตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม
 ยกระดับกลไกและเครือข่ายจากหน่วยงานภาคีภายใต้โครงการ อพ.สธ. ขึ้นเป็น ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล โดยพัฒนาเป็นเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดการดาเนินงานตามศาสตร์พ ระราชา และ
แนวทางประชารั ฐ โดยศูน ย์ อนุรั กษ์ฯ มีภ ารกิจครอบคลุ มการดาเนินงานใน ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และรองรับการขึ้นทะเบียนทรัพยากรชีว ภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพ และฐานความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดยการสนับสนุน
ด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่
 ขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ให้ครบทุกตาบลทั่วประเทศ โดยกาหนด
นโยบายและตัวชี้วัดให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมท. ถ่ายทอดลงสู่ระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยกาหนดพื้นที่
ต้นแบบ พื้นที่เปูาหมาย และขยายผลการดาเนินการต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
ที่เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบลครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย
สู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศและภูมิภาค
๒) มีการบูรณาการงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๒๙๓
๓) มีการจัดทาทะเบียนทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อ
แสดงสิทธิ์ในทรัพยากร รวมถึง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร และภูมิปัญญาในท้องถิ่นอย่างเป็น
ธรรม
๔) อปท. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการปูองกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๕) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาคในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๖) มีข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้พื้นบ้าน และวิถีปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
๑) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบลครอบคลุม ๗,๒๕๕ ตาบลทั่วประเทศ ภายใน ๕ ปี
และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศและภูมิภาค โดยมีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ตาบล ในทุกจังหวัด จังหวัดละอย่างน้อย ๑ ตาบล ในปีแรก (quick win)
๒) จานวนโรงเรียน ชุมชนที่บูรณาการงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
๓) จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๔) บัญชีรายการทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อ งในชุมชนที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่มีการเก็บรักษาไว้
๕) จานวนทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อแสดงสิทธิ์ใน
ทรัพยากร รวมถึง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรัพ ยากรที่มีการขึ้นทะเบียนในท้องถิ่น
อย่างเป็นธรรม
๖) จานวน อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการปูองกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
๗) จานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาคในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๘) จานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้พื้นบ้าน และวิถีปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น
ที่ประสบความสาเร็จสาหรับไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๒๙๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๑) ขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ให้ครบทุก
ตาบลทั่วประเทศให้เกิดการ
ดาเนินงานตามศาสตร์พระราชาและ
แนวทางประชารัฐ รวมถึง เป็นศูนย์
เรียนรูด้ ้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชน และเชื่อมโยง
เครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่าง
ประเทศ และภูมิภาค

 ยกระดับกลไกและเครือข่ายจาก
หน่วยงานภาคีภายใต้โครงการ
อพ.สธ. ขึ้นเป็นศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล*
*

เป้าหมายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
-มท.
(จังหวัด กรมการพัฒนา
ชุมชน (สถาบันการพัฒนา
ชุมชน) อปท. เทศบาล)
-ทส.
(สานักงานทรัพยากรฯ
จังหวัด)
-ศธ.
สนับสนุน
-ทส.
-กษ.
-สธ.
-วท..
-พณ.
-กอ.รมน.
หลัก
-โครงการ อพ.สธ.
-ทส. (สพภ. สานักงาน
ทรัพยากรฯ จังหวัด)
-มท. (จังหวัด กรมการ

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ตาบล
ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

ตัวชี้วัด
ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ตาบล
ครอบคลุม ๗,๒๕๕
ตาบลทั่วประเทศ
และมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายสู่
ระดับประเทศ

มีศูนย์อนุรักษ์และ มีศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ตาบล
ท้องถิน่ ตาบล

๒๙๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

 บูรณาการงานฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ให้ครอบคลุมทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา ปราชญ์
ชาวบ้าน/ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อ
สู่ระดับจังหวัดและประเทศ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
พัฒนาชุมชน สถาบันการ
พัฒนาชุมชน อปท.
เทศบาล)
-กศธ..
สนับสนุน
-ทส.
-กษ.
-สธ.
-วท.
-พณ.
-กอ.รมน.
หลัก
-โครงการ อพ.สธ.
-ทส.
(สพภ. สานักงาน
ทรัพยากรฯ จังหวัด)
-มท.
(จังหวัด กรมการพัฒนา
ชุมชน สถาบันการพัฒนา
ชุมชน อปท. เทศบาล)
-ศธ.
สนับสนุน
-ทส.
-กษ.
-สธ.
-วท.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

มีการบูรณาการ
งานฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
และเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

- จานวนโรงเรียน
ชุมชน ที่บูรณาการ
งานฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วม
- จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

๒๙๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
 สารวจ บันทึก และจัดทา
ทะเบียนทรัพยากรพืช สัตว์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องในชุมชน รวมทั้ง การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร เพื่อแสดง
สิทธิ์ในทรัพยากร และความเป็น
เจ้าของ รวมถึง การเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเป็น
ธรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-มท.
(อปท. เทศบาล)
-ชุมชนท้องถิ่น
-กศธ..
-สธ.
(กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยฯ)
-กระทรวงวัฒนธรรม
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
-พณ..
(กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา)
สนับสนุน
-โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
-ทส.
(สพภ. สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรฯ
สานักงานทรัพยากรฯ
จังหวัด)
-กระทรวงเกษตรฯ
(กรมส่งเสริมการเกษตร)

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีการขึ้นทะเบียน
ทรัพยากรพืช สัตว์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชนเพื่อแสดง
สิทธิ์ในทรัพยากร
รวมถึงการเข้าถึง
และแบ่งปัน
ผลประโยชน์
จากทรัพยากรและ
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นอย่าง
เป็นธรรม

- บัญชีรายการ
ทรัพยากรพืช สัตว์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชนที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ อย่างยั่งยืนที่มี
การเก็บรักษาไว้
- จานวนทรัพยากรพืช
สัตว์ ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องในชุมชน
เพื่อแสดงสิทธิ์ใน
ทรัพยากรรวมถึง การ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทีม่ ีการขึ้นทะเบียน
ในท้องถิ่นอย่างเป็น
ธรรม

๒๙๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
 เสริมสร้างศักยภาพของ อปท. ใน
การปูองกันและใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน

๒) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือภูมภิ าคที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
-ทส.
(สพภ. สานักงาน
ทรัพยากรฯ จังหวัด)
-มท.
(กรมการพัฒนาชุมชน
(สถาบันการพัฒนาชุมชน))
สนับสนุน
-ทส.
(องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ฯ)
-วท.
(องค์การพิพิธภัณฑ์ฯ)
-กศธ..
หลัก
-โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
-ทส.
(สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรฯ สพภ.
กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลฯ กรม
ปุาไม้)
สนับสนุน
-กศธ..

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อปท.
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นในการ
ปูองกันและ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

จานวน อปท. ที่ได้รับ
การเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
ปูองกันและ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือ
ภูมิภาคในการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง
ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น

จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือภูมภิ าค
ในการอนุรักษ์
คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

๒๙๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๓) รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
และองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นที่
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างถ่ายทอดไปยัง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน
ประเทศ และระหว่างประเทศ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

-มท.
(อปท.)
-ทส.
(สานักงานทรัพยากรฯ
จังหวัด)

อย่างยั่งยืน

หลัก
-ทส. (สผ. สภพ. กรมปุา
ไม้)
-สธ.
(กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยฯ)
-วธ.
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
สนับสนุน
-มท (อปท เทศบาล)
-ทส. (สานักงาน
ทรัพยากรฯ จังหวัด)
-ศธ.

มีข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความรู้
พื้นบ้าน และวิถี
ปฏิบัติของชุมชน
ท้องถิน่ ที่ประสบ
ความสาเร็จและ
นาไปประยุกต์
ใช้ในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

จานวนชุมชนที่ได้รับ
การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ความรู้
พื้นบ้าน และวิถีปฏิบัติ
ของชุมชนท้องถิ่น
ที่ประสบความสาเร็จ
สาหรับไปประยุกต์ใช้
ในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

๒๙๙
ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไ ขปรับปรุ งกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนิน การ (ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน)
- ผลักดันและขับเคลื่อนการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ไว้ใน
ร่าง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
- จัดทาพระราชบัญญัติจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและ อปท.
ตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ....

๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๕.๑ จัดทาแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการสร้ า งและพัฒนาบุค ลากรด้า นอนุกรมวิธานและสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ให้ส อดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ทั้ง
ในปัจ จุบัน และในอนาคต โดยเฉพาะในเชิงสหสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้อง (multidisciplinary science) เช่น
นักสรีรวิทยา นักกายวิภาค นักสัณฐานวิทยา นักชีวโมเลกุล นักเกษตร นักเคมีวิเคราะห์ นักกฎหมาย นักอนุกรมวิธาน
ในสาขาที่ขาดแคลน นั กอนุ กรมวิธานสมทบ นัก bioinformatics นัก bioengineering นักพันธุศาสตร์
นักพันธุวิศวกรรม ฯลฯ ทั้งในระดับ formal และ non - formal education รวมทั้ง ในมิติของการพัฒนาบุคลากร
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องเพิ่มเติม ทั้งในส่ วนกลางและท้องถิ่น ให้ส อดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ในปัจจุบัน และในอนาคต อาทิ
- บุคลากรที่จะมาดาเนินการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย (ex - situ conservation) การเพาะ
ขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเตรียมการเพิ่มจานวนประชากร
นาไปสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์
- บุคลากรที่จะมาดาเนินการวิเคราะห์สารสาคัญ/ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เพื่อค้นหาศักยภาพ
ของทรัพยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เครื่องสาอาง และยารักษาโรค
- บุคลากรที่จ ะมาดาเนินการด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อการวิเคราะห์ คุณค่าทาง
โภชนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (อาหาร/เครื่องดื่ม)
 สร้างอัตรากาลัง ตาแหน่งงาน และเส้นทางอาชีพของบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับตาแหน่งงาน
 สร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษาทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เกี่ ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของสหวิทยาการ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชีวภาพ
 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติรวมถึงการสร้างภาวะ
ผู้นาและทักษะและองค์ความรู้ที่จาเป็นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาด้านการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน
 พิจารณากาหนดให้สาขาอนุกรมวิธานอยู่ในสาขาทีข่ าดแคลน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) บุคลากรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีตาแหน่งงาน เส้นทางอาชีพ และความมั่นคง
๒) บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับผู้นาของภูมิภาค

๓๐๐
๓) ส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนกลุ่มเปูาหมายเข้ามาศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น
อัตราค่าตอบแทนพิเศษสาหรับสาขาที่ขาดแคลน
๔) มีหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ รวมถึงหลักสูตรท้องถิ่น ที่ทันสมัยเชิงสหวิทยาการ
๕) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี
(best practices) ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
๑) จ านวนบุ ค ลากรที่ ร องรั บ การด าเนิ นงานด้า นความหลากหลายทางชี ว ภาพทั้ งในระดั บ ภูมิ ภ าค
ระดับประเทศและพื้นที่
๒) จานวนโครงการวิจัยจากองค์กรระหว่างประเทศและ/หรือจานวนบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เป็นยอมรับในระดับนานาชาติ
๓) จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลและได้รับการเชิดชูเกียรติ
๔) ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่เข้ามาศึกษาทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและได้รับเข้าทางานในพื้นที่
จานวนหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ รวมถึงหลักสูตรท้องถิ่น
๕) องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) จากศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ตาบล
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๓๐๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๕.๑ จัดทาแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๑) จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขา
อนุกรมวิธานและสาขาที่เกีย่ วข้องตาม
ความต้องการของหน่วยงาน และ
จัดการฝึกอบรมและดูงานด้าน
อนุกรมวิธานอย่างต่อเนื่อง
๒) สร้างและพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในเชิงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา
รวมถึง บุคลากรในท้องถิ่นและชุมชน
๓) ผลักดันให้เกิดการเพิ่มส่วน
งาน ตาแหน่ง เส้นทางอาชีพ และ
ความมั่นคงของบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งส่วนกลาง
และท้องถิ่น รวมถึงงบประมาณรองรับ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
- กพ.
-ทส.
-วท.
สนับสนุน
-ศธ.
หลัก
-ศธ.
สนับสนุน
-ทส.
-กษ.
-มท.
หลัก
-สานักงาน กพ.
-กระทรวงการคลัง
(สานักงบประมาณ)
สนับสนุน
-ทส.
-กษ.
-วท.
-สธ.
-มท.
-โครงการ อพ.สธ.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากรมีทักษะ จานวนบุคลากร
ความเชียวชาญใน ทีร่ องรับการดาเนินงาน
งานอาชีพ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
มีตาแหน่งงาน
มีตาแหน่งงาน เส้นทาง
เส้นทางอาชีพและ อาชีพ
ความมั่นคง

๓๐๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๕.๑ จัดทาแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๔) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ให้มีการเข้ามาศึกษาทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ
เยาวชนในพื้นที่ แบบครบวงจรด้วย
การจัดสรรทุนการศึกษาควบคู่กับการ
กาหนดสัดส่วนและกาหนดตาแหน่ง
งานในหน่วยงานระดับท้องถิ่นรองรับ
ผู้สาเร็จการศึกษา และพิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับสาขาที่
ขาดแคลน รวมถึงนักอนุกรมวิธาน
๕) สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญให้มีบทบาทสาคัญและ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการ
ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หลัก
-ศธ.
(สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์ฯ
ฯลฯ)
-สานักงาน กพ.
-มท.
(อปท. จังหวัด เทศบาล)

ส่งเสริมแรงจูงใจ
ทางบวกที่
สนับสนุน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้ามาศึกษาด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้ามา
ศึกษาทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และได้รับเข้าทางานใน
พื้นที่

หลัก
-ทส.
สนับสนุน
-ศธ.
-กษ.
-วท.
-สธ.
-มท.
-โครงการ อพ.สธ.

มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ
โครงการ ในระดับ
ภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ

-จานวนโครงการวิจยั
จากองค์กรระหว่าง
ประเทศและ/หรือ
จานวนบทความวิจัย
หรือบทความทาง
วิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่เป็นยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
-จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั
รางวัลและได้รับการเชิด
ชูเกียรติ

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

๓๐๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๕.๑ จัดทาแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๖) สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ที่
ทันสมัย ทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา ผลักดันให้เกิดหลักสูตรของ
ท้องถิ่น เพิ่มเติม/บูรณาการเนื้อหาใน
ส่วนของสหวิทยาการไว้ในสาระของ
การเรียนการสอน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
๗) สนับสนุนให้ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล มีการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หลัก
-ศธ.
สนับสนุน
-ทส.
-กษ.
-วท.
-สธ.
-โครงการ อพ.สธ.

มีหลักสูตรการ
เรียนรู้ทั้งในและ
นอกระบบ รวมถึง
หลักสูตรท้องถิ่นที่
ทันสมัยเชิงสห
วิทยาการ

จานวนหลักสูตรการ
เรียนรู้ทั้งในและนอก
ระบบ รวมถึงหลักสูตร
ท้องถิ่น

หลัก
--โครงการ อพ.สธ.
-ศธ.
-มท.
สนับสนุน
-ทส.
-กษ.
-วท.
-สธ.

ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ตาบล มี
การสร้างสรรค์
องค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี
(best practices)
ในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

จานวนองค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี
(best practices) จาก
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

๓๐๔

ประเด็นย่อยที่ ๕.๒ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และดารงไว้ซึ่งองค์ความรู้

 เสริมสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันโดยอาศัยระบบการศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
ในเรื่ อ งความส าคั ญ ของความหลากหลายทางชี ว ภาพ และวิ ธี ก ารในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ความรู้ พื้ น บ้ า นด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีว ภาพ โดยการทางานของคนสามวัย (ผู้ สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน วัยทางาน
เยาวชนและนักเรียน) โดยอาศัย ระบบและเครือข่ายฐานทรั พยากรท้องถิ่นของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ตาบล
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) คนในท้ อ งถิ่ น มี อ งค์ ค วามรู้ ข องภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ความรู้ พื้ น บ้ า นที่ ค งอยู่ และใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒) ประชาชนได้รั บ ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีว ภาพ และเห็ นคุณค่า
ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
๑) จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) ร้อยละความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มเปูาหมาย
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ

๓๐๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๕.๒ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และดารงไว้ซึ่งองค์ความรู้
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๑) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้าน
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
ทางานของคนสามวัย (ผู้สูงอายุหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน วัยทางาน และ
เยาวชน)

๒) สร้างสังคมการเรียนรู้ แบ่งปัน
ผ่านการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพสู่สาธารณชนในทุกระดับ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
-มท.
(อปท.-เทศบาล)
-ศธ.
สนับสนุน
-ทส.
-วท.
-สธ.
-กษ.
หลัก
-ศธ.
สนับสนุน
-ทส.
-กษ.
-วท.
-สธ.
-สื่อมวลชน

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนในท้องถิ่นมี
องค์ความรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
หรือความรู้
พื้นบ้านที่คงอยู่
และใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวนกิจกรรมการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้าน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจพื้นฐานด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ
เห็นคุณค่า
ความสาคัญของ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ร้อยละความรูค้ วาม
เข้าใจพื้นฐานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของกลุ่มเปูาหมาย

๓๐๖
ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ (ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ)

๒.๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖: ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๑) ระดับนโยบาย
 เร่งผลักดันให้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยจัดทาแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ และผลักดันการดาเนินงานในทุกภาคส่วนการพัฒนา
และการผลิต ในทิศทางที่สมดุลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยกาหนดเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของแผนที่ชัดเจนสามารถบรรลุผลได้ในระยะสั้น ปานกลาง และ
ยั่งยืนในระยะยาว
 เร่ ง รวบรวมข้ อ มู ล และประเมิ น มู ล ค่ า ที่ เ กิ ด จากการใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลาย
ทางชีวภาพ และประมาณการศักยภาพในอนาคตของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ทั้งมูลค่า
ทางเศรษฐกิจโดยตรง และโดยอ้อม ทั้งกระบวนการ (value chain) ตัง้ แต่ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
 กาหนดเปู า หมายและทิ ศทางการพั ฒ นาแต่ ล ะภาคส่ ว นให้ ค านึง ถึ ง ต้น ทุ น ธรรมชาติ แ ละ
ความมั่นคงทางชีวภาพเป็นความสาคัญลาดับแรก ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 ผลักดันให้เกิดตัวชี้วัดสาหรับการวัดและการติดตามความสาเร็จของการจัดการทรัพยากร
อย่ า งยั่ ง ยื น ของประเทศ โดยเชื่ อ มโยงกั บ เปู า หมายที่ ๑๒ ของเปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals; SDGs)
 ก าหนดนโยบายจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ให้ ส นั บ สนุ น สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ไ ม่ ท าลายความ
หลากหลายทางชี ว ภาพและระบบนิ เ วศ รวมทั้ ง ให้ ล าดั บ ความส าคั ญ แรกแก่ ผู้ ค้ าที่ จั ด ท ารายงานความยั่ ง ยื น
ของกิจการ โดยเชื่อมโยงกับเปูาหมายที่ ๑๒ ของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals;
SDGs)
๒) ระดับภาคส่วน (sectors) อาทิ ภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ท่องเที่ยว สาธารณสุข อุตสาหกรรม
พลังงาน คมนาคม ปุาไม้ ทรัพยากรน้า การศึกษาวิจัย และประชาชน
 ผลั กดั นวิ ถี การผลิ ตและบริโภคอย่างยั่ งยืนเข้ าสู่ กระบวนการผลิ ตและบริโภคในทุ กภาคส่ วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตร ประมง และท่องเที่ยว
 ใช้ ก ลไกประชารั ฐ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มก าหนดกระแสการผลิ ต และบริ โ ภ คอย่ า งยั่ ง ยื น
ให้เป็นกระแสหลักของสังคม ด้วยการนาเสนอเรื่องของการอนุรักษ์คู่กับสินค้าและบริการ)
 ส่ ง เสริ ม ทุ ก ภาคส่ ว นพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี ม าตรฐาน
เป็นที่รู้จักในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุด (ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย มี ผลิตภัณฑ์ครีมรกแกะ และ bio oil) และ
พัฒนาเป็นสินค้ามูลค่าสูง (ระดับ high end)
 สร้างแรงจูงใจให้กับทุกภาคส่วนในการเข้ามามีบริบทในการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคการส่งออก ซึ่งอาจจะถูกมาตรการกีดกันทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยยกประเด็นเรื่องผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

๓๐๗
๓) ระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น
สร้างศักยภาพในระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
(high end) โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ซึ่งยกระดับกลไกและเครือข่าย
จากหน่วยงานภาคีภายใต้โครงการ อพ.สธ. และเชื่อมโยงกับการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน
ปรับรูปแบบการดาเนิน งานให้ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจังหวัดเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และมีหน่วยงานระดับจัง หวัดที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
สนองพระราชดาริภ ายใต้ อพ.สธ. เช่น พาณิชย์จังหวัด หน่วยงานส่ วนภูมิภาคของกรมต่าง ๆ มหาวิทยาลั ยส่ว น
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ อปท. ร่วมดาเนินการ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) รายได้จากเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เพิ่มขึ้น
๒) เพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพ
๓) มีนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการมาตรฐานระดับสากล
๔) รายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จากสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล
๕) ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖) ภาคการผลิ ต และบริ การได้ รั บ การรับ รองการผลิ ตและการบริก ารที่ เป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
๗) มีกลไก/แนวทางเชื่อมโยงผลประโยชน์ฯ และใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
๑) รายได้จากเศรษฐกิจชีวภาพต่อปี
๒) มูลค่าทรัพยากรชีวภาพเพิ่มขึ้นต่อปีในแต่ละภาคส่วน
๓) จานวนนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ฯ ต่อปี
๔) รายได้จากสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากลของชุมชนท้องถิ่นต่อปี
๕) อัตราการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อสินค้าและบริการทั้งหมดเพิ่มขึ้น
๖) จานวนชนิดพันธุ์/พื้นที่อนุรักษ์ทุกระดับ ที่ได้รับการอนุรักษ์ในรูปแบบการคืนผลประโยชน์จากการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพ
วงเงินและแหล่งเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือ
ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ (ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน)

๓๐๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๑) ผลักดันให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็น
หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ

 จัดทาแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) ของ
ประเทศ

 พัฒนานวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์
และบริการที่ได้มาตรฐานระดับ
สากลมุ่งสู่การพัฒนาเป็นสินค้า
มูลค่าสูง (ระดับ high end)

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
หลัก
-ทส. (สพภ.)
สนับสนุน
-ทส.
-วท.
-สธ.
-กษ.
-อก.
-พน.
หลัก
-ทส. (สพภ.)
สนับสนุน
-ทส.
-วท.
-สธ.
-กษ.
-อก.
-พน.
หลัก
-ทส.
-วท.
-สธ.
-อก.
-พน.
สนับสนุน
-กศธ..
-มท.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

รายได้จาก
เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bio economy)
เพิ่มขึ้น

รายได้จากเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio
economy) ต่อปี

เพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรชีวภาพ

มูลค่าทรัพยากรชีวภาพ
เพิ่มขึ้นต่อปีในแต่ละ
ภาคส่วน

มีนวัตกรรมสร้าง
ผลิตภัณฑ์และ
บริการมาตรฐาน
ระดับสากล

จานวนนวัตกรรมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ฯต่อปี

๓๐๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

 สร้างศักยภาพในระดับประเทศ/
พื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น รองรับ
ยกระดับการผลิตสินค้าและ
บริการที่ได้มาตรฐานสากล

๒) สร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิต
และบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งต้นน้า กลาง
น้า ปลายน้า รวมถึงในเมือง เข้าสู่
กระบวนการผลิตและบริโภคในทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคเกษตร
ประมง ท่องเที่ยว โดยกลไกประชารัฐ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
(อปท.)
-ชุมชนท้องถิน่
-องค์กรพัฒนาเอกชน
หลัก
-ทส.
-วท.
-มท.
(อปท.)
-โครงการ อพ.สธ.
สนับสนุน
-ศธ.
-ชุมชนท้องถิน่
หลัก
-ทส.
สนับสนุน
-วท.
-กษ.
-มท.
-กก.
-อก.
-โครงการ อพ.สธ.
-สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจฯ

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

รายได้ของท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น จากสินค้า
และบริการที่ได้
มาตรฐานสากล

รายได้จากสินค้าและ
บริการที่ได้
มาตรฐานสากลของ
ชุมชนท้องถิ่นต่อปี

๑.ประชาชน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
เลือกสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๒.ภาคการผลิต
และบริการได้รับ
การรับรองการผลิต
และการบริการที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตาม

อัตราการบริโภคสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ต่อสินค้าและบริการ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

๓๑๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๓) กาหนดกลไกและแนวทาง
การเชื่อมโยงผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพกลับสู่
การอนุรักษ์

 สร้างกลไกรับผิดและชดเชย
ค่าเสียหายจากผลกระทบที่เกิด
กับความหลากหลายทางชีวภาพ
จากโครงการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม

 พัฒนามาตรการจูงใจทางการคลัง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทุก
ระดับปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

หลัก
-ทส.
สนับสนุน
-วท.
-กษ.
-สธ.
-อก.
-กค.
-มท. (อปท.)
-ชุมชน
-ภาคเอกชน
หลัก
-ทส.
สนับสนุน
-วท.
-กษ.
-สธ.
-อก.
-กค.
-ภาคเอกชน
หลัก
-ทส.
-กค
สนับสนุน

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น
มีกลไก/แนวทาง
เชื่อมโยง
ผลประโยชน์ฯ
และใช้งานได้
อย่างเป็นรูปธรรม
และกว้างขวาง

จานวนชนิดพันธุ์/พื้นที่
อนุรักษ์ทุกระดับ ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ในรูปแบบ
การคืนผลประโยชน์จาก
การใช้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

๓๑๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
วงเงิน

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
และบริการเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
-อก.
-กษ.

