แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ บทนา
การปรั บเปลี่ ยนของสภาพแวดล้ อมของการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ
ในช่ ว งการพั ฒ นาที่ ผ่ า นมาส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้รายได้ต่อหัวของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๑๐ เท่า ในขณะเดียวกันจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็น ๖๗ ล้านคน ได้ส่งผลและ
กดดันต่อการใช้ทรัพยากรทาให้เสื่อมโทรมและก่อเกิดมลภาวะมากขึ้น มีการลดลงของพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าสงวน
อย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในแต่ละปี ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน การลดลงของป่าชายเลน ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้า ปะการัง น้าทะเล และ
การกัดเซาะชายฝั่ง ต่ างส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิต ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากจนในพื้นที่ซึ่งพึ่งพิง
รายได้จากทรัพยากรดังกล่าว ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อทั้งธรรมชาติ เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และทาให้เกิดภัยพิบัติต่าง มากขึ้น และบ่อยครั้งขึ้น
ในขณะเดียวกันการผลิตและการบริโภคของผู้ประกอบการและประชาชนที่ฟุ่มเฟือย ขาดการตระหนัก
ถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่อง ขยะ น้าเสีย คุณภาพ
อากาศที่เลวลง ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องจากปัจจัยต่าง เช่น นโยบาย
ด้านการบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีความต่อเนื่อง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ล้าสมัย และมักไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ความพยายามในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ เช่น การ
พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลให้ปัญหาต่าง ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข กลับสะสม
พอกพูนมากขึ้น กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยากต่อการแก้ไขมากขึ้น ดังนั้น การดาเนินการในรูปแบบเดิมเพื่อ
แก้ไขปัญหาจึงไม่อาจดาเนินการแก้ปัญหาได้ อย่างประสบผล จาเป็นจะต้องมีการปฏิรูปการดาเนินการใน
รูปแบบต่าง ให้เกิดการรักษา ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุ ล ช่วยแก้ไขปัญหาที่เรื้อรัง มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น ธรรม น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ค วามสมดุ ล ทั้ งทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
รัฐบาลปัจจุบัน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการให้ความสาคัญกับการปฏิรูป โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นต่อเนื่องจาก ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา เพื่อทาหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้
เกิดความสมดุลในด้านต่าง โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดปัจจุบัน ได้ รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ทาหน้าที่ยกร่างแผนปฏิรูปประเทศในช่วงเวลา ๙๐ วัน สาหรับการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการยกร่างแผนปฏิรูป โดยพิจารณาตามข้อบัญญั ติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ความส าคัญกับการมีส่ว นร่ว มของภาคส่ ว นต่าง เพื่อขับเคลื่ อน
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดนี้ ได้น้อมนาศาสตร์ของพระราชา มาเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนการปฏิรู ป ประเทศฯ ด้ว ย โดยยึดหลั กการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา” การใช้ห ลั กวิชาความรู้ทั้ง
สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ภายใต้แนวทางประชารัฐ การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการนาตัวอย่างความสาเร็จของพื้นที่
ชุมชน หรือองค์กรที่น้อมนาแนวทางแห่งศาสตร์ของพระราชา ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุน
ให้เกิดการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ทั่วทั้งประเทศโดยเร็ว อันจะนาไปสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมบน
วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทุกมิติต่อไป