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๑๒

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
สิ่งแวดล้อม

๓๑๓

๑. ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ เรือ่ ง สิ่งแวดล้อม
๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้ม
สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสาคัญและสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทุกด้าน เห็นได้
จากการขับเคลื่ อนนโยบายรัฐ บาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่
ต้องการเร่ งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสี ยที่เกิดจากการผลิ ตและบริโ ภค การกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวหรือยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งมี
วิสั ย ทัศน์ ให้ ป ระเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้วางอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ด้านสิ่งแวดล้อมไว้ว่า เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่า มี
พื้นที่สีเขียวมากขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
กระแสโลกที่ให้ความสาคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ อาทิ น้าเสียที่รับการบาบัดได้อย่าง
ปลอดภัย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (เช่น PM๒.๕ และ PM๑๐) ในเขตเมือง ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นต่อคน ของ
เสียอันตรายที่ได้รับการบาบัด อัตราการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Rate) ของประเทศ จานวนตันของ
วัสดุที่ถูกรีไซเคิล เป็นต้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ง
เป็นแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนระบบการทางานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ เพื่อ
ปฏิรูปประเทศไทยที่มุ่งสร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ณ ปี ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ สถานการณ์คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศของประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ สารมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหา
หลัก คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) และ
ก๊าซโอโซน (O๓) โดยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศไม่เกินมาตรฐานมาตั้งแต่ปี
๒๕๕๑ ยกเว้นพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

๓๑๔

ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ซึ่งเริ่มมีการตรวจวัดในปี ๒๕๕๔ พบว่าค่าเฉลี่ยรายปีเกิน
มาตรฐานตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ แต่มีแนวโน้มที่ลดลง สาหรับก๊าซโอโซนค่าเฉลี่ยทั้งประเทศยังเกินค่ามาตรฐาน

ส่วนสารมลพิษอื่น ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO๒) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO๒) และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี ๒๕๕๙ ใน

๓๑๕
๓๑ จังหวัด ที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดที่มีจานวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงที่สุด คือ
จังหวัดสระบุรี ในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน (ร้อยละ ๒๔) รองลงมา คือ เชียงราย (ร้อยละ ๑๐) แม่ฮ่องสอน
(ร้อยละ ๗.๕) เชียงใหม่ (ร้อยละ ๖.๙) และพะเยา (ร้อยละ ๖.๖) สารมลพิษที่ยังคงเป็นปัญหาสาคัญ คือ ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) (ค่าเฉลี่ยรายปี เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒) ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) (ค่าเฉลี่ยรายปีลดลงจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๔) และก๊าซโอโซน (ค่าเฉลี่ยราย
ชั่วโมงลดลงจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒)

กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละออง PM๑๐ และ PM๒.๕ เท่ากับ ๔๓
และ ๓๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เล็กน้อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
รายปี สถานการณ์คุณภาพอากาศในรอบ ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙) มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องมาจากการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร
สาหรับ หมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
จานวนจุดความร้อนรวมใน ๙ จังหวัด ลดลงกว่าร้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๕๘ ฝุ่นละอองในจังหวัดส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดลง และปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด ลดลงจาก ๓๘๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี ๒๕๕๘ เหลือ
๓๑๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องมาจากการบูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันอย่างเข้มข้นจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามในปี ๒๕๕๙ พบปัญหาในช่วงเวลาที่แตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมา
เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนาน ฝนตกเพียงเล็กน้อยในช่วงเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม จึง
พบการเผาในช่วงหลังจากวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ทาให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เป็นผลให้ร้อยละของ
จานวนวันที่เกินมาตรฐานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๔ ในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๕๙ พื้นที่ตาบลหน้า
พระลาน จังหวัดสระบุรี ปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศมักจะเริ่มขึ้นในช่วงวิกฤติหน้าแล้ง โดยเฉพาะช่วงเดือน
มกราคม - มีนาคม และช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี โดยในปี ๒๕๕๙ มีฝุ่นละออง PM๑๐ สูงเกินค่า
มาตรฐานร้อยละ ๒๕.๕ ของทั้งปี (๘๙ วัน จาก ๓๔๘ วัน) แนวโน้มฝุ่น PM๑๐ มักจะเริ่มมีค่าสูงขึ้นในช่วงเย็น
ไปจนถึงเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น

๓๑๖
๑.๑.๒ ระดับเสียง
การติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติของกรมควบคุม
มลพิษ ใน ๑๓ จังหวัด จานวน ๒๗ สถานี และจุดตรวจวัดชั่วคราวบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานคร
จานวน ๑๖ จุด ปี ๒๕๕๙ ระดับเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในพื้นที่ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕๖.๗
เดซิเบลเอ เท่ากับปี ๒๕๕๘ บริเวณพื้นที่ริมถนนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เล็กน้อย จาก ๖๘.๙ เดซิเบลเอ
เป็น ๖๙.๒ เดซิเบลเอ แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นจุดตรวจวัดชั่วคราวทุกจุดมีระดับเสียงสูงกว่ามาตรฐาน
และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ปี ๒๕๕๘ จาก ๗๔.๒ เดซิเบลเอ เป็น ๗๕.๒ เดซิเบลเอ ระดับเสียงในต่างจังหวัดมี
ค่าใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๘ โดยพื้นที่ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕๗.๓ เดซิเบลเอและพื้นที่ริมถนนมีค่าเฉลี่ยลดลง
จากปี ๒๕๕๘ จาก ๖๓.๑ เดซิเบลเอเป็น ๖๒.๔ เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๑.๓ แหล่งน้้าผิวดิน
สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ไม่มีแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากและมีแหล่งน้า
ที่เริ่มมาอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เช่น ท่าจีนตอนบน พังราดตอนล่าง สายบุรี แหล่งน้าที่มี
คุณภาพดีมาตลอด ได้แก่ ตาปีตอนบน ตรัง เวฬุ แหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงต่อเนื่องและยังต้องเฝ้า
ระวังและดาเนินการแก้ไข ปัญหา ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลพบุรี ระยองตอนล่าง และ
ลาตะคองตอนล่าง เนื่องจากเป็นช่วงที่แม่น้าไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น แหล่ง
ที่ตั้งของอุตสาหกรรม พื้นที่ทาการเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์ซึ่งไม่มีระบบบาบัดน้าเสียหรือไม่มีการดูแล
จัดการน้าเสียให้มีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันแหล่งน้าสาคัญทั่วประเทศ ๖๕ แหล่งน้า ส่วนใหญ่คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ร้อยละ ๔๖ (เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งพบร้อยละ ๔๑) อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๓๔ และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
ร้อยละ ๒๐ (ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งพบร้อยละ ๒๕) แหล่งน้าในภาคใต้มีคุณภาพน้าดีกว่าภาคอื่น และแหล่ง
น้าในภาคกลางมีคุณภาพน้าเสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่น

๓๑๗
๑.๑.๔ สถานการณ์ขยะมูลฝอย
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙) ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
เช่นเดียวกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อวัน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการกาจัดไม่ถูกต้อง
ลดลง ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการถูกต้องเพิ่มมากขึ้นปี ๒๕๕๙ มีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ
๒๗.๐๖ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ (๒๖.๘๕ ล้านตัน) อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ้นจาก ๑.๑๓
เป็น ๑.๑๔ กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน

จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแก่น ขยะมูลฝอย ถูกเก็บขนเพื่อนาไปกาจัด ๑๕.๗๖ ล้านตัน
(ร้อยละ ๕๘ ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) โดยกาจัดอย่างถูกต้อง ๙.๗๕ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๖ ของขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น) ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง ๓๓๐ แห่ง อีกประมาณ ๖.๐๑ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๒ ของขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น) ถูกนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถูกต้องซึ่งมี ๒,๔๘๐ แห่ง ที่เหลือไม่
มีการเก็บขนทั้งในและนอกพื้นที่ให้บริการ ๖.๒๙ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๓ ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) ปริมาณการ
คัดแยกและนาขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นเป็น ๕.๘๑ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๑.๕ ของขยะ

๓๑๘
มูลฝอยที่เกิดขึ้น) ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากครัวเรือน (ร้อยละ ๘๙.๕) ส่งไป
ยังร้านรับซื้อของเก่า ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ (ร้อย
ละ ๑๐) สาหรับการใช้ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมมีประมาณ ๙.๙๓ ล้านตัน โดยมาจากการซื้อ
ขายในชุมชนและส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม ๕.๒๐ ล้านตัน (ร้อยละ ๕๒) และการแลกเปลี่ยนของเสีย วัสดุ
เหลือใช้ โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้จาหน่ายสินค้าร่วมกับการเรียกคืนซากบรรจุผลิตภัณฑ์ ๔.๗๓ ล้านตัน
(ร้อยละ ๔๘)
สาหรับของเสียอันตราย ปี ๒๕๕๙ เกิดขึ้นทั่วประเทศ ๓.๔๖๒ ล้านตันเพิ่มขึ้น ๐.๐๑๗ ล้าน
ตัน หรือร้อยละ ๐.๔๙ จากปี ๒๕๕๘ ส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ๒.๘ ล้านตัน (ร้อยละ
๘๐) สามารถจัดการได้๑.๑๒ ล้านตัน (ร้อยละ ๔๐ ของปริมาณที่เกิดขึ้น)

ของเสียอันตรายจากชุมชน ๐.๖๐๖ ล้านตัน (ร้อยละ ๑๘) โดยร้อยละ ๖๕ เป็นซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อีกร้อยละ ๓๕ เป็นของเสียอันตรายที่เกิดในบ้านเรือนและชุมชน
สามารถรวบรวมได้ ๑,๒๙๗ ตัน ส่งไปกาจัดแล้ว ๖๔ ตัน (ร้อยละ ๕ ของปริมาณที่รวบรวมได้) ที่เหลืออยู่
ระหว่างรอส่งไปกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น ๐.๐๕๖ ล้านตัน (ร้อยละ ๒) มาจากสถานบริการสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ ๓๗,๙๖๒ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งรวมห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ตั้งรวมอยู่
ในสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ถูกส่งไปกาจัดที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ของเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๙,๐๕๖ ตัน (ร้อยละ ๘๘)
๑.๑.๕ สารอันตราย
ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยนาเข้าสารเคมีจากต่างประเทศจานวน ๗.๓๘ ล้านตัน ลดลงจาก
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑.๑๗ ล้านตัน ซึ่งถูกนามาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข เมื่อ
พิจารณาเฉพาะสารอันตรายทางการเกษตรที่นาเข้า ๑๐ อันดับแรก พบว่านาเข้า ๐.๑๖ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
๒๕๕๘ จานวน ๐.๐๑๒ ล้านตัน (ร้อยละ ๘) เช่นเดียวกับวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรมที่นาเข้าสูงสุด ๑๐
อันดับแรก พบว่า นาเข้า ๓.๖๔ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ จานวน ๐.๖๖ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๒)
บ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้สารเคมีในประเทศยังคงเพิ่มมากขึ้นและบางครั้งเป็นการใช้ที่เกินความจาเป็น

๓๑๙

๑.๒ เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือที่สาคัญมีดังนี้ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผน
จัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ การออกประกาศกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน ๑๗ ฉบับ
ในการบริ ห ารจั ด การมลพิ ษ และสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศมี ก ารจั ด สรรเงิ น งบประมาณประจ าปี
๑๓,๓๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙ ของเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่น้อยมาก ทาให้ไม่ทันกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างไรก็ตามปี ๒๕๕๙
เป็นปีเริ่มต้นในการจัดทาเงินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลการบริหารจัดการมลพิษ

๑.๓ ตัวอย่างความส้าเร็จ
ตัวอย่างความสาเร็จระดับชุมชนภายใต้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการ
จัดการขยะและการจัดการน้าเสีย โดยในเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อ นากลั บไปใช้ประโยชน์ใหม่ นั้น
ตัวอย่างชุมชนต้นแบบได้แก่ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ เทศบาลตาบลป่าสัก จังหวัด ลาพูน ชุมชนบ้าน
ระเบิกขาม องค์การบริหารส่วนตาบล เสม็ด จังหวัด บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านหนองโพรง เทศบาลตาบล อิสาณ
จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งศรี ตาบล ร้องกวาง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชุมชน
บ้านหัวถนน ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งชุมชนเหล่านี้ได้รับรางวัลการจัดการขยะภายใต้โครงการ zero waste ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างร้านค้าชุมชน
ตั ว อย่ า งที่ ด าเนิ น โครงการขยะแลกสิ น ค้ า เช่ น ร้ า นศู น ย์ บ าทชุ ม ชนอ่ อ นนุ ช เขตประเวศ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร

๓๒๐

ส าหรั บ ตั ว อย่ า งความส าเร็ จ ในการใช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ การจั ดการขยะจากแหล่ งก าเนิ ดต้ นทางถึ ง
ปลายทางนั้นมีหลากหลาย เช่น ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครราชสีมาได้นาเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจนมาหมักขยะอินทรีย์แบบปิด โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้นาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะเพื่อใช้ผลิตความร้อนหรือไฟฟ้า
นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างความสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะ เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ เทคโนโลยี
แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ามันเชื้อเพลิง ผ่านโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามแผนภาพด้านบน
ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะและบาบัดน้าเสียโดย
วิธีธรรมชาติ เช่น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้าน
พะเนิน ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกาจัด
ขยะและการบาบัดน้าเสียชุมชนและนาผลไปพัฒนาเทคโนโลยีการกาจัดขยะและบาบัดน้าเสียพร้อมทั้งสร้าง
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากการกาจัดขยะและน้าเสียที่บาบัดแล้วรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
โครงการฯ นอกจากนั้น ได้ทาการศึกษาวิจัยทางด้านสังคม อันได้แก่ รูปแบบของสังคมการประชาสัมพันธ์และ
สิ่งแวดล้อมศึกษาของโครงการฯ และนาผลไปประยุกต์ใช้สร้างแบบจาลองทางสังคม การประชาสัมพันธ์ และ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ในการแยกขยะก่อนทิ้งและการบาบัดน้าเสียขั้นต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้า

๓๒๑

๑.๔ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม กับ ผล
การศึกษา ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดกรอบการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อมได้ยึดแนวคิด
และทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมตามผลการศึกษา ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรู ป แผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ด้านสิ่งแวดล้อม คือ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่า มีพื้นที่สีเขียว
ใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดย
ยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม คือ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม โดยส่ งเสริ มเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่ การทาเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น และขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความ
เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภาคการท่องเที่ยว บริการสุขภาพ
- การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
- วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า ๓) การพัฒนาและใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ๖) การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๑.๔.๒ วาระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ
วาระปฏิรูป: ภาคการเกษตร
- ปฏิรูประบบความปลอดภัย/มาตรฐานสินค้า โดยกาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตร
เช่น การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของข้าวขาวด้านการผลิตในพื้นที่การเกษตร (GAP) และการ
ผลิตสินค้าปลอดภัย
วาระปฏิรูป: ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นปฏิรูป: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๒๒
 ให้เกษตรกรทาการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
อาทิ การลดการเผาซากตอซัง การห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่สูงและ
พื้นที่ต้นน้า การนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์
 เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้าเสีย
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า โดยลดความเข้มข้นของการใช้น้า (Water Intensive)
ผ่านการประหยัด การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดน้า ผลักดันให้เกิดเครื่องมือในการ
บริหารจัดการน้าโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ใช้มาตรการทางด้านราคา เพื่อส่งเสริม
การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 สร้ า งระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียที่มีอยู่เดิม กาหนดมาตรฐานการจ่ายค่าบาบัด
น้าเสียที่เป็นธรรม
 เร่งรัดการออกกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้ง
การคัดแยกเก็บขน และกาจัดมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาจัดมูลฝอย
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
ซากผลิตภัณฑ์อื่น
 จัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร โดยการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาครัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/
หรือส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน
 ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง
สารอันตรายกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม
 สนับสนุนผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น
และพัฒนาวิธีการนาขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
 ให้ความรู้กับทุกภาคส่วนในการลดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน โดยหลักการ ๓Rs คัด
แยกและจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงเยาวชน
 พัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศ มาตรฐานควบคุมการ
ระบายมลพิษให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมแหล่งกาเนิดหลักในแต่ละประเภท
และสารมลพิษที่สาคัญ
 แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ เช่น ปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) และโอโซน (O๓) ในเมืองใหญ่ เขตควบคมุ มลพิษจังหวัดระยอง
หรือพื้นที่อุตสาหกรรม ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ตาบลหน้าพระลานปัญหามลพิษ
จากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด
 น าระบบการรายงานผลการตรวจวั ด มลพิ ษ ทางอากาศจากปล่ อ งโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems :
CEMs) มาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยมีการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง
กลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญกับหน่วยงานรัฐ

๓๒๓
 นาหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) มาใช้ในการ
เรียกเก็บ ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียง
สร้างแรงจูงใจในการลดการก่อมลพิษ
 จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการ ทั้งการจัดการน้าเสีย และขยะมูลฝอย
ภายใต้หลักการ ๓Rs (Reduce Reuse และ Recycle) เพิ่มศักยภาพองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
 สร้ า งระบบหมุ น เวี ย นวั ส ดุ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ตั้ ง แต่
การออกแบบ การใช้วัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้ การลดการใช้
ณ แหล่งกาเนิด การยืดอายุการใช้ การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การขนส่ง
การจัดเก็บ การกาจัด การฟื้นฟูสภาพ การใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่
- ประเด็นปฏิรูป: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เพิ่มเติมเรื่องการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมและกระบวนการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ฉบับแก้ไข
 ศึกษาการใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่เหมาะสม จัดทาโครงการนาร่องการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในสาขาที่ก่อมลพิษสูง เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติก
และโฟม
 ศึก ษาวิจั ย เกี่ย วกั บพั นธกรณีที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ความตกลงพหุ ภ าคีด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Multilateral Environmental Agreements: MEAs) และความตกลงทางการค้า
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นปฏิรูป : การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 สร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
ให้สิทธิพิเศษด้านภาษี สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ย
ต่า การยกย่อง ให้รางวัล และสนับสนุนแนวทางการขยายความรับผิดชอบให้แก่
ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
ที่ เ กิ ด จากการบริ โ ภคสิ น ค้ า และให้ ผู้ ผ ลิ ต ปรั บ ปรุ ง การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์
 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนในการเลือกบริโภค
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 สร้ า งศั ก ยภาพของสื่ อ มวลชนในการถ่ า ยทอดเพื่ อ สร้ า งสั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน จัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะ (Green Channel) เพื่อเป็น
ช่องทางให้ความรู้ด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ภาคส่วนต่างๆ

๓๒๔
 สร้างเครือข่ายนักวิชาการและเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น เพื่อต่อยอดงานวิจัย พัฒนา
และนาผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ
วาระปฏิรูป: การปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ
- บูรณาการกฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยให้เป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและการบังคับใช้
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยส่งเสริมภาคเอกชนดาเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนกาหนดให้มีมาตรการเยียวยาและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้กับที่ตั้ง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จัดตั้ง ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
สร้างวินัยของคนในชาติ
๑.๔.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) จานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ จานวน ๓ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางภาษี เ พื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยขับเคลื่อน
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี มาตรการส่งเสริมการตลาด
การสร้ างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ กับกลุ่ มผู้ บริโ ภค การพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐาน และการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการ
ตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใช้สารเคมี
การเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ส่ งเสริ มผู้ ป ระกอบการอุตสาหกรรมปรับ กระบวนการผลิ ตที่ ใช้เ ทคโนโลยีที่ทั นสมั ยและ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- พั ฒ นาอุ ตสาหกรรมท่อ งเที่ยวเชิ งบู รณาการ โดยส่ งเสริ มการท่ องเที่ย วที่ คานึ งถึ งขี ด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

๓๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต จัดทาแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการร่วมลงทุนของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ จัดการขยะที่ครบ
วงจรตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะและให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน การออกกฎหมายและ
มาตรการจัดการของเสี ยอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุมการนาเข้า จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่ง
รับกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนาระบบควบคุมการขนส่ง
ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้ปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน
เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม นาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้
ในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บ
ค่าธรรมเนียม การจัดการขยะที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง
- เร่งแก้ไขปัญหาน้าเสียจากชุมชนและน้าเสียจากอุตสาหกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียอย่าง
ครบวงจร โดยนาน้าทิ้งที่บาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุ มชนและเมือง จัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
การบาบัดน้าเสีย ดูแลรักษา ซ่อมบารุง ติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสีย
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย ปรับปรุงกฎระเบียบ
ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกาเนิดน้าเสีย กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสาหรับการอนุญาตให้ระบายมลพิษที่คานึงถึงปริมาณมลพิษสะสมรวมในแหล่งรองรับ
น้าเสีย
- เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือและภาคใต้ ร่วมดาเนินการประสานกับประเทศเพื่อน
บ้าน ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อกาหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอก
ควันข้ามแดน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรมสาหรับการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร วิจัยพืชอื่นทดแทนที่เหมาะสม มีตลาดรองรับและ
ต้นทุนต่ากว่า และสร้างอาชีพทดแทน
- ปรั บ ปรุ งเทศบั ญญัติท้องถิ่น กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้ มีการใช้ทรัพยากรให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติ
ต่างๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่า เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมือง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด การออกแบบระบบการผลิตและ
สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการเชิงรุก เพื่อลด

๓๒๖
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมสินค้าฉลาก
เขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุอินทรีย์และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทน
การใช้สารเคมีการเกษตร สนับสนุนงานวิจัยและจัดทาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดให้มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการทาการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรับรองของระบบนิเวศ
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะระบบการจัดการมูลฝอย
และบาบัดน้าเสีย
- สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน โดยสร้างความตระหนักรู้ของ
ผู้บริโภคโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดารงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิต
ที่พอเพีย งและยั่ งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้ว ยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภค เลือกใช้มาตรการ
จูงใจที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประยุกต์ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค สร้างเครือข่ายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ห้างสรรพสินค้าในเมือง และตลาดในท้องถิ่น ขยายผลการ
จัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น ขยายประเภทของสินค้าให้มากขึ้นและครอบคลุมสินค้าทางการเกษตร
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์
- สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
- บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความ
พร้อมและการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ระบบการฟื้นฟู
บูรณะหลังการเกิดภัย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
- ผลั ก ดั น การน าแนวทางการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
(Strategic
Environmental Assessment : SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
- สร้างจิตสานึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม
- การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
ปรับปรุงการรวบรวม การคัดแยก การนากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะ
มูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน รณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้าและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง

๓๒๗
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึง
บริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญต่อ
ระบบรถประจาทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะใน
เขตเมือง
๑.๔.๔ ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ คือ
- เร่ งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลั กให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการกากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ดาเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
- สนั บ สนุ น อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพให้ ปรับเปลี่ ยนกระบวนการผลิ ตเดิมและส่ งเสริม
อุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้ เทคโนโลยีทั นสมั ยเพื่อ ลดผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้ อมและชุมชน
ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกาเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยเฉพาะใน
พื้นที่มาบตาพุด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมใน
รูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒ นากลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเชื่อมโยงกันเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนและรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คือ ขยะ น้าเสียพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ พื้นที่ยกระดับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
- แก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “การลดใช้ ใช้ซ้าและแปรรูป นากลับมาใช้ใหม่”
- จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน
- สาหรับการจัดการน้าเสีย กาหนดมาตรการควบคุมผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อาจมีต่อพื้นที่รอบนอก
๑.๔.๕ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมี
๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ้าบัด และฟื้นฟู อาทิ เช่น
- นาเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งกาเนิด เช่น การจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลพิษสูง การเรียกเก็บเงินค่ามัดจา-คืนเงิน บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งเสริมหลักการ ๓Rs (Reduce, Recycle, Reuse) ให้นามาประยุกต์
และปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
- จัดทากฎระเบียบเกี่ยวกับจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ

๓๒๘
การเก็บขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ...
- พัฒนาฐานข้อมูลด้านสารเคมีสาหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการศึกษา
หรือการศึกษาวิจัย รวมถึงภาคอื่นๆ ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งในกระบวนการผลิต นาเข้า
จาหน่าย ขนย้าย และกาจัด
- เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน โดยให้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้มีการนา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต
ผลักดันกฎหมายการลดและนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
- พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายที่เหมาะสมและก่อให้เกิด
ความคุ้มค่า ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและดาเนินการแปลงขยะผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า และให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่วนขยะที่ไม่สามารถกาจัดได้ ให้มี
การศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการ
- ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยการงดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือ
วัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก
- พัฒนากลไกทางภาษีเพื่อควบคุมการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากให้
ลดการใช้ลงไป พัฒนาพลาสติกชีวภาพ รวมถึงวัสดุอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
- เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility) ในการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์
การรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ การจัดสถานที่ จัดเก็บ การขนส่ง จนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน อาทิ
- การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความตระหนัก และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมการใช้ชีวิตประจาวันในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการใช้สินค้าที่ติดฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากรของสินค้า ฉลากแสดง
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ โรงแรมใบไม้เขียว แหล่งท่องเที่ยวที่มี
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้
ในธรรมชาติ ไม่เป็นสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้ในการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ลดและ
เลิกการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
จัดการสารเคมีและซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีในภาคการเกษตรให้ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
- สนับสนุนแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทาการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น
๑.๔.๖ ผลจากการประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (United
Nations
Conference on Sustainable Development: UNCSD) (Rio+๒๐)
ผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนทาให้เกิดผลลัพธ์ “The Future We
Want” หรือ “อนาคตที่เราต้องการ” โดยทุกภาคส่วนมีความเข้าใจร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดแนวความคิด

๓๒๙
ของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการดาเนินงานต้องมีความยืดหยุ่นและไม่มีลักษณะที่ต้อง
ดาเนินการเหมือนกันในทุกประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ ดังนี้
- เน้นความจาเป็นในการรับรองมาตรการเพื่อลดมลพิษทางน้าและเพิ่มคุณภาพน้า ปรับปรุง
การบาบัดน้าเสีย ประสิทธิภาพของน้า และลดอัตราการสูญเสียน้าอย่างมีนัยสาคัญ
- ระบบการจัดการสารเคมีที่ดีมีความสาคัญอย่างมากสาหรับการป้องกันสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม การผลิตและการใช้สารเคมีในตลาดโลกที่เติบโต ต้องการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น การยืนยันเป้าหมายที่จะบรรลุการจัดการสารเคมีตลอดวงจร
ชีวิต และการจัดการของเสีย อันตรายที่เหมาะสม จะนาไปสู่การลดผลกระทบร้ายแรงต่อ
สุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการดาเนินงานโจฮันเนสเบิร์กตามแนวทางการจัดการสารเคมีและของเสียที่เหมาะสมใน
ทุกระดับ
- ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดขาดศักยภาพการจัดการสารเคมีและของเสียที่เหมาะสมตลอดวงจร
ชีวิต จึงต้องเพิ่มความพยายามที่จะยกระดับการทางาน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
รวมถึงการมีหุ้นส่วนความร่วมมือการสนับสนุนทางวิชาการและการปฏิรูปโครงสร้างของ
การบริหารงาน
- การรับรองแนวทางการจัดการสารเคมีตลอดวงจรชีวิต การพัฒนานโยบายการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนานโยบายเหล่านี้
ไปปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้ลดการใช้ ใช้ซ้า และนากลับมา ใช้ใหม่ และเพิ่มการนาพลังงานจาก
การกาจัดของเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อจุดมุ่งหมายในการจัดการของเสียส่วนใหญ่ในลักษณะ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทาให้ของเสียกลับมาเป็นทรัพยากร โดยของเสียต่างๆ เช่น ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกมีความแตกต่างกัน จึงควรมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันด้วย
๑.๔.๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการมลพิษ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีจานวนทั้งหมด ๑๗
เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ จานวน ๗ เป้าหมาย ได้แก่
- เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับ
ทุกคนในทุกวัยลดจานวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อน
และมลพิษทางอากาศ น้า และดินให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี ๒๕๗๓
- เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัย สาหรับทุกคน และมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน รวมทั้งยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและ
ลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง
และเพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี ๒๕๗๓
- เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
ที่เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคนพัฒนาความมีประสิทธิภาพใน
การใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโ ภคและการผลิ ตและพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยง
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

๓๓๐
- เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้
เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
พื้น ฐานและโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความยั่งยืนโดยเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้ทรัพยากร
รวมทั้ ง การใช้ ก ระบวนการทางอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ ส ะอาดและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายที่ ๑๑ ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และยั่งยืน ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึง
การให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ
- เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยบรรลุการ
จัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของ
สิ่งเหล่านั้น รวมทั้ง ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่ และการนามาใช้ซ้าภายในปี ๒๕๗๓
- เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะทะเลและมลพิษของสารอาหาร (Nutrient Pollution)
๑.๓.๘. ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
ความตกลงนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า ๒ องศา
เซลเซียส และมุ่งมั่นจากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ ๑.๕ องศาเซลเซียส โดยประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก คือ การดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ความร่วมมือ ในการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหาย
(Loss and damage) และการดาเนินงานเพื่อยกระดับการให้การสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี
การเสริมสร้างศักยภาพ (Support; Means of Implementation) พร้อมทัง้ วางกรอบเพื่อรับรอง
ความโปร่ งใสของการดาเนิน งานและการสนับสนุน (Transparency) ให้ มีความยืดหยุ่นและคานึงถึง
ขีดความสามารถของรัฐภาคี ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) ภายในปี
ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ว่าได้กาหนดเป้าหมายขั้นต่าที่ร้อยละ ๒๐ จากระดับปีฐานการปล่อยปกติ
(กรณีปกติ) และเป้าหมายขั้นสูงที่ร้อยละ ๒๕ ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยจะมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและหันมาใช้พลังงาน
ทดแทน ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอย

๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม
๒.๑ หลักการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลา
การปฏิรูป เรื่ อง สิ่ งแวดล้ อม ครั้ งนี้เป็นการสานต่อการดาเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดาเนินการตามวาระปฏิรูปที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ ๑ โดยมุ่งเน้นประเด็นสาคัญ

๓๓๑
ที่ยังไม่มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประเด็นที่มีการดาเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังคงต้องการ
การปฏิรูปเชิงระบบ โครงสร้าง และเครื่องมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
เป้าหมายและตัวชี้วัดของการปฏิรูปครั้งนี้จะอิงตาม ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ เป็นหลัก ซึ่งเป็น
แผนระยะยาว ๒๐ ปี และได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ทั้งยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี แบ่งการดาเนินงานออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี โดยมีการวาง
ภาพในอนาคต ที่ต้องการจะเห็น ดังนี้
 ระยะที่ ๑ ระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะมุ่งจัดการมลพิษที่ต้นทาง ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาคการผลิตจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมลพิษต่า มีระบบจัดการของเสียจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภทอย่างเพียงพอและจัดการมลพิษได้ตามมาตรฐาน โดยจะใช้ “แผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี มาสู่การขับเคลื่อน
และแปลงไปสู่การปฏิบัติ

๓๓๒
 ระยะที่ ๒ - ๓ ช่วงระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔) มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนลดการใช้ทรัพยากรที่กาจัดยาก ลดการเกิดของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริโภค
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในชีวิตประจาวัน
 ระยะที่ ๔ ระยะ ๕ ปีสุดท้าย (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) ได้วางกรอบแนวทางดาเนินงานเพื่อให้
ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่า (Low carbon Society) บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎระเบียบ และสถาบัน/องค์กรรองรับ
การพัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย (Zero Waste)
ดังนั้น เป้าหมายและตัวชี้วัดของการปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม ในระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) มี
ดังนี้
เป้าหมาย
๑. ระบบบริ ห ารจั ด การมลพิ ษที่ แ หล่ ง กาเนิด มี ประสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลต่ อ คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มและ
คุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับประชาชน
๒. การผลิ ต และการบริ โ ภคสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน าไปสู่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๓. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมลพิษทาให้เกิดความไว้วางใจ
และความสาเร็จในการลดมลพิษ
ตัวชี้วัด
๑. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ภายใน ๕ ปี
๒. ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยากลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี
๓. อัตราขยะอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ของปริมาณขยะอันตรายทั่วประเทศภายใน ๕ ปี
๔. น้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี
๕. ปริ มาณการจ าหน่ ายสิ น ค้าที่มีเครื่ องหมายรับ รองการผลิ ตที่เป็นมิต รกับสิ่ งแวดล้ อมเพิ่มขึ้ น
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี
๖. มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๘๕ ภายใน ๕ ปี
๗. กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๙๕ ภายใน ๕ ปี
๘. ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศลดลงเหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ภายใน ๕ ปี
๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมีเพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์บ่งบอกถึง
อันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้รับการยกเลิกหรือควบคุมภายใน ๓ ปี
๑๐. จานวนสินค้าเกษตรที่มี ปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานของปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด
(Maximum Residue Limit: MRL) ลดลงภายใน ๕ ปี
๑๑. ทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ของจังหวัดที่ถูกกาหนดเป็นพื้นที่สาคัญ

๓๓๓
ได้รับการจัดทาขึ้นก่อนภายใน ๕ ปี
๑๒. กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
มลพิษได้รับการพัฒนาและถูกนาไปใช้จริงภายใน ๓ ปี
๑๓. กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการพัฒ นาและมีผ ลบังคับใช้
ภายใน ๓ ปี

๒.๒ ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม
จากผลการทบทวนและวิเคราะห์ ข้อเสนอตามวาระปฏิรูปและการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่า
การปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงระบบ โครงสร้าง และเครื่องมือบริหาร
จัดการ เช่น
 ประเด็นขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ได้มีการจัดทา พระราชบัญญัติ รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่าง พระราชบัญญัติ การ
กาจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การส่งเสริม
การลงทุนแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบหรือสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ ฯลฯ
 ประเด็น สารเคมีและกากอุตสาหกรรม ได้มีการดาเนินการเรื่องเมืองนิเวศอุตสาหกรรม (eco
industrial town) โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดทาแผนจัดการกากอุตสาหกรรม
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ มีการดาเนินการหลายมิติ เช่น การผลักดัน ให้
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแห่งชาติ การดาเนินการจัดทาร่าง พระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความตระหนักรู้ในสถาบันการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
 ประเด็นควันพิษและเสียงจากภาคขนส่ง ได้มีความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนงานปกติ
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การส่งเสริมการใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่า ปรับปรุงมาตรฐาน
การระบายมลพิษและการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น
อย่ างไรก็ตาม การดาเนิน การจัดการมลพิษที่ผ่ านมายังขาดเครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจสาหรับภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมจัดการมลพิษ เครื่องมือทางสังคมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อกาหนดบทบาท หน้าที่ และขั้นตอนในการปฎิบัติหน้าที่ของ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน หากพิจารณาถึงห่วงโซ่อุปทานของกิจกรรมการผลิตและบริโภคสินค้าตั้งแต่ต้นทาง
ถึงปลายทาง โจทย์หลักของการปฏิรูปในครั้งนี้ คือ
(๑) ทาอย่างไรจะลด/เลิกการใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิต?
(๒) ทาอย่างไรจะส่งเสริมให้ผู้ผลิตปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น?
(๓) ทาอย่างไรจะเชื่อมโยงประเด็นการลดมลพิษและการรักษาสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานการผลิต
สินค้าต่างๆ?
(๔) ทาอย่างไรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ที่ต้นทางก่อนเป็น
ขยะ?

๓๓๔

ดังนั้น จากโจทย์ข้างต้น การกาหนดประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม จะอิงกับหลักการสาคัญ ๔ ข้อ
คือ
๑. การสร้ า งแรงจู งใจผ่ า นเครื่ อ งมือ ทางเศรษฐศาสตร์เ พื่อ ให้ ป ระชาชนและเอกชนร่ ว มจั ดการ
สิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น แรงจูงใจสาหรับครัวเรือนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่อง
โฟมที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยาก และจัดการน้าเสีย รวมถึงการสร้างทางเลือกสาหรับสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
๒. การขยายบทบาทและความรับผิดชอบของเอกชนเพื่อร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง ผ่านเครื่องมือทางกฎหมายและสังคม ตัวอย่าง เช่น ร่วมจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทาง โดยจัดทาระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สารเคมีนาเข้า พัฒนาแนวทางเพื่อให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการใช้สารเคมีที่เหมาะสมนอกเหนือจากการให้ข้อมูลตามฉลากผลิตภัณฑ์สารเคมี รวมทั้งการเรียก
คืนซากสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วหรือสารเคมีคงค้างเสี่อมสภาพ เป็นต้น
๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ผ่ า นเครื่ อ งมื อ ทางสั ง คม เช่ น การจั ด ท าท าเนี ย บการปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ า ยมลพิ ษ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อย่างโปร่งใส การปรับปรุงระบบการติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ และการพัฒนา
กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปล่อยมลพิษ เป็นต้น
๔. การก้าหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ในมาตรฐานการผลิตและ/หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ผ่านเครื่องมือทางกฎหมาย เช่น การกาหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การกาหนดให้ร้านค้าในสถานที่ราชการงดใช้กล่องโฟมใส่อาหารที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยาก และการกาหนด
เพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการภาคเอกชน เป็นต้น
ดังนั้ น จากการหารื อกับ ทุกภาคส่ว นเพื่อกาหนดประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่ งแวดล้ อม ระหว่างเดือน
กันยายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดเป้าหมายระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์
การจัดการมลพิษที่มุ่งจัดการมลพิษที่ต้นทางและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสี่หลักการส้าคัญข้างต้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้
นาไปสู่การกาหนดกรอบและประเด็นปฏิรูปในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ดังนี้

๓๓๕
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑
เสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการมลพิษที่
แหล่งก้าเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ

มลพิษจากชุมชน
๑.๑ ผลักดันการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยก และ
นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
๑.๒ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จั ด การขยะที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการอย่ า งเต็ ม รู ป แบบตั้ ง แต่ ค รั ว เรื อ นถึ ง
ปลายทาง
๑.๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก
๑.๔ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะ
อันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติก่อสร้าง
๑.๖ พัฒนากลไกด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมของชุมชมในการจัดการน้าเสียที่แหล่งกาเนิด
มลพิษจากอุตสาหกรรม
๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
โรงงานลดมลพิษที่ต้นทาง
๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
มลพิษจากเกษตรกรรม
๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการ
การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒

๒.๑ กาหนดหน่ว ยงานรับผิ ดชอบหลั ก ในการจัดทามาตรฐาน ให้ คาแนะน า
ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการ

ปรับปรุงระบบและกลไก
การเฝ้าระวัง ควบคุม
ติดตาม และตรวจสอบ
มลพิษ

๒.๒ กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการน้าเสียตามหลักวิชาการในภาพรวม
๒.๓ จัดทาทาเนียบการปล่ อยและเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูล อย่าง
โปร่งใส
๒.๔ ปรับปรุงระบบการติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ
๒.๕ กากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษและ
ปรับบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น
๒.๖ พัฒ นากลไกการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนในการเฝ้ าระวัง ควบคุ ม
ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษ

๓๓๖
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้
ร่วมแก้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๓.๑ กาหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/
หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดทามาตรการ
รองรับ
๓.๒ เร่งรัดจัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและข้อมูล
ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
๓.๓ ก าหนดกลไกที่ เ หมาะสมในการสร้ า งแรงจู ง ใจเชิ ง เศรษฐศาสตร์ ใ ห้
ภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๓.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการด าเนิ น กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
วาระการปฏิรูป ด้านสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเน้นการจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิด โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจในการลดขยะที่ต้นทาง ส่งเสริมการผลิตและ
การบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการขยายบทบาทของภาคเอกชน (extended producer
responsibility) ในการจัดการมลพิษ เช่นเดียวกัน สาหรับประเด็น ปฏิรูปที่ ๒ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ วาระการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ และ
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ผ่าน
กลไกการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส และประเด็นปฏิรูปที่ ๓
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ สังคมคาร์บอนต่าและการสร้างภูมิคุ้มกันใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการพัฒนาเครื่องมือ
และกลไกในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒.๓ พื้นที่น้าร่อง
ประเด็นต่างๆ จะต้องได้รับการดาเนินการในทุกพื้นที่ของประเทศไทย แต่ สาหรับในช่วง ๕ ปีของ
การปฏิรูปนั้น จะเน้นไปที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเร่งรัดการลด ป้องกัน และควบคุม ปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ คือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสาเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ
Eastern Seaboard โดยมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการเร่งรัดการลด ป้องกัน และควบคุมปัญหา
มลพิษที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ทั้งภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ในพื้นที่นี้

๓๓๗
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็ น ย่อยที่ ๑ .๑ ลดขยะมูลฝอยที่แ หล่งก้า เนิดโดยสร้ า งแรงจูงใจในการคัดแยกและน้า กลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด
ปัจจุบัน การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ ๕.๘๑ ล้านตันหรือร้อยละ ๒๑.๔๗ ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ปี ๒๕๕๙)โดยจากปริมาณ ๕.๘๑ ล้านตัน เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
ร้อยละ ๘๙.๕ การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ร้อยละ ๑๐.๓๓ และการใช้ประโยชน์ในรูปการผลิตแก็สชีวภาพ
ในชุมชนประมาณร้อยละ ๐.๑๗
การรณรงค์และปลูกจิตสานึ ก ในการคัดแยกขยะ ที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่หาก
ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมปลอดขยะ (zero waste) ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ของประเทศ
จาเป็นต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจและการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บขยะของภาครัฐเพื่อให้
ปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือนลดลงและนากลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
วิธีการปฏิรูป
๑) สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและนากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยสร้างแรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะที่ไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ดังนี้
- ดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหาช่องทางการนาขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะ
ขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าชุมชน สหกรณ์
ชุมชน ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพิ่มประเภทขยะที่จะรับซื้อ
- ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้ง
ผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
- จัดตั้งศูนย์กลางคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะที่นามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างน้อยคลอบคลุม
ทุกภูมิภาค
๒) ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาแผนดาเนินการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่งรวมถึง
ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภท รวมทั้งจัดทาปฏิทินการเก็บขยะแต่ละประเภท คู่มือ
การแยกประเภทแบบง่ายสาหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ
เมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน
๓) ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชื่อมโยงตัวชี้วัดและการจัดสรรเงินงบประมาณ
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว
๔) พิจ ารณาจั ดสรรเงิน งบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการบริห าร
จัดการคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นอันดับต้นของเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลที่ต้นทางลดลง
๒) ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

๓๓๘
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกากับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบคัดแยกขยะที่ครัวเรือน ระบบขยะแลกเงิน รวมทั้งระบบการเก็บรวบรวมและการขนส่ง
ขยะแบบแยกประเภทได้รับการออกประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี
๒) ร้ อยละของจ านวนองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่ดาเนินการตามหลั กการและแนวทางที่
กาหนดภายใน ๕ ปี
๓) ผลสาเร็จของการดาเนินการของหน่วยงานรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กาหนด
วงเงินและแหล่งเงิน
ให้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๓๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก้าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน้ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยและนากลับมาใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศโดยสร้าง
แรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะที่
ไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะ
อินทรีย์ โดย
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหา
ช่องทางการนาขยะมูลฝอยทุก
ประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์มาใช้
ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลก
เงิน” ผ่านร้านค้าวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซื้อ
โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพิ่มประเภท
ขยะที่จะรับซื้อคืน

หลัก อปท.
พิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุน มท. งบประมาณอย่าง
ทส.
เหมาะสม

ปริมาณขยะอินทรีย์
และขยะรีไซเคิลที่
ต้นทางลดลง
ปริมาณขยะอินทรีย์
และขยะรีไซเคิลที่
ถูกนากลับมาใช้
ประโยชน์เพิม่ ขึ้น

กฎหมาย/กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
กากับหน่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาระบบ
คัดแยกขยะที่
ครัวเรือน รวมทั้ง
ระบบการเก็บ
รวบรวมและการ
ขนส่งขยะแบบแยก
ประเภทได้รับการ
ออกประกาศและมี
ผลบังคับใช้ภายใน ๑
ปี

๓๔๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก้าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน้ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
(๒) ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและ
โรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตร
การเรียนการสอน
(๓) จัดตั้งศูนย์กลางคัดแยกขยะรี
ไซเคิลและขยะที่นามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างน้อยครอบคลุมทุกภูมิภาค
- ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนา
แผนดาเนินการคัดแยกขยะโดยเฉพาะ
ขยะอินทรีย์ซึ่งรวมถึงระบบการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะแบบแยก
ประเภท และดาเนินการตามแผน
ดังกล่าว
-จัดทาปฏิทินการเก็บขยะแต่ละ
ประเภท คู่มือการแยกประเภทแบบ
ง่ายสาหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน โดย

หลัก
อปท. ศธ.
ทส.

ร้อยละของจานวน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีด่ าเนินการ
ตามหลักการและ
แนวทางที่กาหนด
ภายใน ๕ ปี (อยู่
ระหว่างการตกลงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

หลัก อปท.
ผลสาเร็จของการ
ดาเนินการของ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

๓๔๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก้าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน้ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
เริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมือง
อุตสาหกรรม และเมืองท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน
-เชื่อมโยงการพัฒนาแผนและระบบ
ดังกล่าวกับตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
บริหารจัดการขยะ
-ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะแบบแยก
ประเภทและเชื่อมโยงตัวชี้วัดและการ
จัดสรรเงินงบประมาณสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา
ระบบดังกล่าว
- พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการคัดแยกขยะทีต่ ้น

หลัก มท.

หลัก สงป.
มท.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๔๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก้าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน้ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
ทางเป็นอันดับต้นของเงินงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
- ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาระบบและคู่มือ

หลัก ทส.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๔๓
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง
ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการจัดการขยะ โดยอาจว่าจ้างเอกชนช่วยจัดเก็บ ขน
ย้าย และ/หรือกาจัด อย่างไรก็ตาม ด้วยภารกิจ ที่หลากหลายของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ
กับเงินงบประมาณและบุคคลากรที่มีจากัด ขยะจานวนมากยังไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธี (แผนภาพด้านล่าง)

ปี ๒๕๕๙ ขยะมูลฝอยที่ถูกเก็บขนเพื่อนาไปกาจัด ๑๕.๗๖ ล้านตัน ถูกส่งไปยังสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยรวม ๒,๘๑๐ แห่งทั่วประเทศ แต่เป็นสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องเพียง ๓๓๐ แห่ง
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเปิดช่องทางให้ เอกชนที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมบริหารจัดการขยะที่ถูกหลัก
วิ ช าการตั้ ง แต่ ต้ น ทางถึ ง ปลายทาง โดยหน่ ว ยราชการท้ อ งถิ่ น ควรปรั บ เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ ด าเนิ น การ
(operator) มาเป็นผู้ควบคุมกากับดูแล (regulator) แทน อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจที่จะส่งเสริมให้เอกชนเข้า
มาร่วมบริหารจัดการ ก็คือ การเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภทอย่างเต็มที่
วิธีการปฏิรูป
๑) ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎระเบีย บ/ปรั บปรุง กฎหมายที่เ กี่ยวข้ องเพื่ ออนุญ าตให้
เอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุกประเภท รวมทั้งออกกฏหมายที่

๓๔๔
เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชนในการสร้างระบบการจัดการขยะหรือระบบที่ใช้ขยะเป็นวัสดุดิบในการใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยภาคเอกชนสามารถวางแผนลงทุนในการใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภทได้
และพัฒนาแผนบริหารจัดการขยะทุกประเภทอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง โดยสามารถใช้
ประโยชน์จากขยะทุกประเภทอย่างเต็มที่
๒) เริ่มดาเนินการจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ/หรือเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน
๓) ส่งเสริมให้เอกชนสร้างมูลค่ากับสินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะ up-cycle ให้มีราคาสูง
โดยเพิ่มมูลค่าเรื่องการออกแบบโดยสะท้อน environmental value และเน้นตลาดที่เป็น high end รวมถึง
การสร้างกระแสในระดับบน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ขยะมูล ฝอยได้รั บ การจั ดการอย่างถูกต้องตามหลั กวิช าการและมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้นตั้งแต่
ครัวเรือนถึงปลายทาง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑ ปี
ตัวชี้วัด
๑) กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการออกประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี
๒) ร้อยละของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดเริ่มลงจาก
เทศบาลเมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ/หรือเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน
๓) มาตรการที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสาหรับสินค้าที่ทาจากวัสดุเหลือใช้
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๔๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็ม
รูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

-ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎระเบียบ
/ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
อนุญาตให้เอกชนเข้ามาสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการขยะทุกประเภท รวมทั้ง
ออกกฏหมายที่เอื้อต่อการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการสร้างระบบการ
จัดการขยะหรือระบบที่ใช้ขยะเป็น
วัสดุดิบในการใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยภาคเอกชนสามารถ (๑)
วางแผนลงทุนในการใช้ประโยชน์จาก
ขยะทุกประเภทได้ และ (๒) พัฒนา
แผนบริหารจัดการขยะทุกประเภท
อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ครัวเรือนถึง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
สนับสนุน ทส.
เหมาะสม

ขยะมูลฝอย
ได้รับการ
จัดการอย่าง
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นตั้งแต่
ครัวเรือนถึง
ปลายทาง

(ล้าน
บาท)

ตัวชี้วัด

๔

หลัก มท.

กฎระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้รับการออก
ประกาศและบังคับใช้
ภายใน ๑ ปี
ร้อยละของจานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามแนวทางที่
กาหนดภายใน ๕ ปี (อยู่
ระหว่างการตกลงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
มาตรการที่สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและ

๓๔๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็ม
รูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ปลายทางโดยสามารถใช้ประโยชน์จาก
ขยะทุกประเภทอย่างเต็มที่
-ดาเนินการตามแนวทางข้างต้น โดย
เริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมือง
อุตสาหกรรม และ/หรือเมืองท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ
- ส่งเสริมให้เอกชนสร้างมูลค่ากับสินค้า
ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะ upcycle ให้มีราคาสูง โดยเพิ่มมูลค่าเรื่อง
การออกแบบโดยสะท้อน environmental
value และเน้นตลาดทีเ่ ป็น high end
รวมถึงการสร้างกระแสในระดับบน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

การตลาดสาหรับสินค้าที่
ทาจากวัสดุเหลือใช้
หลัก อปท.
สนับสนุน ทส.
สธ.

หลัก พณ. อก.
สนับสนุน ทส.

๓๔๗
ประเด็นย่อยที่ ๑.๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก
ปัจจุบัน ขยะกล่องโฟมในประเทศไทยเกิดขึ้นไม่ต่ากว่า ๑.๓๘ ล้านตันต่อปี หรือ ๖๑ ล้านกล่องต่อวัน
ในขณะที่ขยะถุงพลาสติกประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ ตันต่อปี ทั้งหมดใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปี หลายประเทศ
ทั่วโลกได้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหรือเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งประเทศอาเซียน เช่น
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และพม่า ตามแผนภาพด้านล่าง

การดาเนินการในประเด็นนี้ สอดรับกับวาระปฏิรูปที่ผ่านมา รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและ
แผนจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเน้นการลด/เลิกการบริโภคสินค้าที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยาก
วิธีการปฏิรูป
๑) ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดให้หน่วยงาราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
รวมถึงสถานศึกษาของรัฐเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยากและขวดน้้าพลาสติกที่
มีพลาสติกหุ้มฝา (cap seal) รวมทั้งกาหนดให้ร้านค้าในสถานที่ราชการคิดราคาถุงพลาสติกใส่สินค้าและ
แก้วน้้าพลาสติกส้าหรับเครื่องดื่ม
๒) ทาข้อตกลงกับ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในการลดการแจกถุงพลาสติกใส่สินค้า
และลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยาก รวมทั้งขวดน้้าพลาสติกที่มีพลาสติกหุ้มฝา
(cap seal) และพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓) ศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บของภาษี /ค่าธรรมเนียมกับสินค้าถุงพลาสติกและกล่อง
โฟมบรรจุ อ าหารที่ ทาจากวั ส ดุย่ อ ยสลายยากโดยพิ จ ารณาถึง ประเภท ขนาด วัส ดุ ที่ใ ช้ และอัต ราภาษี /
ค่าธรรมเนียมและปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการในเรื่องดังกล่าว

๓๔๘
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ปริมาณการบริโภคถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยากลดลง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกากับหน่วยงานราชการได้รับการออกประกาศและมีผลบังคับ
ใช้ภายใน ๑ ปี
๒) ข้อตกลงกับภาคเอกชนได้รับการจัดทาและนาไปปฏิบัติตามภายใน ๑ ปี
๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมได้รับการออกประกาศและมีผลบังคับใช้
ภายใน ๓ ปี
๔) ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยากลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี จากปีฐาน ๒๕๖๑
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๔๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กิจกรรม
๒๕๖๑
๑

-ออกกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องเพื่อ
กาหนดให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง
ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึง
สถานศึกษาของรัฐเลิกใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อย
สลายยากและขวดน้้าพลาสติกทีม่ ี
พลาสติกหุ้มฝา (cap seal) รวมทั้ง
กาหนดให้ร้านค้าในสถานที่ราชการคิด
ราคาถุงพลาสติกใส่สนิ ค้าและแก้วน้้า
พลาสติกส้าหรับเครื่องดื่ม
-ทาข้อตกลงกับห้างสรรพสินค้าและ
ร้านสะดวกซื้อในการลดการแจก
ถุงพลาสติกใส่สนิ ค้าและลดการใช้
กล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

หลัก สป.นร.

หลัก พณ.

พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม

ปริมาณการบริโภค
ถุงพลาสติกและ
กล่องโฟมบรรจุ
อาหารที่ทาจาก
วัสดุย่อยสลายยาก
ลดลง

กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
กากับหน่วยงาน
ราชการได้รับการ
ออกประกาศและมี
ผลบังคับใช้ภายใน
๑ ปี
ข้อตกลงกับ
ภาคเอกชนได้รับ
การจัดทาและนาไป
ปฏิบัติตามภายใน ๑
ปี

๓๕๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กิจกรรม
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ย่อยสลายยาก รวมทั้งขวดน้้า
พลาสติกที่มีพลาสติกหุม้ ฝา (cap
seal) และพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมโรงงานที่มีมาตรการลด/เลิก
ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่ผลิตจาก
วัสดุที่ย่อยสลายยาก ขวดน้้าพลาสติก
ที่มีพลาสติกหุ้มฝา (cap seal)
รวมทั้งถุงพลาสติกใส่สินค้าและแก้ว
น้้าพลาสติกส้าหรับเครื่องดื่ม

หลัก อก.

-ศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บ
ของภาษี/ค่าธรรมเนียมกับสินค้า
ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร

หลัก กค.
สนับสนุน ทส.

กฏหมายที่เกีย่ วข้อง
กับการเก็บภาษี/
ค่าธรรมเนียมได้รับ
การออกประกาศ
และมีผลบังคับใช้
ภายใน ๓ ปี
ปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกและ
กล่องโฟมบรรจุ
อาหารที่ทาจากวัสดุ
ย่อยสลายยากลดลง

๓๕๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กิจกรรม
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

แหล่ง
เงิน

ตัวชี้วัด

๔

ที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยากโดย
พิจารณาถึงประเภท ขนาด วัสดุทใี่ ช้
และอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียมและ
ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือออก
กฎหมายเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการใน
เรื่องดังกล่าว
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานการใช้สินค้าดังกล่าว
(baseline data) เพื่อการติดตามและ
ประเมินผล

(ล้าน
บาท)

เป้าหมาย

อย่างน้อยร้อยละ
๕๐ ภายใน ๕ ปีจาก
ปีฐาน (๒๕๖๑)

หลัก อก.
พณ.
สนับสนุน ทส.