๑.๒ สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอประเด็นปฏิรูป ๖ เรื่องหลัก
ได้แก่ ๑) ทรั พยากรทางบก ประกอบด้ว ย ทรัพยากรป่าไม้และสั ตว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่
มีประเด็นปฏิรูปหลักจานวน ๓ เรื่อง ประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๑๔ เรื่อง ๒) ทรัพยากรน้า มีประเด็นหลัก ๕
เรื่อง ประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๑๑ เรื่อง ๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีประเด็นหลัก ๑๓ เรื่อง
๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ มีประเด็นหลัก ๖ เรื่อง ประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๘ เรื่อง ๕) สิ่งแวดล้อม
มี ป ระเด็ น หลั ก ๓ เรื่ อ ง ประเด็ น ปฏิ รู ป ย่ อ ย จ านวน ๒๐ เรื่ อ ง และ ๖) ระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นหลัก ๘ เรื่อง ประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๓ เรื่อง รวมทั้งสิ้นมี
ประเด็นปฏิรูปหลัก ๓๘ เรื่อง และประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๕๖ เรื่อง
โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณในการดาเนินงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่สามารถประมาณ
การณ์ได้ จานวน ๒๘,๕๘๐.๔๘ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นปฏิรูปบางประเด็น ที่ไม่ได้กาหนดวงเงิน
ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูปต่อไป ดังนี้

เรื่อง ทรัพยากรทางบก
กรอบวงเงินงบประมาณ ๒๐,๑๗๐.๒๘ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นปฏิรูปที่ไม่ได้กาหนดวงเงิน
ทั้งนี้ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูปต่อไป
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
หน่วยงานรับผิดชอบ: ทส. มท. กษ. วท. พม. อก. ศธ. พณ สธ. กอ.รมน. กห. ก.พ.ร. ก.พ. สตช. สงป. วช.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๙ เรื่อง ได้แก่
๑) พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ ๒) พัฒนากฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการหยุดยั้งการทาลายทรั พยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ๓) หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
๔) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้ าหมาย ๕) ผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก ๖) จัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ๗) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ๘) จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ และ ๙) สนับสนุนและ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ทรัพยากรดิน ประกอบด้วย ประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) จัดทา
แผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และ ๒) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ทรัพยากรแร่ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) เร่งรัด
จัดทาพื้นที่ศักยภาพแร่และเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมือง ๒) พัฒนาเครื่องมือกากับดูแลการบริหารจัดการ
เหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ ๓) สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน
ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่

เรื่อง ทรัพยากรน้า
กรอบวงเงินงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
หน่วยงานรับผิดชอบ: ทส. อก. สธ. มท. คค. ดท. กษ. นร. สทนช. สสนก. กฝผ.
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การบริ ห ารแผนโครงการที่ ส าคั ญ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้า ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) พัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้าตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า และ ๒) ปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑)
บริหารจัดการร่วมกัน ๒) ถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ ๓) บริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔) สมดุลการ
ใช้น้าทัง้ ผิวดินและใต้ดิน และ ๕) บริหารจัดการพื้นที่น้าท่วมตามฤดูกาล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓: ระบบเส้นทางน้า ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) จัดการ
ระบบเส้นทางน้า และ ๒) ดูแลรักษาเส้นทางน้าในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ระบบขยายผลแบบอย่างความสาเร็จ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๒
เรื่อง ได้แก่ ๑) ขยายผลความสาเร็จด้านการบริหารจัดการน้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน และ ๒)
เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้าในอ่างน้า
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้า

เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรอบวงเงินงบประมาณ ๕,๖๐๑.๒ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นปฏิรูปที่ไม่ได้กาหนดวงเงิน ทั้งนี้
ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูปต่อไป
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
หน่วยงานรับผิดชอบ: ทส. มท. กห. คค. ยธ. กษ. กต. ทท. วท. พน. นร. สศช. สทนช. ทร. สมช. ศรชล.
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการ
วางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๒ : การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสั ญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
กรอบวงเงินงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูป
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
หน่วยงานรับผิดชอบ: ทส. กษ. วท. พณ. ศธ. วธ. สธ. TDRI สกว. อพ.สธ. สวทช. สวทน. อปท.
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่ ประกอบด้วย
ประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ปฏิรูปกฎหมาย และ ๒) การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูปย่อย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) จัดทาแผนการวิจัยและสนับสนุนการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ ๒)
ปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการ
อนุรั กษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน ผลประโยชน์ที่เ ป็น ธรรม ประกอบด้ว ยประเด็นปฏิรูปย่อย
จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ และ ๒) จัดทาบัญชีรายการทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง
เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูปย่อย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) จัดทาแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
๒) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และดารงไว้ซึ่งองค์ความรู้
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