๓๕๒
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตราย
ชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
ในปี ๒๕๕๙ ขยะอันตรายชุมชนเกิดขึ้ นประมาณ ๖๐๖,๓๑๙ ตัน เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ ๓๙๓,๐๗๐ ตัน หรือร้อยละ ๖๕ และขยะอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ เช่น
แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ประมาณ ๒๑๓,๒๔๙ ตัน หรือร้อยละ
๓๕ ปัจจุบัน การจัดการขยะอันตรายชุมชนพบปัญหาและอุปสรรค เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบ
คัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่ง จึงส่งผลให้ถูกทิ้งปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทถูกนาไปรีไซเคิลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิ ชาการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
หลักการขยายความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ในการ
จัดการซากผลิ ตภัณฑ์ที่เกิดจากการบริ โภคสิ นค้านั้นสอดรับกับข้อเสนอตามวาระปฏิรูปที่ผ่ านมา รวมทั้ง
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ ๑ และ ร่างพระราชบัญญัติ การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการปฏิรูปครั้งนี้ จะเร่งรัดให้มีการพัฒนากฎหมายรองรับ
ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ในเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดตามหลักการที่วางไว้
วิธีการปฏิรูป
กาหนดให้ ภาคเอกชนผู้ จั ดจ าหน่ายสิ นค้าที่ก่อให้ เกิดขยะอันตรายจากครัว เรือน (รวมถึง
น้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว) พัฒนาระบบจัดการสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางโดย
๑) จัดทาระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
๒) กาหนดช่องทางการรับคืนรวมทั้งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าว
๓) ใช้กลยุทธในการเรียกคืนขยะอันตรายเหล่านั้นเข้าสู่ช่องทางการกาจัดที่ถูกต้อง
๔) ร่วมมือกับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขนย้าย จัดเก็บ ทาลาย หรือนาขยะ
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ขยะอันตรายเข้าสู่ช่องทางการรับคืนและได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๓ ปี
ตัวชี้วัด
ระบบการจั ดการขยะอันตรายชุมชนได้รับการพัฒนาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการออก
ประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน ๓ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
๒ ล้านบาท จากเงินงบประมาณสาหรับการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการ สาหรับกิจกรรม
อื่นๆ อิงตามเงินงบประมาณประจาปีของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในการบริหารจัดการขยะชุมชน
อันตราย

๓๕๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-กาหนดให้ภาคเอกชนผูจ้ ัดจาหน่าย
สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะอันตรายจาก
ครัวเรือน (รวมถึงน้ามันเครื่องที่ใช้
แล้ว) พัฒนาระบบจัดการสินค้า
ดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางโดย
 จัดทาระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
 กาหนดช่องทางการรับคืนรวมทั้ง
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ดังกล่าว
 ใช้กลยุทธในการเรียกคืนขยะอันตราย
เหล่านั้นเข้าสู่ช่องทางการกาจัดที่
ถูกต้อง โดยยึดหลักการ “สร้าง
มูลค่า/ราคา”ให้กับขยะดังกล่าว
 ร่วมมือกับหน่วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการขนย้าย จัดเก็บ
ทาลาย หรือนาขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่

หลัก ทส.
๒ ล้านบาทจากเงิน
สนับสนุน อก. เงินงบประมาณ
สาหรับการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการ
สาหรับกิจกรรมอื่นๆ
อิงตามเงิน
งบประมาณประจาปี
ของแต่ละหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรใน
การบริหารจัดการ
ขยะชุมชนอันตราย

ขยะอันตรายชุมชน
เข้าสู่ช่องทางการ
รับคืนและได้รับการ
จัดการอย่างถูก
หลักวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น

ระบบการจัดการ
ขยะอันตรายชุมชน
ได้รับการพัฒนาและ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ได้รับการออก
ประกาศและมีผล
บังคับใช้ภายใน ๓ ปี

๓๕๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ การ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง
ซึ่งเป็นการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชนประเภทหนึ่งและแยกออกจาก
การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป
-เร่งออกอนุบัญญัติภายใต้
พระราชบัญญัติ การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ
แนวทางข้างต้นเพื่อให้พระราชบัญญัติ
ได้นาไปบังคับใช้ได้ทันที
-ติดตามการดาเนินการตามระบบที่
ได้รับการพัฒนา

หลัก ทส.

หลัก ทส.

หลัก ทส.
สนับสนุน มท.
อปท.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๕๕
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้้าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง
แหล่งกาเนิดน้าเสียหลักมาจากน้าเสียจากอุตสาหกรรม ๑๗.๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้าเสียจาก
ชุมชน ๙.๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้าเสียจากเกษตรกรรม ๓.๙ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งสาเหตุหลัก
ของปัญหาน้าเสียเกิดจากการระบายน้าที่ไม่ได้รับการบาบัดก่อนลงสู่แม่น้าเพราะสถานประกอบการทั้งใน
ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรมหลายแห่งไม่บาบัดน้าเสียของตนเองหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฏหมาย เช่น
ฟาร์มสุก รซึ่งมีป ระมาณ ๑๕๑,๗๙๙ ฟาร์มทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็ กและขนาดกลาง และ
จานวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอยู่อย่างจากัดในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบาบัดน้าเสีย
ที่เข้มงวด
ระบบาบัดน้าเสียทั่วประเทศมีศักยภาพรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นเพียง ๒.๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ ๒๘ ของน้าเสียที่เกิดขึ้น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี เงินงบประมาณในการลงทุน
ระบบและค่าบารุงรักษา
ดังนั้ น ประเด็น ย่อยที่ ๑.๕ จะเน้ นการบังคับใช้มาตรฐานจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัด ในขณะที่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๖ จะเน้นการพัฒนากลไกด้านงบประมาณสาหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
น้าเสีย และสาหรับชุมชนที่มีทั้งหมด ๒๔ ล้านครัวเรือนในการร่วมจัดการน้าเสีย
วิธีการปฏิรูป
๑) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตนาหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (รวมทั้งมาตรฐานน้าเสีย) ไปเป็น
เงื่อนไขประกอบการอนุมัติ/อนุญาต และดาเนินการติดตามตรวจสอบ
๒) ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงแนวทางที่เหมาะสม ในการนาระบบ Third Party Inspection
มาใช้เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบดังกล่าว
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
น้าเสียได้รับการบาบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) หลั กเกณฑ์ ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (รวมทั้ง มาตรฐานน้ าเสี ย ) ได้ รั บการก าหนดให้ เป็ นเงื่ อนไข
ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต รวมทั้งการดาเนินการติดตามตรวจสอบภายใน ๓ ปี
๒) ระบบ Third Party Inspection เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบได้รับการศึกษา
ภายใน ๒ ปี และหากพบว่าเหมาะสม ได้รับการพัฒนาเพื่อนามาใช้ภายใน ๓ ปีหลังจากนั้น
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๕๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้้าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้้าเสีย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมตั ิ
การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน สถาน
ประกอบการ หรือโรงงาน หน่วยงาน
อนุมัติ/อนุญาตนาหลักเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม (รวมทั้งมาตรฐานน้าเสีย)
ไปเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุมัต/ิ
อนุญาต และดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบ โดยเฉพาะในการขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ต้องกาหนดให้มี
การจัดทาแบบรายงานดาเนินการ
ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
-ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงแนวทางที่
เหมาะสม ในการนาระบบ Third
Party Inspection มาใช้เพื่อสนับสนุน
การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงาน
ภาครัฐ และพัฒนาระบบดังกล่าว

หลัก มท. อก. พิจารณาจัดสรรเงิน
กษ.
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม
สนับสนุน ทส.

หลัก มท. อก.
กษ. อปท.

น้าเสียได้รับการ
บาบัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
มากขึ้น

หลักเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม (รวมทั้ง
มาตรฐานน้าเสีย) ได้รับ
การกาหนดให้เป็น
เงื่อนไขประกอบการ
อนุมัติ/อนุญาต รวมทั้ง
การติดตามตรวจสอบ
ภายใน ๓ ปี
ระบบ Third Party
Inspection เพื่อสนับสนุน
การติดตามและตรวจสอบ
ได้รับการศึกษาภายใน ๒
ปี และหากพบว่า
เหมาะสม ได้รับการ
พัฒนาเพื่อนามาใช้
ภายใน ๓ ปีหลังจากนั้น

๓๕๗
ประเด็นย่อยที่ ๑.๖ พัฒนากลไกด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้้าเสีย
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประเด็ น ย่ อ ยที่ ๑.๕ โดยประเด็ น ย่ อ ยที่ ๑.๖ จะเน้ น การพั ฒ นากลไกด้ า นเงิ น
งบประมาณเพื่อส่งเสริมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้าเสีย
วิธีการปฏิรูป
๑) ศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการพิจารณาเก็บ ค่าอนุรักษ์คุณภาพน้าจากองค์กร
ผู้ใช้ทรัพยากรน้าเพื่อการประปาหรือจากภาคส่วนต่างๆ โดยอาจพิจารณารวมไว้ในค่าน้าประปาตามหลักการ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) และ/หรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary
Pays Principle: BPP) สาหรับเป็นงบประมาณสบทบเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ จัดการน้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นไปที่ระบบจัดการและระบบบาบัดน้าเสียรวมก่อนปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะ
๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้าเสียที่แหล่งกาเนิดและลดการระบายน้าเสีย
สู่สิ่งแวดล้อมตามคู่มือการจัดการน้าเสียภาคประชาชนโดยให้เงินสนับสนุนชุมชน (community grant) ในการ
ดาเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติผ่านระบบกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
น้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๓-๕ ปี
ตัวชี้วัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการออกประกาศและบังคับใช้ภายใน ๓ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
๒ ล้านบาท จากเงินงบประมาณสาหรับการศึกษาแนวทางและวิธีการ สาหรับกิจกรรมอื่นๆ อิง
ตามเงินงบประมาณประจาปีของแต่ละหน่วยงาน

๓๕๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๖ พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้้าเสียที่แหล่งก้าเนิด
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-ศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
ในการพิจารณาเก็บค่าอนุรักษ์คุณภาพ
น้าจากองค์กรผู้ใช้ทรัพยากรน้าเพือ่
การประปาหรือจากภาคส่วนต่างๆ
โดยอาจพิจารณารวมไว้ในค่า
น้าประปาตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่าย (Polluter Pays Principle:
PPP) และ/หรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้
จ่าย (Beneficiary Pays Principle:
BPP) สาหรับเป็นเงินงบประมาณ
สมทบเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
จัดการน้าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเน้นไปที่ระบบจัดการและ
ระบบบาบัดน้าเสียรวมก่อนปล่อยสู่
แหล่งน้าสาธารณะ

หลัก ทส.
มท.

๒ ล้านบาทจากเงิน
เงินงบประมาณ
สาหรับการศึกษา
แนวทางและวิธีการ
สาหรับกิจกรรมอื่นๆ
อิงตามเงิน
งบประมาณประจาปี
ของแต่ละหน่วยงาน

น้าเสียชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

กฏหมายที่เกีย่ วข้อง
ได้รับการออกประกาศ
และมีผลบังคับใช้ภายใน
๓ ปี

๓๕๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๖ พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้้าเสียที่แหล่งก้าเนิด
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-ปรับปรุงแก้ไข/ออกกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว

หลัก ทส. มท.

-ดาเนินการตามกฏหมายทีไ่ ด้รบั การ
ออกประกาศใช้

หลัก ทส. มท.

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการน้าเสียที่แหล่งกาเนิดและ
ลดการระบายน้าเสียสูส่ ิ่งแวดล้อมตาม
คู่มือการจัดการน้าเสียภาคประชาชน
โดยให้เงินสนับสนุนชุมชน
(community grant) ในการดาเนิน
โครงการทีไ่ ด้รับการอนุมัตผิ ่านระบบ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

หลัก อปท.
มท. ทส.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๖๐
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษ
ที่ต้นทาง
ประเทศไทยมีการน าเข้าสารอัน ตรายมาใช้ใ นภาคอุตสาหกรรมรวมประมาณ ๓,๖๓๙,๐๐๑ ตั น
โดยสารอันตรายที่นาเข้าสูงสุดได้แก่ เมทานอล กรดซัลฟูริก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่ง ของเสียจากการใช้
สารเหล่านี้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้านหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อควบคุม
มลพิษที่ผ่านมาเน้นการกากับ ติดตาม ตรวจสอบที่ภาคการผลิตเป็นหลัก แต่การสร้างแรงจูงใจสาหรับผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อสินค้าที่ก่อมลพิษต่ายังควรมีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
นโยบายส่งเสริมให้มี การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ต่างๆ ที่เ กี่ย วข้ อง รวมถึ งข้ อเสนอภายใต้ว าระปฏิรูป ด้า นสิ่ งแวดล้ อ มที่ผ่ านมา ตามที่ระบุไ ว้ใ นส่ ว นที่ ๑
นอกจากนั้ น รั ฐ บาลได้ ป ระกาศนโยบายปรั บ โครงสร้ า งภาคอุ ต สาหกรรม โดยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ
เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้ น ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ จะผลั กดันนโยบายนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเน้น
การสร้างแรงจูงใจสาหรับการบริโภคสินค้าที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ปลายทาง ซึ่งจะกระตุ้น ให้สถานประกอบการ
และโรงงานผู้ผลิตสินค้าปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพื่อลดมลพิษที่ต้นทาง ส่วนประเด็นย่อยที่ ๑.๘ จะเน้น
การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่ต้นทางอย่างจริงจัง
วิธีการปฏิรูป
- ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้บริษัทและร้านค้าสามารถหัก
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ ในกรณีที่เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลาก
เขียว ตระกร้าเขียว และอื่นๆ ที่รับรองการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากกลุ่มสินค้าที่ก่อ มลพิษสูง
ก่อน รวมทั้งผนวกรายการสินค้าดังกล่าวให้อยู่ในบัญชีจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
- ให้สิทธิประโยชน์และสนับสนุนโรงงานที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโรงงาน
ที่ใส่ใจชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะโรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และโรงงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
- กระตุ้นให้ประชาชนให้มีจิตสานึกในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ปริ มาณการผลิ ต และบริ โ ภคสิ น ค้าทีมี่เครื่องหมายรับรองการผลิ ตที่เป็นมิต รกับสิ่ งแวดล้ อ ม
เพิ่มขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการออกประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี

๓๖๑

๒) การออกประกาศสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนโรงงานที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายใน ๓ ปี
๓) การออกประกาศพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด ภายใน ๓ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
-ศึกษาความเหมาะสมและออก
กฎหมายที่เกีย่ วข้องเพื่ออนุญาตให้
บริษัทและร้านค้าสามารถหักค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษีนิติบคุ คล
ได้ ในกรณีที่เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับ
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
ตระกร้าเขียว และอื่นๆ ที่รับรองการ
ผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่ม
จากกลุ่มสินค้าที่กอ่ มลพิษสูงก่อน
รวมทั้งผนวกรายการสินค้าดังกล่าวให้
อยู่ในบัญชีจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูล
เชิงวิชาการเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า
และการตรวจสอบ
- ให้สิทธิประโยชน์และสนับสนุน
โรงงานที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและโรงงานที่ใส่ใจ
ชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะโรงงานที่

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

หลัก กค.
พิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุน ทส. งบประมาณอย่าง
อก.
เหมาะสม

หลัก อก. ทส.
หลัก อก.
พณ.
สนับสนุน มท.
ทส.

เป้าหมาย
ปริมาณการผลิต
และบริโภคสินค้าที่
มีเครื่องหมาย
รับรองการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

กฏหมายที่เกีย่ วข้องมี
การออกประกาศและมี
ผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี
การออกประกาศสิทธิ
ประโยชน์และมาตรการ
สนับสนุนโรงงานที่
สนับสนุนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนภายใน ๓ ปี
มีการออกประกาศพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ๑๕ จังหวัด
ภายใน ๓ ปี

๓๖๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และโรงงาน
ในพื้นที่เมือง
- กระตุ้นให้ประชาชนให้อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศมีจิตสานึกในการบริโภค
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน (baseline data) สาหรับ
สินค้าดังกล่าวเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

หลัก พณ.
ทส.
หลัก กค.
หน่วยงาน
สนับสนุน
พณ.อก. ทส.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๖๔
ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อก้าหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการและเหตุผล
ตามที่ระบุในประเด็นย่อยที่ ๑.๗
วิธีการปฏิรูป
- ศึกษาความเหมาะสมและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ ครอบคลุมถึงข้อกาหนด
ด้ า นการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยอิ ง จากมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เช่ น ฉลากเขี ย ว /
ตระกร้าเขียว และเริ่มจากการพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลพิษสูงก่อน
- ศึ กษาแนวทางการกาหนดหลั กเกณฑ์เ ชื่อมโยงการติดสั ญลั กษณ์ ของมาตรฐานต่างๆ ของ
โรงงานอุตสาหกรรมลงในผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงถึงความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการติดเครื่องหมายรับรองการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสินค้า
ต่างๆ และเผยแพร่ความเข้าใจกับประชาชน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
จานวนโรงงานที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
จานวนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ ได้รับการปรับปรุงให้ ครอบคลุมข้อกาหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมภายใน ๕ ปี
จานวนสินค้าที่ได้รับการติดเครื่องหมายรับรองการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ ใน ๕ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๖๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อก้าหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-ศึกษาความเหมาะสมและปรับปรุง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้
ครอบคลุมถึงข้อกาหนดด้านการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอิงจาก
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว เช่น
ฉลากเขียว/ตระกร้าเขียว และเริ่มจาก
การพิจารณาปรับเปลีย่ นมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลพิษสูงก่อน
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูล
เชิงวิชาการ
-ศึกษาแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์
เชื่อมโยงการติดสัญลักษณ์ของ
มาตรฐานต่างๆ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมลงในผลิตภัณฑ์ เพื่อ
แสดงถึงความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

หลัก อก.

หลัก ทส.
หลัก อก.
หน่วยงาน
สนับสนุน ทส.

พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม

จานวนโรงงานที่
ปรับเปลีย่ น
กระบวนการผลิตให้
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น

จานวนของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ครอบคลุม
ข้อกาหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมภายใน ๕ ปี
(อยู่ระหว่างการตกลงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
จานวนสินค้าที่ได้รับการ
ติดเครื่องหมายรับรอง
การผลิตอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ ใน
๕ ปี

๓๖๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อก้าหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
พร้อมทั้งสนับสนุนการติดเครื่องหมาย
รับรองการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสินค้าต่างๆ
- เผยแพร่ความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับสินค้าทีไ่ ด้รบั การติด
เครื่องหมายรับรองการผลิต
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลัก อก.
หน่วยงาน
สนับสนุน
ทส. พณ.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๖๗
ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวิเคราะห์จากการ
นาเข้าสารอันตรายทางการเกษตรตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยสารเคมี ที่นาเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
สารกาจัดวัชพืชร้อยละ ๗๘ สารกาจัดแมลงร้อย ๑๐ และสารป้องกันกาจัดโรคพืชร้อยละ ๘

ทั้งนี้ สารกาจัดวัชพืชนาเข้าที่สาคัญ คือ พาราคอต ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้ประกาศห้ามใช้แล้ว
รวมทั้งประเทศอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ส่วนมาเลเซียและอินโดนีเซียได้จากัดการใช้
เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารห้ า มใช้ ห รื อ จ ากั ด การใช้ ส ารเคมี คื อ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งสารทดแทนต่างๆ และทางเลือกในการใช้สารชีวภาพ ซึ่ง
ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ ๑.๙ จะมุ่งเน้นการดาเนินการในเรื่องนี้
วิธีการปฏิรูป
๑) ยกเลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ยกเลิก
หรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพประชาชน
๒) จัดทาและเผยแพร่ข้อมูลสารทดแทนหรือสารชีวภาพทางเลือกสาหรับสารเคมีที่ได้รับการ
ยกเลิก/ควบคุม
๓) พัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ
และจริงจังสาหรับเกษตรกร

๓๖๘
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนลดลง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑ - ๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมีเพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึง
อันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้รับการยกเลิกหรือควบคุมภายใน ๓ ปี
๒) กฎหมายที่เกี่ย วข้องในการยกเลิ ก /ควบคุมได้รับการออกประกาศและมีผ ลบังคับ ใช้ภ าย
ใน ๓ ปี
๓) ข้อมูลสารทดแทนและสารชีวภาพทางเลือกได้รับการเผยแพร่สู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องช่วง
ระยะเวลา ๕ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๖๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม : มลพิษจากสารเคมีภาคการเกษตร
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-ยกเลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร
ที่
(๑) อนุสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ยกเลิก
(๒) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทาง
วิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อ
สุขภาพประชาชน
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลสารทดแทนหรือ
สารชีวภาพทางเลือกสาหรับสารเคมีที่
ได้รับการยกเลิก/ควบคุม
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทางเลือก
ด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ
และจริงจังสาหรับเกษตรกร

หลัก กษ.
พิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุน อก. งบประมาณอย่าง
สธ. ทส.
เหมาะสม

หลัก กษ.

หลัก
กษ.
สนับสนุน
อปท.

ปริมาณการใช้
สารเคมีเพื่อการ
เกษตรที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชนลดลง

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สารเคมีเพื่อการเกษตรที่
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอก
ถึงอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชนได้รับการ
ยกเลิกหรือควบคุม
ภายใน ๓ ปี
กฎหมายที่เกีย่ วข้องใน
การยกเลิก/ควบคุมได้
ได้รับออกการประกาศและ
มีผลบังคับใช้ภายใน ๓ ปี
ข้อมูลสารทดแทนและ
สารชีวภาพทางเลือก
ได้รับการเผยแพร่สู่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ช่วงระยะเวลา ๕ ปี

๓๗๐
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมี
เพื่อการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
สารเคมีนาเข้าเพื่อการเกษตรตั้งแต่ต้นทางที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ถึงอันตรายต่อ
สุขภาพต้องได้รับการยกเลิกหรือควบคุม รวมทั้ง สารเคมีอื่นๆ ที่นาเข้ามาก็ต้องได้รับการกากับดูแลการใช้
ที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจากัดด้านบุคคลากร และเงินงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐต่อการจัดการการใช้ส ารเคมีเพื่อการเกษตรจึงได้ห ยิบยกขึ้นเป็นข้อเสนอการปฏิรูปตาม
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐
วิธีการปฏิรูป
ออกกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก าหนดให้ เ อกชนเข้ า มารั บ ผิ ด ชอบในการใช้ ส ารเคมี ท าง
การเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดย
๑) จัดทาระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สารเคมีนาเข้าเพื่อการเกษตรตั้งแต่ต้นทาง
๒) จั ด ท าระบบข้ อ มู ล การจ าหน่ า ยสารเคมี ใ นระดั บ จั ง หวั ด อ าเภอ ต าบล และเปิ ด เผยให้
สาธารณชนรับทราบ
๓) พัฒนาแนวทางในการให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารเคมีที่เหมาะสมนอกเหนือการให้
ข้อมูลตามฉลากผลิตภัณฑ์สารเคมี
๔) ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการกาจัดที่ถูกต้อง
๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขนย้าย จัดเก็บ ทาลาย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) สารเคมีทางการเกษตรได้รับการใช้อย่างเหมาะสม
๒) ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรเข้าสู่ช่องทางการรับคื นและได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการมากขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๓-๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการออกประกาศและบังคับใช้ภายใน ๓ ปี
๒) ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรทั่วประเทศภายใน ๕ ปี
๓) ร้อยละของจานวนสินค้าเกษตรที่มีปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานของปริมาณ
สารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) ลดลงภายใน ๕ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
๒ ล้ า นบาท จากเงิ น งบประมาณส าหรับ การศึก ษาแนวทางและวิ ธี การในการพั ฒ นาระบบ
สาหรับกิจกรรมอื่นๆ อิงตามเงินงบประมาณประจาปีของแต่ละหน่วยงาน

๓๗๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
- ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กาหนดให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบ ใน
การใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ต้น
ทางถึงปลายทางโดย
 จัดทาระบบลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สารเคมีนาเข้าเพื่อ
การเกษตรตั้งแต่ต้นทาง
 จัดทาระบบข้อมูลการจาหน่าย
สารเคมีในระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล และเปิดเผยให้
สาธารณชนรับทราบ
 พัฒนาแนวทางในการให้ความรู้
กับเกษตรกรในการใช้สารเคมีที่
เหมาะสมนอกเหนือการให้
ข้อมูลตามฉลากผลิตภัณฑ์
สารเคมี

หลัก กษ
สนับสนุน
ทส. มท.
อปท.

๒ ล้านบาทจากเงิน
งบประมาณสาหรับ
การศึกษาแนวทาง
และวิธีการในการ
พัฒนาระบบ
สาหรับกิจกรรมอื่นๆ
อิงตามเงิน
งบประมาณประจาปี
ของแต่ละหน่วยงาน

สารเคมีทาง
การเกษตรได้รับ
การใช้อย่าง
เหมาะสม

กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ได้รับการประกาศและมี
ผลบังคับใช้ภายใน ๓ ปี

ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทาง
ซากบรรจุภัณฑ์เคมี การเกษตรได้รับการ
ทางการเกษตรเข้าสู่ จัดการอย่างถูกหลัก
ช่องทางการรับคืน วิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อย
และได้รับการ
กว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จัดการอย่างถูก
ปริมาณซากบรรจุภณ
ั ฑ์
หลักวิชาการมาก
เคมีทางการเกษตรทั่ว
ขึ้น
ประเทศภายใน ๕ ปี
ร้อยละของจานวนสินค้า

๓๗๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
 ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคืนซาก
บรรจุภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการ
กาจัดที่ถูกต้อง โดยยึดหลักการ
“สร้างมูลค่า/ราคา”ให้กับซาก
บรรจุภัณฑ์สารเคมีทไี่ ม่ใช้แล้ว
หรือสารเคมีคงค้างเสี่อมสภาพ
 ร่วมมือกับหน่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขน
ย้าย จัดเก็บ ทาลาย
- ดาเนินการตามกฎหมายที่ได้รับการ
ประกาศใช้

เกษตรที่มีปริมาณ
สารพิษตกค้างเกินค่า
มาตรฐานของปริมาณ
สารพิษตกค้างสูงสุด
(Maximum Residue
Limit: MRL) ลดลง
ภายใน ๕ ปี
หลัก อปท.
มท.
สนับสนุน กษ.
ทส.

๓๗๓
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ – ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ ก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท้ามาตฐาน ให้ค้าแนะน้า ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน
ในปี ๒๕๕๙ ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ๗,๗๗๗ แห่ง
ประมาณ ๒๗.๐๖ ล้านตัน หรือ ๗๔,๑๓๐ ตันต่อวัน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ๑.๑๔ กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและนาไปกาจัด ๔,๗๑๑
แห่ง โดยขยะมูลฝอยประมาณ ๖.๐๑ ล้านตัน หรือ ๑๖,๔๕๑ ตันต่อวัน (ร้อยละ ๒๒ ของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ) ถูกนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง
การเทกองทิ้ง ในบ่อดินเก่า หรือพื้นที่รกร้าง ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
การติ ด ตามและตรวจสอบการด าเนิ น การจั ด การขยะในภาพรวม รวมถึ ง การก าหนดมาตรฐาน
การจั ดการขยะให้ เป็ น ไปตามหลั กวิช าการเป็นสิ่ งส าคัญมาก แต่ ในปัจจุบัน ยังไม่ มีความชัดเจนเกี่ยวกั บ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกาหนดมาตฐาน ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะตามหลั กวิชาการ
ทีช่ ัดเจน
วิธีการปฏิรูป
ระยะสั้น
๑. ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดบทบาท อานาจ และหน้าที่ของหน่วยงานที่จะทา
หน้าที่กาหนดมาตรฐานกลางในการจัดการขยะทุกประเภท รวมทั้งกากับดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๒. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยึดตามมาตรฐานกลางที่ได้รับการกาหนดสาหรับการบริหาร
จัดการขยะ
ระยะยาว
ศึ ก ษาแนวทางในการบรู ณ าการกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การขยะ (เช่ น การจั ด ท า
พระราชบัญญัติ การบริหารจัดการขยะแห่งชาติ) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศและบังคับใช้ภายใน ๑ ปี
๒. แนวทางในการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะภายใน ๒ ปี และผลักดันให้
มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๓ ปีหลังจากนั้น
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๗๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ ก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท้ามาตฐาน ให้ค้าแนะน้า ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน
: มลพิษจากขยะ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
ระยะสั้น
ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กาหนดบทบาทอานาจและหน้าทีข่ อง
หน่วยงานที่จะทาหน้าที่กาหนด
มาตรฐานกลางในการจัดการขยะทุก
ประเภท รวมทั้งติดตามและตรวจสอบ
การดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องยึดตามมาตรฐานกลาง
ที่ได้รับการกาหนดสาหรับการบริหาร
จัดการขยะ
ระยะยาว
ศึกษาแนวทางในการบูรณาการ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการจัดการ
ขยะ เช่น พระราชบัญญัติการบริหาร

หลัก มท. สธ. พิจารณาจัดสรรเงิน
ทส.
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม

หลัก มท.
อปท. สธ.
ทส.

ขยะมูลฝอยได้รับ
การจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการประกาศและมี
ผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี
แนวทางในการบูรณา
การกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะได้รบั
การศึกษาภายใน ๒ ปี
และผลักดันให้มีการ
ดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมภายใน ๓ ปี
หลังจากนั้น

๓๗๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ ก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท้ามาตฐาน ให้ค้าแนะน้า ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน
: มลพิษจากขยะ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
จัดการขยะแห่งชาติ และ การผลักดัน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๗๖
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ก้าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก้ากับ
ดูแลการบริหารจัดการน้้าเสียตามหลักวิชาการในภาพรวม
เช่น เดีย วกับ ประเด็น ย่ อยที่ ๒.๑ การจัดการน้าเสี ยในปัจจุบัน การดาเนินการแบบแยกส่ ว น โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทา
มาตรฐานและก ากั บ ดู แ ลการจั ด การน้ าเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรมภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่ ว นองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นดาเนินการจัดการน้าเสี ยในพื้นที่ภ ายใต้การ
รับผิดชอบของ อ.ป.ท. นั้นๆ ขณะที่องค์กรจัดการน้าเสีย จัดระบบบาบัดน้าเสียรวมในพื้นที่ที่กาหนดไว้ภายใต้
พ.ร.ก. จัดตั้งองค์กรจัดการน้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘
หน่วยงานหลักที่จะทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการจัดการน้าเสียใน
ภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานที่กาหนดไว้เป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากมีหลายหน่วยงาน
ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากแต่ขาดเจ้าภาพหลัก ประสานด้านการกากับดูแลเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการน้าเสีย ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่มีอานาจ
หน้าที่ที่ชัดเจนในการประสานงานด้านการกากับดูแลการบริหารจัดการในภาพรวม
วิธีการปฏิรูป
๑) ศึกษาความเหมาะสมของหน่ว ยงานที่จะเป็นหน่ว ยงานเจ้า ภาพหลั กในประสานงานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการน้าเสียในภาพรวม
๒) ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดบทบาท อานาจ และหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่จะทา
หน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการน้าเสียในภาพรวมเพื่อให้
เกิดการบูรณาการในการทางานและความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งแนวดิ่งและแนวราบในการจัดการน้าเสีย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
การบูรณาการในการบริหารจัดการน้าเสียในภาพรวมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๓ ปี
ตัวชี้วัด
๑) การศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานได้รับการดาเนินการภายใน ๑ ปี
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศและบังคับใช้ภายใน ๓ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๗๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ก้าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก้ากับดูแลการบริหารจัดการน้้าเสียตามหลักวิชาการ: มลพิษจากน้้า
เสีย
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-ศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานที่
จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกากับดูแลการจัดการน้าเสียใน
ภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรการ และมาตรฐานที่กาหนดไว้
-ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
บทบาท อานาจ และหน้าที่ของ
หน่วยงานหลักที่จะทาหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกากับดูแลการจัดการน้าเสียใน
ภาพรวม เพื่อให้เกิดการบูรณาการใน
การทางานและความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานทั้งแนวดิ่งและแนวราบใน
การจัดการน้าเสีย

หลัก ทส. มท. พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
อก.
เหมาะสม

หลัก ทส. มท.
อก.

การบูรณาการใน
การบริหารจัดการ
น้าเสียในภาพรวม
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

การศึกษาความ
เหมาะสมของหน่วยงาน
ได้รับการดาเนินการ
ภายใน ๑ ปี
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ได้รับการประกาศและมี
ผลบังคับใช้ภายใน ๓ ปี

๓๗๘
ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ จัดท้าท้าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
อย่างโปร่งใส
จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nation Conference
on Environment and Development: UNCED) หรือ การประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก (EARTH
Summit) ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้นาหรือผู้แทนชาติ
สมาชิกทุกคนจาก ๑๗๙ ประเทศได้ยอมรับและร่วมกันลงนามในปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ๒๗ ประการที่เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของประชาชาติในการดาเนินงาน
พัฒนาเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยหลักการที่ ๑๐ ได้ระบุไว้ว่า “การจัดการเรื่อง
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ได้แก่ การให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยในระดับชาติ
นั้น ประชาชนแต่ละคนจะต้องมีช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานรัฐ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการใช้สารเคมีอันตรายภายในชุมชน และจะต้องมี
โอกาสเข้าร่ ว มในกระบวนการตัดสิ น ใจ รัฐ ทั้งหลายจะต้องอานวยความสะดวกและส่ งเสริมการสร้า ง
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของสาธารณชนด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จะต้องจัดให้มีการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการปกครองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขและเยียวยาความเสียหายด้วย”
โดยสรุปแล้ว การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดต้องตั้งอยู่บนหลักการและแนวทาง ๓ ข้อ คือ
๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนและทุกระดับ
๒) การเข้าถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐอย่างเหมาะสม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและ
สารอันตรายในพื้นที่ชุมชน
๓) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ภายหลังการประชุมที่กรุงริโอเดอจาเนโร หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ
ผู้แทนแต่ละประเทศ องค์กรเอกชน ภาคเอกชน และสถาบันวิชาการต่างๆ ได้ร่วมกันทางานเพื่อผลักดันเรื่อง
การใช้ส ารเคมีให้ป ลอดภัยมากขึ้น และเริ่มหาแนวทางการจัดทารายงานมาตรฐานเพื่อแสดงสถิติปริมาณ
การปล่อยสารเคมี (Emission Inventories : EIs) ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อมาได้เปลี่ยนจากคาว่า
“Emission Inventories” มาใช้คาใหม่แทนว่า “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR)
เนื่องจากคาว่า PRTR ครอบคลุมลักษณะและแนวโน้มปัญหาที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาไปสู่ระบบการ
รายงานข้อมูลจากแหล่งกาเนิดที่จะครอบคลุมตัวกลางสิ่งแวดล้อมได้กว้างมากกว่า โดยผลของการดาเนินการ
ต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า ภาคเอกชนมีความพยายามในการลดมลพิษโดยสมัครใจลงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเพิ่งเริ่ม การดาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังในไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเริ่ม
นาร่องที่จังหวัดระยองก่อน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องผลักดันการจัดทา PRTR ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย
วิธีการ
๑) จัดทาระบบทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ให้ครอบคลุมทุกโรงงาน
ประเภทสาคัญในพื้นทีท่ กี่ าหนดและเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส
๒) กาหนดให้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของ
โรงงานอุตสาหกรรม

๓๗๙
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ความไว้วางใจและความร่วมมือในการลดลงของมลพิษระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชนเพิ่มขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) ระบบทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ของจังหวัดที่ถูกกาหนดเป็น
พื้นที่สาคัญได้รับการจัดทาขึ้นก่อนภายใน ๕ ปี
๒) กฎระเบี ย บเกี่ย วกับ ระบบการรายงานการปลดปล่ อยและเคลื่ อนย้ายมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการจัดทาหลังจาก ๕ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
๑๐ ล้านบาทจากเงินงบประมาณสาหรับการจัดทาระบบและเผยแพร่ข้อมูล

๓๘๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ จัดท้าท้าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
ระยะสั้น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาระบบ
ทาเนียบการปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ให้
ครอบคลุมโรงงานประเภทสาคัญใน
พื้นที่ที่กาหนดและเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะอย่างโปร่งใส
ระยะยาว (หลังจาก ๕ ปี)
-กาหนดให้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบ
การรายงานการปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม

หลัก อก.
สนับสนุน
ทส.กษ.

๑๐ ล้านบาท
จากเงินงบประมาณ
สาหรับการจัดทา
ระบบและเผยแพร่
ข้อมูล

ความไว้วางใจและ
ความร่วมมือในการ
ลดลงของมลพิษ
ระหว่างรัฐ เอกชน
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ระบบทาเนียบการ
ปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษ
(PRTR) ของจังหวัดที่ถูก
กาหนดเป็นพื้นที่สาคัญ
ได้รับการจัดทาขึ้นก่อน
ภายใน ๕ ปี
กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ระบบการรายงานการ
ปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษของ
โรงงานอุตสาหกรรมมี
การจัดทาหลังจาก ๕ ปี

๓๘๑
ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดสถานประกอบการ โรงงาน ฟาร์ม
ตามรายงานสถานการณ์ม ลพิษปี ๒๕๕๙ มีเ รื่องร้อ งเรียนปั ญหามลพิ ษมากกว่ า ๑๐,๐๐๐ เรื่อ ง
(แผนภาพข้างล่าง) โดยปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาการร้องเรียน คือ การขาดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
ในการลดผลกระทบจากการประกอบกิจการและยังไม่ให้ ความส าคัญในการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง ในขณะที่จานวนบุคคลากรของภาครัฐในการกากับดูแล ควบคุม
ติดตาม และตรวจสอบมีจากัด จึงจาเป็นต้องแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามและ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนาเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้

วิธีการปฏิรูป
๑) เร่งรัดพัฒนาระบบ “Third Party Inspection” เพื่อกระจายงานตรวจสอบให้เอกชน
ที่ได้รับอนุญาตในการดาเนินการ
๒) ปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ดของเจ้ า หน้า ที่ ในการติ ด ตามและตรวจสอบการปล่ อ ยมลพิษ ของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความรัดกุม
๓) ทบทวนเทคนิ คการตรวจวัด มลพิ ษที่ใช้ อยู่ใ นปัจจุ บันและศึก ษาเทคนิคใหม่ๆ ที่ส ามารถ
ตรวจวัดมลพิษได้มากขึ้นและครอบคลุมแม่นยา
๔) ขยายประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ต้ องติ ด ตั้ง ระบบปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่เ กี่ ยวข้ องเพื่ อ
รายงานแสดงผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง และคุ ณ ภาพอากาศจากปล่ อ งต่ อ สาธารณะ (Continuous
Emission Monitoring Systems : CEMs)
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
การติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น

๓๘๒
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการปล่อยมลพิษ
ของสถานประกอบการได้รับการปรับปรุงและนามาใช้ภายใน ๑ ปี
๒) ระบบ Third Party Inspection ได้รับการพัฒนาและนามาใช้ภายใน ๓ ปี
๓) เทคนิ คการตรวจวัดมลพิษที่มีความแม่นยาและครอบคลุม มากขึ้นได้รับการนามาปรับใช้
ภายใน ๓ ปี
๔) ร้อยละ ๗๕ ของสถานประกอบการที่ถูกกาหนดให้ติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพน้าทิ้งและคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ (Continuous Emission Monitoring Systems :
CEMs) มาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นดาเนินการติดตั้งภายใน ๕ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๘๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-เร่งพัฒนาระบบ “Third Party
Inspection” เพื่อกระจายงาน
ตรวจสอบให้เอกชนที่ได้รับอนุญาตใน
การดาเนินการ

หลัก อก. กษ. พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม

-ปรับปรุงตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ใน
การติดตามและตรวจสอบการปล่อย
มลพิษของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมให้มีความเข้มงวดและ
รัดกุม

หลัก อก. กษ.

-ทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและศึกษาเทคนิค
ใหม่ๆ ที่สามารถตรวจวัดมลพิษได้
แม่นยาและครอบคลุมมากขึ้น

หลัก ทส. อก.
กษ.

การติดตามและ
ตรวจสอบมลพิษที่
เกิดจากสถาน
ประกอบการมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ติดตามและ
ตรวจสอบการปล่อย
มลพิษของสถาน
ประกอบการได้รับการ
ปรับปรุงและนามาใช้
ภายใน ๑ ปี
ระบบ Third Party
Inspection ได้รับการ
พัฒนาและนามาใช้
ภายใน ๓ ปี

๓๘๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขยายประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ต้องติดตั้งระบบรายงานแสดงผล
การตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งและ
คุณภาพอากาศจากปล่องต่อ
สาธารณะ

หลัก อก.

เทคนิคการตรวจวัด
มลพิษที่มีความแม่นยา
และครอบคลุมมากขึ้น
ได้รับการนามาปรับใช้
ภายใน ๓ ปี
ร้อยละ ๗๕ ของสถาน
ประกอบการที่ถูก
กาหนดให้ติดตั้งระบบ
รายงานแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
และคุณภาพอากาศจาก
ปล่องต่อสาธารณะ
ดาเนินการติดตั้งภายใน
๕ ปี

๓๘๕
ประเด็ น ย่ อ ยที่ ๒.๕ ก้ า กั บ ควบคุ ม การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ ใช้ บ ทลงโทษกั บ สถาน
ประกอบการที่กระท้าผิดกฏหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ เพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ ใช้ บ ทลงโทษกั บ สถาน
ประกอบการที่กระทาผิดกฎหมาย โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาดาเนินการที่ชัดเจน และปรับปรุงบทลงโทษให้
มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
วิธีการปฏิรูป
๑) ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดหลักเกณ์ฑที่ชัดเจนในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถาน
ประกอบการที่กระทาผิ ดกฏหมายเพื่อลดความเสี่ ยงในการใช้ดุล พินิจ ตามอาเภอใจของ
เจ้าหน้าที่
๒) ปรับปรุงบทลงโทษภายใต้ก ฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
การบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระทาผิดกฏหมายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปตาม
ขั้นตอนทางกฏหมายและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๓ ปี
ตัวชี้วัด
๑) หลั กเกณฑ์ใ นการบั งคับ ใช้บ ทลงโทษภายใต้ก ฎหมายที่เกี่ย วข้องได้รับ การปรับปรุ งและ
นามาใช้ภายใน ๑ ปี
๒) มาตรการลงโทษภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขภายใน ๓ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๘๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ ก้ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระท้าผิดกฏหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มี
ความรุนแรงมากขึ้น : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-ออกกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องเพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน
การบังคับใช้บทลงโทษกับสถาน
ประกอบการที่กระทาผิดกฎหมายเพื่อ
ลดความเสีย่ งในการใช้ดุลพินิจตาม
อาเภอใจของเจ้าหน้าที่

หลัก อก. กษ. พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
ทส.
เหมาะสม

-ปรับปรุงบทลงโทษภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรุนแรงมากขึ้น
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

หลัก อก. กษ.
ทส.

การบังคับใช้
บทลงโทษกับสถาน
ประกอบการที่
กระทาผิดกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นไปตามขั้นตอน
ทางกฎหมายและ
สภาพความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้น

หลักเกณฑ์ในการบังคับ
ใช้บทลงโทษภายใต้
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ได้รับการปรับปรุงและ
นามาใช้ภายใน ๑ ปี
มาตรการลงโทษภายใต้
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ได้รับการแก้ไขภายใน ๓
ปี

๓๘๗
1

ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง
ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต
ตามประเด็น ย่ อย ๒.๓ ที่เน้ น การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุ กส่ ว นและทุกระดับ โดย
ประเด็นย่อย ๒.๖ จะเน้นการพัฒนาระบบและกลไกที่จะเกื้อหนุนกับประเด็น ๒.๓
วิธีการปฏิรูป
พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยคานึงถึงประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑) หลักของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเข้ามาร่วมคิด
และเสนอแนะแนวทาง และการเข้ามาร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา
๒) ระดับของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับส่วนกลาง จังหวัด และชุมชุนในพี้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ
และรวมถึงสัดส่วนของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ในการเข้าร่วม
๓) ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มที่
ครอบคลุมและขยายเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ เช่น โครงการระบบ application monitoring pollution
industry เพื่อแสดงการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมผ่านมือถือและส่งเสริมการติดตามและ
ตรวจสอบจากภาคประชาชน
๔) ระบบส่ งเสริ มให้ ภ าคประชาชนรายงานข้อ มู ล การปล่ อ ยมลพิ ษในรูป แบบต่ า งๆ เช่ น
ส่งภาพถ่ายรถยนต์ปล่อยควันดาเข้าไประบบ online รับเรื่องที่มีการเฝ้าติดตามอย่างสม่าเสมอ
๕) ความต่อเนื่องและผลสัมฤทธิ์ของการมีส่วนร่วม
๖) การใช้ศูนย์ควบคุมมลพิษและ/หรือศูนย์อื่นๆ ที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เพื่อการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ชุมชนและประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นคลังข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยรวมฐานข้อมูลโรงงาน
ที่ตั้ง เครื่องจักรที่ใช้ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ กากอุตสาหกรรม สารเคมี เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ตลอดจนข้อมูลการปล่อยมลพิษสิ่งแวดล้อมระบบเวลาจริง (Real-time system)
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อย
มลพิษเพิ่มมากขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๑-๕ ปี

1

ข้อเสนอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่ใช่เฉพาะการควบคุม เผ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษจะอยู่ภายใต้
การปฎิรูประบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๘๘
ตัวชี้วัด
๑) ระบบและกลไกการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนในการควบคุม เฝ้ าระวัง ติดตาม และ
ตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียได้รับการพัฒนาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้
ภายใน ๓ ปี
๒) ระบบและกลไกที่ได้รับการพัฒนาถูกนาไปใช้และมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบและกลไกดังกล่าวภายใน ๕ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
ภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ๓๓๙ ล้ านบาท จากเงินงบประมาณสาหรับโครงการนาร่อง
application monitoring pollution industry และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม สาหรับกิจกรรมอื่นๆ อิง
ตามเงินงบประมาณประจาปีของแต่ละหน่วยงาน

๓๘๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
๒
ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของ
เสียจากการผลิต : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนโดยคานึงถึง
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
(๑) หลักของการมีส่วนร่วมตั้งแต่
การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟัง
ความคิดเห็น การเข้ามาร่วมคิดและ
เสนอแนะแนวทาง และการเข้ามาร่วม
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
(๒) ระดับของการมีส่วนร่วมตั้งแต่
ระดับส่วนกลาง จังหวัด และชุมชุนใน
พี้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ และรวมถึง

๒

หลัก อก. กษ. ๙ ล้านบาทจากเงิน
งบประมาณสาหรับ
คค. ทส.
โครงการนาร่อง
application
monitoring
pollution
industry
และ ๓๓๐ ล้านบาท
สาหรับการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ภาคอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร
สาหรับกิจกรรมอื่นๆ
อิงตามเงิน

การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนใน
การควบคุม เฝ้า
ระวัง ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ปล่อยมลพิษเพิ่ม
มากขึ้น

ระบบและกลไกการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการควบคุม
เฝ้าระวัง ติดตาม และ
ตรวจสอบการปล่อย
มลพิษและการจัดการ
ของเสีย
ได้รับการพัฒนาและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมี
ผลบังคับใช้ภายใน ๓ ปี
ระบบและกลไกที่ได้รับ
การพัฒนาถูกนาไปใช้

ข้อเสนอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่ใช่เฉพาะการควบคุม เผ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษจะอยู่ภายใต้การปฎิรูประบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๙๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
๒
ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของ
เสียจากการผลิต : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
สัดส่วนของกลุม่ เครือข่ายภาคประชา
สังคมต่างๆ ในการเข้าร่วม
(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมและขยาย
เครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ เช่น
โครงการระบบ application
monitoring pollution industry
เพื่อแสดงการระบายมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรมผ่านมือถือและ
ส่งเสริมการติดตามและตรวจสอบจาก
ภาคประชาชน
(๔) ระบบส่งเสริมให้ภาคประชาชน
รายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษใน

งบประมาณประจาปี
ของแต่ละหน่วยงาน

และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบ
และกลไกดังกล่าว
ภายใน ๕ ปี

๓๙๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
๒
ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของ
เสียจากการผลิต : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
รูปแบบต่างๆ เช่น ส่งภาพถ่ายรถยนต์
ปล่อยควันดาเข้าไประบบ online รับ
เรื่องที่มีการเฝ้าติดตามอย่างสม่าเสมอ
(๕) ความต่อเนื่องและผลสัมฤทธิ์ของ
การมีส่วนร่วม
(๖) การใช้ศูนย์ควบคุมมลพิษและ/
หรือศูนย์อื่นๆ ที่มีการจัดตั้งในพื้นที่
เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึง
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นคลังข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
โดยรวมฐานข้อมูลโรงงาน ที่ตั้ง
เครื่องจักรที่ใช้ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๙๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
๒
ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของ
เสียจากการผลิต : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
กากอุตสาหกรรม สารเคมี เทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ตลอดจนข้อมูลการปล่อยมลพิษ
สิ่งแวดล้อมระบบเวลาจริง (Realtime system)
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายใน
การบังคับใช้

หลัก อก. กษ.
คค. ทส.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๙๓
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สถานการณ์ การปล่ อ ยก๊ าซเรื อนกระจกของโลกเพิ่ม สู ง ขึ้น อย่ างต่อ เนื่ องก่อ ให้ เกิ ดความเสี่ ย งต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก เช่น อุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในฤดูน้าหลากและน้อยลงในฤดูน้าแล้ง จานวนวันที่อากาศร้อนเพิ่ม
มากขึ้นและจานวนวันที่อากาศเย็นลดลง โดยส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย
ที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น รวมถึงผลกระทบจากวิกฤตน้าทะเลขึ้นสูง ซึ่งกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ในหลายสาขา
ประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่พึ่งพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและมีการเติบโตของ
พื้นที่เมืองอย่างต่อเนื่อง จึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ประเทศ
ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวมภาคการใช้ที่ดินและป่าไม้ ) คิดเป็น ๒๐๗.๖๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าและเพิ่มเป็น ๓๑๘.๖๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไม่รวมภาคการใช้
ที่ดินและป่าไม้)
ทั้งนี้ เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ไทยได้รับการจัดให้อยู่ใน
ประเภทของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาก (extreme risk) ลาดับที่ ๑๒ ของโลก และเป็นหนึ่งในสิบประเทศ
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว (แผนภาพข้างล่าง) ซึ่งเป็นความตกลงภายใต้
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือระยะยาวของ
ประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพร้อม
โดยเสริมสร้างระบบและกลไกภายในประเทศให้สามารถดาเนินภารกิจดังกล่าวในระยะยาวได้อย่างเข้มแข็ง
โดยเฉพาะสร้างกลไกให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่รูปแบบที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่า มีความต้านทาน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

๓๙๔

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุ กภาค
ส่วนเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่กาลัง
ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสาหรับภาครัฐ ประเด็นสาคัญ คือ การบรูณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงเข้าไป
ในระบบการจัดทาแผนและเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในปัจจุบัน สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม อยู่ ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อมูลกลางที่ส ามารถถูก นามาใช้ในการ
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย (ทั้งด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงผลกระทบในพื้นที่แ ละภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านภัยพิบัติ เกษตร
สาธารณสุข ท่องเที่ยว ฯลฯ) ในขณะที่ภาคเอกชนต้องได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการลด
ก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต หลายประเทศได้ออกมาตรการควบคุมการนาเข้า
สินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ซึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ต้องพึ่งพา
การส่งออกสินค้าเป็นหลัก ภาคเอกชนไทยจึง ควรปรับกระบวนทัศน์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสจาก
แรงผลักดัน ภายนอกในการยกระดับสิ นค้าและกระบวนการผลิต ส าหรับภาคประชาชน ความตระหนักรู้
ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการร่วมแก้ไขปัญหาโดยปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันเป็นสิ่งสาคัญ
ด้ว ยเหตุผ ลข้ า งต้ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของการก าหนดประเด็ น ปฏิ รูป ย่ อ ยที่ ๓.๑ - ๓.๔ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๓๙๕
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ ก้าหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดท้ามาตรการรองรับ
วิธีการปฏิรูป
๑) พัฒ นาบทบั ญ ญัติ ใ นร่ างพ.ร.บ. ว่า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ พ.ศ .... เพื่ อ
กาหนดให้โครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ (เงินงบประมาณมากกว่า...ล้านบาท) ต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อ
และ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดทามาตรการรองรับก่อนได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณ
๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามบทบัญญัติ โดยศึกษาแนวทางและพัฒนาเกณฑ์ที่ชัดเจน
เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการบรูณาการเข้าไปในการจัดทาแผนงานและเงิน
งบประมาณลงทุนของภาครัฐมากขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๓ ปี
ตัวชี้วัด
๑) การออกประกาศ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ .... ภายใน
๓ ปี ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
๒) กฎหมายรองที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาเพื่อหน่วนงานต่างๆ สามารถนาไปปฏิบัติใช้ภายใน
๒ ปี หลังจาก พระราชบัญญัติ ได้รับการออกประกาศ
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๙๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ ก้าหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดท้า
มาตรการรองรับ : ภาครัฐ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-พัฒนาบทบัญญัติภายใต้ร่าง
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....
เพื่อกาหนดให้โครงการลงทุนภาครัฐ
ขนาดใหญ่ (เงินงบประมาณมากกว่า...
ล้านบาท) ต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ต่อและ/หรือความเสีย่ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
จัดทามาตรการรองรับก่อนได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณ

หลัก ทส.

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
บทบัญญัติ โดยศึกษาแนวทางและ
พัฒนาเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงาน
อื่นๆ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้

หลัก ทส.
สศช. สงป.