เรื่อง สิ่งแวดล้อม
กรอบวงเงินงบประมาณ ๒๖ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นปฏิรูปที่ไม่ได้กาหนดวงเงิน ทั้งนี้ให้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูปต่อไป
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
หน่วยงานรับผิดชอบ: มท. ทส. สธ. พณ. นร. กค. อก. สงป. อปท.
เรื่ องและประเด็ น ปฏิรู ปที่ ๑ : เสริ มสร้ า งระบบบริ หารจัดการมลพิษที่แหล่ งกาเนิดให้มีประสิทธิ ภ าพ
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ๑) ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิดโดยสร้างแรงจูงใจ
ในการคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรือนถึง
ปลายทาง ๓) ลดการผลิตและการบริโภคสินค้า ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก ๔) ขยายบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง ๕) บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้าเสีย
อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติแบบก่อสร้าง ๖) ารพัฒนากลไกด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชก

ส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมชุมชมในการจัดการน้าเสีย ๗) กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง ๘) ปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อกาหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๙) ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ๑๐) ขยายบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๒: ปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกการเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม ตรวจสอบ และควบคุ ม มลพิ ษ
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑) กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทา
มาตรฐาน ให้คาแนะนา ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน ๒)
กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการบริหารจัดการน้าเสียตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดการบู ร
ณาการในการจัดการ ๓) จัดทาทาเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
อย่างโปร่งใส ๔) ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิด จากสถานประกอบการ โรงงาน ฟาร์ม ๕)
กากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระทาผิดกฎหมาย
และปรั บ ปรุ งบทลงโทษให้ มีความรุ น แรงมากขึ้น และ ๖) พัฒ นาระบบและกลไกการมีส่ ว นร่ว มของภาค
ประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการ
ผลิต
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย
ประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) กาหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ต่อและ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดทามาตรการรองรับ ๒) เร่งรัดจัดทา
ฐานข้ อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทยและข้อมูล ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓) กาหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน
ลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื อนกระจก ๔) ส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนปรั บเปลี่ ยนพฤติก รรมในการดาเนิ นกิ จกรรมใน
ชีวิตประจาวันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรอบวงเงินงบประมาณ ๒,๗๘๓ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นปฏิรูปที่ไม่ได้กาหนดวงเงิน
ทั้งนี้ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูปต่อไป
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
หน่วยงานรับผิดชอบ: มท. ทส. สธ. พณ. นร. กค. อก. กพร. สงป. คปร.ทส. กพย. สศช. อปท. ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง สานักงานอัยการสูงสุด
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EIA และ EHIA)
ประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ ๒ : ระบบการประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Strategic
Environmental Assessment : SEA)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) วาง
ผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมือง ๒) การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
๓) การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและ
พื้นที่รองรับน้าด้วยระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ (Transfer of Development Rights :TDR)

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
๑) จัดทากฎหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๑.๑) กฎหมายสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒) กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๒) ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายด้านทรัพยากรทางบก
(๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๓) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
(๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...
(๗) ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ 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
(๓) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๖) พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
(๗) ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
(๘) ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
กฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

(๒) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันระบบความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
(๓) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางประชารัฐ 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. ....
๓) จัดทากฎหมายรองรับการอนุวัตรตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
๓.๑) กฎหมายรองรับความตกลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
๓.๒) กฎหมายรองรับความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๓) กฎหมายรองรับความตกลงด้านทางทะเล การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม ๗๙ ฉบับ
๔) จั ดท ากฎระเบี ย บที่ ชั ดเจนรองรั บกระบวนการจั ดท าข้ อบั ญญั ติ ท้ องถิ่ นด้ านการบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น

----------------------------------------------------------------------------