สนับสนุน
สศช. สงป.

พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม

ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้รับ
การบรูณาการเข้า
ไปในการจัดทา
แผนงานและเงิน
งบประมาณลงทุน
ของภาครัฐมากขึ้น

การออกประกาศใช้
พระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ...
ภายใน ๓ ปี ซึ่งมี
บทบัญญัติที่เกีย่ วข้อง
กับการกาหนดให้
โครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของภาครัฐต้อง
วิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ต่อและ/หรือความเสีย่ ง
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
จัดทามาตรการรองรับ
ก่อนได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ

๓๙๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ ก้าหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดท้า
มาตรการรองรับ : ภาครัฐ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
กฏหมายรองที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
หน่วยงานต่างๆ
สามารถนาไปปฏิบัติใช้
ภายใน ๒ ปี หลังจาก
พระราชบัญญัติ ได้รับ
การออกประกาศ

๓๙๘
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ เร่งรัดจัดท้าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทยและ
ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วิธีการปฏิรูป
๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศ
ไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสาหรับประชาชน
และหน่ ว ยงานต่างๆ ในการสนั บ สนุ น การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๒) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
๓) พัฒนาบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
ในการกาหนดให้มีฐานข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศถูกนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๓ ปี
ตัวชี้วัด
มี ร ะบบฐานข้อมูล กลางการปล่ อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโดยมีความเชื่อมโยงระหว่า ง
หน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่สู่สาธารณะภายใน ๓ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๓๙๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ เร่งรัดจัดท้าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
: ภาครัฐ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาฐานข้อมูล
กลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทยและข้อมูล
ความเสีย่ งเชิงพื้นที่ตอ่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
สาหรับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจกและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
สู่สาธารณะ

หลัก ทส.
ปภ.

พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม

ข้อมูลด้านการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและข้อมูล
ความเสีย่ งเชิงพื้นที่
ต่อการเปลี่ยน
แปลงสภาพ
ภูมิอากาศถูก
นาไปใช้ประโยชน์
มากขึ้น

มีระบบฐานข้อมูลกลาง
การปล่อยและกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกโดยมี
ความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่างๆและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ
ภายใน ๓ ปี

๔๐๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ เร่งรัดจัดท้าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
: ภาครัฐ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-พัฒนาบทบัญญัติภายใต้
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....
ในการกาหนดให้มีฐานข้อมูลดังกล่าว
รวมทั้งการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ
เปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๐๑
3

ประเด็นย่อยที่ ๓.๓ ก้าหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วิธีการปฏิรูป
๑) พัฒนาบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
ในการกาหนดกลไกที่ เหมาะสมในการสร้ า งแรงจูง ใจเชิง เศรษฐศาสตร์ ตั ว อย่าง เช่น การกาหนดระดั บ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของแต่ละสาขาการผลิต รวมถึงการจัดสรรสิทธิการปล่อยของแต่ละสถาน
ประกอบการและการอนุญาตให้มีการซื้อขายสิทธินั้นได้ (cap and trade system)
๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการศึกษาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบให้
เอกชนสามารถนาไปปฏิบัติได้หลังจาก ๕ ปี ที่พระราชบัญญัติ ได้รับการประกาศใช้
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
โรงงานและสถานประกอบการของภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๓-๗ ปี
ตัวชี้วัด
๑) การออกประกาศใช้ พระราชบัญ ญัติ ว่ าด้ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ พ.ศ. ....
ภายใน ๓ ปี ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์
๒) กลไกที่ เ หมาะสมได้ รั บ การศึ ก ษาและพั ฒ นาเพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ ใ ช้ ไ ด้ ห ลั ง จาก ๕ ปี
ที่ พระราชบัญญัติได้รับการออกประกาศ
วงเงินและแหล่งเงิน
๑๐ ล้านบาทจากเงินงบประมาณแต่อาจได้รับการสนับสนุน เงินนอกงบประมาณบางส่วนจาก
รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทสาหรับศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบ

3

รวมถึงรัฐวิสาหกิจและบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔๐๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อยที่ ๓.๓ ก้าหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ภาคเอกชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-พัฒนาบทบัญญัติภายใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
ในการกาหนดกลไกที่เหมาะสมใน
การสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์
ตัวอย่าง เช่น การกาหนดระดับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของแต่
ละสาขาการผลิต รวมถึงการจัดสรร
สิทธิการปล่อยของแต่ละสถาน
ประกอบการและการอนุญาตให้มกี าร
ซื้อขายสิทธินั้นได้ (cap and trade
system)

หลัก ทส.
อบก.

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ศึกษาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้หลังจาก ๕ ปี ที่
พระราชบัญญัติ ได้รับการประกาศใช้

หลัก ทส.
อบก.

๑๐ ล้านบาท

โรงงานและสถาน
จากเงินงบประมาณ ประกอบการของ
ภาคเอกชนลดการ
แต่อาจได้รับการ
ปล่อยก๊าซเรือน
สนับสนุนเงินนอก
งบประมาณบางส่วน กระจกลง
จากรัฐบาล
ต่างประเทศหรือ
องค์กรระหว่าง
ประเทศ) สาหรับ
การศึกษาแนวทาง
และวิธีการ
ดาเนินการเพื่อ
พัฒนาระบบ

การออกประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ...
ภายใน ๓ ปี ซึ่งมี
บทบัญญัติที่เกีย่ วข้อง
กับการกาหนดกลไกที่
เหมาะสมในการสร้าง
แรงจูงใจเชิง
เศรษฐศาสตร์
กลไกที่เหมาะสมได้รับ
การศึกษาและพัฒนา
เพื่อนาไปปฏิบตั ิใช้ได้
หลังจาก ๕ ปี ที่
พระราชบัญญัติ ได้รับ
การออกประกาศ

๔๐๓
ประเด็นย่อยที่ ๓.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด้าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันเพื่อ
ร่วมแก้ไขปัญหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วิธีการปฏิรูป
๑) สร้างความตระหนักรู้ ความรู้ และความเข้าใจของประชาชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ แบบอย่าง
การด้ า เนิ น กิจ กรรมในชีวิต ประจ้ า วัน ที่จะช่ว ยแก้ปัญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศผ่ านสื่ อและ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งโครงการประกวดผลงานต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
๒) กาหนดให้สถาบันการศึกษาทุกระดับผนวกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปใน
หลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ประชาชนมีความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากขึ้น
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) โครงการสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๕ ปี
๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการผนวกเข้าไปในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใน
ทุกระดับภายใน ๕ ปี
วงเงินและแหล่งเงิน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป

๔๐๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อยที่ ๓.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด้าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันเพื่อร่ วมแก้ไขปัญหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ภาค
ประชาชน
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔ ๑ ๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔ ๑๒๓๔
-สร้างความตระรู้ ความรู้ และความ
เข้าใจของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับแบบอย่างการด้าเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจ้าวันที่จะช่วย
แก้ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผ่านสื่อและประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งโครงการสร้าง
แรงจูงใจ
-กาหนดให้สถาบันการศึกษาทุกระดับ
ผนวกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าไปในหลักสูตรที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษา

หลัก ทส.
อบก.

หลัก ศธ.
สนับสนุน ทส.
อบก.

พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม

ประชาชนมีความ
ตระหนักรู้ ความรู้
ความเข้าใจ และ
ร่วมแก้ไขปัญหา
การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
มากขึ้น

โครงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ความรู้ความ
เข้าใจ และแรงจูงใจมี
การดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง ๕ ปี
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้รับการ
ผนวกเข้าไปในหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาใน
ทุกระดับภายใน ๕ ปี

๔๐๕

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๐๖

๑. ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ เรือ่ ง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้ม
การปฏิรูปประเทศด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปฏิรูปที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์และมีผลเสริมหนุนต่อการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติแต่ละด้าน รวมทั้งการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็น
ปฏิรูปในด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี ๕ ประเด็นหลัก ในแต่ละประเด็นมี
สถานการณ์ปัญหา ข้อจากัด จุดอ่อน ดังนี้
๑. การปฏิรูปด้านเครื่องมือบริหารจัดการ : เครื่องมือหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) ซึ่งมีปัญหาและข้อจากัดใน
หลายด้านทาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งในหลายกรณี เครื่องมือด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ที่สาคั ญ
ได้แก่ การจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ การจัดทาผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะ การประกาศกาหนดเขตควบคุมมลพิษ เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เครื่องมือเหล่านี้มีข้อจากัดและจุดอ่อนในเชิง
การปฏิบัติและการบังคับใช้ ต้องมีการปฏิรูปในเชิงระบบและโครงสร้างและการปฏิรูปให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
นอกจากการปฏิรู ป เครื่ อ งมือที่ มีอยู่ เดิ ม ต้อ งมีการพัฒ นาเครื่ องมือ บริห ารจัดการใหม่ คือ การประเมิ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA)1 เพื่อช่วยในการกาหนดนโยบาย
แผนงาน และการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. การปฏิรูปด้านโครงสร้างองค์กร : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจ
หน้ าที่ของหลายกรม หลายกระทรวง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นจานวนมากในช่ว งรัฐ บาลต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด จาเป็นต้องมีการปฏิรูป ให้เกิดความชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงอานาจ
และระบบการประสานเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของนโยบายด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระหว่างนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
๓. การปฏิรูปด้านวิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ : เพื่อให้สามารถประสานการทางานอย่างบูรณาการ
ข้ามกรม ข้ามกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการ “ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม” รวมทั้ง
ดาเนินงานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation)
๔. การปฏิ รู ป ด้ า นระบบงบประมาณ และแผน : หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เป็นจานวนมากเพื่อให้เกิดการประสานการทางานระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ แต่ระบบงบประมาณยังเป็นการจัดทาและของบประมาณโดยกรมและกระทรวงต่างๆ
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ท าให้ เ ป็ น ข้อ จ ากั ด ในการขั บ เคลื่ อนแผนแม่ บ ทไปสู่ ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งบู ร ณาการและมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จาเป็นต้องปฏิรูปทั้งระบบการจัดทาแผนให้มีความสอดคล้องระหว่างหน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ และมีระบบงบประมาณที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของแผนที่ตั้งไว้
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SEA หากแปลตรงตัวตามภาษาอังกฤษ คือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แต่ในเอกสารฉบับนี้ใช้คาว่า การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา

อย่างยั่งยืน เพื่อให้สื่อความหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการใช้ SEA

๔๐๗
๕. การปฏิรู ปด้านระบบกฎหมาย : กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมี
จานวนมาก ส่ วนใหญ่เป็น กฎหมายที่ป ระกาศใช้มากว่า ๓๐ -๕๐ ปี จาเป็นต้องปรับปรุงให้ มีความสอดคล้ องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และให้เท่าทัน รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และระดับ
ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมทั้งการพัฒนากฎหมายใหม่เพื่อรองรับการ
ปฏิรูปและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๑.๒ กรอบแนวคิดการปฏิรูป
การปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนกรอบแนวคิดหลัก ๕ แนวคิด ดังนี้

๑. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม) และบรรลุเปูาหมาย SDGs ในทุกด้าน (๑๗ เปูาหมาย)
๒. แนวคิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ การ
เข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงและมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรม
๓. กระจายอานาจ (Decentralization) สู่ร ะดับพื้ น ที่ ให้แ ก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
ท้องถิ่น ให้มีภารกิจ อานาจหน้าที่ และทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการกระจายอานาจ
หรือถ่ายโอน และมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจอย่างเหมาะสม
๔. ใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle : PPP) ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต
(Extended Producer Responsibility : EPR) และ ผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pay
Principle: BPP) เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๔๐๘
๕. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขยายการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ไม่จากัดอยู่เฉพาะการมีส่วน
ร่วมในระดับรับฟังความเห็น และขยายการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public –
Private – People Partnership) เพื่อเป็นพลังทางสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ เป้าหมายของการปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเปูาหมายสาคัญ ๔ ประการ ซึ่งจะ
ส่งผลเชื่อมโยงและเสริมหนุนต่อการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้าน เปูาหมายของการปฏิ รูป ๔
ประการ ได้แก่
๑. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม
๒. ลดและปูองกันความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบ
ต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ
๓. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน
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๔. การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑.๔ ประเด็นปฏิรูป และภาพรวมผลลัพธ์ของการปฏิรูป
การปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงแผนปฏิรูปประเทศ ๕ ปี
มีทั้งหมดรวม ๘ ประเด็นปฏิรูป ดังนี้
(๑) การปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
(๒) การปฏิ รู ป ระบบการประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Strategic Environmental
Assessment : SEA)
(๓) การปฏิรูปการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
(๔) การปฏิรูปการผังเมือง
(๕) การปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(๖) การปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ
(๗) การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
(๘) การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวมผลลัพธ์ของการปฏิรูปทั้ง ๘ ประเด็นข้างต้น แสดงดังแผนภาพข้างล่าง
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การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกระดับ (ร่วมรับรู้ข้อมูล ร่วมแสดงความเห็น
ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตาม ) โดยแต่ละระดับมีเทคนิค รูปแบบ วิธีการมีส่วนร่วม และ
จานวนผู้มสี ่วนร่วมที่แตกต่างกันไป มุ่งเน้นคุณภาพและเนื้อหาของการมีส่วนร่วม

๔๐๙

๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
(๑) พัฒนาและยกระดับระบบ EIA/EHIA ให้เป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับของทุกฝุาย และสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ
(๒) เพื่อใช้ระบบ EIA / EHIA เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดและปูองกันความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี

๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) มีการยอมรับ และเชื่อมั่นต่อระบบ EIA และ EHIA มากขึ้น
๒) ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน ที่มีสาเหตุมาจากนโยบาย แผน และโครงการ
พัฒนา

๔๑๐
๓) การมีส่วนร่วมในทุกระดับในระบบ EIA และ EHIA

๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๑๑
๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๑.จั ด ท ากรอบการปฏิ รู ป โครงสร้ า ง
และระบบการจัดทารายงาน EIA และ
EHIA ทั้งใน ๔ ขั้นตอน คือ
(หนึ่ง) ขั้นก่อนการศึกษา : การรับฟัง
ความเห็นตามรัฐธรรมนูญ ม.๕๘
(สอง) ขั้นการศึกษาและจัดทารายงาน
: ปฏิรูปกระบวนการกาหนดขอบเขต
การศึกษา การจ่ายค่าตอบแทน การ
รับฟังความเห็น การกากับคุณภาพ ฯ
(สาม) ขั้ น การพิ จ ารณารายงาน :
ปฏิรูปคชก. , การแก้ไขรายงาน, ความ
สอดคล้องกับ SEA , การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ฯลฯ
(สี่) ขั้ นการติ ดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิ บั ติ : ปฏิ รู ป ระบบติ ด ตามการ
ตรวจสอบ การลงโทษ ฯ
โดยมี ร ายละเอี ย ดเนื้ อ หาการปฏิ รู ป

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สผ.
สช.

๕

เงินงบ จัดทาแนวทางปฏิรูป
ประมาณ ระบบและโครงสร้าง
การจั ด ท ารายงาน
EIA และ EHIA ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รั ฐ ธรรมนู ญ และ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ผ่ า น
มา

มีแนวทางปฏิรูประบบ
และโครงสร้ า งการ
จัด ท ารายงาน EIA
และ EHIA

๔๑๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ตามที่ ก าหนดในข้ อ ๒.๑.๕ และ
เอกสารประกอบ ก
๒. ปรับ ปรุ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ ส อดคล้อ งกับ ผลการ
ด าเนิ น งานในข้ อ ๑ , สอดคล้ อ งกั บ
รัฐ ธรรมนูญ ๒๕๖๐ และสร้า งความ
เชื่อมโยงระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายด้านผังเมือง กฎหมาย
กรมโรงงาน ฯลฯ

ทส.

๓

เงินงบ จัดทาร่างพระราช
ประมาณ บัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. ด าเ นิ น กา รต าม ม . ๗ ๗ ของ
รัฐธรรมนูญ

ทส.

๕

เงินงบ ปฏิบัติตาม ม.๗๗
ประมาณ ได้ครบถ้วน

๔. เสนอร่า งพระราชบัญญั ติส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ . ศ . ๒ ๕ ๓ ๕ ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
คณะรั ฐ มนตรี และรั ฐ สภาพิ จ ารณา
และประกาศใช้

ทส.

---

เงินงบ เสนอร่างกฎหมาย
ประมาณ ให้รัฐสภาพิจารณา
และผ่านสู่การ
ประกาศใช้ โดยมี
เนื้อหาตามกรอบ
ปฏิรูปที่เสนอ

ร่างพระราช บัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ที่พร้อมเสนอ
ต่อรัฐสภา

ร่างกฎหมายผ่าน
ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้

๔๑๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๕ . จั ด ท า ก ฎ ห ม า ย ล า ดั บ ร อ ง
(กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง) เพื่อรองรับการนา
ระบบ EIA และ EHIA ที่ปฏิรูปไปสู่
การปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ทส.

๒

เงินงบ จัดทากฎหมาย
ประมาณ ลาดับรองได้
ครบถ้วน

กฎหมายล าดั บ รอง
ผ่ า นความเห็ น ชอบ
และประกาศใช้

ทส.

๑๐

เงินงบ การทารายงาน EIA หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ และ EHIA เป็นไป ทั้งภาครัฐและนอก
ตามกรอบการปฏิรูป ภาครัฐ ได้ปฏิบตั ิ

๕.๑ หลักเกณฑ์การกาหนดขอบเขต/
ประเภท/บัญชีรายการ การดาเนินการ
ของรั ฐ หรื อ รั ฐ จะอนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ด
ด าเนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา
๕๘
๕.๒ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ประชาชนและชุมชน ตาม ม.๕๘ ของ
รัฐธรรมนูญ
๕.๓ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการผู้ชานาญการ
๖. นาระบบ EIA และ EHIA ที่ปฏิรูป
ไปสู่การปฏิบตั ิ และมีการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุง

๔๑๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

เพิ่มเติมความสมบูรณ์ของกฎระเบียบ
ต่างๆ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สอดคล้องกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่
ปรับปรุงใหม่

๔๑๕
๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในหมวดที่
เกี่ยวกับการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
 การจั ด กระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และประชาชนและชุ ม ชนที่
เกี่ยวข้องก่อนการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมหรือการดาเนินการใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ
ตามมาตรา ๕๘ รัฐธรรมนูญ
 กาหนดให้มีการรับฟังความเห็นเชิงเทคนิค (Technical Hearing) และการรับฟังความเห็น
ประชาชนทั่วไป (Public Hearing)
 ให้ประชาชนสามารถส่งข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการผู้ชานาญการ และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อการพิจารณาอย่างรอบคอบ
๒) เรื่องการศึกษาและจัดทารายงาน
 ให้นาเสนอร่างขอบเขตการศึกษาของโครงการ หรือกิจกรรม หรือการดาเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการตามมาตรา ๕๘ รัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการผู้ชานาญการ (คชก.) ให้ความ
เห็นชอบก่อนเริ่มการดาเนินการศึกษา
 การกาหนดขอบเขตการศึกษาขั้นสุดท้าย (Final TOR) และวงเงินจัดจ้างการทารายงานฯ
สาหรับโครงการของรัฐให้ดาเนินการหลังทาเวทีรับฟังความเห็นต่อขอบเขตการศึกษา (ค.๑) เพื่อการนาผลการจัดรับ
ฟังความคิดเห็นไปประกอบการกาหนดประเด็นการศึกษาที่ครบถ้วน และมีงบประมาณรองรับการศึกษาที่เพียงพอ
 ให้มีคณะกรรมการกากับการศึกษาและจัดทารายงาน EHIA ที่มีองค์ประกอบจากทุกฝุาย
เพื่อให้การจัดทารายงานมีคุณภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการศึกษาและจัดทารายงาน
๓) เรื่องคณะกรรมการผู้ชานาญการ (คชก.)
 เปลี่ยนจากระบบการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ มาเป็นระบบการขึ้นทะเบียน คชก. โดย
กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติและข้อห้ามที่เหมาะสม, มีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน, มีระบบการตรวจสอบการทาหน้าที่
ของ คชก. เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อระบบ
 กาหนดให้ คชก. ต้องลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสาหรับการพิจารณาโครงการที่ต้องจัดทารายงาน
EHIA
 เพิ่มค่าตอบแทนการพิจารณารายงาน ค่าเดินทางลงพื้นที่ศึกษา โดยเก็บเป็นเงิน
ค่าธรรมเนียมจากเจ้าของโครงการตามหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย ( Beneficiary Pay Principle)
 ปรับปรุงองค์ประกอบ สัดส่วนของคชก. และสร้างระบบให้มี “คชก.สมทบ” ที่มาจาก
๑. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ที่เหมาะสมกับการพิจารณาประเด็นทางเทคนิคและความซับซ้อน
ของแต่ละโครงการ

๔๑๖
๒. ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อมาจากชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของโครงการ (ทั้งจากฝุายที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย)
ทั้งนี้ คชก.สมทบ ไม่นับรวมอยู่ในองค์ประชุมของ คชก.
 ให้ คชก.มีอานาจไม่ให้ความเห็นชอบรายงานได้ในทุกขั้นตอนของการพิจารณา หากเห็นว่า
มีผลกระทบสูงเกินกว่าที่จะมีมาตรการลดผลกระทบหรือปูองกันได้จริง หรืออยู่ในพื้นที่อ่อนไหว ฯลฯ
๔) เรื่องการพิจารณารายงาน
 กาหนดแนวทางการพิจารณารายงานของ คชก. ที่เป็นแบบแผนและมีมาตรฐาน
 กาหนดกรอบเวลาในการให้แก้ไขรายงาน โดยการกาหนดระยะเวลาขึ้นกับประเด็นเนื้อหาที่
ให้แก้ไข
๕) เรื่องการติดตามตรวจสอบและการจัดทารายงานติดตาม
 เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการลดผลกระทบที่กาหนดไว้ในรายงาน และเงื่อนไขท้ายใบ
อนุมัติ/อนุญาต เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
 ให้มีระบบการแจ้งและเปิดเผยข้อมูล ผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและลดผลกระทบ
ที่กาหนดไว้ เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
๕) เรื่องการกาหนดโทษ
 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนามาตรการปูองกันและลดผลกระทบที่ระบุไว้
ในรายงาน EIA / EHIA ไประบุไว้เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุมัติหรืออนุญาต ที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย และมีบทลงโทษ
รองรับหากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้น
 เพิ่มเติมบทลงโทษให้ครบถ้วน ๔ กรณี ทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.

กรณีมีการดาเนินการก่อสร้าง หรือดาเนินโครงการไปก่อนการให้ความเห็นชอบรายงาน
กรณีไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข มาตรการปูองกันหรือลดผลกระทบตามที่กาหนดไว้
กรณีไม่มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงาน
กรณีไม่มีการเยียวยา ความเดือนร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า

๒.๒ เรื่ อ งและประเด็ น การปฏิ รูป ที่ ๒ : ระบบการประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Strategic Environmental Assessment : SEA)
๒.๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มากขึ้น และลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
หมายเหตุ : SEA หากแปลตรงตัวกับคาภาษาอังกฤษ มักเรียกว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” แต่
ในแผนปฏิรูปฉบับนี้ เลือกใช้คาว่า “การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้สื่อ
ความหมายที่ครอบคลุม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

๔๑๗

(๒) เพื่อใช้ระบบ SEA เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการกาหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันของภาค
ส่วนต่างๆ ในสังคม และบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี

๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) การรับรองสิ ทธิและการใช้สิทธิของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ในการมีส่ว นร่ว ม
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งทิศทางระดับประเทศ ยุทธศาสตร์รายสาขา และยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีแนวทางและการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม และกรณีศึกษาในการจัดการความขัดแย้งต่างๆ ใน
ระบบ SEA
๒) ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคมใน
จังหวัดต่างๆ มีขีดความสามารถและดาเนินการ SEA เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
เข้าไปมีส่วนร่วมใน SEA ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ
๓) มีกลไกพัฒนาระบบ SEA และทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเสริมสร้างขีด
ความสามารถเกี่ยวกับ SEA ให้กับภาคส่วนต่างๆ และให้การสนับสนุนการดาเนินการและการมีส่วนร่วมใน SEA
รวมทั้งจัดทาข้อเสนอและดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA อย่างต่อเนื่อง
๔) ความเชื่อมโยงของระบบและการดาเนินงาน SEA กับระบบ EHIA/EIA ให้เป็นกรอบและทิศทาง
สาหรับการทา EHIA/EIA ในแต่ละโครงการ
๕) มีการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการดาเนินการ SEA และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา มีความสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่
มากขึ้น และมีความขัดแย้งน้อยลง

๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๑๘
๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA)
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑. จั ด ท ากรอบและแนวทางการ
พัฒนาระบบ SEA ซึ่งครอบคลุมถึง
การรับรองสิทธิ กลไกการพัฒนาระบบ
SEA การสนั บสนุ นการดาเนิ นงาน
SEA ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม กรณี ศึ ก ษาที่
หลากหลาย และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการทา SEA รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงกับระบบ EHIA/EIA

กพย.

๒. เพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับ SEA
ให้กับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาค
ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และประชาสังคมในจังหวัดต่างๆ

ทส.

๒๐

เงินงบ จัดทากรอบและแนว
ประมาณ ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ระบบ SEA ที่เป็น
ข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น ของ
ประชาชน และภาค
ส่ ว น ต่ า ง ๆ บ น
พื้ น ฐ า น สิ ท ธิ ข อ ง
ประชาชนและสิ ท ธิ
ของแต่ ล ะภาคส่ ว น
รวมทั้ ง มี ก ลไกการ
พั ฒ นาระบบ SEA
ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ
จากหลายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

ได้กรอบและแนวทางการ
พัฒนาระบบ SEA โดย
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน และภาค
ส่วนต่างๆ โดยมีกลไกการ
พัฒ นาระบบ SEA เริ่ ม
ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ
ไ ด้ แ ก่ ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถ, สนับสนุน
การจั ด ท า SEA, กลไก
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และ
การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ต่างๆ

๗๐

เงินงบ ภาคส่วนต่างๆ มีขีด
ประมาณ ความสามารถ
เกี่ยวกับ SEA และมี
ความพร้อม ทั้งการ

ภาคชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสังคม และภาค
ส่วนอื่นๆ ในจังหวัดต่างๆ

สศช.
ทส.
สช.

สช.

๔๑๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๓. การจัดทา SEA ในยุทธศาสตร์
ต่ า งๆ ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ ร ายสาขา
และยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง พื้ น ที่ โดยมี
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบที่ แ ตกต่ า ง
กันในแต่ละ SEA ทั้งหน่วยงานรัฐ
ประชาสั งคม ชุมชน อปท. และ
หน่วยงานอื่นๆ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ดาเนินการ SEA ที่
เป็นรูปธรรม
กรณีศึกษาที่
หลากหลาย และ
การเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับ SEA ต่างๆ

มีขีดความสามารถ
เกี่ยวกับ SEA โดยเฉพาะ
การพัฒนาทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ การ
ประเมินผลกระทบต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และ
การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

๔

กพย.
สศช.

๗๐

เงินงบ ภาคส่วนต่างๆ มี
ประมาณ ประสบการณ์จาก
การดาเนินการ SEA
โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ

๑) มีกรณีศึกษา SEA
อย่างน้อย ๕ กรณี ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
แตกต่างกัน และ
ดาเนินการโดยหน่วยงาน
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน
๒) เกิดรูปธรรมในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมากขึ้น

๔๒๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๔. กลไกสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่า ง SEA ต่างๆ และภาคส่ว น
ต่ า งๆ โดยเฉพาะการจั ด การความ
ขัดแย้งในระบบ SEA และมีการพัฒนา
ข้อเสนอแนวทาง รวมทั้งการออกแบบ
เชิ ง สถาบั น ที่ เ หมาะสม ส าหรั บ การ
ดาเนินการและพัฒนาระบบ SEA ของ
ประเทศ

สศช.

๕. ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สศช.

๔๐

เงินงบ การเรียนรู้ระหว่าง
ประมาณ ภาคส่วนต่างๆ และ
ประชาชน เกี่ยวกับ
SEA ทั้งเชิงระบบ
และการดาเนินการ
แต่ละ SEA รวมทั้งมี
ข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับข้อเสนอ
แนวทางและการ
ออกแบบเชิงสถาบัน
สาหรับระบบ SEA
ของประเทศ

๑๐

เงินงบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง การปรับปรุงกฎหมายที่
ประมาณ ไม่เป็นอุปสรรค และ เกี่ยวข้อง โดยมีการรับรอง
เอื้อให้พัฒนาระบบ สิทธิ และการใช้สิทธิของ

ทส.
สช.

ทส.

การมีส่วนร่วม และความ
ร่วมมือในการดาเนินการ
SEA และการกาหนด
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยมี
แนวทางและรูปธรรม
การบูรณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางและรูปธรรมใน
การจัดการความขัดแย้ง
รวมทั้งข้อเสนอแนวทาง
และการออกแบบเชิง
สถาบัน เพื่อการ
ดาเนินการและพัฒนา
ระบบ SEA ที่ได้รับการ
ยอมรับ โดยมีความ
เชื่อมโยงกับระบบ
EHIA/EIA

๔๒๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สช.
๖. จั ด ตั้ ง กลไกเชิ ง สถาบั น เพื่ อ การ
ดาเนินการและพัฒนาระบบ SEA ที่มี
หน้าที่ครอบคลุมถึง การเสริมสร้างขีด
ความสามารถเกี่ยวกับ SEA ให้การ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น การและการมี
ส่วนร่วมใน SEA รวมทั้งให้ข้อเสนอ
และด าเนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ระบบ SEA อย่างต่อเนื่อง

กพย.

๗. การประเมิ น ผลระบบ SEA และ
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ระบบ SEA ในระยะต่อไป

กพย.

และดาเนินการ SEA ประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคม
๒๐

เงินงบ การพัฒนาระบบ
ประมาณ SEA อย่างเหมาะสม
และมีการ
ดาเนินการ SEA
อย่างต่อเนื่อง

เกิดกลไกเชิงสถาบันที่
เหมาะสม เพื่อการ
ดาเนินการและพัฒนา
ระบบ SEA ซึ่งทาหน้าที่
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการริเริ่ม
ดาเนินการ SEA อย่าง
น้อย ๑๐ กรณี ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน
และดาเนินการโดย
หน่วยงานรับผิดชอบที่
แตกต่างกัน

๒๐

เงินงบ เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ประมาณ ระบบ SEA อย่ า ง
เป็นอิสระ มีการสรุป
บทเรี ย นจากการ
ด า เ นิ น งา นต่ า งๆ

ผลการประเมินระบบ SEA
ในด้านต่างๆ ทั้งใน
รายละเอียดและการ
สังเคราะห์ภาพรวม และ
แผนยุทธศาสตร์การ

สศช.
ทส.
สช.

สศช.
ทส.

๔๒๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สช.

และกาหนดแผนการ พัฒนาระบบ SEA ใน
พั ฒ นาระบบ SEA ระยะต่อไป
ต่อไป

๔๒๓
๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑) การรับรองสิทธิของประชาชน ในการมีส่วนร่วมกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งทิศทาง
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์รายสาขา และยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกฎหมายที่เหมาะสม
๒) การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEA ตัวอย่างเช่น กฎหมาย สิ่งแวดล้อม
กฎหมายผังเมือง ฯลฯ

๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
๒.๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ปรับปรุงแก้ไขวิกฤติการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเขตควบคุมมลพิษ
๒) เพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป็นผลจากการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๓
พื้นที่ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
๓) เพื่อกาหนดมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในพื้นที่ควบคุมมลพิษแทนการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ

๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) กาหนดแผนงานและระยะเวลาของการประกาศเขตควบคุมมลพิษในแต่ละพื้นที่ให้มีความชัดเจน
๒) การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป็นผลจากการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสาเร็จไม่น้อยกว่า
๓ พื้นที่ในระยะเวลา ๕ ปี
๓) มาตรการการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรเฉพาะ องค์ความรู้ด้านวิชาการ
เฉพาะของพื้นที่ มาตรการติดตามตรวจสอบโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการสร้างมาตรการ
ทดแทนการบังคับใช้เขตควบคุมมลพิษ
๔) มีการออกกฎระเบียบในการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการปูองกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ
๕) มีการออกกฎระเบียบในการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการปูองกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และกาหนดวิธีการใช้งบประมาณเพื่อให้งบประมาณสามารถกลับมาดาเนินการเพื่อ
ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษนั้นๆ

๒.๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๒๔
๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑.จัดทาเกณฑ์ในการทบทวนภาพรวม
ของพื้นที่ทั้งหมด และสร้างวิธีการใน
การดาเนินการ

คพ.
กรอ.
กนอ.

๒

เงินงบ
ประมาณ

สร้างเกณฑ์การ
กาหนด
กระบวนการและ
วิธีการในการ
ดาเนินการ

เกณฑ์ด้านวิชาการ
เพื่อการพิจารณา
ดาเนินการทบทวน
มาตรการ

๒.ทบทวนผลจากการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และ
จัด ล าดับ ความส าคั ญของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษในทุก
พื้ น ที่ โดยให้ มี ก ารทบทวน ปั จ จั ย
อ่ อ น ไ ห ว ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ความสามารถในการรองรั บ ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม และผลกระทบด้ า น
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

คพ.
กรอ.
กนอ.

๒๗

เงินงบ
ประมาณ

กาหนดมาตรการ
แผนงานและ
เปูาหมายระดับ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การประกาศ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษในแต่ละ
พื้นที่ให้มีความ
ชัดเจน

มาตรการ แผนงาน
และระยะเวลาของ
การประกาศยกเลิก
เขตควบคุมมลพิษใน
แต่ละพื้นที่

๔๒๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปฏิบัติตามมาตรา
๖๑ แห่ง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ได้
ครบถ้วน

วิธีและขั้นตอนของ
การของบประมาณ
และแหล่งงบประมาณ

๔

๓. เพิ่มกลไกในการดาเนินงานของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในการเป็นผู้กากับดูแล
การด าเนิ น การของเจ้ า พนั ก งาน
ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ม า ต ร า ๖ ๐ ต า ม
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
โดยการเพิ่ ม รู ป แบบและวิ ธี ก ารของ
การสั่ ง การต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในส่ ว น
ภู มิ ภ าคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น
แผนงานฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ

มท.

---

---

๔. กาหนดวิธีและขั้นตอนของการขอ
จั ด ตั้ ง งบประมาณที่ เ พี ย งพอส าหรั บ
การลดและขจั ด มลพิ ษ เช่ น การใช้
งบประมาณจากกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม
(มาตรา ๖๑ พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕)

คพ.
กรอ.
กนอ.

---

---

๔๒๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๕. ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บ
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การปู อ งกั น และฟื้ น ฟู
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า ก ผู้ ที่ ก่ อ ม ล พิ ษ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และ
ก า ห นด วิ ธี ก า ร ใช้ งบ ป ร ะ ม า ณ ที่
สามารถกลับมาดาเนินการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
นั้น

คพ.
กรอ.
กนอ.

---

---

เสนอร่าง
กฎระเบียบ/
กฎหมายให้
กระทรวง
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
พิจารณา และผ่าน
สู่การประกาศใช้
โดยมีเนื้อหาตาม
กรอบปฏิรูปที่
เสนอ

ร่างกฎระเบียบ/
กฎหมาย ผ่านความ
เห็นชอบและ
ประกาศใช้

๖. สร้างความชัดเจนของมาตรการใน
การลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจน
นาไปสู่การก่อมลพิษต่อส่วนรวม

คพ.
กรอ.
กนอ.

---

---

จัดทากฎหมาย
ลาดับรองได้
ครบถ้วน

กฎหมายล าดั บ รอง
ผ่ า นความเห็ น ชอบ
และประกาศใช้

๗. ประสานติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วใน
แต่ละเขตควบคุมมลพิษ

คพ.
กรอ.
กนอ.

๓๖

เงินงบ
ประมาณ

มีการกากับการ
ดาเนินการตาม
มาตรการที่
ปรับปรุงแล้ว

เขตควบคุมมลพิษที่มี
ระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

๔๒๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๘. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่
ได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ส าเร็ จ ตาม
เกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด
๙. กาหนดรูปแบบความจาเป็นในการ
ปรับใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสม ในปี
ที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕)
๑๐.พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม การจั ด ท า
รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือรายงาน
การศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ
โครงการที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพที่อยู่ในเขตควบคุมมลพิษ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

---

---

---

---

---

---

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

คพ.
กรอ.
กนอ.

ไม่น้อยกว่า ๓
พื้นที่

พื้นที่ที่ได้รับการ
ยกเลิกพร้อมมาตรการ
ทดแทน
ยกระดับประกาศ/ ประกาศ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวง เพื่อ เพื่อการลดและขจัด
การลดและขจัด
มลพิษ
มลพิษ
จัดทาร่างพระราช ร่างพระราช บัญญัติ
บัญญัตสิ ่งเสริม
ส่งเสริมและรักษา
และรักษาคุณภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ที่พร้อมเสนอ
แห่งชาติ
ต่อรัฐสภา

๔๒๘

๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การวางผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศ
ท้องถิ่น และชุมชน3 เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
การวางและจัดทาผังเมืองในปัจจุบันที่ได้มีการประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ในพื้นที่ เมือง และจังหวัด
ต่ า งๆ ตามภารกิ จ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ล่ า สุ ด
พ.ศ. ๒๕๕๘ นั่น แม้ว่าในเชิงวิชาการจะเน้นการวางผังเมืองที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทางกายภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และ สังคม แต่เมื่อมีการนาไปสู่การปฏิบัติตามผังที่วางไว้นั้นมักพบกับอุปสรรคที่ไม่สามารถกากับการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ให้ เกิดความสมดุล ตามหลั กการที่ว างไว้ได้ ส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อมของเมือง
ตลอดจนวิถีชีวิตของประชากรเมือง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากขาดกลไกการบูรณาการร่วมกันในแต่ละระดับ ทาให้เกิด
ช่องว่างระหว่างการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศด้วยระบบการผังเมืองโดยเฉพาะในภาคประชาชนที่มี
ทัศนคติมองว่าการผังเมืองเป็นการควบคุมมากกว่าการชี้นาการพัฒนา
เพื่อให้มีการกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจึงจาเป็นต้อง
ใช้การขับเคลื่อนทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุลตามหลักการผังเมืองที่วางไว้
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ผังเมืองแนวใหม่ที่มีการบูรณาการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน ระบบนิเวศเมือง เป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นและชุมชน
๒) ผังเมืองเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์ระบบนิเวศของท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงการ
พัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมของเมือง
๓) ผังเมืองเป็นเครื่องมือบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่มีการบูรณาการด้วยแผนพัฒนา
พื้นที่ เมืองและชุมชนที่ครอบคลุมถึงระบบนิเวศเฉพาะเมือง
๔) ทุกภาคส่วนได้ร่วมวางผังอย่างแท้จริงตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goal) ที่ ๑๑
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) มีผังพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียวเมือง และผังการระบายน้า ตลอดจน ผังบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขึ้นอย่างน้อย ๑ ประเภทในเทศบาลเมืองของแต่ละจังหวัด
๒) ลดการรุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ในแต่ละจังหวัด
๓) เพิ่มพื้นที่ที่มีการพัฒนา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพื้นที่อนุรักษ์ขึ้นร้อยละ ๑๐ ในแต่ละจังหวัด
3

ระบบนิเวศท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง การพัฒนาโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งเมืองและชนบทโดยรอบมาเป็น
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ เป็นสาคัญ

๔๒๙
๔) การดาเนินงานตามผังและแผนการพัฒนาที่มีการบูรณาการภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาระบบ
นิเวศเมือง อาทิ การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพัฒนาระบบนิเวศเมืองในทุกจังหวัด
๕) ความพึงพอใจและการสนับสนุนการปฏิบัติตามผังเมืองของทุกภาคส่วน
วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๓๐
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การวางผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
วิธีการปฏิรูป
เป้าหมาย
ผิดชอบ (ล้าน แหล่ง
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) เงิน
๑

๑. บูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
มลพิษและระบบนิเวศท้องถิ่นกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูล

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

ยผ.

๓๐

เงินงบ
ประมาณ

๑๕

เงินงบ
ประมาณ

สผ.
คพ.
พด.

๒ จัดทากระบวนการเก็บข้อมูล และ
การสื่อสารสาธารณะเชิงรุก ก่อนการ
วางผังเมือง

ตัวชี้วัด

ยผ.
สถ.

ผังเมืองเป็น
เครื่องมือ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ระบบ
นิเวศของ
ท้องถิ่น ชุมชน
รวมถึง การ
พัฒนา ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมที่
เสื่อมโทรม
ทุกภาคส่วน
และกลุม่ คน
หลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
และสังคม ได้
ร่วมวางผัง
อย่างแท้จริง

ผังเมืองแนวใหม่ที่มี
การบูรณาการสิ่งแวดล้อม
เมืองและชุมชน ระบบ
นิเวศเมือง ในเขตควบคุม
มลพิษ ๓ แห่ง

ความพึงพอใจและการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิตาม
ผังเมืองของทุกภาค
ส่วนรวมทั้งกลุม่ คน
หลากหลายทางวัฒนธรรม
และสังคม

๔๓๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การวางผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
วิธีการปฏิรูป
เป้าหมาย
ผิดชอบ (ล้าน แหล่ง
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) เงิน
๑

๓. ส่งเสริมการพัฒนาแบบศูนย์กลาง
ย่อย (Sub-center) ในบริเวณที่มี
ระบบขนส่งเชื่อมโยง

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

ตัวชี้วัด

๔

ยผ.
อปท.

๕๐

เงินงบ
ประมาณ

ผังเมืองชี้นา
การพัฒนา
เมืองที่สร้าง
ความสมดุล
กับระบบนิเวศ

มีผังพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียว
และผังการระบายน้า
ตลอดจน ผังบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการขึ้นอย่าง
น้อย ๑ ประเภทใน
เทศบาลเมือง ลดการรุก
ล้าพื้นที่เกษตรกรรมลงได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
และเพิ่มพื้นที่ที่มีการ
พัฒนา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และพื้นที่อนุรักษ์ขึ้นร้อย
ละ ๑๐ ในแต่ละจังหวัด

๔๓๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การวางผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
วิธีการปฏิรูป
เป้าหมาย
ผิดชอบ (ล้าน แหล่ง
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) เงิน
๑

๔. บูรณาการแผนการดาเนินงานตาม
ผังเมืองระบบนิเวศโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

ตัวชี้วัด

๔

สานักงาน
จังหวัด
ยผ.
อปท.

๑๕

เงินงบ
ประมาณ

การ
ดาเนินงาน
ตามผังและ
แผนการ
พัฒนาที่มี
การบูรณาการ
ภาคส่วนต่างๆ
ในการพัฒนา
ระบบนิเวศ
เมือง

แผนการพัฒนาที่มีการบูร
ณาการภาคส่วนต่างๆใน
การพัฒนาระบบนิเวศ
เมือง อาทิ การเพิ่มพื้นที่
สวนสาธารณะ การใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการพัฒนาระบบนิเวศ
เมืองในทุกจังหวัด

๔๓๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การวางผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับ
วิธีการปฏิรูป
เป้าหมาย
ผิดชอบ (ล้าน แหล่ง
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) เงิน
๑

๕. ติดตามผลการปฏิบตั ิตามผังเมือง
และกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
เพิ่มมาตรการลงโทษ

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

ตัวชี้วัด

๔

สานักงาน
จังหวัด
ยผ.
สถ.
อปท
ผู้แทนทุกภาค
ส่วน

๑๕

เงินงบ
ประมาณ

ผังเมืองเป็น
เครื่องมือ
ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
อนุรักษ์ระบบ
นิเวศของ
ท้องถิ่น ชุมชน
รวมถึงการ
พัฒนา ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อ
มที่เสื่อมโทรม
ของเมือง

รายงานติ ด ตามผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามผั ง เมื อ งและ
ก ากั บ การใช้ ป ระโยชน์
ที่ดินและมาตรการลงโทษ

๔๓๔

ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่นาผังเมืองรวมที่มาจากการจัดทาและวาง
ผังเมืองไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ชุมชน ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ประสานประโยชน์ภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่น ชุมชน
ให้มีการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การวางผังเมือง
รวมในปัจจุบันในระดับชุมชนและพื้นที่เฉพาะท้องถิ่นยังไม่สามารถดาเนินการได้ทันต่อการเติบโตของเมือง ท้องถิ่น
และชุมชนในบางพื้นที่ แม้ว่าในทางกฎหมายแล้วในระดับท้องถิ่น สามารถดาเนินการได้เองก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็วางผัง
โดยหน่วยงานส่วนกลาง
เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในระดับท้องถิ่นได้มีองค์ความรู้ที่สามารถวางและ
จัดทาเป็นผังเมืองหน่วยย่อยของเมืองและชุมชนจึงจาเป็นต้องสนับสนุนให้ท้องถิ่นโดย อปท. เป็นหน่วยดาเนินงานวาง
และจัดทาผังเมืองในระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น เพราะจะมีความคล่องตัวและสามารถดาเนินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น ได้
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) พัฒนาผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น ที่บูรณาการผังเมืองรวมชุมชนและ
ผังระดับต่างๆ เช่น ผังพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียว พื้นที่ที่รองรับการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ผังอนุรักษ์พื้นที่
เมืองเก่าและโบราณสถานและวัฒนธรรม ผังอุตสาหกรรมนิเวศ
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้การผังเมืองสามารถดาเนินงานจัดทาผังเมือง
ระดับท้องถิน่ ชุมชน และพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น
๓) ประชาชนและภาคีการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทาและดาเนินงานตามผังเมืองระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่เฉพาะท้องถิ่นตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ที่ ๑๑
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
ตัวชี้วัด
๑) มี ก ารจั ด ท าผั ง เมื อ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และพื้ น ที่ เ ฉพาะท้ อ งถิ่ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐ เมืองในแต่ละจังหวัดในช่วงกรณีศึกษาต้นแบบ
๒) บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คนในแต่ละจังหวัดในช่วงกรณีศึกษาต้นแบบ
๓) จ านวนประชาชนและภาคี ก ารพั ฒ นาที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าและวางผั ง เมื อ งระดั บ
ท้องถิ่น ชุมชน ไม่น้อยกว่า เมืองละ ๑,๐๐๐ คนในแต่ละจังหวัดในช่วงกรณีศึกษาต้นแบบ
วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๓๕
ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๗๗

เงินงบ
ประมาณ

พัฒนาผังเมือง
ระดับท้องถิ่น
ชุมชน และ
พื้นที่เฉพาะ
ท้องถิ่น ที่
บูรณาการผัง
เมืองรวม
ชุมชน
และผังระดับ
ต่างๆ

มีการจัดทาผังเมือง ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่
เฉพาะท้องถิ่น จานวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ เมืองในแต่
ละจังหวัด ตามความ
เหมาะสมกับจานวน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และจานวน
ประชากร

๗๗

เงินงบ
ประมาณ

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมี
บุคลากรที่มี
องค์ความรู้
การผังเมือง
สามารถ

บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้การ
ผังเมืองระดับท้องถิ่น
ชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คนในแต่ละจังหวัด
ในช่วงกรณีศึกษาต้นแบบ
ตามความเหมาะสมกับ

(ล้าน
บาท)

๔

๑.จัดทากรณีศึกษาเมืองต้นแบบตาม
บทบาทเฉพาะท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น
ชุมชน

ยผ.

๒.พั ฒ นาบุ ค ลากร ในการวางและ
จัดทาผังเมืองระดับท้องถิ่นชุมชน

ยผ.

สผ.
อปท.

สผ.
อปท.

๔๓๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จัดทาผังเมือง
ระดับท้องถิ่น
ชุมชนและ
พื้นทีเ่ ฉพาะ
ท้องถิ่น

จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจานวน
ประชากร

จานวนประชาชนและภาคี
การพัฒนาที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทาและวางผังเมือง
ระดับท้องถิ่น ชุมชน ไม่
น้อยกว่า เมืองละ ๑,๐๐๐ คน
ในแต่ละจังหวัดในช่วง
กรณีศึกษาต้นแบบ

๔

๓.จั ดท าแผนปฏิบั ติ การตามผั งเมื อ ง
ระดับท้องถิ่นชุมชนที่ได้จัดทา(ตามข้อ
๒) โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ของภาคี ก ารพั ฒ นา และบรรจุ ใ น
แผนพัฒนาจังหวัด

สานักงาน
จังหวัด

๔. สรุปบทเรียนและขยายผลโดยการ
สร้างเครือข่ายกรณีศึกษาเมืองต้นแบบ

สานักงาน
จังหวัด

๗๗

เงินงบ
ประมาณ

ประชาชนและ
ภาคีการ
พัฒนาท้องถิ่น
มีส่วนร่วมใน
การจัดทาและ
ดาเนินงาน
ตามผังเมือง
ระดับชุมชน
ท้องถิ่น และ
พื้นที่เฉพาะ
ท้องถิ่น

๗๗

เงินงบ
ประมาณ

พัฒนาผังเมือง มีการสรุปบทเรียนการ
ระดับท้องถิ่น ดาเนินงานเป็นองค์ความรู้

ยผ.
อปท.

๔๓๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

ตามบทบาทเฉพาะท้ อ งถิ่ น ระดั บ
ท้องถิ่น ชุมชน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ยผ.
อปท.

ชุมชน และ
พื้นที่เฉพาะ
ท้องถิ่น ที่
บูรณาการผัง
เมืองรวม
ชุมชน
และผังระดับ
ต่างๆ

ที่ใช้ในการขยายผล

๔๓๘
ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ : การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็น
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและพื้ น ที่ ร องรั บ น้ าด้ ว ยระบบการโอนสิ ท ธิ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ( Transfer
of Development Rights :TDR)
ปัจจุบันการขยายตัว ของเมือง โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น กรุ งเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
เมืองหลักในภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นไปอย่างรวดเร็วตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของเมือง โดยเฉพาะ พื้นที่สีเขียวของเมืองที่ลดลง และขาดพื้นที่รองรับน้าเพื่อการปูองกัน
น้าท่วมเมือง ในขณะที่ผังเมืองที่ได้วางไว้ตามเมืองใหญ่ๆ ดังกล่าวนั้นไม่สามารถกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้าได้
นอกจากนี้การพัฒนาเมืองเพื่อเป็นย่านธุรกิจการค้า การลงทุน อาคารสานักงาน ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ก็มีแนวโน้ม
การพัฒนาเป็น “ตึกสูง”เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ลงทุนพัฒนาจึงมีความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อาคารให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ส่งผลต่อการกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้าดังกล่าว
นั้นยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร
จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เปิดโอกาสให้มีข้อกาหนดเพื่อส่งเสริมหรือสร้าง
แรงจูงใจทางผังเมือง เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมในรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติเดิม
(มาตรา ๑๗ ) อาทิ อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (Floor
Area Ratio: FAR) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ( Building Coverage
Ratio: BCR ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิ นที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
( Open Space Ratio : OSR ) ซึ่งข้อกาหนดตามมาตรา ๑๗ ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้สามารถพัฒนาเป็น “เครื่องมือผังเมือง
ทางบวก” หรือมาตรการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมืองได้ โดยนาแนวคิด การโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ หรือ Transfer
of Development Rights (TDR) เพื่อจะช่วยรักษาพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์และสามารถพัฒนาพื้นที่ที่ต้องการ มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งรวมตาม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานครฉบับล่าสุดก็มีการเสนอให้ใช้ TDR รองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
แนวคิด TDR นี้ คือการซื้อขาย “สิทธิ” ในด้านพัฒนาบนที่ดิน ระหว่างพื้นที่ที่ต้องการจะควบคุมการพัฒนาหรือ
อนุรักษ์ (Sending Areas) และ พื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตและได้รับการสนับสนุนการพัฒนา (Receiving Areas) โดย
TDR ที่ได้รับ จะเป็นในรูปแบบของการพัฒนาอาคาร ที่สามารถเพิ่มชั้นความสูงอาคาร, จานวนอาคาร, ความหนาแน่น
ของอาคารได้มากขึ้น โดยเจ้าของสิทธิหรือ Sending Areas ก็จะสามารถได้ประโยชน์ในด้านการควบคุม ความหนาแน่น
ในพื้นที่ให้ลดลง เพื่อการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม, รักษาพื้นที่เกษตรกรรม, รักษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือพื้นที่
รองรับน้าได้ โดยมีข้อจากัดคือ ถึงแม้จะมีการซื้อขายหรือโอนสิทธิในการพัฒนา แต่โฉนดยังคงเป็นของเจ้าของที่ดินหรือ
เจ้าของ Sending Areas

๔๓๙
เป้าหมาย
๑) พื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้าทั้งในอาคารและที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่รองรับน้ารวมทั้งหมดตามที่กาหนดในผังเมืองรวมแต่ละเมือง
๒) ลดพื้นที่การขยายตัวเมืองรุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ในแต่ละปี
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนามาตรการผังเมืองทางบวกมาใช้กับพื้นที่ต้องการเพิ่มความ
หนาแน่นในการพัฒนาได้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และผังเมืองรวมที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินงาน
๕ ปี
พื้นที่ดาเนินการเริ่มต้น
เมืองขนาดใหญ่ในภูมิภาค ที่ดาเนินการวางและจัดทาตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้แก่ เมืองภูเก็ต เมืองขอนแก่น
แนวทางการดาเนินงาน
ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย การโอนสิทธิการ
พัฒนาพื้นที่ (TDR) จะต้องครอบคลุมการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑) การกาหนดย่าน (โซน) พื้นที่ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้า (Sending Areas)
๒) การกาหนดย่าน (โซน) พื้นที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาและ/หรือเพิ่มความหนาแน่น (Receiving Area)
๓) การกาหนดตลาดการซื้อขายการพัฒนาตามสิทธิ (a market for development rights)
๔) การกาหนดขั้นตอนและอัตราส่วนการโอนสิทธิ (Procedures and Transfer Ratio ) รวมถึงการ
กาหนดสิ ทธิทั้งที่เป็ น ตัว เงิน และที่ไม่เป็ น ตัว เงิน เช่น จานวนพื้นที่ (ไร่) ที่ต้องการรักษาเป็ นพื้นที่สี เขียว ราคาที่ดิ น
โดยกาหนดถึง หน่วยที่ผู้พัฒนาจะได้รับต่อหน่วยเครดิต (additional units a developer will receive per credit.)
ตัวชี้วัด
1) มีหลักเกณฑ์และแนวทางโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่
2) มีสถาบันการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่
3) ดาเนินการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่นาร่อง ๒ แห่ง
งบประมาณดาเนินการ
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๔๐
ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ : การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้าด้วยระบบการโอน
สิทธิการพัฒนาพื้นที่ (Transfer of Development Rights :TDR)
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

๑. ดาเนินการศึกษาทบทวนผังเมือง
รวมที่ได้มีการประกาศใช้และ/หรือ
กาลังดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
๒๕๕๘ รวมถึงการวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม แนวโน้มการพัฒนาเมืองที่
คาดว่าจะนามาใช้ในการกาหนดพืน้ ที่
เพื่อการอนุรักษ์ ดารงรักษาพื้นที่สี
เขียว พื้นที่ชุ่มน้าและพื้นที่รองรับน้า
๒. ศึกษา วิเคราะห์และสารวจพื้นที่
ศักยภาพที่มีแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาเพิ่มความหนาแน่นจากที่ผัง
เมืองรวมกาหนดไว้และพื้นที่ต้องการ
ลดความหนาแน่นหรือพื้นที่เพื่อการ
อนุรักษ์ พร้อมการจัดทาฐานข้อมูลที่

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สถ.
ยผ.

๑๐

เงินงบ
ประมาณ

การเตรียม
ผลการศึกษาเพื่อการ
ความพร้อมใน ดาเนินการในขั้นต่อไป
การโอนสิทธิ
พัฒนา

๔๔๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ : การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้าด้วยระบบการโอน
สิทธิการพัฒนาพื้นที่ (Transfer of Development Rights :TDR)
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

เป็นระบบดิจิทัล
๓. วิเคราะห์ความเหมาะสมในการ
กาหนด ย่าน(โซน) พื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้า
(Sending Areas) และ ย่าน (โซน)
พื้นที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาและหรือเพิ่ม
ความหนาแน่น (Receiving Area)
๔. ศึกษา วิเคราะห์ด้านการตลาดและ
การสารวจข้อคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ทั้ง Sending Areas และ Receiving
Area เพื่อประเมินความต้องการการ
โอนสิทธิ (Transfer of
Development Rights :TDR)
เบื้องต้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๔๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ : การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้าด้วยระบบการโอน
สิทธิการพัฒนาพื้นที่ (Transfer of Development Rights :TDR)
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

๕. ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดหน่วย
(Credits ) เพื่อการโอนสิทธิ (เช่น พื้น
ที่ดิน...ไร่ พื้นที่อาคาร....ตารางเมตร
จานวนเงินที่เหมาะสม) ที่เป็นธรรม
ทั้งผู้ต้องการอนุรักษ์ พัฒนาเป็นพืน้ ที่สี
เขียว/พื้นที่รองรับน้า และผู้ทตี่ ้องการ
เพิ่มความหนาแน่นเพื่อการใช้
ประโยชน์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้
๖. กาหนดขั้นตอนและอัตราส่วนการ
โอนสิทธิ (Procedures and
Transfer Ratio )และประโยชน์อนื่ ๆที่
เป็นแรงจูงใจให้มีการโอนสิทธิ
๗. ศึกษาเสนอแนะปัญหา อุปสรรค
ด้านกฎหมาย จากการดาเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแนวทางการ
จัดตั้ง “สถาบันการโอนสิทธิการ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เงินงบ
ประมาณ

มีหลักเกณฑ์
และแนวทาง
โอนสิทธิการ
พัฒนาพื้นที่

ขั้นตอนและอัตราส่วนการ
โอนสิทธิ (Procedures
and Transfer Ratio )
รวมถึงการกาหนดสิทธิทั้ง
ที่เป็นตัวเงินและทีไ่ ม่เป็น
ตัวเงิน

๔

สถ.
ยผ.

๒๐

๔๔๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ : การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้าด้วยระบบการโอน
สิทธิการพัฒนาพื้นที่ (Transfer of Development Rights :TDR)
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

พัฒนาพื้นที่เบื้องต้น” ที่ดาเนินการ
ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นกลไกกลางในการดาเนินงาน
๘. จัดตั้งสถาบันการโอนสิทธิการ
พัฒนาพื้นที่

สถ.
ยผ.

๒๐

เงินงบ
ประมาณ

มีการโอนสิทธิ ดาเนินการโอนสิทธิใน
การพัฒนา
พืน้ ที่นาร่อง (เมืองภูเก็ต/
พื้นที่ตาม
ขอนแก่น)
วิธีการและ
ขั้นตอนที่
เสนอแนะ

๔๔๔
ข้อเสนอแนะกลไกในการดาเนินงานที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) ได้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อปท.จะต้องจัดตั้ง
“สถาบันการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่” ที่ดาเนินการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยดาเนินการเป็นเสมือน
คนกลางในการซื้อขายกันระหว่างผู้ต้องการขายสิทธิและผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ

๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๕.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุน การบริหารจัดการ โดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay
Principle) และหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pay Principle)
๒.๕.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งและน้าท่วมลดลง
๒) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่อประชากรลดลง
๓) พื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้น
๔) ปริมาณขยะ น้าเสีย และของเสียอันตรายที่ผ่านการกาจัดที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
๕) อัตราการจับสัตว์น้า (Catch Per Unit Effort : CPUE) เพิ่มขึ้น
๒.๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

๔๔๕
๒.๕.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

4

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑. พัฒนาระบบการจัดสรรสิทธิการใช้
น้า การซื้ อ ขายน้า และค่ า ชดเชยน้ า
ท่วม

สบทช.

๑๐

เงินงบ
ประมาณ

๒.พั ฒ นากองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ มี
ความเป็ น อิ ส ระ 4 และเป็ น เครื่ อ งมื อ
สนับสนุนการจัดการขยะ น้าเสีย และ
ของเสียอันตราย

สผ.

๑๐

กองทุนสิ่ง มีการจัดการของ
แวด
เสียอย่างมี
ล้อม
ประสิทธิภาพ

ปริมาณขยะ น้า
เสีย และของเสีย
อันตรายที่ผา่ นการ
กาจัดที่ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น

๓.พั ฒ นากองทุ น ปุ า ไม้ แ ละกลไก
พันธบัตรปุาไม้

ปม.

๑๐

เงินงบ
ประมาณ

พื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้น

๔.พัฒนาระบบใบอนุญาตการจับปลา
เชิงพาณิชย์

กป.

๑๐

เงินงบประ เพิ่ ม ความสมดุ ล อัตราการจับสัตว์
มาณ
ด้านทรัพยากรทาง น้า (Catch per

ชป.

กค.
ทช.

เพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่าความ
การบริหารจัดการ เสียหายจากภัย
ทรัพยากรน้า
แล้งและน้าท่วม
ลดลง

เพิ่มพื้นที่ปุาไม้
ตามเปูาหมาย

มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ เกิดความคล่องตัว มีวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ชัดเจน และมีแหล่งที่มาของรายได้กองทุนที่มั่นคงและสม่าเสมอ โดยมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ
มีการสรรหาผู้จัดการกองทุนที่มีความเป็นมืออาชีพทาหน้าที่บริหารจัดการองค์กรเพื่อสนองต่อนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเป้าประสงค์และวาระการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ปฏิบัติงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

๔๔๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป
๒๕๖๑
๑

๕.พั ฒ นาโครงสร้ า งภาษี ค าร์ บ อน
(น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

พน.
กค.

๑๐

กองทุน
อนุรักษ์
พลังงาน

ทะเล

unit effort)
เพิ่มขึ้น

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
สุทธิต่อประชากร
ลดลง

๔๔๗
๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดาเนินการพัฒนาเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมใน ๕ ประเด็น คือ
๑) พัฒนาระบบจัดสรรสิทธิการใช้น้า การซื้อขายน้า และค่าชดเชยน้าท่วม
๒) พัฒนาโครงสร้างภาษีคาร์บอน (น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน)
๓) พัฒนากองทุนปุาไม้และกลไกพันธบัตรปุาไม้
๔) พัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย
๕) พัฒนาระบบใบอนุญาตการจับปลาเชิงพาณิชย์

๒.๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือ
บริหารจัดการ
๒.๖.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระหว่างนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถิ่น
๒) ระบบงบประมาณที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของแผนที่ตั้งไว้
๓) เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
๔) เครื่ องมือสนับ สนุ น เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ได้ แ ก่ เครื อ ข่ ายฐานข้อ มู ล ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจทางนโยบาย
(Decision Support System) และเครื่องมือทางสังคม

๒.๖.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๖.๓ ตัวชี้วัด
๑) ความเป็นเอกภาพ และความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
๒) มีระบบงบประมาณสนับสนุนแผนแม่บท (Program-Based Budgeting) และระบบงบประมาณ
เชิงพื้นที่ ( Area-Based Budgeting)

๔๔๘
๓) การขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตามกรอบ
เวลาที่กาหนดไว้
๔) เครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง
นโยบาย (Decision Support System) และเครื่องมือทางสังคม

๒.๖.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๔๙
๒.๖.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระบบและกลไกสร้าง
ความเป็นเอกภาพและ
บูรณาการนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
ระหว่างนโยบายการ
พัฒนาด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง
ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับ
ท้องถิ่น
- ระบบและกลไกสร้าง
ความเป็นเอกภาพและ
บูรณาการระหว่าง
แผนแม่บท
แผนปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ

ความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบาย
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับ
นโยบายการพัฒนา
ด้านต่างๆ

๔

๑. จัดปรับความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างคณะกรรมการระดับชาติด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ดิน-ที่ดิน, น้า , ปุา, ทะเล, แร่,
สิ่งแวดล้อม, ผังเมือง, โลกร้อน ฯลฯ)
และ ระหว่างคณะกรรมการด้าน
สิ่งแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ กับ
คณะกรรมการด้านการพัฒนาสาขา
ต่างๆ (ท่องเที่ยว, พลังงาน , เกษตร,
อุตสาหกรรม ฯลฯ)

ทส.

๕

เงินงบ
ประมาณ

๒. พัฒนาระบบและกลไกสร้างความ
เป็ น เอกภาพและบูร ณาการระหว่ า ง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สศช.

๕

เงินงบ
ประมาณ

แผนแม่บท และ
แผนปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มี
ความสอดคล้อง

๔๕๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

- ใช้แผนแม่บทเป็น
เสริมหนุนต่อกัน
เครื่องมือช่วยสร้าง
การประสาน งานข้าม
กรม ข้ามกระทรวง

5
6

๓. พั ฒ นาระบบงบประมาณเพื่ อ
สนั บ สนุ น แผ นแม่ บ ท ( ProgramBased Budgeting) และระบบ
งบประมาณเชิ งพื้ น ที่ ( Area-Based
Budgeting) เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ ม
อย่างเป็นระบบและบูรณาการ5

สงป.

๕

เงินงบ
ประมาณ

ร ะ บ บ งบ ป ร ะ ม า ณ
สนั บ สนุ น แผนแม่ บ ท
และระบบงบประมาณ
เชิงพื้นที่ (ตามเขตการ
ปกครอง และตา ม
ระบบนิเวศ)

การขับเคลื่อนแผน
แม่บทและ
แผนปฏิบัตดิ ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้
ตามกรอบเวลาที่
กาหนดไว้

๔. ปรับบทบาทหน้าที่ และเสริม
ศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด กับ
ภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6

มท.

๑๐

เงินงบ
ประมาณ

ผู้ว่าราชการจังหวัด มี
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ และ
ระบบสนับสนุนการ
ทางานด้านการบริหาร

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ระดับการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค

เป็นประเด็นปฏิรูปที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศด้านระบบบริหารราชการแผ่นดิน (ระบบงบประมาณ)
เป็นประเด็นปฏิรูปที่เชื่อมโยงกับการปฏิรปู ประเทศด้านระบบบริหารราชการแผ่นดิน

๔๕๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

7

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๕. จั ด ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รและ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง อง ค์ ก ร ที่
เกี่ยวข้องในระดับการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค เช่น กรมควบคุมมลพิษ ,
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ,
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค , สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค,
หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ 7

ทส.

๖. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร –
สิ่ ง แวดล้ อ มตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การ
กระจายอานาจและถ่ายโอน

สถ.

เป็นประเด็นปฏิรูปที่เชื่อมโยงกับการปฏิรปู ประเทศด้านระบบบริหารราชการแผ่นดิน

(ล้าน
บาท)

๒๐

เงินงบ
ประมาณ

๑,๐๐๐

เงินงบ
ประมาณ

กพร.

จัดการ
มีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิม่ ขึ้น อย่างน้อย
และสิ่งแวดล้อม
จานวน ๓๐ จังหวัด
โครงสร้างองค์กร และ
ระบบการประสาน
บูรณาการการทางาน
ร่วมระหว่างหน่วยงาน
ในระดับการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค

องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีศักยภาพและ
ขี ด ความสามารถใน
การ บริ ห ารจั ดกา ร
ทรั พ ยากธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๔๕๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

เพิ่มขึ้น

อย่างน้อย ๒,๐๐๐
แห่ง

๗. พัฒ นาระบบเครื อ ข่า ยฐานข้อ มู ล
ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม (ดิน ที่ดิน น้ า ปุา ทะเล
ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ
สุ ข ภาพ ) และระบบสนั บ สนุ น การ
ก า ห น ด ตั ด สิ น ใ จ ท า ง น โ ย บ า ย
(Decision Support System: DSM )

ทส.

๑๐๐

เงินงบ
ประมาณ

การใช้ข้อมูล และการ
วิ เ คราะห์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
เป็นฐานในการกาหนด
ตัดสิ นใจทางนโยบาย
ด้ า นทรั พ ยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

มีระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และระบบ DSM ที่
นาไปใช้ในการ
กาหนดนโยบาย

๘.พั ฒนาระบบและกลไกสร้างความ
เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการระหว่ า งผั ง
เมือง ผังการใช้ที่ดิน ผังการพัฒนาลุ่ม
น้า ผังคมนาคม ผังทะเล ฯลฯ

สศช.

๒๐

เงินงบ
ประมาณ

ความสอดคล้ อ งและ
บูร ณาการของพัฒ นา
ในด้ า นต่ า งๆ ภายใต้
ก ร อ บ แ น ว คิ ด ก า ร
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ผังเมือง และผังการ
พัฒนาในมิติต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกัน มีความ
สอดคล้องกัน

๙. ปฏิรู ประบบการเสริม สร้ างความ
ตระหนักและจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม
โดย

สส.

๕๐๐

เงิน
งบประมาณ
และ
งบประมาณ

การยกระดับจิตสานึก
ด้านสิ่งแวดล้อม และ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใน

การขยายการเติบโต
ของสินค้า และ
กิจการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ภาค
เอกชน

๔๕๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

 พัฒนาระบบและโครงสร้างรองรับ
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมใน
ชีวิตประจาวัน (เช่น การลดและ
แยกขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้น
ทางถึงปลายทาง)
 ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน
 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
 สร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการ
สนับสนุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

๔

จาก
ภาคเอกชน

ชีวิตประจาวันของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

๔๕๔
๒.๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ได้แก่
๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
 ให้มีระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนแม่บท (Program-Based Budgeting)
 ให้มีระบบงบประมาณเชิงพื้นที่ ( Area-Based Budgeting) ซึ่งอาจเป็นเขตพื้นที่จังหวัด
หรือเป็นเขตพื้นที่ตามระบบนิเวศ เช่น ลุ่มน้า พื้นที่ชายฝั่งทะเล อ่าว ฯลฯ
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรและการประสาน บูรณาการการทางานในระดับการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค

๒.๗ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๒.๗.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) การเข้าถึงระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของประชาชน
๒) ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกลไกระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

๒.๗.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๗.๓ ตัวชี้วัด
๑) มีวิธีพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อม
๒) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพียงพอ
๓) มีการจัดตั้งกองบังคับการคดีสิ่งแวดล้อมในสานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานคดีสิ่งแวดล้อมใน
สานักงานอัยการสูงสุด และศาลสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานพิเศษ

๒.๗.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๕๕
๒.๗.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๑.จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ทาหน้าทีจ่ ัดทาข้อเสนอการพัฒนา
ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 ระบบสอบสวนและค้นหาความ
จริงในคดีสิ่งแวดล้อม
 ระบบนิติวิทยาศาสตร์และ
ผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้อม
 ระบบการบังคับคดีทาง
สิ่งแวดล้อม
 ระบบการบังคับโทษทางอาญา
และการคุมประพฤติทาง
สิ่งแวดล้อม
 ระบบการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกและกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์ทาง
สิ่งแวดล้อม

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบ
กระบวนการ
ยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม

มีข้อเสนอการพัฒนา
ระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบ
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
อย่างครบถ้วน

๔

ศาลยุติธรรม
และศาล
ปกครอง

๒๐

เงินงบ
ประมาณ

๔๕๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม
 ระบบการฝึกอบรมบุคลากร
 ระบบการติดตามและประเมินผล
การดาเนินการและการพัฒนา
ระบบงานของคดีสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวม
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทา
 แผนปฏิบัติการด้านระบบยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม
 กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อม
 กฎหมายจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 แผนพัฒนาบุคลากรด้าน
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ทุกภาคส่วน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบ
กระบวนการ
ยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม

มีแผนปฏิบตั ิการด้าน
ระบบยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม

๔

ศาลยุติธรรม
และศาล
ปกครอง

๑๐

เงินงบ
ประมาณ

 มีกฎหมายวิธี
พิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อม
 มีกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 มีแผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

๔๕๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๓. พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่วิจัย
และพัฒนาระบบ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม

ศาลยุติธรรม
และศาล
ปกครอง

๖๐

เงินงบ
ประมาณ

จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อทา
หน้าที่วิจัยและ
พัฒนาระบบ
ยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม

๔.คณะกรรมการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อเสนอใน
ภาพรวมเพื่อการปรับปรุงกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ส่วนสารบัญญัติ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรต่างๆ และการจัดการมลพิษ
การปูองกัน และการฟื้นฟูเยียวยาฯลฯ
โดยรวบรวมจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
กระบวนการ
ยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม

๑๐

เงินงบ
ประมาณ

ปรับปรุงกฎหมาย
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในส่วน
สารบัญญัติ เพื่อ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนระบบ
ยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมทุก
ภาคส่วน
จัดตั้งศูนย์พัฒนาด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย ๓ ศูนย์

กฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในส่วนสาร
บัญญัตไิ ด้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่าง
เหมาะสม

๔๕๘
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๕. จัดตั้งหน่วยงานบังคับคดี
สิ่งแวดล้อมในสานักงานตารวจ
แห่งชาติ, สานักงานคดีสิ่งแวดล้อมใน
สานักงานอัยการสูงสุด และศาล
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานพิเศษขึน้ ใน
ส่วนกลาง

๖. จัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
และการประเมินเพื่อการรับรองผู้
พิพากษาและบุคลากรด้านยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม และดาเนินการตาม
หลักสูตร

ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง

๑๐๐

เงินงบ
ประมาณ

มีการจัดตั้งกอง
บังคับการคดี
สิ่งแวดล้อมใน
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
สานักงานคดี
สิ่งแวดล้อมใน
สานักงานอัยการ
สูงสุด และศาล
สิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานพิเศษ

จัดตั้งหน่วยงานบังคับ
คดีสิ่งแวดล้อมใน
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ, สานักงาน
คดีสิ่งแวดล้อมใน
สานักงานอัยการสูงสุด
และศาลสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานพิเศษ
ขึ้นในส่วนกลาง

๓๐

เงินงบ
ประมาณ

มีหลักสูตรการ
ประเมินเพื่อการ
รับรองผู้พิพากษา
และบุคลากรด้าน
ยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม

มีผู้พิพากษาและ
บุคลากรด้านยุติธรรม
สิ่งแวดล้อมทีผ่ ่านการ
รับรอง จานวน
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

สานักงาน
อัยการสูงสุด

๔๕๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๗. จัดทากฎระเบียบวิธีพิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง เช่น คดีปุาไม้
ที่ดิน คดีมลพิษ คดีแรงงาน
สิ่งแวดล้อม คดีอาชญากรรม
สิ่งแวดล้อมข้ามชาติ ฯลฯ
๘. ประเมินผลการดาเนินงาน และ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีถัดไป

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กฎระเบียบวิธี
พิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อมเฉพาะ
เรื่อง อย่างน้อย ๕
เรื่อง
แผนยุทธศาสตร์ระยะ
๕ ปีต่อไป

๔

ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง

๕

เงินงบ
ประมาณ

มีกฎระเบียบวิธี
พิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อมเฉพาะ
เรื่อง

ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
สานักงาน
อัยการสูงสุด

๕

เงินงบ
ประมาณ

มีผลการประเมิน
การดาเนินงานที่
ผ่านมา เพื่อเป็น
ฐานการปรับปรุง
และจัดทา
ยุทธศาสตร์ระยะ
ต่อไป

๔๖๐

๒.๘ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๘.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมายด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปปร ะเทศด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรองรับกับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก

๒.๘.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๘.๓ ตัวชี้วัด
๑) มีกฎหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อย่างน้อย ๒ ฉบับ ได้แก่
กฎหมายสิ ทธิชุมชนกับ การบริ ห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และกฎหมายการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๒) มีการปรั บ ปรุ งหรื อพัฒ นากฎหมายที่ส นับสนุนการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติและการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๓๐ ฉบับ โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม ๒๐ ฉบับ
จัดทากฎหมายใหม่ ๑๐ ฉบับ
๓) มีกฎหมายที่รองรับกับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก ได้แก่ อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญากฎหมายทะเล ความตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๔) มีกฎระเบียบที่ชัดเจนรองรับการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๘.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
เงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๖๑
๒.๘.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๑. จั ด ท ากฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บ ทบั ญ ญั ติ แ ล ะ เ จ ต นา ร ม ณ์ ขอ ง
รัฐธรรมนูญ
(๑) กฎหมายสิทธิชุมชนกับการ
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

ทส.

นร.

๒. ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นากฎหมายที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.

(๑) พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔

แหล่งเงิน

พิจารณา
จัดสรรงบ
ประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

เงินงบ
ประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

(๒) กฎหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

กฎหมายด้านทรัพยากรทางบก

(ล้านบาท)

กระทรวง
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

พิจารณา
เงินงบ
จัดสรร
ประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

มีกฎหมาย
รองรับบท
บัญญัติและ
เจตนารมณ์
ของ
รัฐธรรมนูญ

มีกฎหมายประกาศใช้
อย่างน้อย ๒ ฉบับ
ได้แก่ (๑) กฎหมาย
สิทธิชุมชนกับการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) กฎหมายการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ
การขับเคลื่อน มีกฎหมายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อน
ชาติและการ ยุทธศาสตร์ชาติและ
ปฏิรูปไปสู่การ การปฏิรปู ประเทศ
ปฏิบัติตาม
ด้าน
แผนที่กาหนด ทรัพยากรธรรมชาติ
ไว้
และสิ่งแวดล้อม

๔๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

(๒) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
(๓) พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗
(๔) พระราชบัญญัตสิ งวนและ
คุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัตสิ วนปุา พ.ศ.
๒๕๓๕
(๖) ร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ.
...
(๗) ร่างประมวลกฎหมายปุาไม้ พ.ศ.
....
กฎหมายด้านทรัพยากรทางทะเล
ร่างพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ.
....

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ประกาศใช้อย่างน้อย
๒๕ ฉบับ

๔๖๓
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

กฎหมายด้านทรัพยากรน้า
(๑) พระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒
(๕) พระราชบัญญัติจดั รูปทีด่ ินเพือ่
พัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖)พระราชบัญญัตจิ ัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๗) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
แห่งชาติ พ.ศ. ....

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๖๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
(๑) พระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) พระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) พระราชบัญญัตริ ักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๗) พระราชบัญญัตสิ รรพสามิต พ.ศ.
๒๕๖๐

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๖๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

(๘) ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
(๙) ร่างพระราชบัญญัติการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
กฎหมายด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
( ๑ ) ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันระบบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
(๓) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจัดการ
ทรั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
แนวทางประชารัฐ พ.ศ. ....

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๖๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

กฎหมายด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๑) พระราชบัญญัตผิ ังเมือง พ.ศ.
๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน
พ.ศ. ....
(๔) ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....
(๕) ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ....
(๖) ร่าง พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ
(๗) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๖๗
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับ
ผิดชอบ

วิธีการปฏิรูป (กิจกรรม)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...
๓. จัดทากฎหมายรองรับการอนุวัติ
ตามพันธกรณีในความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

กระทรวง
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

พิจารณา
เงินงบ
จัดสรร
ประมาณ
งบประมาณ
อย่าง
เหมาะสม

การใช้
ประโยชน์
อย่างสูงสุด
จากการเข้า
ร่วมเป็น
สมาชิกความ
ตกลงพหุภาคี
ระหว่าง
ประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อม

มีกฎหมายรองรับการอนุ
วัติการรองรับความตกลง
พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิกครบถ้วน

มท.

๕

การออกข้อ
บัญญัติท้องถิ่น
ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

มีการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อยปีละ ๕๐ แห่ง

(๑) กฎหมายรองรับความตกลงด้า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒) กฎหมายรองรับความตกลงด้า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๓) กฎหมายรองรับความตกลงด้า น
ทา งทะ เ ล : กา รแ ก้ ไ ขป รั บ ป รุ ง
กฎหมายรวม ๗๙ ฉบับ
๔. จัดทากฎระเบียบที่ชัดเจนรองรับ
กระบวนการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนท้องถิ่น

เงินงบ
ประมาณ
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๒.๘.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นากฎหมายที่ ส นั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒๙ ฉบับ โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม ๒๐ ฉบับ จัดทากฎหมาย
ใหม่ ๙ ฉบับ ได้แก่
๑. การจัดทากฎหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
๒. การปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายด้านทรัพยากรทางบก
(๑) พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔
(๒) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๓) พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
(๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) ร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ...
(๗) ร่างประมวลกฎหมายปุาไม้ พ.ศ. ....
กฎหมายด้านทรัพยากรทางทะเล
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ....
กฎหมายด้านทรัพยากรน้า
(๑) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๗) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ....
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
(๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๓) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๗) พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
(๘) ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
(๙) ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
กฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันระบบความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
(๓) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ....
กฎหมายด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ....
(๔) ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
(๕) ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
(๖) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
(๗) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...
๓. การจัดทากฎหมายรองรับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(๑) กฎหมายรองรับความตกลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
(๒) กฎหมายรองรับความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
(๓) กฎหมายรองรับความตกลงด้านทางทะเล
- การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม ๗๙ ฉบับ
๔. การจั ด ทากฎระเบียบที่ชัด เจนรองรั บกระบวนการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้า นการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น
หมายเหตุ : กฎหมายบางฉบับอาจมีผลต่อปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าหนึ่งด้าน เช่น
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลต่อการปฏิรูปด้านทรัพยากรน้า
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระบบการบริหารจัดการ

