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สรุปผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตาม

มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีมอบหมาย

ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปพจิารณาขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ วา่สมควรจะดาํเนินการไดห้รือไม่ ประการใดก่อน และแจง้ผลการพิจารณา 

ใหค้ณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อแจง้ผลการพิจารณาของหน่วยงานใหส้าํนกังานเลขาธิการ 

สภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่นาํเสนอสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศต่อไป ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งต่อขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูป

ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประเดน็ดา้นการปฏิรูปกฎหมาย โครงสร้าง

หน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ โดยเปรียบเทียบร่วมกบัการปฏิรูป กรณี 

เร่ืองใหม่ หรือ การปรับปรุงการดาํเนินการ รวมทั้ง ศึกษาปัญหาความไม่สอดคลอ้งของผลการ

พจิารณา/ผลการดาํเนินการ และนาํมาวเิคราะห์ความเช่ือมโยงกบันโยบาย กฎหมาย  

การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพจิารณาประเดน็การปฏิรูปร่วมดว้ย ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ไดร้วบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งแนวคิดการปฏิรูป วาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้งจากนโยบายรัฐบาล ของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่างแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 รวมทั้ง การรวบรวมผลการพจิารณา/ผลการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานต่อขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประเดน็การปฏิรูปดา้น

กฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ  

จากการศึกษาความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งของผลการพจิารณาและ 

ผลการดาํเนินการต่อขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเดน็ดา้นการปฏิรูปกฎหมาย โครงสร้าง

หน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ โดยเปรียบเทียบร่วมกบัการปฏิรูป กรณี 

เร่ืองใหม่ หรือการปรับปรุงการดาํเนินการ พบวา่ ขอ้เสนอแนะการปฏิรูปในส่วนท่ี
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เก่ียวขอ้ง ทั้งประเดน็การปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และ

การจดัการ มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 39 ขอ้เสนอแนะโดยจากผลการพจิารณาของหน่วยงาน

ส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํนวน  

31 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 79 และขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ท่ีสอดคลอ้ง เป็นขอ้เสนอ

การปฏิรูปเพือ่ปรับปรุงการดาํเนินการ จาํนวน 28 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 72  

โดยภาพรวมความสอดคลอ้งจะสัมพนัธ์กบัขอ้เสนอการปฏิรูป เพื่อปรับปรุงการดาํเนินการ 

นอกจากน้ี เม่ือนาํพิจารณาเป็นรายประเภท พบวา่ ขอ้เสนอแนะการปฏิรูปการจดัการ 

หน่วยงานจะมีความเห็นและการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งมากท่ีสุด จาํนวน 22 ขอ้เสนอแนะ 

คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมา กเ็ป็นขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/

คณะกรรมการ จาํนวน 3 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 60 และขอ้เสนอแนะการปฏิรูป 

ดา้นกฎหมาย จาํนวน 6 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 54 ตามลาํดบั สาํหรับขอ้เสนอ 

การปฏิรูปท่ีเป็นเร่ืองใหม่ ท่ีเสนอใหมี้การดาํเนินการ ส่วนใหญ่เป็นขอ้เสนอเก่ียวกบั 

การปฏิรูปดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาํนวน 4 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 80 

รองลงมา เป็นขอ้เสนอการปฏิรูปดา้นกฎหมาย จาํนวน 5 ขอ้เสนอแนะคิดเป็นร้อยละ 45 

และขอ้เสนอการปฏิรูปดา้นการจดัการ จาํนวน 2 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาํดบั 

 สาํหรับในส่วนของปัญหาความไม่สอดคลอ้ง พบวา่ อาจเกิดจาก (1) การมี

นโยบายรัฐบาลในการดาํเนินการแลว้ (2) ความไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย/ระเบียบ/ 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง (3) มีหน่วยงาน/กฎหมายท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้ (4) ขอ้เสนอแนะ

ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการในปัจจุบนั และ (5) ไม่มีงบประมาณในการ

ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ี เม่ือนาํมาวเิคราะห์ 

ความเช่ือมโยงกบันโยบาย กฎหมาย ภารกิจการดาํเนินการ ร่วมกบัขอ้เสนอการปฏิรูป 

พบวา่ ผลการพิจารณาของหน่วยงาน ต่อขอ้เสนอแนะการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

หน่วยงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของการดาํเนินการตามภารกิจ นโยบาย ระเบียบ/

กฎหมายท่ียดึถือปฏิบติัในปัจจุบนั แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้เสนอการปฏิรูป จะพบวา่ 

ความสอดคลอ้งของผลการพิจารณาท่ีพบ จะเป็นความสอดคลอ้งกบัการปรับปรุง 

การดาํเนินการ แต่เม่ือเป็นขอ้เสนอการปฏิรูปเร่ืองใหม่ๆ ใหมี้การดาํเนินการท่ีตอ้งจดัตั้ง

องคก์รใหม่ การตรากฎหมายใหม่ ยงัเป็นขอ้จาํกดัในการพิจารณาของหน่วยงานรัฐ 
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ดงันั้น ในการพจิารณาขอ้เสนอการปฏิรูปใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง ควรมีการประชุม

ร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ใช่เฉพาะองคก์รภาครัฐท่ีมีกฎหมายในการดาํเนินการ

เป็นขอ้กาํหนด เพือ่ใหเ้กิดการปฏิรูปท่ีเป็นประโยชนก์บัประเทศในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในอนาคตตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

อยา่งไรกต็าม เพื่อใหก้ารจดัทาํผลการพิจารณา/ผลการดาํเนินการต่อ

ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ หน่วยงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํผลการพิจารณา/ผลการดาํเนินการ ควรเร่ง

ดาํเนินการตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดไว ้และตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาต่อ

ขอ้เสนอแนะ โดยควรพิจารณาทั้งปัญหาอุปสรรค การดาํเนินการในอดีตท่ีผา่นมา เพื่อให้

เกิดการปฏิรูปการดาํเนินการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 

อยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเชิญผูแ้ทน

จากสภาปฏิรูปแห่งชาติมาร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการพิจารณาปัญหาอุปสรรค 

การดาํเนินงาน หรือเพื่อช้ีแจงแนวคิดของขอ้เสนอแนะดงักล่าว เพื่อเป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิจารณาท่ีเป็นรูปธรรม

นาํไปสู่การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป นอกจากน้ี 

หน่วยงานสามารถนาํผลการพิจารณาของร้อยละความสอดคลอ้ง เป็นขอ้มูลในการศึกษา

ต่อไป โดยนาํไปจดัลาํดบัความสาํคญัในการดาํเนินการปฏิรูป พิจารณาใน 3 ประเดน็ 

ไดแ้ก่ นโยบาย กฎหมาย และภารกิจการดาํเนินการของหน่วยงาน เพื่อเป็นขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาดาํเนินการโดยเร่ืองท่ีมีความสอดคลอ้ง ทั้ง 3 ประเดน็ หน่วยงาน

สามารถนาํมาจดัลาํดบัการดาํเนินการเป็นลาํดบัแรกๆ และรองลงมาตามลาํดบั เพื่อจดัทาํ

เป็นแผนการดาํเนินการในการปฏิรูประยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป สาํหรับ

ขอ้เสนอแนะท่ีไม่สอดคลอ้ง ทั้ง 3 ประเดน็ขา้งตน้ หน่วยงานสามารถนาํไปจดัทาํเป็น 

แนวทางแกไ้ข เพื่อดาํเนินการในระยะต่อไป  
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กติตกิรรมประกาศ 

 

เอกสารผลงาน เร่ือง “สรุปผลการพจิารณาและผลการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะ 

เพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” ไดจ้ดัทาํสาํเร็จสมบูรณ์ในคร้ังน้ี ดว้ย

การสนบัสนุนจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูจ้ดัทาํผลงานตอ้งขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

นบัตั้งแต่ รัฐบาลของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เขา้มาบริหาร

ราชการแผน่ดิน โดยคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 

12 กนัยายน 2557 และไดมี้การดาํเนินการต่อเน่ืองจากภารกิจท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ไดก้าํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาของประเทศไว ้3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ีหน่ึง ดาํเนินการ

ระงบัความแตกแยก ยติุการใชก้าํลงัก่อความรุนแรง และแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   

ระยะท่ีสอง ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว จดัตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการ

แผน่ดิน จดัตั้งสภานิติบญัญติัแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เพื่อนาํไปสู่ระยะท่ีสาม คือ การประกาศ 

ใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัถาวรและการจดัการเลือกตั้งทัว่ไป (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, 1-2) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 ไดก้าํหนดให้

สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหนา้ท่ีศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อก่อใหเ้กิดการปฏิรูปในดา้นต่าง  ๆ  

เพือ่ใหก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

มีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเป็นธรรม มีกลไก

ป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ ขจดัความเหล่ือมลํ้า  

และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ทาํใหก้ลไก

ของรัฐสามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม เสนอต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โดยขั้นตอนของการเสนอขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติไปสู่การปฏิบติั  

จะเร่ิมจาก เม่ือสภาปฏิรูปแห่งชาติไดศึ้กษาและจดัทาํขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูป 

ในดา้นต่าง ๆ จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีไดรั้บทราบขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

จะมอบหมายหน่วยงานหลกัไปพิจารณาดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้

หน่วยงานหลกัจดัทาํรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ

เร่ืองดงักล่าวในภาพรวมเพือ่เสนอคณะรัฐมนตรีวา่สมควรจะดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะ

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือไม่ ประการใดก่อน ทั้งน้ี หากมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูป 

ท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บแจง้มติคณะรัฐมนตรีเพื่อดาํเนินการ ทั้งการเป็นหน่วยงานหลกั 

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาขอ้เสนอแนะฯ และแจง้ผลการพิจารณาส่งให้

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี หรือแจง้ใหก้ระทรวงท่ีไดรั้บ

มอบหมายเป็นหน่วยงานหลกัเพื่อรวบรวมเสนอสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาํเนินการ

ต่อไป  และเม่ือคณะรัฐมนตรีไดรั้บทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอ้เสนอแนะฯ  

จะมีมติใหส้าํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจง้ผลการพิจารณาของหน่วยงาน 

ใหส้าํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อนาํเสนอสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  

และแจง้สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย

เลขานุการร่วมคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์ชาติ เพื่อดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไป โดยในส่วนของการปฏิรูปประเทศ สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ จะพจิารณา

และนาํเขา้คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

และสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งและความเหมาะสม

กบัการปฏิรูปประเทศต่อไป ดงัมีรายละเอียดของขั้นตอนของการเสนอขอ้เสนอแนะ 

ปรากฏตามภาพ 1   

 ดงันั้น การพจิารณาใหข้อ้คิดเห็นหรือแจง้ผลการดาํเนินการของหน่วยงานต่อ

ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงมีความสาํคญั เพราะจะนาํไปสู่การจดัทาํขอ้เสนอ

การปฏิรูปของสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพือ่ใหห้น่วยงาน

สามารถนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลท่ีเป็นรูปธรรม และเป็นการแกไ้ขปัญหาเพื่อใหเ้กิด 

ความยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศสืบต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งของผลการพจิารณาและผลการ

ดาํเนินการต่อขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ประเดน็ดา้นการปฏิรูปกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ  

โดยเปรียบเทียบร่วมกบัการปฏิรูป กรณีเร่ืองใหม่ และการปรับปรุงการดาํเนินการ  

(2) เพื่อศึกษาปัญหาความไม่สอดคลอ้งของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการ

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 

31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเดน็การปฏิรูป 

ดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ 

(3) เพื่อวเิคราะหค์วามเช่ือมโยงของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการ 

ของหน่วยงาน กรณีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กบันโยบาย กฎหมาย การดาํเนินการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยพจิารณาร่วมกบัประเดน็การปฏิรูป  

 

1.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดาํเนินการในระหวา่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2559  

 

1.4 พืน้ทีด่ําเนินการ 

 สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.5 สัดส่วนของผลงาน 

 เป็นการดาํเนินการร้อยละ  95 โดยมีรายละเอียดของสัดส่วนการดาํเนินการ 

ตามตาราง 1 ดงัน้ี 
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ตาราง 1 

สัดส่วนการดาํเนินการ 

ลาํดบั

ที่ 
ขั้นตอนงานทีด่าํเนินการ สัดส่วนการดาํเนินงาน 

1 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม   

ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั  

ร้อยละ 100 

2 ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในสงักดั จดัส่ง 

ผลการดาํเนินการและผลการพิจารณา  

ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั  

ร้อยละ 95 

น.ส.สุดารัตน์ นพขนุทด 

ดาํเนินการ ร้อยละ 5 

3 ศึกษา ทบทวนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ผลการดาํเนินงาน 

ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั  

ร้อยละ 100 

4 รวบรวมขอ้มูลผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการ 

ต่อขอ้เสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 31  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั  

ร้อยละ 95 

น.ส.สุดารัตน์ นพขนุทด 

ดาํเนินการ ร้อยละ 5  

5 ศึกษาความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งต่อขอ้เสนอแนะเพ่ือการ

ปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประเด็น

ดา้นการปฏิรูปกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และ

การจดัการ โดยเปรียบเทียบร่วมกบัการปฏิรูป กรณีเร่ืองใหม่ หรือ

การปรับปรุงการดาํเนินการ 

ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั  

ร้อยละ 100 

6 ศึกษาปัญหาของความไม่สอดคลอ้งของผลการพิจารณา 

และผลการดาํเนินการของกระทรวง   

ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั  

ร้อยละ 100 

7 วเิคราะห์ความเช่ือมโยงของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการ 

ของหน่วยงาน กรณีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะเพ่ือการปฏิรูป

ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กบันโยบาย 

กฎหมาย การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาร่วมกบัประเดน็ 

การปฏิรูป 

ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั  

ร้อยละ 100 
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1.6 ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

(1) ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากร

ธรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีจาํนวนทั้งส้ิน 29 เร่ือง และมีความเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน 

ทั้งภายใน และภายนอกของกระทรวง ขอ้มูลมีจาํนวนมาก จึงมีความยุง่ยากในการรวบรวม

และศึกษาขอ้มลูผลการพจิารณา/ผลการดาํเนินการของหน่วยงาน รวมทั้ง การนาํมาจาํแนก

เป็นประเดน็การปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ 

(2) การศึกษาถึงความไม่สอดคลอ้งของผลการพิจารณา/ผลการดาํเนินการ 

ของหน่วยงาน ประเดน็การปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ  

และการจดัการ มีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการในหลายมิติ จึงเป็นความยุง่ยาก 

ท่ีตอ้งวเิคราะห์ปัญหาและความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการดาํเนินการ

ในคร้ังต่อไป   

 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) เน่ืองจากรัฐบาลใหค้วามสาํคญัท่ีจะเร่งรัดใหเ้กิดการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะ

การปฏิรูปดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ 

นาํผลการพจิารณา/ผลการดาํเนินการของหน่วยงานต่อขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูป

แห่งชาติท่ีไดศึ้กษาน้ี ไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการดาํเนินการ/ติดตามความคืบหนา้ 

การดาํเนินการของหน่วยงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

(2) ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี สามารถใชเ้ป็นแนวทางประกอบการพจิารณา/ 

การดาํเนินการของหน่วยงาน เพื่อนาํไปสู่การจดัทาํประเดน็ปฏิรูปดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการปฏิรูปประเทศ 

รวมทั้ง เพื่อใหห้น่วยงานมีความเขา้ใจประเดน็การปฏิรูปยิง่ข้ึน และสามารถวางแผนการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีชดัเจน ทั้งการปฏิรูป และการพฒันา เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ภาพ 1 ขั้นตอนของการเสนอขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติไปสู่การปฏิบติั 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

มาตรา 27 / มาตรา 31 

อาํนาจและหนา้ท่ีของ สปช. 

ขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นต่างๆ 

คณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานหลกั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

จดัทาํขอ้เสนอแนะ 

 

สาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
สปท. 

คณะกรรมการ 

ประสานร่วม 3 ฝ่าย 

นายกรัฐมนตรี 

1.แจ้งหน่วยงานดาํเนินการ 

2.แจ้งผลการพิจารณา/ผล

การดาํเนินการของกระทรวง 

3. คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ 

ผลการพิจารณาและแจ้ง

หน่วยเกี่ยวข้องพิจารณา 

4. การแจ้งผลการดาํเนินการ

ตามข้อเสนอแนะการปฏรูิป 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาสรุปผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูป

ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผูจ้ดัทาํผลงานไดศึ้กษา รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี 

ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั เพื่อใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 

2. แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิรูป 

5.  กฎหมาย นโยบาย และการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูป 

และการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

6. ผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงานต่อขอ้เสนอแนะ 

เพือ่การปฏิรูป 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเห็น  

ศรีสมบูรณ์ แยม้กมล (2538, หนา้ 47) สรุปเก่ียวกบัความคิดเห็นวา่ เป็นการ

แสดงออกทางความรู้สึกหรือความเช่ือมัน่ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 

ซ่ึงอาจเกิดจากการประเมินผล ส่ิงนั้นหรือเหตุการณ์นั้น โดยมีอารมณ์ ประสบการณ์ 

และสภาพแวดลอ้มในขณะนั้นเป็นพื้นฐานการแสดงออก ซ่ึงอาจจะถูกตอ้งหรือไม่กไ็ด ้

อาจจะไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนกไ็ด ้ความคิดเห็นน้ีอาจเปล่ียนแปลงไป 

ตามกาลเวลา การแสดงความคิดเห็นอาจจะทาํดว้ยคาํพดูหรือการเขียนกไ็ด ้

กฤษฎี มหาวรุิฬห์ (อา้งถึงใน รัฐกานต ์สุขสวา่ง, 2538, หนา้ 7) กล่าววา่  

“ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกดา้นความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นความรู้สึกเช่ือถือ 
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ท่ีไม่อยูบ่นความแน่นอนหรือความจริง แต่ข้ึนอยูก่บัจิตใจ บุคคลจะแสดงออกโดยมีขอ้อา้ง 

หรือการแสดงเหตุผลสนบัสนุน หรือปกป้องความคิดนั้น ความคิดเห็นบางอยา่งเป็นผล

ของการแปลความหมายของขอ้เทจ็จริงซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัประจาํตวัของแต่ละบุคคล 

เช่น พื้นความรู้ ประสบการณ์ในการทาํงาน สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ และมีอารมณ์ 

เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญั การแสดงความคิดเห็นน้ีอาจจะไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธ

จากคนอ่ืนกไ็ด”้ 

จึงอาจสรุปไดว้า่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคล ความรู้สึก  

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยอาศยัความรู้ ประสบการณ์ 

ขอ้เทจ็จริงท่ีพบ และสภาพแวดลอ้มขณะนั้น เป็นพื้นฐานการแสดงออก นอกจากน้ี 

ความคิดเห็นยงัอาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

 อุทยั หิรัญโต (2525, หนา้ 123) กล่าววา่ ประสิทธิภาพในทางราชการหมายรวมถึง 

ผลการปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ และประโยชนแ์ก่มวลมนุษย ์และยงัตอ้ง

พิจารณาถึงคุณค่าทางสังคมดว้ย โดยการนาํเวลาเขา้มาพิจารณาดว้ย 

ทรงศิริ พนัธุเสว ีและคณะ (ม.ป.ป.)  ไดก้ล่าวถึงการบริหารราชการอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยส่วนราชการตอ้งปฏิบติัตาม

หลกัการ ประกอบดว้ย (1) หลกัความโปร่งใส (2) หลกัความคุม้ค่า และ (3) หลกัความ

ชดัเจนในการปฏิบติัราชการ (หลกัความรับผดิชอบ)  

 ทั้งน้ี ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ หวัหนา้คณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ ไดมี้คาํสั่ง ท่ี 5/2559 ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  เร่ือง มาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ โดยยดึหลกัการประเมิน ดงัน้ี 

(1) ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานประจาํหรืองานตามหนา้ท่ีปกติ ไดแ้ก่ 

งานตามกฎหมายกฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล 

(2) ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจ 

ท่ีมอบหมายเป็นพิเศษแก่บางหน่วยงานหรือขา้ราชการบางตาํแหน่งหนา้ท่ี เช่น ภารกิจใน

การปฏิรูปการสร้างความปรองดอง การแกปั้ญหาสาํคญัเฉพาะเร่ือง 
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(3) ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามพื้นท่ีหรือการบูรณาการ 

การปฏิบติังานหลายพื้นท่ีหรือหลายหน่วยงานเพื่อผลสัมฤทธ์ิร่วมกนั เช่น งานท่ีตอ้ง

ประสานและร่วมมือระหวา่งจงัหวดัระหวา่งกรม หรือกระทรวง และงานตามนโยบาย

ประชารัฐซ่ึงภาครัฐพึงทาํงานร่วมกบัทอ้งถ่ิน ภาคประชาชนหรือองคก์ร

สาธารณประโยชน ์

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ การใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน จะเป็นการแสดง

ความคิดเห็นโดยอาศยัความรู้ ประสบการณ์ จากการทาํงานท่ีกาํหนดตามกฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์กระทรวง ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นกรอบ

การดาํเนินการและการพิจารณาของหน่วยงาน 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการ 

 สมยศ นาวกีาร (2536, หนา้ 23) กล่าวไวว้า่ กระบวนการจดัการเป็นกิจกรรม 

การบริหารท่ีสาํคญั 4 ประการ ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ  

และการควบคุม  

สร้อยตระกลู อรรถมานะ (2545, หนา้ 421) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการจดัการ 

หมายถึงกระบวนการดาํเนินงานซ่ึงตอ้งเป็นไปตามขั้นตอน ตามลาํดบั เป็นการตดัสินใจวา่

จะทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแลว้ ยงัทาํให้

สมาชิกในองคก์รมีความมัน่ใจในการทาํงาน ทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิผล การจดัลาํดบั 

การทาํงานท่ีดีไม่ควรมีลกัษณะตายตวัตอ้งยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์ อาจมีการปรับปรุง

แกไ้ข หรือปรับเปล่ียนลาํดบัการทาํงานไดเ้สมอ ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิผล

มากข้ึน  

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ (2545, หนา้ 211) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการ คือ 

กระบวนการนาํทรัพยากรการบริหาร ประกอบดว้ย คน (Man), เงิน (Money), วตัถุดิบ 

(Material) และวธีิการ/จดัการ (Method/Management) มาใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงค ์

ตามขั้นตอนการบริหาร เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิตตามวตัถุประสงค ์หรือบรรลุเป้าหมาย 

ขององคก์ารต่อไป 
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ดงันั้น สรุปไดว้า่ การจดัการหมายถึง กระบวนการดาํเนินงานท่ีเป็นไปตาม

ขั้นตอน ตามลาํดบั ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคุม 

โดยนาํทรัพยากรมาใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงค ์บรรลุเป้าหมายขององคก์ร  

 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการปฏรูิป 

 1) ความหมายของการปฏรูิป 

ศกัรินทร์ ภูมิรัตน (ม.ป.ป.) ไดใ้หค้วามหมายของการปฏิรูปวา่ คือ การทาํใหส่ิ้งท่ี

เป็นปัญหา ผดิไปจากสภาพท่ีเหมาะสม มาจดัรูปแบบใหม่ ซ่ึงไม่ใช่ “การพฒันา” ท่ีเป็นการ

ทาํส่ิงท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน ทั้งน้ี การปฏิรูปจะตอ้งมีเป้าหมายการดาํเนินการ ทั้งในระยะส้ัน 

ระยะกลาง ระยะยาว มีแผนท่ีค่อนขา้งชดัเจน เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถรับรู้ 

และปรับตวัได ้ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย ทุกกลุ่มควรตอ้งมีโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป 

บรรยง พงษพ์าณิชย ์(2557) ไดใ้หค้วามหมายของการปฏิรูปวา่ คือ การทาํให ้

อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม สภาพท่ีสมควร 3เป็นการปรับ นาํมาจดัใหม่ ตอ้งมี3เป้าหมาย 

แผนงานท่ีชดัเจน ทุกฝ่ายจะไดรั้บรู้ปรับตวัได้3 ไม่ใช่ การเปล่ียนแปลงอยา่งอยา่งฉบัพลนั 

รวดเร็ว 3โดยตอ้งเป็นกระบวนการท่ีมีการต่อรอง ตอ้งใชเ้วลาดาํเนินการ ตอ้งมีความอดทน 

ไม่สามารถไดม้าโดยใชอ้าํนาจ จะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในวงกวา้ง  

ใชเ้วลา ไม่จาํกดั เป็นกระบวนการท่ีมีอยูคู่่กบัสังคมตลอดมา และจะตอ้งมีอยูต่ลอดไป 

ทั้งน้ี การปฏิรูปอยา่งไรใหเ้กิดผล ดร.วริไท สันติประภพ (2557) ไดใ้หค้วามเห็น 

ดงัน้ี 

(1) ประชาชนตอ้งเช่ือวา่การปฏิรูปรอบน้ีเอาผลประโยชนโ์ดยรวมของประเทศ 

เป็นใหญ่ ไม่ใช่มุ่งรักษาผลประโยชนข์องผูมี้อาํนาจ หรือประสงคจ์ะเขา้มามีอาํนาจ ดงันั้น 

การวางแผนการปฏิรูปท่ามกลางความขดัแยง้ ควรตอ้งทาํโดยคนกลาง     

(2) ตอ้งทาํใหป้ระเทศไทยพฒันาไปตามหลกัธรรมนิยม ตรงตามหลกัธรรมท่ีเป็น

สากล คนดีตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง คนท่ีมีความเพียรทาํงานหนกัตอ้งไดรั้บโอกาสและ

ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ ระบบสังคมและเศรษฐกิจตอ้งไม่ส่งเสริมใหค้นเบียดเบียน 

และเกลียดชงักนั ตอ้งเคารพในความเป็นคน รับฟังและอยูร่่วมกบัคนท่ีมีความเห็นต่างได ้  
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(3) ตอ้งมุ่งสร้างความเท่าเทียมกนัดา้นโอกาส โดยเฉพาะโอกาสเขา้ถึงระบบ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โอกาสในการทาํงาน โอกาสไดรั้บสวสัดิการท่ีดี และโอกาสเขา้ถึง

แหล่งเงินทุนและแหล่งทรัพยากรท่ีจาํเป็น เพือ่ใหค้นส่วนใหญ่ของประเทศไดรั้บประโยชน์

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กนั   

(4) ตอ้งเนน้ท่ีการสร้างคุณภาพ ผลิตภาพ และประสิทธิภาพมากกวา่เร่ืองปริมาณ 

สงัคมและเศรษฐกิจไทยตอ้งหนีออกจากการวดัผลดว้ยปริมาณ และการแข่งขนัดว้ย 

การตดัราคา  

(5) เป้าหมายของการปฏิรูปตอ้งคิดใหไ้กล และหาวธีิท่ีจะกา้วกระโดด ตอ้งคิดถึง

ประเทศไทยในอีกสิบถึงยีสิ่บปีขา้งหนา้ มากกวา่ท่ีจะคิดเปล่ียนแปลงทีละเลก็ละนอ้ย 

ในหน่ึงถึงสามปีขา้งหนา้ 

(6) ตอ้งสร้างระบบใหป้ระชาชนมีบทบาทมากข้ึนจากล่างข้ึนบน เกิดความรู้สึกร่วม

ในความเป็นเจา้ของประเทศ รวมทั้งมีบทบาทกาํกบัและตรวจสอบการทาํหนา้ท่ีของผูใ้ช้

อาํนาจรัฐ ขอ้มูลของภาครัฐตอ้งถูกเปิดเผยอยา่งโปร่งใส และระบบกฎหมายตอ้งส่งเสริม 

ใหป้ระชาชนใชสิ้ทธ์ิรักษาผลประโยชนข์องตน และตรวจสอบผูใ้ชอ้าํนาจรัฐไดส้ะดวก  

ในสภาพสังคมท่ีซบัซอ้นมากข้ึน   

(7) แผนการปฏิรูปตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัใหช้ดัเจนวา่จะปฏิรูปเร่ืองใดก่อนหลงั 

เลือกทาํเฉพาะเร่ืองท่ีสาํคญั  

(8) การตดัสินใจเก่ียวกบัทิศทางและวธีิปฏิรูปจะตอ้งตั้งอยูบ่นขอ้เทจ็จริงและ 

การศึกษาวจิยัท่ีเช่ือถือได ้ 

(9) จะตอ้งไม่คิดในกรอบวธีิทาํงานของระบบราชการท่ีนิยมจดัประชุมเป็น

คณะกรรมการชุดใหญ่  ๆนอกจากน้ี หน่วยงานราชการมกัมองเฉพาะขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี

ของตนมากกวา่ท่ีจะมองแบบบูรณาการ แผนการปฏิรูปของหน่วยงานราชการจึงมกัขาด

การจดัลาํดบัความสาํคญั และวางแผนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ฉีกแนวไปจากระบบท่ี

เป็นอยู ่

(10) การปฏิรูปในแต่ละเร่ืองจะตอ้งขบัเคล่ือนโดยหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

แต่จะตอ้งมีองคก์รกลางท่ีเขม้แขง็ทาํหนา้ท่ีประสานและกาํกบัทิศทางการปฏิรูปเร่ืองต่างๆ 

ใหส้อดคลอ้งกนั โดยเฉพาะเร่ืองท่ีตอ้งบูรณาการขา้มหน่วยงาน   
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(11) จะตอ้งมี change agent สาํหรับขบัเคล่ือนการปฏิรูปในทุกหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ตอ้งมีขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ท่ีมีความสามารถสูง (ระดบัรองปลดักระทรวงในทุก

กระทรวง และรองอธิบดีในทุกกรมท่ีเป็นหวัใจของการปฏิรูป) ทาํหนา้ท่ีขบัเคล่ือนเร่ือง

การปฏิรูปแต่เพยีงอยา่งเดียว ท่ีผา่นมางานเก่ียวกบัการปฏิรูปมกัจะไม่ค่อยไดรั้บความสนใจ

จากขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ โดยเฉพาะขา้ราชการท่ีมีความสามารถ เพราะงานเก่ียวกบัการ

ปฏิรูปเป็นงานวชิาการ และใชเ้วลานานกวา่ท่ีจะเห็นผล คิดเป็นความดีความชอบเพื่อ

ความกา้วหนา้ในระบบราชการไดย้าก 

(12) ตอ้งชดัเจนวา่จะเลิกทาํเร่ืองใดบา้ง การเพิ่มเติมเร่ืองใหม่เขา้มาเร่ือยๆ ทาํให้

ระบบราชการใหญ่โต และใชง้บประมาณสูง นอกจากน้ี กฎเกณฑแ์ละกระบวนการหลาย

เร่ืองลา้สมยัแลว้ การขบัเคล่ือนเร่ืองใหม่ๆ ตามแผนการปฏิรูปจะทาํไดย้ากข้ึน ตอ้งเผชิญ

กบัขอ้จาํกดัทั้งดา้นทุน บุคลากร และกฎระเบียบ 

(13) กระบวนการปฏิรูปจะตอ้งมีพลวตั ไม่ใช่หวงัเพยีงแค่ทาํแผนปฏิรูปใหเ้สร็จ 

จะตอ้งสร้างแรงจูงใจ มีระบบใหคุ้ณใหโ้ทษ เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํแผนปฏิรูปไป

ปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งครบถว้น และปรับแผนตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว   

(14) แมว้า่การวางแผนการปฏิรูปควรเป็นอิสระจากการเมือง แต่การปฏิรูปจะเกิด

ผลไดจ้ริงกต่็อเม่ือผูน้าํทางการเมือง (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น) สนบัสนุน กระบวนการ

ปฏิรูปตอ้งมีเวทีใหพ้รรคการเมืองและผูน้าํทางการเมืองแสดงจุดยนืเก่ียวกบัแนวทางการ

ปฏิรูป และใหส้ัญญากบัประชาชนวา่ถา้ชนะการเลือกตั้งแลว้จะนาํแผนการปฏิรูปไปปฏิบติั

ใหเ้กิดผลจริง   

2) การปฏรูิประบบราชการ 

 พธุิวรรณ  กิติคุณ (ม.ป.ป.) กล่าววา่ ระบบราชการถือเป็นกลไกหลกัในการบริหาร

ราชการแผน่ดิน โดยมีกระทรวง ทบวง กรม เป็นฟันเฟืองสาํคญัในการทาํงาน แมว้า่ระบบ

ราชการไทยจะมีการปฏิรูปติดต่อกนัมาอยา่งยาวนาน และหลายหน่วยงานมียทุธศาสตร์ 

ในการพฒันาระบบราชการของตน โดยมีการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ไปแลว้หลายมิติ 

อยา่งต่อเน่ือง มีการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะบูรณาการ มีแผนยทุธศาสตร์การทาํงาน

ร่วมกนั มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยเร็ว แต่อยา่งไรกต็าม ระบบราชการไทยยงัมี
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ปัญหาอีกหลายประการ ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้

อยา่งรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม สภาพปัญหาของระบบราชการไทย สรุปไดด้งัน้ี 

(1) ปัญหาโครงสร้าง ระบบราชการไทยมีขนาดใหญ่ โครงสร้างซํ้ าซอ้นกนัทั้งใน

ดา้นภารกิจ บทบาท อาํนาจหนา้ท่ีทาํใหไ้ม่คล่องตวั ไม่สามารถตอบสนองและรองรับกบั

ความสลบัซบัซอ้นของการบริหารราชการแผน่ดินในปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ มีการซํ้ าซอ้นกนัของอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบระหวา่ง 

หน่วยงาน นอกจากน้ี การบริหารราชการส่วนกลาง โดยใชห้ลกัการรวมศนูยอ์าํนาจ  

ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงสร้างของระบบราชการ โดยแบ่งออกเป็นกระทรวง ทบวง และกรม 

เป็นศนูยส์ั่งการนั้น เม่ือสภาพแวดลอ้มเปล่ียนไป ระบบน้ีกลายเป็นปัญหา และไม่

เหมาะสม เกิดความล่าชา้ในการทาํงาน และไม่ทนัต่อความตอ้งการของประชาชน 

 (2) ปัญหาการบริหารงาน การบริหารงานของระบบราชการไม่มีความโปร่งใส 

บริสุทธ์ิ ยติุธรรม และตรวจสอบได ้โดยมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองท่ีกาํหนด

นโยบาย นอกจากน้ี บางคร้ังระบบราชการไทยมกัจะละเลยการปฏิบติังาน การตรวจสอบ

การปฏิบติังาน และการติดตามประเมินผล การวดัความสาํเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิ 

ของการปฏิบติังาน จึงทาํใหส่้วนราชการต่าง ๆ ไม่ไดจ้ดัเกบ็ขอ้มูลการดาํเนินงานในแต่ละ

ดา้นไวเ้พือ่ใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 (3) ปัญหาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลไม่มี 

ความเท่าเทียมกนั ทาํใหข้า้ราชการมีความกา้วหนา้ในการรับราชการแตกต่างกนั ระบบ

ค่าตอบแทนยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและตลาดแรงงาน 

นอกจากน้ี ยงัขาดวธีิการท่ีเหมาะสมในการผลกัดนัใหข้า้ราชการมีขีดความสามารถ 

ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาบุคลากร คือ ขา้ราชการยงัขาด

ความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานหรือเรียกวา่ขาดความเป็นมืออาชีพ ทาํใหไ้ม่

สามารถปรับตวัใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงได ้ขาดความรับผดิชอบ มีทศันคติและค่านิยม

แบบดั้งเดิม ส่งผลใหร้ะบบราชการและขา้ราชการยงัคงยดึติดกบัการทาํงานโดยวธีิการ 

ใชอ้าํนาจสั่งการเป็นหลกั ยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง และใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการทาํงาน  

โดยไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น 
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 (4) ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบ นบัวา่เป็น

ปัญหาท่ีสาํคญัมากอีกประการหน่ึงของระบบราชการไทย เน่ืองจากลกัษณะการทาํงาน

ของระบบราชการเป็นแบบผกูขาด และขา้ราชการมีพฤติกรรมการทาํงานช่วยพวกพอ้ง

ของตน เปิดโอกาสใหมี้อภิสิทธิชนและเป็นช่องทางใหก้ระทาํการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีมีต่อระบบราชการและขา้ราชการ 

 จากสภาพปัญหาของระบบราชการดงักล่าว  ส่งผลใหก้ารบริหารราชการแผน่ดิน

ตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการ เน่ืองจากเป็นเร่ืองสาํคญัเพราะระบบราชการเป็นระบบ

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ มีบุคลากรอยูใ่นระบบเป็นจาํนวนมาก และมีงบประมาณจาํนวน

มหาศาล มีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายหลายฉบบั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่อง

ประชาชนและสถานะของประเทศชาติ และการปฏิรูประบบราชการไดถู้กบรรจุเป็น

นโยบายของรัฐบาลอยูเ่สมอ อยา่งไรกต็าม การปฏิรูประบบราชการท่ีผา่นมายงัไม่สามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งจริงจงัและประสบผลสาํเร็จ 

3) การปฏรูิปกฎหมาย 

 ศาสตราจารย ์ดร.อุดม รัฐอมฤต (ม.ป.ป.) กล่าววา่ การปฏิรูปกฎหมาย  

ในความหมายของการปรับปรุง คือเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ความเหมาะสม 

กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในเวลาหน่ึงเวลาใด โดยวตัถุประสงคข์องการปฏิรูป  

อาจเป็นไปเพือ่ปรับระบบใหบ้า้นเมืองเป็นระบบนิติรัฐมากข้ึน หรือเพื่อสร้างความมัน่คง

ในระบบกฎหมายท่ีมุ่งใหเ้กิดหลกัประกนัความยติุธรรม และความมีประสิทธิภาพในการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย นอกจากน้ี ยงัไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัขอ้จาํกดัของกฎหมายเดิม ไดแ้ก่  

 ( 1) ลา้สมยัเน่ืองจากมีอยูแ่ต่เดิมโดยไม่มีการปรับปรุง  

 (2) ไม่รับกบัสังคมปัจจุบนัท่ีสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไป  

 (3) ขดัแยง้กนัเองในระหวา่งบทบญัญติัท่ีมีอยู ่ 

 (4) ขาดความสมบูรณ์ เน่ืองจากมีความไม่ชดัเจนระหวา่งบทบญัญติัท่ีตราข้ึนใหม่

ไม่เช่ือมโยงกบัหลกักฎหมายเดิม 
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ดงันั้น เม่ือพิจารณาความหมายของการปฏิรูป ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่  

การปฏิรูปดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การปรับเปล่ียนวธีิการ

ดาํเนินการ เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยตอ้งมีเป้าหมายและแผนงานในการดาํเนินการ และตอ้งมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกภาคส่วน  

ทั้งน้ี การปฏิรูปเกิดผลเป็นรูปธรรมได ้ตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) การวางแผนการปฏิรูปท่ามกลางความขดัแยง้ ควรตอ้งทาํโดยคนกลาง     

(2) เป้าหมายของการปฏิรูปตอ้งคิดถึงประเทศไทยในอีกสิบถึงยีสิ่บปีขา้งหนา้  

(3) ตอ้งสร้างระบบใหป้ระชาชนมีบทบาทมากข้ึน เกิดความรู้สึกร่วมในความเป็น

เจา้ของประเทศ  

(4) ตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัใหช้ดัเจนวา่จะปฏิรูปเร่ืองใดก่อนหลงั  

(5) การตดัสินใจเก่ียวกบัทิศทางและวธีิปฏิรูปจะตอ้งตั้งอยูบ่นขอ้เทจ็จริง และ 

การศึกษาวจิยัท่ีเช่ือถือได ้ 

(6) จะตอ้งไม่คิดในกรอบวธีิทาํงานของระบบราชการ ทั้งน้ี หน่วยงานราชการมกั

มองเฉพาะขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของตนมากกวา่ท่ีจะมองแบบบูรณาการ   

(7) ตอ้งชดัเจนวา่จะเลิกทาํเร่ืองใดบา้ง ตอ้งพจิารณากฎเกณฑแ์ละกระบวนการท่ี

ลา้สมยัแลว้ ซ่ึงอาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนเร่ืองใหม่ๆ  

(8) ตอ้งมีการปฏิรูปกฎหมาย ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

(9) ตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการ เน่ืองจากโครงสร้างมีความซํ้ าซอ้น ทั้งภารกิจ 

บทบาท อาํนาจหนา้ท่ี ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองการบริหารราชการแผน่ดินในปัจจุบนั

และอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาไม่มีความโปร่งใส ระบบ

บริหารงานบุคคลไม่มีความเท่าเทียมกนั รวมทั้ง การทุจริตและประพฤตมิชอบ 
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2.5 กฎหมาย นโยบาย และการดําเนินการทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏรูิป และการดําเนินงาน  

ของหน่วยงาน 

 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พทุธศักราช 2557  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 ไดก้าํหนดการ

ดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดการปฏิรูปในมาตรา 27 และ มาตรา 31 ดงัน้ี 

มาตรา 27 ใหมี้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหนา้ท่ีศึกษาและเสนอแนะเพื่อใหเ้กิดการ

ปฏิรูปในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

(1) การเมือง  

(2) การบริหารราชการแผน่ดิน   

(3) กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม         

(4) การปกครองทอ้งถ่ิน  

(5) การศึกษา   

(6) เศรษฐกิจ  

(7) พลงังาน  

(8) สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม       

(9) ส่ือ สารมวลชน 

(10) สังคม  

(11) อ่ืนๆ  

ทั้งน้ี เพือ่ใหก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

มีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเป็นธรรม มีกลไก

ป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ ขจดัความเหล่ือมลํ้า  

และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ทาํใหก้ลไก 

ของรัฐสามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม  
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มาตรา 31  สภาปฏิรูปแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(1) ศึกษา วเิคราะห์ และจดัทาํ แนวทางและขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูปดา้นต่างๆ 

ตามมาตรา 27 เสนอต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) เสนอความเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

เพือ่ประโยชนใ์นการจดัทาํร่างรัฐธรรมนูญ 

(3) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญจดัทาํข้ึน 

ในการดาํเนินการตาม (1) หากเห็นวา่กรณีใดจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัหรือ

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนใชบ้งัคบั ใหส้ภาปฏิรูปแห่งชาติจดัทาํ 

ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวเสนอต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติเพือ่พจิารณาต่อไป ในกรณี 

ท่ีเป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงิน2

นโยบาย ขอ้ 3 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเขา้ถึง

บริการของรัฐ โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาการไร้ท่ีดินทาํกินของ

เกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ี

ท่ีไม่ไดรุ้กลํ้า และออกมาตรการป้องกนัการเปล่ียนมือไปอยูใ่นครอบครองของผูท่ี้มิใช่

หรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ  

ใหจ้ดัทาํเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ดาํเนินการต่อไป  

 (“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557” , 2557) 

 2) นโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 โดยระบุวา่ ส่วนท่ีจะตามมาในเร็ววนั คือ การจดัตั้ง

สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบวา่งรากฐาน 

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อนัมัง่คงแก่ประเทศก่อนจะส่งผา่นไปสู่ระยะท่ีสาม  

คือ การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญถาวรและการจดัการเลือกตั้งทัว่ไป (สาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2557, 1-2) 

สาํหรับนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/�
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เกษตรกร ใชเ้ทคโนโลยดีาวเทียมสาํรวจและวธีิการแผนท่ีท่ีทนัสมยั แกไ้ขปัญหาเขตท่ีดิน

ทบัซอ้นและแนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชดัเจน อนัก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบั

เจา้หนา้ท่ีรัฐ (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, 5-6) 

 นโยบาย ขอ้ 9 การรักษาความมัง่คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่ง

การอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื โดยรัฐบาลมีนโยบาย ดงัน้ี 

(1) ระยะเฉพาะหนา้  

- เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูท่ีอนุรักษ ์ทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์า โดยใหค้วามสาํคญั

ในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

- จดัทาํแนวเขตท่ีดินของรัฐใหช้ดัเจน  

- เร่งรัดกระบวนการพสูิจนสิ์ทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนาํ

ระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหารจดัการ 

- ปรับปรุงกฎหมายใหท้นัสมยัและสร้างบรรทดัฐานในการบงัคบักฎหมาย 

อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าตน้นํ้าและพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มี

ความสาํคญัเชิงนิเวศ 

- กาํหนดพื้นท่ีแนวกนัชนและท่ีราบเชิงเขาใหเ้ป็นพื้นท่ียทุธศาสตร์การปลูกป่า  

เพื่อป้องกนัภยัพิบติัและป้องกนัการบุกรุกป่า  

- ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชน 

เพื่อลดแรงกดดนัในการตดัไมจ้ากป่าธรรมชาติ 

 - ผลกัดนัแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศ 

และการสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษ ์เช่น โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ โครงการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นตน้ 

(2) ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื คาํนึงถึงขีดจาํกดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั  

สร้างโอกาสในการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชนอ์นัเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากร

พนัธุกรรมอยา่งยติุธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน  

ความมัน่คงทางดา้นอาหาร สุขอนามยั สนบัสนุนวถีิชีวติของชุมชน และการพฒันา 

เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหก้ารคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางชีวภาพ 
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(3) ระยะต่อไป 

พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดิน แกไ้ขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยดึแนว

พระราชดาํริท่ีใหป้ระชาชนสามารถอยูร่่วมกบัป่าได ้เช่น กาํหนดเขตป่าชุมชนใหช้ดัเจน 

พื้นท่ีใดท่ีสงวนหรือกนัไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าสมบูรณ์กใ็ชม้าตรการทางกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

พื้นท่ีใดสมควรใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนไ์ดก้จ็ะผอ่นผนัใหต้ามความจาํเป็นโดยใช้

มาตรการทางการบริหารจดัการ มาตรการทางสังคมจิตวทิยา และการปลูกป่าทดแทนเขา้

ดาํเนินการ ทั้งจะใหเ้ช่ือมโยงกบัการส่งเสริมการมีอาชีพและรายไดอ่ื้น อนัเป็นบ่อเกิดของ

เศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเน่ืองเพือ่ใหค้นเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยท่ีดินยงัเป็นของรัฐ  

- จดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการ  

- จดัทาํทะเบียนผูถื้อครองท่ีดินในท่ีดินของรัฐ  

- ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการท่ีดินของรัฐและเอกชนใหมี้เอกภาพเพือ่ทาํ

หนา้ท่ีกาํหนดนโยบายดา้นท่ีดินในภาพรวม  

- ปรับปรุงกลไกภาษีเพือ่กระจายการถือครองท่ีดิน  

- เร่งรัดการจดัสรรท่ีดินใหแ้ก่ผูย้ากไร้โดยไม่ตอ้งเป็นกรรมสิทธ์ิ แต่รับรองสิทธิ

ร่วมในการจดัการท่ีดินของชุมชน  

- กาํหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพื่อใหเ้ป็นกลไกในการนาํ

ทรัพยากรท่ีดินมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

(4) บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ  

- จดัใหมี้แผนบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณา

การแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัทาํแผนงาน

โครงการ ไม่เกิดความซํ้ าซอ้น มีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบั

ทิศทางและนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า   

- จดัตั้งหรือกาํหนดกลไกในการบริหารจดัการนํ้าพร้อมทั้งมีการนาํเทคโนโลยี

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใชใ้นระบบของการบริหารจดัการนํ้าและการเตือนภยั 
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(5) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและ

บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน  

- ใหค้วามสาํคญัในการเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นลาํดบัแรก  

- ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยกขยะเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด  

- เร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดัขยะในพื้นท่ีวกิฤติซ่ึงจะใช้

ท่ีดินของรัฐเป็นหลกั ในพื้นท่ีใดสามารถจดัการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลงังานก็

จะสนบัสนุนใหด้าํเนินการ  

- ส่วนขยะอุตสาหกรรม จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการเป็นพิเศษ 

โดยกาํหนดใหท้ิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานและใหแ้ยก

เป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน  

- สาํหรับขยะของเสียอนัตราย ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพฒันาระบบ

กาํกบัติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัไม่ใหมี้การลกัลอบท้ิง รวมทั้งจดัการสารเคมีโดยลดความ

เส่ียงและอนัตรายท่ีเกิดจาการร่ัวไหล และการเกิดอุบติัเหตุ  

- ใหค้วามสาํคญัในการจดัการอยา่งครบวงจร  

- ใชม้าตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเดด็ขาด 

- ในระดบัพื้นท่ี จะเร่งแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีมาบตาพุดซ่ึงเป็นฐานอุตสาหกรรม

หลกัของประเทศอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจดัมลพิษ การฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การดูแลคุณภาพชิวติประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

จากอุตสาหกรรม  รวมทั้ง การพฒันาปรัปปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน 

และการพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, 15-17) 

 3) ข้อส่ังการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 ขอ้สั่งการ  เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 ใหทุ้กส่วนราชการนาํ 37 วาระการปฏิรูป  

8 วาระการพฒันาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาจดักลุ่มใหอ้ยูภ่ายใตป้ระเดน็การปฏิรูป  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 จาํนวน 11 ดา้น  
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 4) วาระการปฏรูิปของสภาปฏรูิปแห่งชาติ  

 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ไดจ้ดัทาํวาระปฏิรูปวาระต่างๆ ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 ไดแ้ก่ 15 วาระปฏิรูปพเิศษ 37 วาระ

การปฏิรูป 8 วาระการพฒันา และ 9 ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว  ดงัน้ี 

(1) วาระปฏิรูปพเิศษ จาํนวน 15 วาระปฏิรูป ประกอบดว้ย 

วาระปฏิรูปพเิศษ 1 : วสิาหกิจเพื่อสังคม 

วาระปฏิรูปพเิศษ 2 : การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

วาระปฏิรูปพเิศษ 3 : การปฏิรูประบบการผงัเมืองและการใชพ้ื้นท่ี 

วาระปฏิรูปพเิศษ 4 : การกาํหนดยทุธศาสตร์ชาติ 

วาระปฏิรูปพเิศษ 5 : การปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพทิกัษกิ์จการ

พระพุทธศาสนา 

วาระปฏิรูปพเิศษ 6 : การจดัตั้งศาลส่ิงแวดลอ้ม 

วาระปฏิรูปพเิศษ 7 : การปฏิรูปองคก์ารมหาชน 

วาระปฏิรูปพเิศษ 9 : การปฏิรูปการเกษตรพนัธสญัญาใหเ้ป็นธรรม 

วาระปฏิรูปพเิศษ 10 : แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจพื้นท่ีร่วมชายแดน 

วาระปฏิรูปพเิศษ 12 : แนวทางการปฏิรูปการประกนัภยัพชืผล 

วาระปฏิรูปพเิศษ 13 : แนวทางการปฏิรูประบบประกนัสุขภาพ 

วาระปฏิรูปพเิศษ 14 : ขอ้เสนอการปฏิรูปพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืน

ความถ่ีและกาํกบัการประกอบการวทิยกุระจายเสียง  วทิยโุทรทศัน ์และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

วาระปฏิรูปพเิศษ 15 : แนวทางการสร้างความปรองดอง 

(2) วาระปฏิรูป จาํนวน 37 วาระปฏิรูป ประกอบดว้ย 

วาระปฏิรูปท่ี 1 : การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วาระปฏิรูปท่ี 2 : แผนปฏิรูปการเขา้สู่อาํนาจ/ระบบพรรคการเมือง 

วาระปฏิรูปท่ี 3 : การปรับโครงสร้างอาํนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค             

และส่วนทอ้งถ่ิน 
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วาระปฏิรูปท่ี 4 : การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลงัทอ้งถ่ิน :  

- สถาบนัวเิคราะห์งบประมาณประจาํรัฐสภา  

 - การปฏิรูประบบงบประมาณ  

วาระปฏิรูปท่ี 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ 

วาระปฏิรูปท่ี 6 : การปฏิรูปกิจการตาํรวจ 

วาระปฏิรูปท่ี 7 : การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ (แผนกปฏิรูปกฎหมาย 

และกระบวนการยติุธรรม) 

วาระปฏิรูปท่ี 8 : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี 

วาระปฏิรูปท่ี 9 : การปฏิรูประบบการบริหารจดัการรัฐวสิาหกิจ 

วาระปฏิรูปท่ี 10: ระบบพลงังาน 

วาระปฏิรูปท่ี 11 : การปฏิรูปท่ีดินและการจดัการท่ีดิน 

วาระปฏิรูปท่ี 12 : การผกูขาดและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม : การปฏิรูปกฎหมาย

แข่งขนัทางการคา้ 

วาระปฏิรูปท่ี 13 : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย ์:  

 - แนวทางการปฏิรูปการเงินฐานราก 

- แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์ 

เครดิตยเูนียน 

 -  แนวทางการส่งเสริมการใหค้วามรู้การเงินขั้นพื้นฐาน 

แก่ประชาชน 

วาระปฏิรูปท่ี 14 : การปฏิรูปภาคการเกษตร 

วาระปฏิรูปท่ี 15 : การสร้างสังคมผูป้ระกอบการ 

วาระปฏิรูปท่ี 16 : การปฏิรูประบบการจดัการศึกษา  

วาระปฏิรูปท่ี 17 : การปฏิรูประบบการคลงัดา้นการศึกษา (ดา้นอุปสงค)์ 

วาระปฏิรูปท่ี 18 : การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

วาระปฏิรูปท่ี 19 : แผนปฏิรูปการกีฬา 

วาระปฏิรูปท่ี 20 : ระบบวจิยัเพือ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 

ของประเทศ 
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 วาระปฏิรูปท่ี 21 : ระบบวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพื่อเป็น

โครงสร้างพื้นฐานทางนวตักรรมของประเทศ 

 วาระปฏิรูปท่ี 22 : การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 

 วาระปฏิรูปท่ี 23 : การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนั ควบคุมโรคและ

ภยัคุกคาม 

 วาระปฏิรูปท่ี 24 : การปฏิรูประบบบริหารจดัการและการเงินการคลงัดา้น

สุขภาพ 

วาระปฏิรูปท่ี 25 : ระบบการบริหารจดัการทรัพยากร :  

 -  ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

 - กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 -  การปฏิรูปกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า  

 -  การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

 -  การปฏิรูปการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

 - ระบบจาํกดัขยะเพื่อแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน  

 - การอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืระหวา่งภาคอุตสาหกรรม 

และชุมชนดว้ยแนวคิดเมืองนิเวศ 

 - การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาตํ่ากวา่

ระดบัอุดมศึกษา 

 - การกาํหนดใหโ้รงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผล 

การตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ 

 - แนวทางปฏิรูปการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน

ภาคอุตสาหกรรม 

 -  การพฒันาและปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกาํกบั

กิจการพลงังานวา่ดว้ยกองทุนพฒันาไฟฟ้า เพื่อการพฒันาหรือฟ้ืนฟูทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
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วาระปฏิรูปท่ี 26 : การจดัการภยัพิบติัตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน 

วาระปฏิรูปท่ี 27 : การปฏิรูปเพือ่รับมือวกิฤติการณ์นํ้าทะเลข้ึนสูงและ

 แผน่ดินทรุด พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วาระปฏิรูปท่ี 28 : ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ :  การปฏิรูประบบ 

 เพื่อสร้างเสริมชุมชนเขม้แขง็  

 - แผนปฏิรู ปสัมมาชีพชุมชน 

 - สิทธิชุมชนในการจดัการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

  - การศึกษาธนาคารท่ีดิน 

วาระปฏิรูปท่ี 29 : สวสัดิการสังคม 

วาระปฏิรูปท่ี 30 : การปฏิรูประบบเพือ่รองรับสังคมสูงวยั 

วาระปฏิรูปท่ี 31 : ปฏิรูประบบการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

วาระปฏิรูปท่ี 32 : การกาํกบัดูแลส่ือ  

วาระปฏิรูปท่ี 33 : สิทธิเสรีภาพส่ือบนความรับผดิชอบ 

วาระปฏิรูปท่ี 34 : การป้องกนัการแทรกแซงส่ือ 

วาระปฏิรูปท่ี 35 : ศิลปะ วฒันธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ 

วาระปฏิรูปท่ี 36 : ส่งเสริมความเขม้แขง็ของสถาบนัศาสนาเพื่อใหเ้ป็นสถาบนั

หลกัของสังคม 

วาระปฏิรูปท่ี 37 : ปฏิรูปการแรงงาน 

(3) วาระพฒันา จาํนวน 8 วาระ ประกอบดว้ย 

 วาระพฒันาท่ี 1 : การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 

 วาระพฒันาท่ี 2 : แผนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

 วาระพฒันาท่ี 3 : การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย 

 วาระพฒันาท่ี 4 : ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองท่ีดี

และมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

 วาระพฒันาท่ี 5 : การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั 

 วาระพฒันาท่ี 6 : การเป็นศนูยก์ลางอาเซียน (ASEAN Hub) 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr50.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr51.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr51.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr52.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr53.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr53.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr53.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr54.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr55.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr56.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr57.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr58.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr59.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr59.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr59.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr60.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr60.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr61.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr61.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr62.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr63.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr64.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr65.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr66.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr66.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr67.pdf�
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr68.pdf�


25 

 

 วาระพฒันาท่ี 7 : แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพือ่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้

ภายในปี 2575 

 วาระพฒันาท่ี 8 : การปฏิรูประบบขอ้มลูเพือ่การพฒันาประเทศ 

(สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558)) 

(4) ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว ประกอบดว้ย 9 ขอ้เสนอ ประกอบดว้ย 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 1 : หลกัประกนัความมัน่คงดา้นรายไดเ้พื่อการยงัชีพ

ของผูสู้งอาย ุ: การเร่งรัดการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติักองทุนการออมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2554 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 2 : การนาํเสนอพื้นท่ีอนุรักษใ์นทะเลอนัดามนัเป็นเขต

มรดกโลก 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 3 : โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอยา่งเสรี 

(ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยส์าํหรับบา้นและอาคาร) 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 4 : การกาํหนดใหมี้องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 5 : การกาํหนดอตัราค่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตาม

ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นจริง โดยคิดเป็นวนิาที 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 6 :  การเปิดใหส้ัมปทานปิโตรเลียม รอบท่ี 21 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 7 :  การส่งเสริมยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 8 :  การปฏิรูประบบการแจง้เหตุฉุกเฉิน หมายเลขเดียว 112 

ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว 9 :  ผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสงัคม 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2558) 

 จากวาระปฏิรูปวาระต่างๆ ตามท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติไดด้าํเนินการขา้งตน้ 

และไดเ้สนอขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปดงักล่าว ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่นาํไปสู่ 

การพจิารณาดาํเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดการปฏิรูปประเทศ 

ในดา้นต่างๆ เพื่อเห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดความยัง่ยนืต่อไป   
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 5) พระราชบัญญตัปิรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  

 พระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  มาตรา 22 ไดก้าํหนดให้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสงวน อนุรักษ์ 

และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื  

และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือส่วนราชการท่ีสังกดัทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม และในมาตรา 23 ไดก้าํหนดส่วนราชการ ประกอบดว้ย สาํนกังานรัฐมนตรี 

สาํนกังานปลดักระทรวง กรมควบคุมมลพษิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรม

ทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 6) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

(1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากร  ธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555   

 ใหส้าํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

มีภารกิจเก่ียวกบั การกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โดยเสนอแนะนโยบายและ แผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง

ประสานการจดัการเพือ่นาํไปสู่การปฏิบติั ท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ

มาตรการและเง่ือนไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามรายงาน การวเิคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกิจของประเทศและสนบัสนุน การพฒันา 

ท่ีย ัง่ยนืและคุณภาพชีวติท่ีดี รวมทั้งดาํเนินการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และประสาน ความร่วมมือดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกบัหน่วยงาน 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ   

(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555”, 2555) 
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(2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545   

 ใหก้รมควบคุมมลพษิ มีภารกิจเก่ียวกบัการกาํกบั ดูแล อาํนวยการ  ประสานงาน 

ติดตามและประเมินผลเก่ียวกบัการฟ้ืนฟ ูคุม้ครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545”, 2545)   

(3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  กระทรวง

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555   

 ใหก้รมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการวจิยั พฒันา ฝึกอบรม สร้างจิตสาํนึก และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ยกระดบั คุณภาพชีวติและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555”, 2555)   

(1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2547 

 ใหก้รมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช  มีภารกิจเก่ียวกบัการอนุรักษ ์

สงวน คุม้ครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทาํนุบาํรุงทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 

การจดัใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื โดยการควบคุมป้องกนัพื้นท่ี 

ป่าอนุรักษท่ี์มีอยูเ่ดิมและฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมใหก้ลบัสมบูรณ์ดว้ยกลยทุธ์การส่งเสริม 

กระตุน้และปลุกจิตสาํนึกใหชุ้มชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแล

ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน

ความหลากหลายทางชีวภาพ สาํหรับเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า 

แหล่งอาหาร แหล่งนนัทนาการ และการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชน ทั้งน้ี 

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า และเขตหา้มล่าสัตวป่์า และมีภารกิจอ่ืน

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 
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(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2547”, 2547) 

(5) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2551 

 ใหก้รมป่าไมさ้ มีภารกิจเก่ียวกบัการอนุรักษじ์ สงวน คุม้ครอง ฟ้ืぎぞนฟู ดูแลรักษา  

ส่ごงเสริม ทาํนุบาํรุงป่า และการดาํเนินการเก่ียวกบัการป่าไมさ้ การทาํไมさ้ การเกบ็หาของป่า 

การใชป้ระโยชนじ์ในท่ีดินป่าไมさ้ และการอ่ืนเก่ียวกบัป่くาและอุตสาหกรรมป่าไม ้

ใหさ้เป็ぜนไปตามระเบียบและ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยกลยทุธ์じเสริมสร้างความร่ごวมมือ 

ของประชาชนเป็นหลกั เพื่อเพิ่มมูลค่ごาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพฒันาคุณภาพชีวติ

ของประชาชน และมีภารกิจอ่ืนตามท่ีกฎหมาย กาํหนดใหさ้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรมป่าไม้ 

(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2551”, 2551) 

(6) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 

 ใหก้รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มีภารกิจเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ู

บริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มัง่คัง่ 

สมดุลและยัง่ยนืของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545”, 2545) 

(7) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร  

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 

ใหก้รมทรัพยากรธรณีมีภารกิจเก่ียวกบัการสงวน การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟ ู 

และการ บริหารจดัการดา้นธรณีวทิยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดาํบรรพ ์ธรณีวทิยา

ส่ิงแวดลอ้ม และธรณีพบิติัภยั โดยการสาํรวจ ตรวจสอบ และวจิยัสภาพธรณีวทิยา 

และทรัพยากรธรณี การประเมินศกัยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกาํหนดและกาํกบัดูแล
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เขตพื้นท่ีสงวน อนุรักษ ์ทรัพยากรธรณี และพื้นท่ีเส่ียงต่อธรณีพิบติัภยั เพือ่การพฒันา

ทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสงัคมอยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชนสู์งสุด 

(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555”, 2555) 

(8) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากร  

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2545 

 ใหก้รมทรัพยากรนํ้า มีภารกิจเก่ียวกบัการเสนอแนะในการจดัทาํนโยบายและ

แผนและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้า บริหารจดัการ พฒันา อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู รวมทั้ง

ควบคุม ดูแล กาํกบั ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้า 

พฒันาวชิาการ กาํหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นทรัพยากรนํ้า ทั้งระดบั

ภาพรวมและระดบัลุ่มนํ้า เพื่อการจดัการทรัพยากรนํ้าท่ีเป็นเอกภาพและยัง่ยนื  

(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2545”, 2545) 

(9) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2551 

 ใหก้รมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีภารกิจเก่ียวกบัการเสนอแนะในการจดัทาํ

นโยบาย และแผน และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้าบาดาล สาํรวจ บริหารจดัการ 

พฒันา อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู รวมทั้ง ควบคุม ดูแล กาํกบั ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไ้ข

ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้าบาดาล พฒันาวชิาการ กาํหนดมาตรฐาน และถ่ายทอด

เทคโนโลยดีา้นทรัพยากรนํ้าบาดาล เพื่อการจดัการทรัพยากรนํ้าบาดาลท่ีเป็นเอกภาพ 

และยัง่ยนื 

(“กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2551”, 2551) 

 7) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

  ร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไดก้าํหนดวสิัยทศัน ์ 

“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง” เพื่อนาํไปสู่การพฒันาใหค้นไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการ
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บรรลุซ่ึงผลประโยชนช์าติ  และไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์การสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวติ

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 8) ร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 การพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) อยูใ่นหว้งเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปั้ญหาท่ีสั่งสมมานาน 

ในหลายๆ ดา้น โดยมุ่งเป้าหมายในระยะ 5 ปี ท่ีจะสามารถต่อยอดในระยะต่อไป เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายการพฒันาตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี สาํหรับในส่วนของการดาํเนินการ 

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นตน้ทุน 

ในเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของประชาชน ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ในการดาํเนินการ 

ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

โดยมีแนวทางการดาํเนินการเพือ่นาํไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษใ์ชป้ระโยชน์

อยา่งย ัง่ยนืเป็นธรรม โดยตอ้งดาํเนินการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรป่าไมเ้พื่อสร้างสมดุล 

ทางธรรมชาติ อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื พฒันา

ระบบบริหารจดัการท่ีดินและแกไ้ขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ปกป้องทรัพยากรทางทะเล 

และป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง วางแผนบริหารจดัการทรัพยากรแร่เพื่อใหเ้กิดการใช้

ประโยชนสู์งสุดและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพื่อใหเ้กิดความมัน่คง สมดุล 

และยัง่ยนื โดยตอ้งดาํเนินการเร่งรัดใหมี้การประกาศใชร่้างพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้า 

พ.ศ. .... เร่งรัดใหมี้แผนบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าในระดบัลุ่มนํ้าอยา่งบูรณาการทั้ง  

25 ลุ่มนํ้า ผลกัดนักระบวนการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

นาํเสนอทางเลือกในการตดัสินใจระดบันโยบาย แผน และแผนงานท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพ

ของลุ่มนํ้า เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกันํ้าของแหล่งนํ้าตน้ทุนและระบบกระจายนํ้าท่ีมีอยู่

ใหม้ากข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํ้าและการจดัสรรนํ้าต่อหน่วยใหส้ามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มไดสู้งข้ึนทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
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(3) แกไ้ขปัญหาวกิฤตส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งดาํเนินการเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการ

ขยะตกคา้งสะสมในพื้นท่ีวกิฤต ผลกัดนักฎหมายและกลไกเพื่อการคดัแยกขยะ สนบัสนุน 

การแปรรูปเป็นพลงังาน ใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใหเ้กิดการลดปริมาณขยะ 

รวมทั้งสร้างวนิยัคนในชาติเพื่อการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ

คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าวกิฤตและลุ่มนํ้าสาํคญัอยา่งครบวงจร โดยลดการเกิดนํ้าเสียจาก

แหล่งกาํเนิด แกไ้ขปัญหาวกิฤตหมอกควนัไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต ้ปรับปรุง

กฎหมายและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพือ่รองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งดาํเนินการ

ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุน

การผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื โดยคาํนึงถึง

ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สร้างแรงจูงใจเพือ่ใหเ้กิดการปรับเปล่ียน

ไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยนื  

(5) สนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตอ้งดาํเนินการจดัทาํและปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหส้ามารถรองรับพนัธกรณี

ระหวา่งประเทศดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พฒันามาตรการและกลไก 

เพื่อสนบัสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้การจดัเกบ็และรายงานขอ้มลูเก่ียวกบัการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขีดความสามารถในการวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม เพื่อสนบัสนุนการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความรู้ 

ความเขา้ใจ ความตระหนกั และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการ

รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (6) บริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติั โดยตอ้งดาํเนินการบูรณาการ 

ลดความเส่ียงจากภยัพิบติัเขา้สู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดบัชาติ ระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

และสาขาการผลิตต่างๆ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการับมือ

ภยัพบิติั พฒันาระบบการจดัการภยัพบิติัในภาวะฉุกเฉิน พฒันาระบบการฟ้ืนฟบููรณะ 

หลงัการเกิดภยั 
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(7) พฒันาระบบการบริหารจดัการและกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งดาํเนินการปรับปรุงกลไกและกระบวนการ

วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ผลกัดนัการนาํแนวทางการ

ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ใหมี้

ผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายเพื่อนาํไปสู่การปฏิบติั สร้างจิตสาํนึกความตระหนกั และปรับปรุง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้าง 

พลงัร่วม การพฒันาความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 

 

2.6 ผลการพจิารณาและผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมต่อข้อเสนอแนะเพือ่การปฏรูิปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง ประเด็นการปฏรูิปด้านกฎหมาย โครงสร้าง

หน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ 

  สภาปฏิรูปแห่งชาติ ไดจ้ดัทาํวาระปฏิรูปวาระต่างๆ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 ไดแ้ก่ 15 วาระปฏิรูปพเิศษ 37 

วาระการปฏิรูป 8 วาระการพฒันา และ 9 ขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว  และไดเ้สนอ

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูปต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติมอบหมาย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพิจารณาขอ้เสนอแนะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

จาํนวนทั้งส้ิน 29 เร่ือง เป็นขอ้เสนอการปฏิรูปเร็ว จาํนวน 1 เร่ือง และเป็นวาระการปฏิรูป 

จาํนวน 28 เร่ือง โดยไดรั้บมอบหมายเป็นหน่วยงานหลกั จาํนวน 9 เร่ือง และเป็น

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 19 เร่ือง ตามตาราง 2 ดงัน้ี 
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ตาราง 2 

ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

ที่ เร่ือง 
วาระปฏิรูป 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

หน่วยงานหลกั ตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

1 การนาํเสนอพื้นท่ีอนุรักษ ์

ในทะเลอนัดามนัเป็นเขตมรดก

โลก 

ขอ้เสนอปฏิรูปเร็ว   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม (ทส.)  

(กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตวป่์า 

และพนัธ์ุพชื) 

2 ระบบการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

วาระการปฏิรูป ทส.  

(สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)) 

3 การจดัการภยัพิบติัตามธรรมชาติ

ภาวะโลกร้อน 

วาระการปฏิรูป กระทรวงมหาดไทย 

4 การปฏิรูปเพื่อรับมือวกิฤตการณ์ 

นํ้าทะเลข้ึนสูงและแผน่ดินทรุด

พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

วาระการปฏิรูป ทส.  

(สผ.) 

5 การปฏิรูปองคก์ารมหาชน วาระการปฏิรูป สาํนกังาน ก.พ.ร. 

6 รายงานการศึกษาธนาคารท่ีดิน

และร่างพระราชบญัญติัธนาคาร

ท่ีดิน  พ.ศ. .... 

วาระการปฏิรูป สาํนกังานเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี   

7 สิทธิชุมชนในการจดัการท่ีดิน

และทรัพยากรธรรมชาติใน

รูปแบบโฉนดชุมชน  

และร่างพระราชบญัญติัสิทธิ

ชุมชนในการจดัการท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. .... 

วาระการปฏิรูป สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี   
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ที่ เร่ือง 
วาระปฏิรูป 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

หน่วยงานหลกั ตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

8 การปฏิรูปกลไกการบริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้าและ 

ร่างพระราชบญัญติับริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 

วาระการปฏิรูป ทส.  

(กรมทรัพยากรนํ้า) 

9 การปฏิรูประบบและโครงสร้าง

ภาษี 

วาระการปฏิรูป กระทรวงการคลงั 

10 การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว วาระการปฏิรูป กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

11 การปฏิรูปภาคเกษตรและ 

ร่างพระราชบญัญติั ปาลม์ 

และนํ้ามนัปาลม์ พ.ศ. ....  

ร่างพระราชบญัญติั 

มนัสาํปะหลงั และผลิตภณัฑ์

มนัสาํปะหลงั พ.ศ. ....  

ร่างพระราชบญัญติัการพฒันา

อุตสาหกรรมการผลิตเน้ือโค

กระบือ พ.ศ. .... 

วาระการปฏิรูป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

12 ปฏิรูปท่ีดินและการจดัการท่ีดิน  

และร่างพระราชบญัญติั 

ป่าชุมชนนอกเขตอนุรักษ ์ 

พ.ศ. .... 

วาระการปฏิรูป ทส. 

(กรมป่าไม)้ 

13 การปฏิรูประบบกาํจดัขยะเพื่อ

แกปั้ญหาการจดัการ 

ขยะมูลฝอยชุมชน 

วาระการปฏิรูป ทส. 

(กรมควบคุมมลพิษ) 

14 การปฏิรูประบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

วาระการปฏิรูป ทส. 

(สผ.) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ที่ เร่ือง 
วาระปฏิรูป 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

หน่วยงานหลกั ตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

15 ระบบวจิยัเพื่อเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานทางปัญญาของประเทศ 

ระบบวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวตักรรม เพือ่เป็น

โครงสร้างพื้นฐาน 

ทางนวตักรรมของประเทศ 

และการปฏิรูป 

ระบบขอ้มูลเพื่อการพฒันา

ประเทศ 

วาระการปฏิรูป กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

16 การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริม

ชุมชนเขม้แขง็ 

และร่างพระราชบญัญติัส่งเสริม

การจดัสวสัดิการสังคม (ฉบบัท่ี..) 

พ.ศ. .... 

วาระการปฏิรูป กระทรวงพฒันาสังคมและความ

มัน่คง 

ของมนุษย ์(พม.) 

17 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

ในสถานศึกษา 

ตํ่ากวา่ระดบัอุดมศึกษา 

วาระการปฏิรูป กระทรวงศึกษาธิการ 

18 ระบบสวสัดิการสังคมท่ี

เหมาะสมกบัประเทศไทย  

ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 

(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... และ 

ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริม 

การพฒันาภาคประชาสังคม  

พ.ศ. ....) 

วาระการปฏิรูป พม. 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ที่ เร่ือง 
วาระปฏิรูป 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

หน่วยงานหลกั ตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

19 การปฏิรูปการจดัการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง 

วาระการปฏิรูป ทส. 

(กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง) 

20 แนวทางปฏิรูปการจดัการ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน

ภาคอุตสาหกรรม 

วาระการปฏิรูป กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

21 กาํหนดใหโ้รงงานติดตั้งระบบ

รายงานแสดงผลการตรวจวดั

คุณภาพนํ้าทิ้งหรือคุณภาพ

อากาศจากปล่องต่อสาธารณะ 

วาระการปฏิรูป อก. 

22 การจดัตั้งศาลส่ิงแวดลอ้มและ

ร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล

ส่ิงแวดลอ้มและวธีิพิจารณาคดี

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... 

วาระการปฏิรูป กระทรวงยติุธรรม 

23 การพฒันาและปรับปรุงระเบียบ

คณะกรรมการกาํกบักิจการ

พลงังานวา่ดว้ยกองทุนพฒันา

ไฟฟ้า เพื่อการพฒันาหรือฟ้ืนฟู

ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

วาระการปฏิรูป กระทรวงพลงังาน (พน.) 

24 การอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื

ระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและ

ชุมชนดว้ยแนวคิดเมืองนิเวศ 

วาระการปฏิรูป อก. 

25 การจดัทาํแผนปฏิรูปกิจการ

ตาํรวจ 

วาระการปฏิรูป สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ที่ เร่ือง 
วาระปฏิรูป 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

หน่วยงานหลกั ตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

26 การปฏิรูประบบเกษตร 

พนัธสญัญาใหเ้ป็นธรรม  

ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริม 

และพฒันาระบบเกษตร 

พนัธสญัญาท่ีเป็นธรรม พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ย

ขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 

(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....) 

วาระการปฏิรูป กษ. 

27 ระบบพลงังาน วาระการปฏิรูป พน. 

28 กลไกและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

วาระการปฏิรูป ทส. 

(สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์) 

29 ระบบบริการสาธารณสุข ระบบ

การส่งเสริมสุขภาพและการ

ป้องกนัโรค และระบบบริหาร

จดัการและการเงินการคลงัดา้น

สุขภาพ 

วาระการปฏิรูป กระทรวงสาธารณสุข 

 

ทั้งน้ี ผูจ้ดัทาํผลงานไดร้วบรวมผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการต่อ

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประเดน็การปฏิรูป 

ดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ โดยมีรายละเอียด 

ตามภาคผนวก 
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2.7 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 การจดัทาํสรุปผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน 

ต่อขอ้เสนอแนะตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จากแนวคิด ทฤษฏี 

ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปแนวทางและวธีิการในการวเิคราะห์ความเช่ือมโยงของ

ผลการพิจารณาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะตามมาตรา 31 ฯ กบันโยบายและกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง และกบัการปฏิรูป ดงัมีกรอบแนวคิดตามภาพ 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวจิยัของการจดัทาํผลงาน เร่ือง สรุปผลการพิจารณาและผลการ

ดาํเนินการของหน่วยงานต่อขอ้เสนอแนะตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย 

ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการ 

สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะ ไม่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะ 

 

ความเช่ือมโยงกบั 

กฎหมาย/นโยบาย 

 

นโยบายรัฐบาล/ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาต/ิ

ร่างแผนฯ 12 

 

กฎหมาย/ระเบยีบ/ 

มตคิณะรัฐมนตรี 

การปฏรูิปด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ภารกจิ/ 

การดาํเนินการของ

หน่วยงาน 

 

ประเดน็ 

ปฏิรูป 

การปฏิรูป 

เร่ืองใหม่ 

ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
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บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 

 

การศึกษา เร่ือง สรุปผลการพจิารณาและผลการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะ 

เพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีรูปแบบการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

วธีิการเกบ็รวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

 การจดัทาํผลงาน เร่ือง สรุปผลการพจิารณาและผลการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะ

เพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะใชก้ารรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงาน 

ในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัทาํผลการพจิารณา 

และผลการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย เพือ่นาํมาวเิคราะหใ์นเชิงคุณภาพต่อไป 

  

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ขอ้มูลผลการพิจารณา 

และผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่อขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ประเดน็การปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้าง

หน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ  
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3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการจดัทาํผลการพิจารณาของ

หน่วยงานต่อขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบั 

การรวบรวมนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งจากนโยบายรัฐบาล  กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ภารกิจการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการวเิคราะหค์วามเช่ือมโยงต่อไป   

 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการนาํเสนอขอ้มลูจากขอ้เทจ็จริงท่ีไดจ้ากผลการพจิารณา

และผลการดาํเนินการของหน่วยงาน และนาํมาเปรียบเทียบเป็นร้อยละความสอดคลอ้ง 

และไม่สอดคลอ้งของขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของแต่ละประเภท ทั้งดา้นกฎหมาย 

โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการนาํมา

ดาํเนินการในอนาคตต่อไป อาทิ การจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ท่ีสอดคลอ้ง เป็นตน้  

ควบคู่กบัการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแสดงความเช่ือมโยงของการจดัทาํขอ้คิดเห็นของหน่วยงาน

ในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กบันโยบาย กฎหมาย  

และการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง  
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 สรุปผลการพิจารณาและผลการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูป  

ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการ

รวบรวมขอ้มลูของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน ประเดน็การปฏิรูป

ดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ และนาํมาศึกษา 

ความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้ง โดยเปรียบเทียบร่วมกบัการปฏิรูป กรณีเร่ืองใหม่  

หรือการปรับปรุงการดาํเนินการ รวมทั้ง ศึกษาปัญหาของความไม่สอดคลอ้ง และนาํมา

วเิคราะห์ความเช่ือมโยง โดยพจิารณาเปรียบเทียบประเดน็การปฏิรูป กบันโยบาย กฎหมาย 

การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ี ความสอดคลอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง ผลการพิจารณาของหน่วยงาน 

ท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  หรือหน่วยงานมีการดาํเนินการ 

เป็นไปตามขอ้เสนอแนะฯ  

 ส่วนความไม่สอดคลอ้ง หมายถึง ผลการพิจารณาของหน่วยงานท่ีไม่เห็นดว้ย  

กบัขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือหน่วยงานมีการดาํเนินการท่ีไม่เป็นไป 

ตามขอ้เสนอแนะฯ  

โดยผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
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1. ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการ 

ต่อข้อเสนอแนะเพือ่การปฏรูิปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง ประเด็นการปฏรูิปด้านกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ 

และการจัดการ โดยเปรียบเทยีบร่วมกบัการปฏรูิป กรณเีร่ืองใหม่ และการปรับปรุง 

การดําเนินการ 

 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ไดมี้ขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้าง

หน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส้ิน 39 ขอ้เสนอแนะ โดยผลการศึกษาความสอดคลอ้ง

และไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํแนกเป็นดา้นกฎหมาย 

โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ รวมทั้ง พิจารณาร่วมกบั 

การปฏิรูป กรณีเร่ืองใหม่ และการปรับปรุงการดาํเนินการ และนาํมาเปรียบเทียบ 

เป็นร้อยละ ในแต่ละประเภท ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 

 

ตาราง 3 

ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน 

ต่อข้อเสนอแนะการปฏิรูปแห่งชาติ ด้านกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ 

และการจัดการ  

ที ่
ข้อเสนอแนะ 

 

จาํนวน

ข้อเสนอแนะ 

ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุง 

การดาํเนินการ 
สอดคล้อง 

ไม่

สอดคล้อง 

1 ดา้นกฎหมาย 11 ขอ้เสนอแนะ 5 (45 %) 6 (54 %) 6 (54 %) 5 (45 %) 

2 ดา้นโครงสร้าง

หน่วยงาน/ 

คณะกรรมการ 

5 ขอ้เสนอแนะ 4 (80 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 2 (40 %) 

3 ดา้นการจดัการ 23 ขอ้เสนอแนะ 2 (9%) 21 (91%) 22 (96%) 1 (4%) 

  39 ข้อเสนอแนะ 11 (28%) 28 (72%) 31 (79%) 8 (21 %) 
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 ทั้งน้ี เม่ือนาํขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูป จาํนวน 39 ขอ้เสนอแนะ มาพิจารณา 

ความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้ง เป็นรายขอ้เสนอแนะ ดงัมีผลการศึกษาตามตาราง 4   

 

ตาราง 4 

ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน 

ต่อข้อเสนอแนะการปฏิรูปแห่งชาติ ด้านกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ 

และการจัดการ จาํแนกรายข้อเสนอแนะของการปฏิรูป   

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

ข้อเสนอการปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

 ด้านกฎหมาย  (11 ข้อเสนอแนะ) 5 

(45%) 

6  

(54%) 

6 

(54%) 

5  

(45%) 

1 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งรัดการแกไ้ขเพ่ิมเติม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการท่ีดิน 

ท่ีบงัคบัใชปั้จจุบนั  และ

ตรากฎหมายข้ึนใหม่ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

    

2 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ปรับปรุงแกไ้ขและ

ผลกัดนักฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการทรัพยากรป่าไมใ้ห้

มีผลบงัคบัใชโ้ดยเร็ว 

    

3 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งผลกัดนัร่าง

พระราชบญัญติัทรัพยากร

นํ้ า พ.ศ. .... พระราชบญัญติั

ทรัพยากรนํ้ าบาดาล พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบญัญติั

การจดัการนํ้ าเสีย พ.ศ. .... 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

4 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งรัดการออกกฎระเบียบ

เก่ียวกบัการจดัการ 

ขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย 

    

5 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งรัดการปรับปรุงแกไ้ข

พระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... โดย 

- ใหเ้อ้ือต่อการบริหาร

จดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งมีประสิทธิภาพ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

- เพ่ิมเติมการบริหาร

จดัการกองทุน

ส่ิงแวดลอ้มและ

กระบวนการประเมิน

ส่ิงแวดลอ้มระดบั

ยทุธศาสตร์ 

    

6 สิทธิชุมชนในการ

จดัการท่ีดินและ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

ในรูปแบบโฉนด

ชุมชน และร่าง

พระราชบญัญติัสิทธิ

ชุมชนในการจดัากร

ท่ีดินและทรัพยากร 

ธรรมชาติ พ.ศ. .... 

การออกพระราชบญัญติั

สิทธิชุมชนในการจดัการ

ที่ดินและทรัพยากร 

ธรรมชาติในรูปแบบโฉนด

ชุมชน พ.ศ. .... 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

7 การปฏิรูปกลไกการ

บริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ าและร่าง

พระราชบญัญติั

บริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... 

การจดัทาํร่าง

พระราชบญัญติับริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้ า  

พ.ศ. ....  

    

8 การจดัตั้งศาล

ส่ิงแวดลอ้มและร่าง

พระราชบญัญติัจดัตั้ง

ศาลส่ิงแวดลอ้มและ

วธีิพิจารณาคดี

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... 

การจดัทาํกฎหมายจดัตั้ง 

ศาลส่ิงแวดลอ้มและวธีิ

พิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นการเฉพาะ 

    

9 กลไกและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ปรับปรุงพฒันากฏหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

    

10   กลไกและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ยกร่าง “พระราชบญัญติั

การมีส่วนร่วม ในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .....” 

    

11 กลไกและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

จดัตั้ง “กองทุนพฒันาการ

มีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

ด้านโครงสร้าง หน่วยงาน/

คณะกรรมการ 

(5 ขอ้เสนอแนะ) 4 

(80%) 

1 

(20%) 

3 

(60%) 

2 

(40%) 

12 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกใน

การจดัการทรัพยากรนํ้ า  

โดยปรับปรุงองคก์รกาํกบั

ดูแลแบบองคร์วมการ

เสริมสร้างความแขม้แขง็ 

    

13 การปฏิรูปเพื่อรับมือ

วกิฤตการณ์นํ้ าทะเล 

ข้ึนสูงและแผน่ดิน

ทรุดพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์แห่งชาติ 

เพ่ือรับมือวกิฤตการณ์ 

นํ้ าทะเลข้ึนสูงและ

แผน่ดินทรุด  

    

14 การปฏิรูปเพื่อรับมือ

วกิฤตการณ์นํ้ าทะเล 

ข้ึนสูงและแผน่ดิน

ทรุดพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

การแต่งตั้ง

คณะกรรมการสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจ 

และการมีส่วนร่วม

ภายใตก้ารปฏิรูปดา้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

และผูไ้ดรั้บผลกระทบ  

    

15 กลไกและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้ 

การจดัตั้ง สถาบนัพฒันา

กลไกการมีส่วนร่วมใน

การจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

    

16 กลไกและการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัการทรัพยาก 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้ 

การจดัตั้ง สภาจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

 ด้านการจดัการ (23 ข้อเสนอแนะ) 2 

(9%) 

21 

(91%) 

22 

(96%) 

1 

(4%) 

17 การนาํเสนอพ้ืนท่ี

อนุรักษใ์นทะเลอนัดา

มนัเป็นเขตมรดกโลก 

ขอให ้ครม. มีมติให้

หน่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการเสนอพ้ืนท่ี

อนุรักษใ์นทะเลอนัดามนั

เป็นเขตมรดกโลกภายใน

เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

    

18 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

จดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน

ของชาติทั้งระบบให้

สอดคลอ้งและเหมาะสม

กบัศกัยภาพของพ้ืนท่ีและ

การพฒันาของประเทศ 

โดยการมีส่วนร่วม 

    

19 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งรัดการจดัทาํและ

กาํหนดเขตพ้ืนท่ีป่าไม้

ตามพระราชบญัญติั 

ป่าไม ้พ.ศ. 2484 ให้

ชดัเจน และเร่งรัดจดัทาํ

แนวเขตป่าไมทุ้กประเภท 

    

20 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟพ้ืูนท่ี 

ป่าไมใ้หเ้ป็นร้อยละ 40 

ของพ้ืนท่ีประเทศและ

พ้ืนท่ีอนุรักษเ์ป็นร้อยละ 

25 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

    

21 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ผลกัดนัแผนแม่บทการ

บริหารจดัการนํ้ า โดยเปิด

โอกาสใหผู้มี้ส่วนได ้

ส่วนเสียและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง

เขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

22 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

พฒันาองคค์วามรู้และ

สนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนได ้

ส่วนเสียและภาคเครือข่าย

เขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการลุ่มนํ้ าใน

ทุกระดบั 

    

23 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ิมขีดความสามารถของ

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินดา้นการจดัการนํ้ า 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

การใชป้ระโยชนจ์าก

แหล่งนํ้ าและการจดัการ

นํ้ าเสีย 

    

24 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งประกาศเขตคุม้ครอง

ทางทะเลและชายฝ่ัง 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศ

สาํคญั รวมทั้งปรับปรุง

การบริหารจดัการพ้ืนท่ี

คุม้ครองทางทะเลอุทยาน

แห่งชาติทางทะเลโดย

การมีส่วนร่วม 

    

25 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

กาํหนดและจาํแนกเขต

พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหากดัเซาะ

ชายฝ่ังทะเลตามระดบั

ความรุนแรงและความ

เร่งด่วนของปัญหา 

หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเกิด

ปัญหาข้ึนในอนาคต 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

26 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งรัดการจดัทาํเขต

เศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ

ใหแ้ลว้เสร็จ 

    

27 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งรัดการดาํเนินการตาม 

Roadmap การจดัการ 

ขยะมูลฝอย และของเสีย

อนัตราย 

    

28 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เร่งรัดการออก

กฎระเบียบเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอนัตราย 

    

29 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งเสริมการจดัการขยะ

มูลฝอยชุมชนแบบครบ

วงจร โดยการรวมกลุ่ม

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

    

30 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

สนบัสนุนการใช้

หลกัการความเป็น

หุน้ส่วนของรัฐ-เอกชน 

(Public Private 

Partnership) 

    

31 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ดาํเนินมาตรการแกไ้ข

ปัญหามลพิษทางอากาศท่ี

เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี 

    

32 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

พฒันาเมืองตน้แบบท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(Green City) และให้

ความสาํคญักบัการ

เพ่ิมข้ึนท่ีสีเขียว 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

33 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

กาํหนดและวางผงั

ส่ิงแวดลอ้มของแหล่ง

ธรรมชาติ แหล่ง

ธรณีวทิยาแหล่ง

ศิลปกรรม และแหล่ง

มรดกทางธรรมชาติและ

ศิลปกรรมวฒันธรรมและ

ควบคุมปริมาณ

นกัท่องเท่ียว รวมถึง

กาํกบัการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินโดยรอบแหล่งให้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ

การรองรับของพ้ืนท่ี 

    

34 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ผลกัดนัการจดัการแหล่ง

มรดกทางธรรมชาติและ

โบราณสถานของชาติท่ี

ไดรั้บการประกาศเป็น

มรดกโลกและมรดกของ

ชาติไทย รวมถึง 

การกาํหนดพ้ืนท่ีแนวกนั

ชนของแหล่งเพ่ือใหเ้กิด

ความยัง่ยนื 

    

35 ระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ปรับปรุงระเบียบกองทุน

ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบั

หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและ

วธีิการขอจดัสรรและขอ

กูย้มืเงินกองทุน

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

36 การปฏิรูประบบและ

โครงสร้างฐานภาษี 

การเพ่ิมฐานภาษีประเภท

ใหม่ โดยท่ีเก่ียวกบั ทส. 

ไดแ้ก่ ภาษีส่ิงแวดลอ้ม 

    

37 การปฏิรูประบบ

กาํจดัขยะเพ่ือ

แกปั้ญหาการจดัการ

ขยะมูลฝอยชุมชน 

ระบบกาํจดัขยะเพ่ือ

แกปั้ญหาการจดัการ 

ขยะมูลฝอยชุมชน โดย

การเผาในเตาเผาดว้ย

เทคโนโลยชีั้นสูง และมี

ระบบควบคุมมลพิษ

จากนั้นนาํพลงังานความ

ร้อนท่ีไดจ้ากเตาเผาขยะ

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

โดยนาํมาผลิต

กระแสไฟฟ้า 

    

38 การปฏิรูประบบการ

ประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 

(1) การบูรณาการ

ส่ิงแวดลอ้มสู่นโยบาย

โดยใชก้ระบวนการ

ประเมินส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัยทุธศาสตร์ 

(2) ระบบการจดัทาํ

รายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม   

(3) ระบบติดตาม

ตรวจสอบและ

ประเมินผล 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที ่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การปฏิรูป ผลการพจิารณา 

เร่ืองใหม่ 
ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

39 การปฏิรูปการ

จดัการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง 

(1) การแบ่งเขตการใช้

ประโยชน์ทางทะเล และ

การกาํหนดพ้ืนท่ี

คุม้ครองทางทะเล 

(2) การปรับสมดุล 

การพฒันาทะเลไทยตาม

แนวทางมัน่คง มัง่คัง่ 

และยัง่ยนื 

    

  จาํนวน 11 28 31 8 

  ร้อยละ 28 72 79 21 

 

 ในการน้ี เพือ่ใหก้ารดาํเนินการปฏิรูปในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูป้ระเมินจึงไดน้าํขอ้เสนอแนะในประเดน็ 

ท่ีสอดคลอ้งดงักล่าว มาจดัลาํดบัความสาํคญัเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการขบัเคล่ือน 

การดาํเนินการในการปฏิรูปของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกบั (1) นโยบาย ไดแ้ก่ 

นโยบายรัฐบาล/ยทุธศาสตร์ชาติ/ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 12  

(2) กฎหมาย ไดแ้ก่ กฎหมาย/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง และ (3) การดาํเนินการ

ของหน่วยงาน โดยใชผ้ลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงานเป็นขอ้มูล

ประกอบการพิจารณา ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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ตาราง 5  

การจัดลาํดับความสาํคัญของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงานท่ีมี 

ความสอดคล้องกบัประเดน็ข้อเสนอแนะการปฏิรูป โดยพิจารณากบันโยบาย กฎหมาย และ

การดาํเนินการของหน่วยงาน 

ที่ ข้อเสนอการปฏิรูป 

ผลการพจิารณา 
ลาํดบั

ความสําคญั นโยบาย กฎหมาย 
การ

ดาํเนินการ 
รวม 

1 เร่งรัดการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ

ที่ดินท่ีบงัคบัใชปั้จจุบนั  และตรา

กฎหมายข้ึนใหม่ใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ 

   3 1 

2 ปรับปรุงแกไ้ขและผลกัดนั

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมใ้ห้

มีผลบงัคบัใชโ้ดยเร็ว 

   3 1 

3 เร่งผลกัดนัร่างพระราชบญัญติั

ทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... 

พระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ า

บาดาล พ.ศ. .... และร่าง 

พระราชบญัญติัการจดัการนํ้ าเสีย 

พ.ศ. .... 

   3 1 

4 เร่งรัดการออกกฎระเบียบ

เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย 

   3 1 

5 เร่งรัดการปรับปรุงแกไ้ข

พระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... 

โดย 

- ใหเ้อ้ือต่อการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีประสิทธิภาพ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

   3 1 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ที่ ข้อเสนอการปฏิรูป 

ผลการพจิารณา 
ลาํดบั

ความสําคญั นโยบาย กฎหมาย 
การ

ดาํเนินการ 
รวม 

 - เพ่ิมเติมการบริหารจดัการ

กองทุนส่ิงแวดลอ้มและ

กระบวนการประเมินส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัยทุธศาสตร์ 

     

6 ปรับปรุงพฒันากฏหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

   3 1 

7 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกในการ

จดัการทรัพยากรนํ้ า  

โดยปรับปรุงองคก์รกาํกบัดูแล

แบบองคร์วมการเสริมสร้างความ 

เขม้แขง็ 

 -  2 2 

8 การจดัตั้ง สถาบนัพฒันากลไก

การมีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม   

 - - 1 3 

9 การจดัตั้ง สภาจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 - - 1 3 

10 จดัทาํแผนการใชท่ี้ดินของชาติ 

ทั้งระบบใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี

และการพฒันาของประเทศ  

โดยการมีส่วนร่วม 

   3 1 

11 เร่งรัดการจดัทาํและกาํหนดเขต

พ้ืนท่ีป่าไมต้ามพระราชบญัญติั 

ป่าไม ้พ.ศ. 2484 ใหช้ดัเจน และ

เร่งรัดจดัทาํแนวเขตป่าไมทุ้ก

ประเภท 

   3 1 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ที่ ข้อเสนอการปฏิรูป 

ผลการพจิารณา 
ลาํดบั

ความสําคญั นโยบาย กฎหมาย 
การ

ดาํเนินการ 
รวม 

12 อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟพ้ืูนท่ี 

ป่าไมใ้หเ้ป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ี

ประเทศและพ้ืนท่ีอนุรักษเ์ป็น

ร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

   3 

 

 

1 

13 ผลกัดนัแผนแม่บทการบริหาร

จดัการนํ้ า โดยเปิดโอกาสใหผู้มี้ 

ส่วนไดส่้วนเสียและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง

เขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

   3 1 

14 พฒันาองคค์วามรู้และสนบัสนุน

ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียและภาค

เครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการลุ่มนํ้ าในทุกระดบั 

   3 1 

15 เพ่ิมขีดความสามารถขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการ

จดัการนํ้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภค

การใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งนํ้ า

และการจดัการนํ้ าเสีย 

   3 1 

16 เร่งประกาศเขตคุม้ครองทางทะเล

และชายฝ่ัง ในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบ

นิเวศสาํคญั รวมทั้งปรับปรุง 

การบริหารจดัการพ้ืนท่ีคุม้ครอง 

ทางทะเลอุทยานแห่งชาติทาง

ทะเลโดยการมีส่วนร่วม 

   3 1 

17 กาํหนดและจาํแนกเขตพ้ืนท่ีท่ีมี

ปัญหากดัเซาะชายฝ่ังทะเลตาม

ระดบัความรุนแรงและความ

เร่งด่วนของปัญหา หรือมี

แนวโนม้ท่ีจะเกิดปัญหา 

ข้ึนในอนาคต 

   3 1 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ที่ ข้อเสนอการปฏิรูป 

ผลการพจิารณา 
ลาํดบั

ความสําคญั นโยบาย กฎหมาย 
การ

ดาํเนินการ 
รวม 

18 เร่งรัดการจดัทาํเขตเศรษฐกิจแร่

ทั้งประเทศใหแ้ลว้เสร็จ 

   3 1 

19 เร่งรัดการดาํเนินการตาม 

Roadmap การจดัการขยะมูลฝอย 

และของเสียอนัตราย 

   3 1 

20 เร่งรัดการออกกฎระเบียบ

เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย 

   3 1 

21 ส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอย

ชุมชนแบบครบวงจร โดยการ

รวมกลุ่มขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

   3 1 

22 สนบัสนุนการใชห้ลกัการ 

ความเป็นหุน้ส่วนของรัฐ-เอกชน  

   3 1 

23 ดาํเนินมาตรการแกไ้ขปัญหา

มลพิษทางอากาศท่ีเป็นปัญหา

เฉพาะพ้ืนท่ี 

   3 1 

24 พฒันาเมืองตน้แบบท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม (Green City) 

และใหค้วามสาํคญักบัการ

เพ่ิมข้ึนท่ีสีเขียว 

   3 1 

25 กาํหนดและวางผงัส่ิงแวดลอ้ม

ของแหล่งธรรมชาติ แหล่ง

ธรณีวทิยาแหล่งศิลปกรรม และ

แหล่งมรดกทางธรรมชาติและ

ศิลปกรรมวฒันธรรมและ

ควบคุมปริมาณนกัท่องเท่ียว 

รวมถึงกาํกบัการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินโดยรอบแหล่งใหส้อดคลอ้ง

กบัศกัยภาพการรองรับของพ้ืนท่ี 

   3 1 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ที่ ข้อเสนอการปฏิรูป 

ผลการพจิารณา 
ลาํดบั

ความสําคญั นโยบาย กฎหมาย 
การ

ดาํเนินการ 
รวม 

26 ผลกัดนัการจดัการแหล่งมรดก

ทางธรรมชาติและโบราณสถาน

ของชาติท่ีไดรั้บการประกาศเป็น

มรดกโลกและมรดกของ 

ชาติไทย รวมถึง การกาํหนด

พ้ืนท่ีแนวกนัชนของแหล่ง

เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื 

   3 1 

27 ปรับปรุงระเบียบกองทุน

ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขและวธีิการขอจดัสรร

และขอกูย้มืเงินกองทุน

ส่ิงแวดลอ้ม 

   3 1 

28 การเพ่ิมฐานภาษีประเภทใหม่ 

โดยท่ีเก่ียวกบั ทส. ไดแ้ก่ ภาษี

ส่ิงแวดลอ้ม 

 -  2 2 

29 ระบบกาํจดัขยะเพ่ือแกปั้ญหา

การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน  

โดยการเผาในเตาเผาดว้ย

เทคโนโลยชีั้นสูง และมีระบบ

ควบคุมมลพิษจากนั้นนาํ

พลงังานความร้อนท่ีไดจ้าก

เตาเผาขยะมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ โดยนาํมาผลิต

กระแสไฟฟ้า 

   3 1 

30 การปฏิรูประบบการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม โดย 

(1) การบูรณาการส่ิงแวดลอ้มสู่

นโยบายโดยใชก้ระบวนการ

ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั

ยทุธศาสตร์ 

   3 1 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ที่ ข้อเสนอการปฏิรูป 

ผลการพจิารณา 
ลาํดบั

ความสําคญั นโยบาย กฎหมาย 
การ

ดาํเนินการ 
รวม 

 (2) ระบบการจดัทาํรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   

(3) ระบบติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล 

     

31 การปฏิรูปการจดัการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง โดย 

(1) การแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์

ทางทะเล และการกาํหนดพ้ืนท่ี

คุม้ครองทางทะเล 

(2) การปรับสมดุลการพฒันา

ทะเลไทยตามแนวทางมัน่คง มัง่

คัง่ และยัง่ยนื 

   3 1 

หมายเหตุ : ลาํดบัความสาํคญั ในการศึกษาคร้ังน้ี พิจารณาจากความสอดคลอ้งใน 3 ประเดน็ 

คือ นโยบาย ขอ้กฎหมาย และการดาํเนินการของหน่วยงาน 

1 หมายถึง ขอ้เสนอแนะท่ีมีความสอดคลอ้งทั้ง 3 ประเดน็ หน่วยงานควรเร่งรัดดาํเนินการ 

2 หมายถึง ขอ้เสนอแนะท่ีมีความสอดคลอ้ง 2 ประเดน็  

3 หมายถึง ขอ้เสนอแนะท่ีมีความสอดคลอ้งเพียง 1 ประเดน็   
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2. ปัญหาความไม่สอดคล้องของผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการตามข้อเสนอแนะ 

เพือ่การปฏรูิปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

ประเด็นการปฏรูิปด้านกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ 

  ขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

(ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ในประเดน็การปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ 

และการจดัการ รวมทั้งส้ิน 39 ขอ้เสนอแนะ โดยผลการพจิารณา/ผลการดาํเนินการ 

ของหน่วยงาน มีความไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํนวน  

8 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 21 โดยจาํแนกปัญหาของความไม่สอดคลอ้ง ตามตาราง 6  

 

ตาราง 6 

ปัญหาความไม่สอดคล้องของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการต่อข้อเสนอแนะ 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประเดน็การปฏิรูปด้านกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/

คณะกรรมการ และการจัดการ 

ที่ ข้อเสนอแนะการปฏิรูป ปัญหาความไม่สอดคล้อง 

 ด้านกฎหมาย  

1 การออกพระราชบญัญติัสิทธิชุมชน

ในการจดัการท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบ

โฉนดชุมชน พ.ศ. .... 

- เน่ืองจากรัฐบาลไดมี้นโยบายในการดาํเนินการจดัท่ีดิน

ทาํกินใหก้บัชุมชน ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายท่ีดิน

แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการ นโยบายท่ีดินแห่งชาติ ไดมี้

มติมอบหมายใหมี้การยกร่างกฎหมายเพื่อดาํเนินการใน

ลกัษณะเดียวกนัดว้ยแลว้ 

2 การจดัทาํ ร่างพระราชบญัญติั

ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. ....  

- ประเด็น การจดัตั้งหน่วยงาน

ใหม ่กรณีการจดัตั้งสาํนกังาน

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ

ข้ึน เป็นระดบักรม 

 

 

- เน่ืองจากกรมทรัพยากรนํ้ามีภารกิจเก่ียวกบั 

การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า และปัจจุบนั 

ทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ โดยร่างพระราชบญัญติั 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ที่ ข้อเสนอแนะการปฏิรูป ปัญหาความไม่สอดคล้อง 

  ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ของกรมทรัพยากรนํ้า  

จึงไม่มีบทบญัญติัเร่ืองน้ี 

 - ประเด็นการจดัตั้งกองทุน -  ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีกาํหนดในเร่ืองดงักล่าว 

3 การจดัทาํกฎหมายจดัตั้ง 

ศาลส่ิงแวดลอ้มและวธีิพิจารณาคดี

ส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ 

- หลายมาตราในร่างพระราชบญัญติัจดัตั้ง 

ศาลส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ... ซํ้ าซอ้นกบัอาํนาจหนา้ท่ี 

ศาลปกครองในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 

- การแกไ้ขปัญหาขอ้จาํกดัในการดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม

ควรปรับปรุงเฉพาะวธีิพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญร่วมพิจารณาคดี 

4 การยกร่าง  พระราชบญัญติัการ 

มีส่วนร่วม ในการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ..... 

- พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติัในส่วนน้ีแลว้ 

 ควรปรับปรุงเพื่อใหค้รอบคลุมในประเด็นดงักล่าว 

5 จดัตั้ง “กองทุนพฒันาการมี 

ส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

- มีกองทุนท่ีสามารถนาํมาดาํเนินการ 

ตามขอ้เสนอได ้โดยไม่ตอ้งจดัตั้งใหม่ 

 

          ด้านโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ 

6 การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์แห่งชาติ 

เพือ่รับมือวกิฤตการณ์นํ้าทะเลข้ึน

สูงและแผน่ดินทรุด และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ 

- การปรับองคป์ระกอบคณะกรรมการฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการจริง 

7 การแต่งตั้งคณะกรรมการสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วน

ร่วมภายใตก้ารปฏิรูปดา้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบ และองคป์ระกอบ 

- การปรับองคป์ระกอบคณะกรรมการฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการจริง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ที่ ข้อเสนอแนะการปฏิรูป ปัญหาความไม่สอดคล้อง 

 ด้านการจัดการ  

8 ขอใหค้ณะรัฐมนตรีมีมติให้

หน่วยงานของรัฐดาํเนินการเสนอ

พื้นท่ีอนุรักษใ์นทะเลอนัดามนัเป็น

เขตมรดกโลกภายในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2558 

ขาดงบประมาณในการดาํเนินการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

ประกอบการเสนอพื้นท่ีเป็นมรดกโลก 

ท่ีเป็นปัจจุบนั และครอบคลุมทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. การวเิคราะห์ความเช่ือมโยงของผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน 

กรณทีีไ่ม่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะเพือ่การปฏรูิปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย กบันโยบาย กฎหมาย และการดําเนินการของหน่วยงาน  

โดยพจิารณาร่วมกบัประเด็นปฏรูิป 

  จากผลการพจิารณาและผลการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีนาํไปสู่ความไม่สอดคลอ้ง

กบัขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเดน็การปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ 

และการจดัการ ผูจ้ดัทาํผลงานไดท้าํการวเิคราะห์ความเช่ือมโยงผลการพิจารณา 

และผลการดาํเนินการของหน่วยงานกบั (1) นโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายรัฐบาล/ยทุธศาสตร์ชาติ/

ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 12  (2) กฎหมาย ไดแ้ก่ กฎหมาย/ระเบียบ/  

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง และ (3) การดาํเนินการของหน่วยงาน เพือ่เป็นแนวทาง

ประกอบการดาํเนินการต่อไป โดยพจิารณากบัประเดน็/เหตุผลของขอ้เสนอการปฏิรูป

ประกอบ ดงัมีสรุปผลการศึกษาตามตาราง 7 
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ตาราง 7 

ความเช่ือมโยงผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน กบันโยบาย  

กฎหมาย การดาํเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาร่วมกบัประเดน็การปฏิรูป  

ที ่ ข้อเสนอแนะ ประเดน็ปฏิรูป 

ผลการพจิารณาของหน่วยงาน 

นโยบาย กฎหมาย 
การดาํเนินการ

ของหน่วยงาน 

 ด้านกฎหมาย     

1 การออก

พระราชบญัญติั

สิทธิชุมชนในการ

จดัการท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในรูปแบบโฉนด

ชุมชน พ.ศ. .... 

เพ่ือแกไ้ขปัญหา 

ขอ้พิพาทเร่ืองท่ีดิน 

ระหวา่งรัฐบาลและ

ประชาชน 

ลดความเหล่ือมลํ้า 

สร้างความมัน่คงใน

ท่ีดินและท่ีอยูอ่าศยั

ใหแ้ก่ประชาชน 

รัฐบาลไดมี้นโยบาย

ในการจดัท่ีดินทาํกิน

ใหก้บัชุมชน ภายใต้

คณะกรรมการ 

นโยบายท่ิดิน

แห่งชาติ และไดมี้การ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

จดัทาํร่าง

พระราชบญัญติั

คณะกรรมการ 

นโยบายท่ีดิน

แห่งชาติ พ.ศ. .... 

เพ่ือบริหารจดัการ

ท่ีดินของประเทศและ

บุรณาการในเร่ือง

ท่ีดินทั้งระบบให้

เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัและเช่ือมโยง

กนัไดอ้ยา่งไม่ซํ้ าซอ้น 

อยูร่ะหวา่ง 

การจดัทาํ 

ร่างพระราชบญัญติั

คณะกรรมการ 

นโยบายท่ีดิน

แห่งชาติ พ.ศ. .... 

เป็นภารกิจ 

ท่ีไดรั้บ

มอบหมายตาม

นโยบายรัฐบาล 

2 การจดัทาํร่าง

พระราชบญัญติั

ทรัพยากรนํ้ า

แห่งชาติ  

พ.ศ. ....  

เพ่ือใหเ้กิดกฎหมาย

ระดบั

พระราชบญัญติั

เพ่ือใหเ้ป็นกฎหมาย

กลางในการบูรณาการ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที ่ ข้อเสนอแนะ ประเดน็ปฏิรูป 

ผลการพจิารณาของหน่วยงาน 

นโยบาย กฎหมาย 
การดาํเนินการ

ของหน่วยงาน 

 - ประเด็นการ

จดัตั้งหน่วยงาน

ใหม่ กรณีการจดัตั้ง

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ้ า

แห่งชาติข้ึน เป็น

ระดบักรม 

บริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ า ของ

ประเทศเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั  

มีความเป็นเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

- การจดัตั้ง

หน่วยงาน ข้ึนใหม่ 

จะตอ้งปฏิบติัตาม

มติคณะรัฐมนตรี  

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 

2550 หากยงัไม่มี

การดาํเนินการ 

ก็ไม่อาจกาํหนด 

ในร่าง

พระราชบญัญติัได ้

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ าเป็น

ภารกิจกรมทรัพยาก 

นํ้ า ซ่ึงปัจจุบนั

เป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ้ า

แห่งชาติ ตาม

ระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรี  

วา่ดว้ยการ

บริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ า  

พ.ศ. 2550    

 - ประเดน็การ

จดัตั้งกองทุน 

  การจดัตั้งกองทุน  

ตอ้งดาํเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตรี 

วนัท่ี 27 ธนัวาคม 

2554 และระเบียบ

สาํนกันายก 

รัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การขอจดัตั้งการ

ดาํเนินงานและ 

การประเมินผล 

การดาํเนินงานทุน

หมุนเวยีน พ.ศ. 2557 

เม่ือไม่ดาํเนินการ 

ก็ไม่อาจกาํหนด 

ในร่างพระราชบญัญติั 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที ่ ข้อเสนอแนะ ประเดน็ปฏิรูป 

ผลการพจิารณาของหน่วยงาน 

นโยบาย กฎหมาย 
การดาํเนินการ

ของหน่วยงาน 

3 การจดัทาํกฎหมาย

จดัตั้งศาล

ส่ิงแวดลอ้มและวธีิ

พิจารณาคดี

ส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นการเฉพาะ 

เพื่อปรับปรุงแกไ้ข

โครงสร้างและ

ระบบของศาล

ส่ิงแวดลอ้มให้

สามารถอาํนวย

ความยติุธรรมแก่

ประชาชนผูเ้สียหาย

ใหดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้ง 

คดีส่ิงแวดลอ้มเป็น

คดีท่ีมีลกัษณะพิเศษ 

แตกต่างจาก

คดีอาญาและคดีแพง่ 

หากไดรั้บการ

พิจารณาโดย 

ผูพิ้พากษาซ่ึงมี

ความรู้ความเขา้ใจ  

มีบุคคลภายนอก 

ซ่ึงมีความรู้ 

ความเขา้ใจมาร่วม

พิจารณาและ

พิพากษาคดี  

จะทาํใหก้าร

พิจารณาคดีรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  - คดีส่ิงแวดลอ้ม

ปกติอยูใ่นอาํนาจ

ของศาลปกครอง 

ร่างพระราชบญัญติั 

ฉบบัน้ีหลายมาตรา 

ซํ้ าซอ้นกบัอาํนาจ

ศาลปกครอง 

- ศาลฎีกาไดอ้อก

คาํแนะนาํการ

ดาํเนินคดี

ส่ิงแวดลอ้ม  
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที ่ ข้อเสนอแนะ ประเดน็ปฏิรูป 

ผลการพจิารณาของหน่วยงาน 

นโยบาย กฎหมาย 
การดาํเนินการ

ของหน่วยงาน 

4 การยกร่าง  

พระราชบญัญติัการ

มีส่วนร่วม  

ในการจดัการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  

พ.ศ. ..... 

เพ่ือใหมี้กฏระเบียบ

ในการรับรองสิทธิ

บทบาทหนา้ท่ีของ

ประชาชนและภาค

ส่วนต่างๆ ในการมี

ส่วนร่วมในการ

จดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

 พระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม  

พ.ศ. 2535  

มีบทบญัญติัใน

ส่วนน้ีแลว้ 

- 

5 จดัตั้ง “กองทุน

พฒันาการมี 

ส่วนร่วมในการ

จดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือระดมปัจจยั

สนบัสนุนในการ

ขบัเคล่ือนการมี 

ส่วนร่วมและการ

จดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดย

แตกต่างจากกองทุน

ส่ิงแวดลอ้ม โดย

เป็นกองทุนท่ี

ตอบสนองกบั

ปัญหาจริงท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ี  

อยา่งทนัท่วงที  

มีประสิทธิภาพ 

พร้อมทั้งสร้าง

มาตรการแรงจูงใจ

ภาคส่วนเอกชนใน

การเขา้ร่วมระดมทุน 

 หากบริหารจดัการ 

โดยภาครัฐ ตอ้ง

ดาํเนินการจดัตั้ง 

ตามระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่

ดว้ยการขอจดัตั้ง

การดาํเนินงานและ

การประเมินผลการ

ดาํเนินงานทุน

หมุนเวยีน  

พ.ศ. 2557 

วตัถุประสงค ์

การดาํเนินการ

ซํ้ าซอ้นกบัภารกิจ

ดา้นหน่ึงของ

กองทุน

ส่ิงแวดลอ้ม  

ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม

พระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม  

พ.ศ. 2535 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที ่ ข้อเสนอแนะ ประเดน็ปฏิรูป 

ผลการพจิารณาของหน่วยงาน 

นโยบาย กฎหมาย 
การดาํเนินการ

ของหน่วยงาน 

            ด้านโครงสร้าง/คณะกรรมการ 

6 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์

แห่งชาติเพ่ือรับมือ

วกิฤตการณ์ 

นํ้ าทะเลข้ึนสูง 

และแผน่ดินทรุด 

และองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการฯ 

เพ่ือดาํเนินการ

ขบัเคล่ือนแผนงาน

และกาํกบัดูแล

ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

ของหน่วยงานต่างๆ 

ในภาพรวม 

- - เป็นการเพ่ิม

องคป์ระกอบ

คณะกรรมการ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัพ้ืนท่ี

ดาํเนินการ 

7 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

สร้างความรู้ 

ความเขา้ใจและ

การมีส่วนร่วม

ภายใตก้ารปฏิรูป

ดา้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

และผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบ และ

องคป์ระกอบ 

เพ่ือสร้าง

กระบวนการมีส่วน

ร่วมในทุกช่วงการ

ดาํเนินการ ตั้งแต่

เร่ิมตน้ไปจนถึง

ประเมินดา้นต่างๆ 

ประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลขอ้เทจ็จริง

ใหก้บัประชาชนทุก

ภาคส่วนไดรั้บทราบ

และตระหนกั 

นาํไปสู่แนวทาง

เลือกท่ีเหมาะสม

และเป็นท่ียอมรับ 

- - เป็นการปรับปรุง

องคป์ระกอบของ

ประธานและฝ่าย

เลขานุการ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบั

ภารกิจ 

ของหน่วยงาน 

ในปัจจุบนั 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที ่ ข้อเสนอแนะ ประเดน็ปฏิรูป 

ผลการพจิารณาของหน่วยงาน 

นโยบาย กฎหมาย 
การดาํเนินการ

ของหน่วยงาน 

 ด้านการจดัการ     

8 ขอใหค้ณะรัฐมนตรี

มีมติใหห้น่วยงาน

ของรัฐดาํเนินการ

เสนอพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ในทะเล 

อนัดามนัเป็นเขต

มรดกโลกภายใน

เดือนเมษายน  

พ.ศ. 2558 

การข้ึนทะเบียนเป็น

เขตมรดกโลก  

จะก่อใหเ้กิดการ

อนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติทางทะเล 

ตลอดจนการบริหาร

การใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากร 

ธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

และจะเป็นการดูแล

พ้ืนท่ี ใหมี้

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน 

 - หน่วยงาน 

ไม่สามารถ

ดาํเนินการได้

เน่ืองจากขอ้จาํกดั

เร่ืองงบประมาณ 

เพ่ือศึกษาขอ้มูล

สภาพพ้ืนท่ีให้

เป็นปัจจุบนั 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง สรุปผลการพจิารณาและผลการดาํเนินงานของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาถึงความสอดคลอ้งและความไม่สอดคลอ้ง 

ของผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการของกระทรวง ประเดน็การปฏิรูปดา้นกฎหมาย 

โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ โดยพจิารณาร่วมกบัการปฏิรูป กรณี

เร่ืองใหม่ และการปรับปรุงการดาํเนินการ รวมทั้ง ศึกษาปัญหาความไม่สอดคลอ้ง และ

นาํมาวเิคราะห์ความเช่ือมโยง ในส่วนประเดน็การปฏิรูป กบั นโยบาย กฎหมาย ภารกิจ

การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 

(1) ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการ 

ต่อข้อเสนอแนะเพือ่การปฏรูิปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ประเด็นด้านการปฏรูิปกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ  

โดยเปรียบเทยีบร่วมกบัการปฏรูิป กรณเีร่ืองใหม่ และการปรับปรุงการดําเนินการ  

 ขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

(ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประเดน็การปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/

คณะกรรมการและการจดัการ รวมทั้งส้ิน 39 ขอ้เสนอแนะ สรุปผลการศึกษา 

ความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้ง รวมทั้ง การพิจารณาประเดน็การปฏิรูปร่วมกบั  

กรณีเร่ืองใหม่ และการปรับปรุงการดาํเนินการ สรุปผลการศึกษาในภาพรวมไดด้งัน้ี  
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 ( 1) ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน มีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํนวน 31 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 79  

โดยจาํแนกเป็นรายประเภท ไดด้งัน้ี 

  ( 1.1) ดา้นกฎหมาย จาก 11 ขอ้เสนอแนะ มีความสอดคลอ้ง จาํนวน  

6 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 54 

  (1.2) ดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาก 5 ขอ้เสนอแนะ  

มีความสอดคลอ้ง จาํนวน 3 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 60 

  (1.3) ดา้นการจดัการ จาก 23 ขอ้เสนอแนะ มีความสอดคลอ้ง จาํนวน  

22 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 96 

 (2) ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน มีความไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํนวน 8 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 21 

โดยจาํแนกเป็นรายประเภท ไดด้งัน้ี 

  ( 2.1) ดา้นกฎหมาย จาก 11 ขอ้เสนอแนะ มีความไม่สอดคลอ้ง จาํนวน  

5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 45 

  (2.2) ดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาก 5 ขอ้เสนอแนะ  

มีความไม่สอดคลอ้ง จาํนวน 2 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 40 

  (2.3) ดา้นการจดัการ จาก 23 ขอ้เสนอแนะ มีความไม่สอดคลอ้ง จาํนวน  

22 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 4 

 (3) ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํนวน 39 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นขอ้เสนอ

การปฏิรูป เร่ืองใหม่ จาํนวน 11 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 28 

  ( 3.1) ดา้นกฎหมาย จาก 11 ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้เสนอปฏิรูป เร่ืองใหม่ จาํนวน  

5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 45 

  (3.2) ดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาก 5 ขอ้เสนอแนะ  

เป็นขอ้เสนอปฏิรูป เร่ืองใหม่ จาํนวน 4 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 80 

  (3.3) ดา้นการจดัการ จาก 23 ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้เสนอปฏิรูป เร่ืองใหม่ 

จาํนวน 2 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 9 
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 (4) ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํนวน 39 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นขอ้เสนอ

การปฏิรูป เพือ่ปรับปรุงการดาํเนินการ จาํนวน 28 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 72  

  ( 4.1) ดา้นกฎหมาย จาก 11 ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้เสนอปฏิรูป เพือ่ปรับปรุง 

การดาํเนินการ จาํนวน 6 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 54 

  (4.2) ดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาก 5 ขอ้เสนอแนะ  

เป็นขอ้เสนอปฏิรูป เพือ่ปรับปรุงการดาํเนินการจาํนวน 1 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 20 

  (4.3) ดา้นการจดัการ จาก 23 ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้เสนอปฏิรูป เพือ่ปรับปรุง 

การดาํเนินการ จาํนวน 21 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 91 

 อน่ึง  ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํนวน 8 ขอ้เสนอแนะ ตาม (2) นั้น เป็นขอ้เสนอ

การปฏิรูปท่ีเป็นเร่ืองใหม่ทั้งหมด  

 

ทั้งน้ี เม่ือนาํมาจาํแนกในแต่ละดา้น มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

 ด้านกฎหมาย  

 ( 1) ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน มีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นกฎหมาย จาํนวน 6 ขอ้เสนอแนะ จาก 11 ขอ้เสนอแนะ  

คิดเป็นร้อยละ 54 

  (2) ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน มีความไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นกฎหมาย จาํนวน 5 ขอ้เสนอแนะ จาก 11 ขอ้เสนอแนะ  

คิดเป็นร้อยละ 45 

 (3) ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นกฎหมาย จาํนวน 11 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นขอ้เสนอแนะ

ในการปฏิรูป เร่ืองใหม่ จาํนวน 5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 45 

 (4) ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นกฎหมาย จาํนวน 11 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นขอ้เสนอแนะ

ในการปฏิรูป เพือ่ปรับปรุงการดาํเนินการ จาํนวน 6 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 54 

 

 

 



71 

 

ด้านโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ 

 ( 1) ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน มีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาํนวน 3 ขอ้เสนอแนะ 

จาก 5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 60 

  (2) ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน มีความไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาํนวน 2 ขอ้เสนอแนะ  

จาก 5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 40 

 (3) ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาํนวน  

5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นขอ้เสนอแนะในการปฏิรูป เร่ืองใหม่ จาํนวน 4 ขอ้เสนอแนะ  

คิดเป็นร้อยละ 80  

 (4) ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาํนวน  

5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นขอ้เสนอแนะในการปฏิรูป เพื่อปรับปรุงการดาํเนินการ  

จาํนวน 1 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 20 

 ด้านการจัดการ  

 ( 1) ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน มีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นการจดัการ จาํนวน 22 ขอ้เสนอแนะ จาก 23 ขอ้เสนอแนะ  

คิดเป็นร้อยละ 96 

  (2) ผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการของหน่วยงาน มีความไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นการจดัการ จาํนวน 1 ขอ้เสนอแนะ จาก 23 ขอ้เสนอแนะ  

คิดเป็นร้อยละ 4 

 (3) ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นการจดัการ จาํนวน 23 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็น

ขอ้เสนอแนะในการปฏิรูป เร่ืองใหม่ จาํนวน 2 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 9   

 (4) ขอ้เสนอแนะปฏิรูปดา้นการจดัการ จาํนวน 23 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็น

ขอ้เสนอแนะในการปฏิรูป เพื่อปรับปรุงการดาํเนินการ จาํนวน 21 ขอ้เสนอแนะ  

คิดเป็นร้อยละ 91 
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 จากสรุปผลการศึกษาขา้งตน้ พบวา่ ผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการ 

ของหน่วยงาน ต่อขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเดน็ 

การปฏิรูปดา้นกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ รวมทั้งส้ิน 

39 ขอ้เสนอแนะ ส่วนใหญ่หน่วยงานมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาํนวน 31 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 79 และขอ้เสนอแนะ 

ส่วนใหญ่ท่ีสอดคลอ้ง เป็นขอ้เสนอการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงการดาํเนินการ จาํนวน 

28 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 72 โดยภาพรวมความสอดคลอ้งจะสัมพนัธ์กบัขอ้เสนอ 

การปฏิรูป เพือ่ปรับปรุงการดาํเนินการ 

 นอกจากน้ี  เม่ือนาํมาพิจารณาเป็นรายประเภท พบวา่ ขอ้เสนอแนะการปฏิรูป 

การจดัการ หน่วยงานจะมีความเห็นและการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งมากท่ีสุด จาํนวน  

22 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมา กเ็ป็นขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นโครงสร้าง

หน่วยงาน/คณะกรรมการ จาํนวน 3 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 60 และขอ้เสนอแนะ 

การปฏิรูปดา้นกฎหมาย จาํนวน 6 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 54 ตามลาํดบั สาํหรับ

ขอ้เสนอการปฏิรูปท่ีเป็นเร่ืองใหม่ ท่ีเสนอใหมี้การดาํเนินการ ส่วนใหญ่เป็นขอ้เสนอ

เก่ียวกบัการปฏิรูปดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ จาํนวน 4 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็น

ร้อยละ 80 รองลงมา เป็นขอ้เสนอการปฏิรูปดา้นกฎหมาย จาํนวน 5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็น

ร้อยละ 45 และขอ้เสนอการปฏิรูปดา้นการจดัการ จาํนวน 2 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 9 

ตามลาํดบั 

 อยา่งไรกต็าม เม่ือพจิารณาขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวง ใน 3 ประเภท

ดงักล่าว พบวา่ ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนใหญ่เป็นขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นการจดัการ โดยมีจาํนวน 23 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็น 

ร้อยละ 59 รองลงมาเป็นขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นกฎหมาย จาํนวน 11 ขอ้เสนอแนะ 

คิดเป็นร้อยละ 28 และขอ้เสนอแนะการปฏิรูปดา้นโครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ 

จาํนวน 5 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 12 
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 ทั้งน้ี เม่ือนาํขอ้เสนอแนะของการปฏิรูปท่ีหน่วยงานมีผลการพิจารณาท่ีสอดคลอ้ง

กบัขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาจดัลาํดบัความสาํคญัในเบ้ืองตน้ 

โดยเปรียบเทียบกบันโยบาย กฎหมาย และการดาํเนินการของหน่วยงาน พบวา่   

มีขอ้เสนอแนะท่ีหน่วยงานควรเร่งรัดดาํเนินการ จาํนวน 27 ขอ้เสนอแนะ  

ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีเหลือ จาํนวน 4 ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานตอ้งพจิารณาแนวทางแกไ้ข 

อาทิ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการดาํเนินการในโอกาสต่อไป 

 

(2) ปัญหาความไม่สอดคล้องของผลการพจิารณาและผลการดาํเนินการตามข้อเสนอแนะ 

เพือ่การปฏรูิปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

ประเด็นการปฏรูิปด้านกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ 

ขอ้เสนอแนะตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในส่วน 

เก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประเดน็การปฏิรูปดา้น

กฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/คณะกรรมการ และการจดัการ รวมทั้งส้ิน 39 ขอ้เสนอแนะ  

โดยมีผลการพิจารณาและผลการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะการปฏิรูป  

จาํนวน 8 ขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 21 ซ่ึงปัญหาของความไม่สอดคลอ้ง มีดงัน้ี 

(1) รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายในการดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวไวแ้ลว้  

(2) ขอ้เสนอแนะท่ีเสนอไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) มีหน่วยงาน/กฎหมายท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้ จึงควรปรับปรุงหน่วยงาน/กฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใหค้รอบคลุมขอ้เสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

(4) ขอ้เสนอแนะดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการในปัจจุบนั 

(5) เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว ตอ้งมีการดาํเนินการท่ีเป็นปัจจุบนั ทาํใหไ้ม่มี

งบประมาณในการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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(3) ความเช่ือมโยงของผลการพจิารณาของหน่วยงาน กรณทีีไ่ม่สอดคล้องกบั

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏรูิปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

กบันโยบาย กฎหมาย และภารกจิการดําเนินการทีเ่กีย่วข้อง โดยพจิารณาร่วมกบัประเด็น

การปฏรูิป 

จากการวเิคราะห์ความเช่ือมโยงของผลการพิจารณาของหน่วยงาน กรณี 

ท่ีไม่สอดคลอ้งฯ กบันโยบาย กฎหมาย และภารกิจการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํ

ประเดน็การปฏิรูปมาพิจารณาร่วมดว้ย สรุปผลไดด้งัน้ี 

(3.1)  การออกพระราชบญัญติัสิทธิชุมชนในการจดัการท่ีดิน 

และทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน พ.ศ. .... 

 รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายในการจดัท่ีดินทาํกินใหก้บัชุมชน รวมทั้ง ไดมี้

การดาํเนินการใหมี้การจดัทาํกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาท่ีดินไม่ใหเ้กิดการซํ้ าซอ้นแลว้ ไดแ้ก่ 

ร่างพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. ....  

 ทั้งน้ี การดาํเนินการขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัประเดน็ของการปฏิรูป

ดงักล่าว ท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทเร่ืองท่ีดินระหวา่งรัฐบาลและประชาชนลดความ

เหล่ือมลํ้าสร้างความมัน่คงในท่ีดินและท่ีอยูอ่าศยั 

(3.2) การจดัทาํร่างพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 ขอ้เสนอในการจดัตั้งหน่วยงานใหม่ จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ี 

มติคณะรัฐมนตรีกาํหนด รวมทั้ง ขอ้เสนอดงักล่าว มีหน่วยงานดาํเนินการอยูแ่ลว้   

   อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณากบัประเดน็การปฏิรูป ซ่ึงตอ้งการใหเ้กิดกฎหมาย

ระดบัพระราชบญัญติัเพื่อใหเ้ป็นกฎหมายกลางในการบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า  

ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ อาจตอ้ง

พิจารณาวา่การไม่แต่งตั้งหน่วยงานข้ึนใหม่ โดยใชก้รมทรัพยากรนํ้าเป็นหน่วยงาน 

ฝ่ายเลขานุการ จะตรงตามวตัถุประสงคใ์นการปฏิรูปน้ีหรือไม่  

 

 



75 

 

(3.3) การจดัทาํกฎหมายจดัตั้งศาลส่ิงแวดลอ้มและวธีิพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นการเฉพาะ 

 การดาํเนินการปฏิรูปเร่ืองน้ี มีหน่วยงานท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้ การจดัตั้ง  

ตามร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนออาจเกิดความซํ้ าซอ้นกบัหน่วยงานท่ีดาํเนินการอยู ่ 

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณากบัประเดน็การปฏิรูป ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวง  

ท่ีตอ้งการผูพ้ิพากษา และบุคคลภายนอก ท่ีมีความรู้เขา้ร่วมพิจารณาคดี เพื่อใหก้ารพิจารณา

คดีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนน้ัน ปัจจุบนัประธานศาลฎีกาไดอ้อกคาํแนะนาํเก่ียวกบั 

การดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้มกาํหนดสาระสาํคญัในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 

ในศาลยติุธรรมไวแ้ลว้ ซ่ึงอาจปรับปรุงเฉพาะวธีิพจิารณาคดีส่ิงแวดลอ้มเสียใหม่เพือ่แกไ้ข

ขอ้จาํกดัในการดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม เช่น การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญร่วมพิจารณาคดี  

 (3.4) การยกร่าง  พระราชบญัญติัการมีส่วนร่วม ในการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ..... 

  มีกฎหมายกาํหนดบทบญัญติัในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535    

(3.5) จดัตั้ง “กองทุนพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

 ประเดน็การปฏิรูปการเสนอจดัตั้งกองทุนน้ี เพือ่เนน้การเป็นกองทุน

สนบัสนุนการดาํเนินการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ซ่ึงแตกต่างจาก

กองทุนส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบสนองกบัปัญหาจริงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี อยา่งทนัท่วงที  

มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างมาตรการแรงจูงใจภาคส่วนเอกชนในการเขา้ร่วมระดมทุน 

อยา่งไรกต็าม หากกองทุนดงักล่าว บริหารจดัการโดยภาครัฐ ตอ้งดาํเนินการ

จดัตั้งตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการขอจดัตั้งการดาํเนินงานและการประเมินผล 

การดาํเนินงานทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2557 นอกจากน้ี การดาํเนินการมีความซํ้ าซอ้นกบัภารกิจ

ดา้นหน่ึงของกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
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(3.6) การแต่งตั้งคณะกรรมการยทุธศาสตร์แห่งชาติเพื่อรับมือวกิฤตการณ์นํ้าทะเล

ข้ึนสูงและแผน่ดินทรุด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ 

ประเดน็การปฏิรูปการเสนอจดัตั้งคณะกรรมการฯ ดงักล่าวน้ี เพื่อดาํเนินการ

ขบัเคล่ือนแผนงานและกาํกบัดูแลภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานต่างๆ ในภาพรวม  

   ดงันั้น องคป์ระกอบคณะกรรมการฯ ควรมีความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี

ดาํเนินการ 

(3.7) การแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมภายใต้

การปฏิรูปดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและผูไ้ดรั้บผลกระทบ และองคป์ระกอบ 

ประเดน็การปฏิรูปการเสนอจดัตั้งคณะกรรมการฯ ดงักล่าวน้ี เพื่อสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกช่วงการดาํเนินการ ตั้งแต่เร่ิมตน้ไปจนถึงประเมินดา้นต่างๆ 

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงใหก้บัประชาชนทุกภาคส่วนไดรั้บทราบและตระหนกั 

นาํไปสู่แนวทางเลือกท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

ดงันั้น องคป์ระกอบคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะประธานและฝ่ายเลขานุการ 

ควรมีความสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงานปัจจุบนั 

(3.8) ขอใหค้ณะรัฐมนตรีมีมติใหห้น่วยงานของรัฐดาํเนินการเสนอพื้นท่ีอนุรักษ ์

ในทะเลอนัดามนัเป็นเขตมรดกโลกภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

   หน่วยงานไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติได ้

เน่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ืองงบประมาณ เพื่อศึกษาขอ้มูลสภาพพื้นท่ีใหเ้ป็นปัจจุบนั ซ่ึงขณะน้ีอยู่

ระหวา่งการขอรับการจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ  

 

 จากการวเิคราะห์ความเช่ือมโยงของผลการพิจารณาของหน่วยงาน กรณีท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยพิจารณาประเดน็ 

การปฏิรูป กบันโยบาย กฎหมาย และภารกิจการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ 

ผลการพิจารณาของหน่วยงาน ต่อขอ้เสนอแนะการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

หน่วยงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของการดาํเนินการตามภารกิจ นโยบาย ระเบียบ/

กฎหมายท่ียดึถือปฏิบติัในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการประเมินประสิทธิภาพ 

ในการดาํเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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อยา่งไรกต็าม เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้เสนอการปฏิรูป จะพบวา่ ความสอดคลอ้ง 

ของผลการพิจารณาท่ีพบ จะเป็นความสอดคลอ้งกบัการปรัปปรุงการดาํเนินการ  

แต่เม่ือเป็นขอ้เสนอการปฏิรูปเร่ืองใหม่ๆ ใหมี้การดาํเนินการท่ีตอ้งจดัตั้งองคก์รใหม่  

การตรากฎหมายใหม่ ยงัเป็นขอ้จาํกดัในการพิจารณาของหน่วยงานรัฐ ดงันั้น  

ในการพจิารณาขอ้เสนอการปฏิรูปใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง ควรมีการประชุมร่วมกบั

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ใช่เฉพาะองคก์รภาครัฐท่ีมีกฎหมายในการดาํเนินการเป็น

ขอ้กาํหนด เพือ่ใหเ้กิดการปฏิรูปท่ีเป็นประโยชนก์บัประเทศในการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในอนาคตตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

(1) เน่ืองจากการปฏิรูปประเทศ เป็นนโยบายสาํคญัท่ีมีการกาํหนดกรอบเวลา 

การดาํเนินการไว ้ดงันั้น หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานพิจารณา  

ทั้งหน่วยงานหลกั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเร่งดาํเนินการตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดไว้ 

(2) หน่วยงานตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาต่อขอ้เสนอแนะต่างๆ ของ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยควรพจิารณาทั้งปัญหาอุปสรรค การดาํเนินการ

ในอดีตท่ีผา่นมา เพื่อใหเ้กิดการปฏิรูปการดาํเนินการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี เน่ืองจากหน่วยงานอาจยงัขาดความชดัเจน

และความเขา้ใจคาํวา่ “การปฏิรูป”  กบั “การพฒันา” สงัเกตไดจ้ากขอ้เสนอแนะบางขอ้

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติท่ีป็นภารกิจของหน่วยงาน ดงันั้น หน่วยงานจะตอ้งทาํความเขา้ใจ

อยา่งถ่องแท ้เพื่อใหผ้ลการพิจารณาท่ีได ้มีความชดัเจนในทางปฏิบติั  

(3) เพือ่ใหก้ารจดัทาํผลการพจิารณาหรือผลการดาํเนินการต่อขอ้เสนอแนะ 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัทั้งหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง และในมุมมองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการประชุมควรเชิญผูแ้ทนจาก 

สภาปฏิรูปแห่งชาติมาร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการพิจารณา ปัญหาอุปสรรค 

การดาํเนินงาน หรือช้ีแจงแนวคิดของขอ้เสนอแนะดงักล่าว เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ

ตดัสินใจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิจารณาท่ีเป็นรูปธรรมนาํไปสู่การ

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
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(4) จากการศึกษาความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งดงักล่าว หน่วยงานสามารถ

นาํผลการพิจารณาของร้อยละของความสอดคลอ้งดงักล่าวขา้งตน้ เป็นขอ้มูลในการศึกษา

ต่อไป โดยนาํไปจดัลาํดบัความสาํคญัในการดาํเนินการปฏิรูป พิจารณาใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

นโยบาย กฎหมาย และภารกิจการดาํเนินการของหน่วยงาน เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการ

พิจารณาดาํเนินการโดยเร่ืองท่ีมีความสอดคลอ้ง ทั้ง 3 ประเดน็ หน่วยงานสามารถนาํมา

จดัลาํดบัการดาํเนินการเป็นลาํดบัแรกๆ และรองลงมาตามลาํดบั เพื่อจดัทาํเป็นแผนการ

ดาํเนินการในการปฏิรูประยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป สาํหรับขอ้เสนอแนะท่ี 

ไม่สอดคลอ้ง ทั้ง 3 ประเดน็ขา้งตน้ หน่วยงานสามารถนาํไปจดัทาํเป็นแนวทางแกไ้ข   

เพือ่ดาํเนินการในระยะต่อไป  

  นอกจากน้ี สาํหรับขอ้เสนอแนะท่ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการพิจารณาของ

หน่วยงาน ในการพิจารณาควรใหค้วามสาํคญักบัแนวคิดของขอ้เสนอในการปฏิรูป และ

นโยบายเป็นสาํคญั เพราะการปฏิรูปคือการนาํมาจดัใหม่ โดยจะมีผลการดาํเนินการหรือไม่

ยงัข้ึนกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องการปฏิรูปในเร่ืองนั้นๆ เป็นสาํคญั 
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ผลการพจิารณา/ผลการดําเนินการของหน่วยงานในสังกดั 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ต่อข้อเสนอแนะเพือ่การปฏรูิป 

ประเด็นการปฏรูิปด้านกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงาน/ คณะกรรมการ และการจดัการ 

ที่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป ผลการพจิารณา/ผลการดาํเนินการ 

1 การนาํเสนอพ้ืนท่ี

อนุรักษใ์นทะเล 

อนัดามนัเป็นเขต 

มรดกโลก 

ขอใหค้ณะรัฐมนตรีมีมติ

ใหห้น่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการเสนอพ้ืนท่ี

อนุรักษใ์นทะเลอนัดามนั

เป็นเขตมรดกโลกภายใน

เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

1. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื  

ไดด้าํเนินโครงการศึกษาเอกสารพ้ืนท่ีแหล่งอนุรักษ์ 

อนัดามนั เพ่ือเสนอข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

ทางธรรมชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 และแลว้เสร็

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีท่ีปรึกษาโครงการ

จากคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เอกสารท่ีไดจ้ากโครงการศึกษาฯ ประกอบดว้ย 

เอกสารบญัชีรายช่ือเบ้ือตน้ (Tentative List) เอกสาร

นาํเสนอ (Nomination) คู่มือการจดัการ สาํรวจ 

ติดตามทรัพยากรทางบกและทางทะเล (Guideline) 

รายงานขอ้มูลพ้ืนฐานและการวเิคราะห์/สงัเคราะห์

ขอ้มูลพ้ืนฐาน และแผนการจดัการพ้ืนท่ีแหล่ง

อนุรักษท์างทะเลอนัดามนั 

2. เอกสารบญัชีรายช่ือเบ้ือตน้ (Tentative List) และ

เอกสารนาํเสนอ (Nomination) จดัทาํแลว้เสร็จตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2553 ดงันั้น ขอ้มูลสถานภาพทรัพยากร 

ธรรมชาติบางส่วน จึงไม่เป็นขอ้มูลปัจจุบนั 

ท่ีทนัสมยั และยงัขาดสาระสาํคญัในส่วนของ

การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ี 

แหล่งอนุรักษท์ะเลอนัดามนัและหน่วยงานในพ้ืนท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ผลกระทบและประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชน 

รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน 

และบริหารจดัการพ้ืนท่ี หากไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น

มรดกโลกต่อไป 

3. ทส. สนบัสนุนการนาํเสนอพ้ืนท่ีอนุรักษใ์นทะเล

อนัดามนัเป้นเขตมรดกโลก แต่ควรชะลอการจดัส่ง

เอกสารบญัชีรายช่ือเบ้ืองตน้ (Tentative List) พ้ืนท่ี 

แหล่งอนุรักษท์ะเลอนัดามนัออกไปก่อน เพ่ือใหมี้ 



81 

 

ที่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป ผลการพจิารณา/ผลการดาํเนินการ 

   การศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย

ขอ้มูลปัจจุบนัของสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการพ้ืนท่ีแหล่งอนุรักษท์ะเลอนัดา

มนั และผลกระทบดา้นเศรษฐกิจสงัคมวฒันธรรมต่อ

ชุมชนในพ้ืนท่ีหากไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นแหล่ง

มรดกโลก และไดเ้สนอของบประมาณเพ่ือ

ดาํเนินการในปี 2559 

4. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื  

ยงัไม่สามารถเร่งดาํเนินการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ิมเติมใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว และรายงานให้

คณะรัฐมนตรีทราบภายใน 30 วนั ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 ได ้

เน่ืองจากยงัไม่มีงบประมาณเพ่ือดาํเนินการ   

อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการเสนอโครงการ

ศึกษาสถานภาพแหล่งอนุรักษท์ะเลอนัดามนั 

เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ     

เพื่อขอรับการสนบัสนุนเงินนอกงบประมาณ  

(เงินรายไดเ้พ่ือการบาํรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)  

ในการดาํเนินโครงการดงักล่าว 

2 ระบบการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

1.1 การสร้างสมดุล

ระหวา่งการอนุรักษแ์ละ

ใชป้ระโยชนท์รัพยากร 

 

  1)  

- ขอปรับถอ้ยคาํใหช้ดัเจน เป็น  “จดัทาํแผนการใช้

ท่ีดินของชาติทั้งระบบใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม

กบั 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรดินและท่ีดิน 

(1) จดัทาํแผนการใช้

ท่ีดินของชาติทั้งระบบ 

ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม

กบัศกัยภาพของพ้ืนท่ีและ

การพฒันาของประเทศ 

โดยการมีส่วนร่วม 

ท่ีดินในแต่ละพ้ืนท่ี...” 

- การประชุมคณะกรรมการ นโยบายท่ีดินแห่งชาติ 

(คทช.) คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557  
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ที่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป ผลการพจิารณา/ผลการดาํเนินการ 

   นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ คทช. เห็นชอบ

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจดัการท่ีดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศ และใหฝ่้ายเลขานุการฯ 

ทบทวนร่างยทุธศาสตร์ฯ เพื่อใหค้รอบคลุมดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คงของ

ประเทศ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการจดัทาํร่างนโยบายฯ 

เสนอ คทช. พิจารณา 

  (2) เร่งสาํรวจและ

จดัทาํแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน

ของรัฐใหช้ดัเจนและเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

 รัฐบาลไดมี้แผนการปฏิบติัเก่ียวกบักฎหมาย

ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ  

      (3) เร่งรัดการแกไ้ข

เพ่ิมเติมกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการท่ีดินท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนั และตรากฎหมาย

ข้ึนใหม่ใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ในปัจจุบนั  

- การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ  

คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มอบให ้สผ.  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. พิจารณารวบรวม

ภารกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท่ีดินทั้งหมด เช่น 

กฎหมาย นโยบายมติคณะรัฐมนตรี หรือ

คณะกรรมการต่างๆ  เพ่ือประมวลเสนอ คทช. 

พิจารณา  และในการประชุม คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 

7 กนัยายน 2558  ท่ีประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายบริหารจดัการ

ท่ีดิน เพ่ือบูรณาการดา้นกฎหมายการบริหารจดัการ

ท่ีดินและจดัทาํร่างพระราชบญัญติั

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. .... 

  2)  ทรัพยากรป่าไม ้

    (1) เร่งรัดการจดัทาํและ

กาํหนดเขตพ้ืนท่ีป่าไม้

ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้

พ.ศ. 2484 ใหช้ดัเจน  

และเร่งรัดจดัทาํแนวเขต

ป่าไมทุ้กประเภทใหเ้ป็น

แนวเดียวชดัเจน 

 

- กาํหนดในกระบวนการเดียวกนักบัการปรับปรุง

แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา

ส่วน 1:4,000 (one map)  
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ที่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป ผลการพจิารณา/ผลการดาํเนินการ 

      (2) อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

พ้ืนท่ีป่าไมใ้หเ้ป็นร้อยละ 

40 ของพ้ืนท่ีประเทศและ

พ้ืนท่ีอนุรักษเ์ป็นร้อยละ 

25 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

แนวทางมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ย ัง่ยนืในแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11 และร่างทิศทาง

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12  

      (3) ปรับปรุงแกไ้ขและ

ผลกัดนักฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการทรัพยากรป่าไม ้ใหมี้

ผลบงัคบัใชโ้ดยเร็ว  

ทส. ไดพ้ฒันา ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย 

กฎระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี  

1) พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535    

2) พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ....      

   (4) สนบัสนุนให ้

ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

อุทยานแห่งชาติ ทอ้งถ่ิน 

และชุมชน มีการบริหาร

จดัการรายไดจ้ากการเก็บ

ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยาน

ร่วมกนั รวมทั้ง พิจารณา

เพ่ิมสดัส่วนรายไดท่ี้มอบ

ใหแ้ก่ทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน 

เร่ืองน้ีเป็นภารกิจปกติท่ีหน่วยงานตอ้งพิจารณา 

ความเหมาะสม ไม่ใช่ประเดน็การปฏิรูป 

 

  3)  ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 

  (1) จดัทาํกลไกในการ

ปกป้องคุม้ครองและฟ้ืนฟู

ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ินและ

ชนิดพนัธ์ุท่ีถูกคุกคามตาม

ทะเบียนชนิดพนัธ์ุท่ีถูก

คุกคามของประเทศไทย 

เร่ืองน้ีเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน ไม่ใช่

ประเด็นการปฏิรูป 

      (2) พฒันาฐานขอ้มูล

และองคค์วามรู้ รวมถึง 

องคค์วามรู้จากภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินและพฒันาระบบ 

เร่ืองน้ีเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน ไม่ใช่

ประเด็นการปฏิรูป 
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  เครือข่ายเช่ือมโยงการ

จดัการเขา้ถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชนจ์ากความ

หลากหลายทางชีวภาพ

อยา่งเป็นธรรม   

 

  4)  ทรัพยากรนํ้ า 

    (1) เร่งผลกัดนัร่าง

พระราชบญัญติัทรัพยากร

นํ้ า พ.ศ. .... 

พระราชบญัญติันํ้ าบาดาล 

พ.ศ. .... และร่าง 

พระราชบญัญติัการจดัการ

นํ้ าเสีย พ.ศ. .... 

- ร่างพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... 

ของกรมทรัพยากรนํ้ า ในขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอน 

การเสนอ สนช.เพ่ือพิจารณา 

- กลไกการจดัการนํ้ าเสีย  อยูภ่ายใต ้

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และร่าง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ... (ฉบบัปรับปรุง)   รวมทั้ง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ พระราชบญัญติั

โรงงาน พ.ศ. 2535 

- ร่างพระราชบญัญติันํ้ าบาดาล (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... 

ไดมี้การยกร่างแลว้ 

      (2) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก

ในการจดัการทรัพยากรนํ้ า  

โดยปรับปรุงองคก์รกาํกบั

ดูแลแบบองคร์วมการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ 

เห็นดว้ย เพ่ือให ้มีการบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยกรมทรัพยากรนํ้ าไดด้าํเนินการกาํหนดไวใ้น

ร่างพระราชบญัญติันํ้ าและในยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศ 

      (3) ผลกัดนัแผนแม่บท

การบริหารจดัการนํ้ า โดย

เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง

เขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

- เห็นดว้ยใหเ้พ่ิมเครือข่ายดา้น 

นํ้ าบาดาลเขา้มามีส่วนร่วม   

- อยูร่ะหวา่งขั้นตอน/กระบวนการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการนํ้ าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

      (4) พฒันาองคค์วามรู้

และสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วน

ไดส่้วนเสียและภาค

เครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการลุ่มนํ้ า 

เห็นดว้ย ซ่ึงแนวทางดงักล่าวปรากฏใน 

แผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า

ของประเทศ  และควรนาํแนวคิดความเป็น

หุน้ส่วนระหวา่งภาครัฐและเอกชน (Public-Private 

Partnership) มาใชใ้นการพฒันาองคค์วามรู้และ 
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  ในทุกระดบั ปัญหาความขดัแยง้ในการใชน้ํ้ า 

      (5) เพ่ิมขีดความสามารถ

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินดา้นการจดัการนํ้ า 

เพ่ือการอุปโภคบริโภคการ

ใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งนํ้ า

และการจดัการนํ้ าเสีย 

เห็นดว้ยกบัการเพ่ิมขีดความสามารถองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการนํ้ า 

อยา่งเป็นระบบ ประกอบกบัขอ้เสนอดงักล่าว 

มีการดาํเนินการตามแผนการดาํเนินการประจาํปี

ของกรมทรัพยากรนํ้ า 

  5)  

 

ขณะน้ี อยูร่ะหวา่งดาํเนินการตาม Roadmap  

การประกาศพ้ืนท่ีคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง ภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 

มาตรา 20 รวมถึงการสนบัสนุนขอ้มูลสาํหรับการ

ประกาศ/กาํหนดเขตพ้ืนท่ีอนุรักษร่์วมกบัหน่วยงาน

อ่ืน 

ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง 

    (1) เร่งประกาศเขต

คุม้ครองทางทะเลและ

ชายฝ่ังในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบ

นิเวศสาํคญั  รวมทั้ง

ปรับปรุงการบริหารจดัการ

พ้ืนท่ีคุม้ครองทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

โดยการมีส่วนร่วม  

      (2) กาํหนดและจาํแนก

เขตพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหากดัเซาะ

ชายฝ่ังทะเลตามระดบัความ

รุนแรงและความเร่งด่วนของ

ปัญหาหรือมีแนวโนม้ท่ีจะ

เกิดปัญหาข้ึนในอนาคต 

- ควรมีการศึกษาใหม่ ใหข้อ้มูลมีความเป็น

ปัจจุบนั และดาํเนินการศึกษาในคร้ังเดียวทั้ง

ประเทศ เพื่อใหเ้ห็นสามารถวเิคราะห์และจดัลาํดบั

ความสาํคญัของพ้ืนท่ีโดยการมองภาพรวมทั้ง

ประเทศได ้ 

- การกาํหนดเกณฑเ์พ่ือใชก้าํหนดระดบั 

ความรุนแรงของการกดัเซาะชายฝ่ัง ควรมี 

การทบทวนใหม่ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการกดัเซาะ

มากๆ เพ่ือกาํหนดเป็นเขตวกิฤต และหาทางแกไ้ข

โดยด่วน 

  6)  

เห็นดว้ยในหลกัการ 

 

ทรัพยากรแร่ 

    เร่งรัดการจดัทาํเขต

เศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศให้

แลว้เสร็จ  
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  1.2 การรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมทีด่ ี

1) 

 

 

 

เห็นดว้ย เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ

เป็นวาระแห่งชาติ  ทั้งน้ี กรมควบคุมมลพิษบูรณาการ

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายตาม 

Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย และติดตามความกา้วหนา้เพ่ือผลกัดนัการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

ขยะมูลฝอย 

    (1) เร่งรัดการ

ดาํเนินการตาม Roadmap 

การจดัการขยะมูลฝอย 

และของเสียอนัตราย 

      (2) เร่งรัดการออก

กฎระเบียบเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอนัตราย  

เป็นแนวทางและมาตรการภายใต ้Roadmap การ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ท่ีใหมี้การ

ออกกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในระยะ

เร่งด่วน (๖ เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี) และระยะย 

(1 ปีข้ึนไป) เพ่ือวางระเบียบ มาตรการบริหารจดักา

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

     (3) ส่งเสริมการจดัการ

ขยะมูลฝอยชุมชนแบบ

ครบวงจร โดยการ

รวมกลุ่มขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

แนวทางมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางและ

มาตรการภายใต ้Roadmap การจดัการ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย   

 

      (4) สนบัสนุนการใช้

หลกัการความเป็นหุน้ส่วน

ของรัฐ-เอกชน  

แนวทางมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางและ

มาตรการภายใต ้Roadmap การจดัการ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย   

  2)  

เป็นภารกิจปกติท่ีหน่วยงานตอ้งพิจารณาความ

เหมาะสม ไม่ใช่ประเด็นปฏิรูป 

 

คุณภาพอากาศและเสียง 

    (1) พฒันามาตรฐาน

คุณภาพอากาศและเสียงใน

บรรยากาศ มาตรฐาน 

ควบคุมการระบายมลพิษ

โดยใหมี้ความเขม้งวดและ

ครอบคลุมแหล่งกาํเนิด

หลกัในแต่ละประเภทและ

สารมลพิษท่ีสาํคญั 
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      (2) ดาํเนินมาตรการ

แกไ้ขปัญหามลพิษทาง

อากาศท่ีเป็นปัญหาเฉพาะ

พ้ืนท่ี  

กรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบคุณภาพ

อากาศทัว่ประเทศดว้ยสถานีตรวจวดัคุณภาพ

อากาศอตัโนมติั จาํนวน 62 สถานีใน 29 จงัหวดั 

เพ่ือนาํขอ้มูลการตรวจวดัมาใชก้าํหนดนโยบาย

และมาตรการจดัการคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีต่างๆ  

      (3) มีการจดัการมลพิษ

ทางเสียงจากยานพานะ

และจราจร 

เป็นภารกิจปกติท่ีหน่วยงานตอ้งพิจารณาความ

เหมาะสม ไม่ใช่ประเด็นปฏิรูป 

  3)  

 

 ควรเพ่ิมประเดน็การกาํหนดเขตพ้ืนท่ีและ

มาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ 

และกลไก ท่ีบญัญติัตามมาตรา 43 มาตรา 44 และ

มาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการอนุรักษ ์

รักษา และป้องกนัหรือยบัย ั้งกิจกรรมท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ในพ้ืนท่ีตน้นํ้ า ระบบนิเวศ 

ตามธรรมชาติท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน แหล่งธรรมชาติ

และศิลปกรรม หรือพ้ืนท่ีในเขตเมืองและชุมชน 

ท่ีมีสภาพปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มรุนแรง 

มีแนวโนม้เขา้ขั้นวกิฤติ 

 

ส่ิงแวดลอ้มเมืองและ

ชุมชน 

  พฒันาเมืองตน้แบบท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(Green City) และให้

ความสาํคญักบัการเพ่ิมข้ึน

ท่ีสีเขียว 

  4)  

 

ส่ิงแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติและศิลปกรรม 

      (1) กาํหนดและวางผงั

ส่ิงแวดลอ้มของแหล่ง

ธรรมชาติ แหล่งธรณีวทิยา

แหล่งศิลปกรรม และ

แหล่งมรดกทางธรรมชาติ

และศิลปกรรมวฒันธรรม

และควบคุมปริมาณ

นกัท่องเท่ียว รวมถึงกาํกบั 

สนบัสนุนใหห้น่วยงานดูแลพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติ

และศิลปกรรมศึกษาและกาํหนดศกัยภาพและขีด

ความสามารถในการรองรับของแหล่งส่ิงแวดลอ้ม

ธรรมชาติและศิลปกรรม ท่ีมีความสาํคญัและมี

ความเปราะบาง เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละเป็นตามมาตรฐาน  

ตาม 4) (1) 
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  การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

โดยรอบแหล่งให้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพการ

รองรับของพ้ืนท่ี 

 

      (2) ผลกัดนัการจดัการ

แหล่งมรดกทางธรรมชาติ

และโบราณสถานของชาติ

ท่ีไดรั้บการประกาศเป็น

มรดกโลกและมรดกของ

ชาติไทย รวมถึง 

การกาํหนดพ้ืนท่ีแนวกนั

ชนของแหล่งเพ่ือใหเ้กิด

ความยัง่ยนื 

แหล่งท่ีไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกจะตอ้งมี

แผนบริหารจดัการพ้ืนท่ี เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ 

แหล่งท่ีมีคุณค่าความสาํคญัระดบัโลกจะไดรั้บการ

ปกป้องคุม้ครองอยา่งย ัง่ยนื เพ่ืออนุชนรุ่นหลงั   

  2 .ประเดน็ปฏิรูป :  

การปฏิรูประบบ

โครงสร้างองค์กรและ

กฎหมายด้านการบริหาร

จดัการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 

  เร่งรัดการปรับปรุงแกไ้ข

พระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

  ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ....  

โดยใหเ้อ้ือต่อการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี

ประสิทธิภาพโปร่งใสและ

เป็นธรรม 

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  3. ประเดน็ปฏิรูป : การ

เพิม่ประสิทธิภาพการใช้

เคร่ืองมอืและกลไก ในการ

บริหารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
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  3.1 การปรับปรุงกลไกใน

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

      1) ปรับปรุงแกไ้ข

พระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. .... โดยเพิ่มเติมเร่ือง

การบริหารจดัการกองทุน

ส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการ 

ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั

ยทุธศาสตร์ 

ปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... โดยเพ่ิมเติมเร่ืองการ

บริหารจดัการกองทุนส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการ

การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์  อยูใ่น

ระหวา่งการพิจารณาของ ทส. ซ่ึงครอบคลุมถึงการ

ปรับปรุงกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

      2) ปรับปรุงระเบียบ

กองทุนส่ิงแวดลอ้ม

เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขและวธีิการขอ

จดัสรรและขอกูย้มื

เงินกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุน

ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ

ขอจดัสรรและขอกูย้มืเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้ม  

ควรใหค้รอบคลุมกลุ่มผูมี้ส่วนไดไ้ดส่้วนเสีย  

หรือภาคประชาชนท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

และแนวทางการบริหารจดัการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

และคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

2 การปฏิรูปเพื่อรับมือ

วกิฤตการณ์ 

นํ้ าทะเลข้ึนสูงและ

แผน่ดินทรุดพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

1. ปฏิรูปเชิงนโยบาย 

2. ปฎิรูปองคก์ร  

- แต่งตั้งคณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์แห่งชาติ 

เพ่ือรับมือวกิฤตการณ์ 

นํ้ าทะเลข้ึนสูงและแผน่ดิน

ทรุด  

- แต่งตั้งคณะกรรมการ

สร้างความรู้ความเขา้ใจ

และการมีส่วนร่วมภายใต้

การปฏิรูปดา้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและ 

ผูไ้ดรั้บผลกระทบ   

 เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะการปฏิรูปเพ่ือรับมือ

วกิฤตการณ์นํ้ าทะเลข้ึนสูงและแผน่ดินทรุดพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทั้งน้ี  

มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นการปรับปรุง

องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. เห็นชอบกบัการปรับปรุงองคป์ระกอบ

คณะกรรมการยทุธศาสตร์แห่งชาติเพ่ือรับมือ

วกิฤตการณ์นํ้ าทะเลข้ึนสูงและแผน่ดินทรุดภายใต้

การปฏิรูปดา้นองคก์ร โดยเพ่ิมกรรมการ จาํนวน  

3 คน ไดแ้ก่ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  

ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาคร และผูว้า่ราชการ

จงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากพ้ืนท่ีแนวชายฝ่ัง

ทะเลของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพ้ืนท่ี

ของกรุงเทพมหานครเพียง 5 กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ี 
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   ของจงัหวดัสมุทรสาครและสมุทรปราการซ่ึงจะ

ไดรั้บผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล  

พร้อมทั้ง ปรับเปล่ียนกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการในองคป์ระกอบในลาํดบัท่ี 14 จาก 

 “ปลดักรุงเทพมหานคร” เป็น “รองปลดั

กรุงเทพมหานคร” เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและ

คล่องตวัในการดาํเนินงาน โดยมีขอ้สงัเกตวา่  

ควรแต่งตั้งหน่วยงานระดบักรม อาทิ กรม

อุตนิุยมวทิยา กรมพฒันาท่ีดิน และกรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เป็นคณะทาํงานท่ีช่วย

สนบัสนุนการทาํงานทางวชิาการต่อไป 

   2. เห็นชอบกบัการปรับปรุงองคป์ระกอบ

คณะกรรมการสร้างความรู้ความเขา้ใจและการมี

ส่วนร่วมภายใตก้ารปฏิรูปดา้นการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนและผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยใหอ้ธิบดี

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นประธาน

กรรมการ และเลขาธิการสาํนกังานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   เป็นกรรมการ เน่ืองจากมีความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัภารกิจของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้ง 

ปรับเปล่ียนกรรมการและเลขานุการ 

ในองคป์ระกอบลาํดบัท่ี 14  จาก “ผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายจากสาํนกันโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” เป็น  

“ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม” 
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3 สิทธิชุมชนในการ

จดัการท่ีดินและ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

ในรูปแบบโฉนด

ชุมชน  และร่าง

พระราชบญัญติัสิทธิ

ชุมชนในการจดัการ

ท่ีดินและทรัพยากร 

ธรรมชาติ พ.ศ. .... 

การออกพระราชบญัญติั

สิทธิชุมชนในการจดัการ

ท่ีดินและทรัพยากร 

ธรรมชาติในรูปแบบ 

โฉนดชุมชน พ.ศ. .... 

1. หมวด 1 คณะกรรมการสิทธิชุมชนในการ

จดัการทีด่นิและทรัพยากรธรรมชาติ 

 เน่ืองจากองคป์ระกอบคณะกรรมการสิทธิ

ชุมชนในการจดัการท่ีดินและทรัพยากร ธรรมชาติ 

(คจช.) มีการกาํหนดโครงสร้างใหน้ายกรัฐมนตรี 

ซ่ึงเป็นตาํแหน่งสูงสุดของอาํนาจบริหารเป็น

ประธาน และ คจช.เป็นคณะกรรมการระดบัชาติ 

ซ่ึงมีภารกิจในการใชอ้าํนาจรัฐ  

การอาํนวยการจดัท่ีดินของรัฐใหแ้ก่ราษฎรทาํกิน

อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค จึงเป็นกรณี 

การดาํเนินการโดยรัฐท่ีส่งผลกบัประชาชน และ

การกาํหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงเป็นตวัแทน

ภาคเอกชนก็ดว้ยประสงคใ์หมี้ส่วนร่วม 

ของภาคประชาชนเท่านั้น จึงยงัไม่ควรกาํหนดใหมี้

บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบถึงขั้นการเป็นรอง

ประธานกรรมการ ทั้งน้ี เน่ืองจากอาํนาจการบริหาร

จดัการท่ีดินของรัฐ ตามบทนิยามศพัท ์ซ่ึงยงัเป็น

อาํนาจของรัฐโดยแท ้โดยกระบวนการบริหาร

จดัการตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของรัฐ 

โดยส่วนรวม ดงันั้น การใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

ท่ีผา่นการคดัเลือกจาก คจช. ข้ึนมาเป็นรองประธาน

กรรมการ อาจไม่มีความเหมาะสมทาํหนา้ท่ีเป็น

ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณี 

ท่ีประธานมิไดม้าร่วมประชุม และไม่มี 

ความเหมาะสมในการเป็นผูแ้ทนรัฐ เพราะอาจ 

   ทาํใหเ้สียดุลยอ์าํนาจในการเป็นผูน้าํการประชุมได ้

ผูท่ี้สมควรทาํหนา้ท่ีเป็นรองประธานกรรมการ 

ควรจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย น่าจะเป็นการเหมาะสมกวา่ 

   2. มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิี้ 

 ท่ีดินของรัฐบางประเภท โดยเฉพาะท่ีดินท่ีเป็น

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า  

และเขตหา้มล่าสตัวป่์า ซ่ึงประกาศกาํหนด 
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   ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 

พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์เพ่ือคุม้ครองรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ พนัธ์ุไม ้และสตัวป่์า ใหค้งอยู่

ในสภาพธรรมชาติ มิใหถู้กทาํลายหรือเปล่ียนแปลง

ไป ประกอบกบักฎหมายทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว ไม่มี

บทบญัญติัอนุญาตใหบุ้คคลใดเขา้ไปถือครองท่ีดิน

เพ่ืออยูอ่าศยัหรือทาํกินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขต

รักษาพนัธ์ุสตัวป่์า และเขตหา้มล่าสตัวป่์าแต่อยา่ง

ใด จึงไม่อาจนาํท่ีดินมาจดัเพ่ือการอยูอ่าศยัและการ

ใชป้ระโยชนข์องชุมชนได ้

3. มาตรา 10 คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที่ 

ขอ้สงัเกตและประเด็นคาํถามเห็นวา่ บทบาท

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการดงักล่าว ซํ้ าซอ้นกบั

คณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ คณะกรรมการแกไ้ข

ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ หรือไม่ ประการใด หรื

มีขั้นตอนวธีิการดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม 

ประการใด หากแต่ละขั้นตอนมีความเก่ียวโยงสมัพนั

กนัก็ควรท่ีจะปรับปรุงยกร่างกฎหมายน้ีดว้ยการผนว

รวมบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของทั้ง 3 หน่วยงานเขา้

ดว้ยกนั เพ่ือปรับปรุงสถานะขององคก์รใหมี้ความ

เหมาะสมและปฏิบติังานไดต้่อไป เพ่ือจะไดท้าํใหก้า

บริหารจดัการแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกินในเขตท่ีดิ

ของรัฐ มีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในคราว

เดียวกนั 

   4. มาตรา 17 ทีด่นิของรัฐทีค่ณะกรรมการอาจ

อนุญาตให้ชุมชนได้รับเอกสารสิทธิชุมชนในการ

จดัการที่ดนิ...  

1. การกาํหนดใหชุ้มชนมาก่อนและดาํเนินการ

อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปีก่อน

วนัท่ีระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัให้

มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบ้งัคบั ยงัไม่ชดัเจน 
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ในกรณีของผูบุ้กรุกเขา้ถือครองท่ีดินของรัฐ 

ก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัและอยูร่ะหวา่ง 

ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายจะไดรั้บสิทธิ 

ตามร่างระเบียบน้ีดว้ยหรือไม่ และไม่สอดคลอ้ง

กบัมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541  

ท่ีเห็นชอบการกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีดิน

ในเขตป่าไม ้โดยการผอ่นผนัใหร้าษฎรท่ียดึถือ

ครอบครองท่ีดินในเขตป่าไมอ้ยูก่่อนวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2541 ใหอ้ยูท่าํกินต่อไปไดเ้พ่ือการ

ตรวจพิสูจนสิ์ทธิ ถา้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไมห้รือ

ขยายพ้ืนท่ีอยูอ่าศยั/ท่ีทาํกินเพ่ิมเติม ใหด้าํเนินการ

ตามกฎหมายโดยเฉียบขาด ดงันั้น การกาํหนดให้

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีของรัฐไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

ก่อนระเบียบดงักล่าว ใชบ้งัคบัใหไ้ดรั้บเอกสาร

สิทธิชุมชนในการจดัการท่ีดินและทรัพยากร 

ธรรมชาติ นอกจากจะเป็นการใหสิ้ทธิ 

แก่ผูก้ระทาํความผดิกฎหมายแลว้ ยงัเป็นการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหร้าษฎรบุกรุกเขา้ถือครอง

ท่ีดินของรัฐมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

ปัจจุบนักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช 

ไดใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2541 ในการคดักรองและพิสูจนสิ์ทธิ

ของราษฎรท่ีอาศยัในเขตป่า โดยใชพ้ื้นท่ีออร์โทรสี 

ปี 2545 ในการตรวจสอบ ซ่ึงจะแตกต่างจาก

รูปแบบโฉนดชุมชนท่ีใหชุ้มชนครอบครองท่ีดิน

ของรัฐมาต่อเน่ืองเป็นระยะไม่นอ้ยกวา่สามปีก่อน

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2553 ซ่ึงมีหว้งระยะเวลาแตกต่าง

กนัมาก กล่าวโดยสรุปคือ การดาํเนินงาน 

ในรูปแบบโฉนดชุมชนไม่ควรกระทาํในพ้ืนท่ี 

ป่าอนุรักษ ์
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   5. หมวดที ่7 บทกาํหนดโทษ มาตรา 46 สมาชิก

ของชุมชนทีไ่ด้รับการจดัสรรทีด่นิจาก

คณะกรรมการชุมชน 

 จากขอ้ความ “...หรือมีการครอบครองท่ีดิน

เพ่ิมเติมจากท่ีไดรั้บจดัสรรโดยมิไดรั้บอนุญาต” 

ตอ้งระวางโทษจาํคุก...” ท่ีกล่าวนั้น หมายความวา่ 

หากไดรั้บอนุญาตใหค้รอบครองเพิ่มเติมก็แสดงวา่ 

ไม่มีความผดิตามกฎหมาย ท่ีคณะกรรมการชุมชน 

ท่ีอนุญาต และสมาชิกชุมชนท่ีขออนุญาต จึงมี

ขอ้สงัเกตวา่ หากจะจดัท่ีดินใหร้าษฎรผูไ้ดรั้บการ

จดัท่ีดินเดิม จะจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติมจากแหล่งใด  

โดยจะเป็นการจดัหาจากท่ีดินของรัฐท่ีอยูบ่ริเวณ

โดยรอบชุมชนหรือไม่ ประการใด กรณีดงักล่าว 

หากขาดความรอบคอบก็อาจเป็นการเปิดช่องใหบุ้

รุกท่ีดินของรัฐไดเ้พ่ิมเติมจากบทบญัญติัของ

กฎหมายได ้ดงันั้น จึงควรบญัญติักฎหมายไวใ้ห้

ชดัเจน หากเกิดกรณีท่ีมีการขยายบุกรุกท่ีดินของรัฐ

เพ่ิมเติม ก็ควรจะตอ้งมีบทบาทกาํหนดโทษทาง

อาญากบัคณะกรรมการชุมชนท่ีปล่อยปละละเลย 

และมีบทลงโทษแก่สมาชิกท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ิมให้

เหมาะสมต่อไปดว้ย 

   6. อื่นๆ 

1) การจดัท่ีดินทาํกินในรูปแบบแปลงรวมดงักล่าว 

เป็นการจดัท่ีดินของรัฐใหแ้ก่ราษฎรท่ีเขา้ไปทาํกิน

ภายหลงัการสงวนหวงหา้มเป็นท่ีดินของรัฐ  

ส่วนราษฎรท่ีเขา้ทาํกินมาก่อนการสงวนหวงหา้ม

การเป็นท่ีดินของรัฐ จะไม่ยอมรับสิทธิทาํกินในรูป

แปลงรวม เน่ืองจากประสงคจ์ะไดก้รรมสิทธ์ิ 

ในท่ีดิน เม่ือราษฎรทั้ง 2 กลุ่ม อยูใ่นท่ีดินแปลง

เดียวกนัจะตอ้งแยกกลุ่มดว้ยการเขา้สู่กระบวนการ

พิสูจนสิ์ทธ์ิตามมาตรการของ กบร. ก่อน จึงจะ

ทราบไดว้า่ ราษฎรรายใดเป็นผูอ้ยูก่่อนหรือ

ภายหลงัการสงวนหวงหา้มเป็นท่ีดินของรัฐ  
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แลว้จึงควรพิจารณาดาํเนินการจดัท่ีดินทาํกิน 

ในรูปแบบแปลงรวมต่อไป ทั้งน้ี ไม่อาจมีผูใ้ด

กล่าวอา้งวา่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายไดก้ารดาํเนินการพิสูจนสิ์ทธิเพ่ือการ

คดักรองราษฎรท่ีอยูใ่นเขตท่ีดินของรัฐออกเป็น  

2 กลุ่ม เพ่ือดาํเนินการออกหนงัสือแสดงสิทธิ 

ในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และจดัท่ีดิน 

ทาํกินในรูปแบบแปลงรวมตามร่างพระราชบญัญติั

ขา้งตน้ จะเป็นการใหค้วามเป็นธรรมแก่ราษฎร

ในทางบริหารตามขอ้เทจ็จริง และสร้างความมัน่คง

ในท่ีดินใหแ้ก่ราษฎรไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะ

ราษฎรกลุ่มท่ีอยูม่าก่อนการสงวนหวงหา้มเป็นท่ีดิน

ของรัฐ จะไดรั้บกรรมสิทธ์ิในท่ีดินอยา่งเป็นธรรม 

2) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการจดัใหมี้

โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ร่าง พรบ. สิทธิชุมชน 

ในการจดัการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... ซ่ึงไดย้กระดบัมาจากระเบียบ

สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัใหมี้ 

โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 โดยหลกัการดาํเนินงาน 

จะมีคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจดัใหมี้ 

โฉนดชุมชน หรือ ปจช. เป็นผูพิ้จารณาใหชุ้มชน 

ท่ีครอบครองท่ีดินของรัฐมาต่อเน่ืองเป็นระยะ 

ไม่นอ้ยกวา่สามปีก่อนวนัท่ี 7 มิ.ย.2553 ซ่ึงเป็น

วนัท่ีระเบียบใชบ้งัคบั สามารถขอออกโฉนด

ชุมชนได ้และ ปจช. ไดป้ระกาศหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการดาํเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ไวใ้นขอ้ 

3 “ท่ีดินของรัฐท่ีนาํมาดาํเนินการในรูปแบบ 

โฉนดชุมชนตอ้งสามารถเขา้ใชป้ระโยชนไ์ดต้าม

กฎหมายบญัญติัไว”้ ดงันั้น การดาํเนินงาน 

ในรูปแบบโฉนดชุมชนจะไม่สามารถดาํเนินการ 

ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษไ์ดเ้พราะไม่มีกฎหมายใหใ้ช้

ประโยชน ์การจดัการตามแนวคิดสิทธิชุมชน 

เป็นการดาํเนินการ ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ 
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   หน่วยงานรัฐ จึงควรจะมีการประสานการ

ดาํเนินการใหเ้กิดข้ึนระหวา่งหน่วยงานรัฐกบั

ชุมชน ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

แนวทางของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 

ในโครงการจดัท่ีดินทาํกินใหชุ้มชนตามนโยบาย

รัฐบาล อีกทั้งปัจจุบนัคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน

แห่งชาติไดเ้ห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

บูรณาการกฎหมายการบริหารจดัการท่ีดิน 

 เพ่ือพิจารณาจดัทาํร่างพระราชบญัญติั

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. ....  

ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รในการบริหารจดัการท่ีดิน

ของประเทศและบูรณาการในเร่ืองท่ีดินทั้งระบบให้

เป็นไปในทางเดียวกนัและสามารถเช่ือมโยงกนัได้

อยา่งไม่ซํ้ าซอ้น 

4 การปฏิรูปกลไกการ

บริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ าและร่าง

พระราชบญัญติับริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้ า  

พ.ศ. .... 

การจดัทาํร่าง

พระราชบญัญติับริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... 

 

1. เห็นพอ้งท่ีจะใหบ้งัเกิดกฎหมายระดบั

พระราชบญัญติัเพ่ือใหเ้ป็นกฎหมายกลางในการ 

บูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีความเป็นเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เปรียบเทียบหลกัการและสาระสาํคญัในการ

ร่างกฎหมายหลกัการและสาระสาํคญัในการ 

ร่างกฎหมายระหวา่งร่างพระราชบญัญติัทรัพยากร

นํ้ า พ.ศ. .... ของ ทส. กบัขอ้เสนอแนะเพ่ือการ

ปฏิรูปกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า 

และร่างพระราชบญัญติับริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า 

พ.ศ. .... ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยร่าง

พระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ าของ ทส. 

เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือวางหลกัเกณฑ์ 

และมาตรการในการรับประกนัสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของประชาชนในการเขา้ถึงนํ้ า การบริหารจดัการนํ้ า 

การควบคุมการใชน้ํ้ า การใชน้ํ้ าอยา่งมี

ประสิทธิภาพและยัง่ยนื การพฒันา การคุม้ครอง 

ฟ้ืนฟ ูและอนุรักษแ์หล่งนํ้ า การป้องการและแกไ้ข 
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   ปัญหานํ้ าท่วมและนํ้ าแลง้ โดยมีทั้งการจดัการ 

ท่ีเป็นระบบและการแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน 

ในการเกิดภยัพิบติั การกระจายอาํนาจและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มนํ้ า ตลอดจนการตั้ง

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ าทั้งในระดบัชาติ 

ระดบัลุ่มนํ้ า รวมทั้งองคก์รผูใ้ชน้ํ้ า โดยท่ีเน้ือหา

สาระสาํคญัในภาพรวมทั้ง 2 ร่าง มีหลกัการ 

และกลไกการปฏิรูปการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า 

ท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่มีรายละเอียดในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ าบางประการท่ีแตกต่างกนัซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นรายละเอียดท่ีมีความแตกต่างในวธีิการหรือ

รูปแบบท่ีจะนาํไปสู่การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า 

   3. ขอ้แตกต่างท่ีเป็นสาระสาํคญัของร่าง

พระราชบญัญติัทั้ง 2 ร่าง คือ 

 3.1 การจดัตั้งหน่วยงานใหม่  

  ตามร่างพระราชบญัญติับริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ไดเ้สนอใหมี้การจดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติข้ึน เป็นระดบักรม แต่ร่าง

พระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... ไม่มี

บทบญัญติัในเร่ืองน้ี เน่ืองจากกรมทรัพยากรนํ้ า 

มีภารกิจเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า

โดยตรงและปัจจุบนัทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ

ของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ตาม

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการบริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. 2550 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ความเห็นของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ท่ีใหค้วามเห็นวา่ การจดัตั้งหน่วยงานของรัฐ 

ข้ึนใหม่ จะตอ้งปฏิบติัตามมติของคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ท่ีตอ้งดาํเนินการ 

ขอจดัตั้งส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพฒันา

โครงสร้างระบบราชการของกระทรวงและ

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
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พิจารณาก่อนนาํเสนอคณะรัฐมนตรี หากยงัไม่มี

การดาํเนินการก็ไม่อาจกาํหนดใหมี้การจดัตั้ง

สาํนกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ 

ข้ึนเป็นหน่วยงานระดบักรมในร่างพระราชบญัญติั

น้ีได ้

3.2 การจดัตั้งกองทุน 

  กรณีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และกระทรวงการคลงัไดมี้ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

การบญัญติัจดัตั้งกองทุนไวใ้นร่างพระราชบญัญติั

ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  

27 ธนัวาคม 2554 และระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 

วา่ดว้ยการขอจดัตั้ง การดาํเนินงานและ 

การประเมินผลการดาํเนินงานทุนหมุนเวยีน  

พ.ศ. 2557 เม่ือไม่ปรากฏวา่ มีการดาํเนินการ

ดงักล่าวก็ไม่อาจกาํหนดใหมี้กองทุนทรัพยากรนํ้ า

ไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีได ้กรมทรัพยากรนํ้ าไดมี้

การศึกษาวจิยัและทบทวนการจดัทาํร่าง

พระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... แลว้ พบวา่ 

การบญัญติัเร่ืองกองทุนไวใ้นร่างพระราชบญัญติั

ทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... ไม่สอดคลอ้งกบัระบบ 

การจดัตั้งกองทุนในปัจจุบนั 

ทั้งน้ี สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดใ้ห้

ความเห็นวา่ ควรผลกัดนัร่างพระราชบญัญติั

ทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... ประกาศใชบ้งัคบั 

เป็นกฎหมายโดยเม่ือใชบ้งัคบัในระยะหน่ึง หาก

เห็นวา่กลไกในกฎหมายมีขอ้บกพร่องส่วนใด ทส. 

สามารถเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

5 การปฏิรูประบบและ

โครงสร้างภาษี 

การเพ่ิมฐานภาษีประเภท

ใหม่ โดยในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบั ทส. ไดแ้ก่ 

ภาษีส่ิงแวดลอ้ม 

เห็นดว้ยในหลกัการเพ่ิมฐานภาษีส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นฐานภาษีประเภทใหม่ เน่ืองจากการจดัการ

จดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

ใหผู้ก่้อมลพิษลดการก่อมลพิษและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมในการผลิตและบริโภคตามหลกัการ 

ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย รวมทั้งเป็นการนาํเคร่ืองมือ
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ทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการจดัการปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน รวมถึง

สร้างความเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียประโยชน์ เพ่ือลด

ความขดัแยง้ทางสงัคมอนัเกิดจากการนาํ

ทรัพยากรธรรมชาติไปใชป้ระโยชน ์และใหเ้กิด 

ผลลพัธ์ท่ีทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์

ร่วมกนั ตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter 

Pays Principle: PPP) และหลกัการผูไ้ดรั้บ

ผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย (Beneficiary Pays Principle : 

BPP) โดยมีความเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี 

1) ควรมอบหมายใหก้ระทรวงการคลงั และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงาน 

เร่ืองดงักล่าว และหารือร่วมกบัหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํแผนปฏิบติัการปฏิรูประบบภาษี

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีมีความเป็นไป

ไดใ้นการจดัเก็บภาษี โดยควรคาํนึงถึง 

ความซํ้ าซอ้น การ trade-off และหลกัการ 

ความเป็นกลางทางการคลงั รวมทั้งพิจารณากาํหนด

อตัราภาษีใหส้ามารถสะทอ้นถึงตน้ทุน 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีการกาํหนดมาตรการแกไ้ข

เยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในทางลบ โดยเฉพาะ 

ผูมี้รายไดน้อ้ย ทั้งน้ี ควรมีการกาํหนดใหร้ายได้

ส่วนหน่ึงจากการจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มนาํไปใช้

เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 

2) การจดัเก็บภาษีมลพิษทางอากาศ ควรเพ่ิมการ

จดัเก็บภาษีอ่ืนๆ เช่น การเก็บภาษีรถยนตใ์หม่ตาม

อตัราการระบายสารมลพิษ เพ่ือใหส้ามารถปรับเพ่ิม

หรือลดภาษีและนาํไปสู่การส่งเสริมการใช้

ยานพาหนะท่ีมีมลพิษตํ่าและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม การเพ่ิมภาษีต่อทะเบียนรถยนต์

ประจาํปีเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี การเก็บภาษีจากเช้ือเพลิง 
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   แต่ละประเภทเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขและฟ้ืนฟปัูญหา

มลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการจราจร การจดัตั้ง

กองทุนเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ 

และการใชห้ลกัการซ้ือขายการปล่อยมลพิษ 

(Emission Trading) โดยกาํหนดโควตาในการ

ปล่อยมลพิษของแต่ละโรงงาน เช่น ใบอนุญาต

ปริมาณการปล่อยมลพิษหากโรงงานใดปล่อย

มลพิษในปริมาณท่ีตํ่ากวา่ใบอนุญาตกาํหนด 

ก็สามารถนาํโควตาท่ีเหลือนั้นไปขายหรือโอนสิทธิ

การปล่อยมลพิษใหแ้ก่โรงงานอ่ืนได้ 

3) การจดัเก็บภาษีมลพิษทางนํ้ า ควรมี 

การกาํหนดการจดัเก็บภาษีตามขนาดอาคาร 

หรือกิจการขนาดใหญ่ก่อนเน่ืองจากมีการปล่อย 

นํ้ าเสียปริมาณมาก และภาษีท่ีเก็บไดค้วรนาํมาใช้

ในการสนบัสนุนการบริหารจดัการระบบรวบรวม

หรือบาํบดันํ้ าเสียชุมชน 

   4) การจดัเก็บภาษีขยะและของเสีย  

กรมควบคุมมลพิษไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติั 

การจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. .... ท่ีเป็นการนาํ

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการจดัการ

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไดต้รวจและพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว

แลว้เสร็จ และกรมควบคุมมลพิษจะดาํเนินการ 

รับฟังความคิดเห็นต่อไป 

5) ควรมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงิน

รายไดจ้ากการเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน  

โดยมอบหมายหรือกาํหนดองคก์รท่ีเป็นกลาง 

ในการดูแลรับผิดชอบ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 

ในการดาํเนินงาน และมีการเผยแพร่การดาํเนินงาน

ใหป้ระชาชนรับทราบ รวมทั้งมีการจดัสรรรายได้

ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม 
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   6) ควรพิจารณาใชอ้งคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีในการ

บริหารจดัการ(Administrative organization) ท่ี

ภาครัฐมีอยูแ่ลว้ เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

6 ปฏิรูปที่ดินและการ

จดัการท่ีดินและร่าง

พระราชบญัญติั  

ป่าชุมชนนอกเขต

อนุรักษ ์พ.ศ. .... 

การปฏิรูป 

ร่างพระราชบญัญติัป่าชุมชน

นอกเขตอนุรักษ ์ 

พ.ศ. .... 

 

กรมป่าไมย้งัไม่ไดจ้ดัส่งผลการพิจารณาในเร่ือง

ดงักล่าว ในช่วงเวลาดาํเนินการในการจดัทาํผลงาน

ฉบบัน้ี 

7 การปฏิรูประบบกาํจดั

ขยะเพ่ือแกปั้ญหา 

การจดัการขยะมูลฝอย

ชุมชน 

ระบบกาํจดัขยะ 

เพ่ือแกปั้ญหา 

การจดัการขยะมูลฝอย

ชุมชน โดยการเผาในเตาเผา

ดว้ยเทคโนโลยชีั้นสูง และ

มีระบบควบคุมมลพิษ

จากนั้นนาํพลงังานความ

ร้อนท่ีไดจ้ากเตาเผาขยะมา

ใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดย

นาํมาผลิตกระแสไฟฟ้า 

1. การขบัเคล่ือนการกาํจดัขยะเพ่ือผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า จะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น 

 1.1 เทคโนโลยท่ีีจะใช ้ซ่ึงปัจจุบนัมีหลาย

เทคโนโลยท่ีีสามารถดาํเนินการได ้เช่น การหมกั

แบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) การฝังกลบ

เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ (Landfill Gas to Energy) 

เตาเผาแบบแก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification)  

โดยเทคโนโลยขีา้งตน้ มีความเหมาะสมท่ีแตกต่าง

กนัข้ึนอยูก่บัปริมาณและประเภทของขยะท่ีเขา้สู่

ระบบ ขนาดของพ้ืนท่ี และราคาของท่ีดิน  

โดยไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นเตาเผาเพื่อใชผ้ลิต

พลงังานไฟฟ้าเพียงระบบเดียว 

 1.2 การบริหารจดัการ มีความเห็นสอดคลอ้ง

กบัหลกัการท่ีมุ่งเนน้ใหเ้อกชนเป็นผูล้งทุนและ

ดาํเนินการบริหารจดัการโครงการทั้งหมดสาํหรับ

กรณีท่ีมีปริมาณขยะเขา้สู่ระบบมากกวา่ 

300 ตนัต่อวนั ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งในการจดัตั้ง และการบริหารจดัการ 

รวมทั้งการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงาน การรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนผูท่ี้เสียประโยชนแ์ละอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ

ค่าชดเชยผลกระทบนั้นดว้ย ทั้งน้ี หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีบทบาทในการดาํเนินการดงัน้ี 
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   - กระทรวงมหาดไทย เป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้อกชนมี

การลงทุนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 

การกาํหนดมาตรการผงัเมืองเพ่ือก่อสร้างระบบท่ี

ใหบ้ริการสาธารณะต่างๆ ของเมือง เช่น สถานท่ี

กาํจดัขยะ ขั้นตอนในการดาํเนินงานตาม

พระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ.  2556 กรณีมูลค่าโครงการรวมตํ่ากวา่ 

1,000 ลา้นบาท การกาํหนดกลไกในการจดัการ

ปัญหาการเมืองทอ้งถ่ินเพ่ือเอ้ืออาํนวยต่อการให้

เอกชนลงทุน และการกาํหนดกลุ่มองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอย 

- กระทรวงพลงังาน ดาํเนินการกาํหนดนโยบาย 

พ้ืนท่ี และการดาํเนินการเพ่ือแปรรูปใหเ้ป็น

พลงังานไฟฟ้าระดบัประเทศ รวมทั้ง การอาํนวย

ความสะดวกในขั้นตอนการขอและการอนุญาตให้

สอดคลอ้งกบัมาตรการการรับซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึง

สอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีจดัการปัญหาขยะมูลฝอย 

ของประเทศ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

รูปแบบ และแนวทางดา้นเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะแบบผสมผสาน 

ตามปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน มาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบโรงไฟฟ้า เกณฑแ์ละ

แนวทางในการควบคุมและดูแลระบบจดัการ 

ขยะมูลฝอย รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือมิใหเ้กิดผลกระทบและให้

ประชาชนเกิดการยอมรับโครงการ 

- กระทรวงการคลงั อาํนวยความสะดวกใหก้บั

เอกชนในเร่ืองของเง่ือนไขและระยะเวลาในการ

พิจารณาในโครงการท่ีมีมูลค่ารวมมากกวา่ 5,000 

ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และปรับปรุง 
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   กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการลงทุนโครงการดา้น

การจดัการขยะมูลฝอย 

- สาํนกันายกรัฐมนตรี โดยสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาํนวย 

ความสะดวกในเร่ืองของการส่งเสริมการลงทุน การ

ลดขั้นตอนและการพิจารณาอนุญาตในโครงการ

กาํจดัขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลงังานของเอกชน 

   - องคก์รปกครองส่วนทอ้ง ตอ้งกาํหนดกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองค่าธรรมเนียมใน

การกาํจดัขยะใหเ้หมาะสมและสะทอ้นกบัค่าใชจ่้าย

ในการกาํจดัขยะมูลฝอยตามเทคโนโลยท่ีีใชเ้พ่ือ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนและผูท่ี้

ก่อใหเ้กิดขยะตามอตัราท่ีประกาศในร่าง

กฎกระทรวงวา่ดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมในการ

ใหบ้ริการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย พ.ศ. ....  

ท่ีผา่นความเห็นชอบในหลกัการจากคณะรัฐมนตรี

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 (ร่างกฎกระทรวงฯ 

ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา) การลดขยะท่ีตน้ทาง การรบกวนและการ

ขนส่งหรือการกาํจดั เป็นตน้ 

2. การจดักลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ท่ีปรากฏอยูใ่นภาคผนวกในรายงานท่ีเสนอ

คณะรัฐมนตรี จะมุ่งเนน้ใหมี้การรวมขยะใหมี้

ปริมาณ 500-700 ตนัต่อวนั เพ่ือใหมี้ปริมาณ 

ขยะมูลฝอยมากพอท่ีจะนาํไปผลิตพลงังานไฟฟ้า

และเพ่ือใหเ้กิดความคุม้ทุนในการดาํเนินการ 

โดยเอกชน อยา่งไรก็ตาม หลายจงัหวดัท่ีเสนอมานั้น 

ไม่มีศกัยภาพเชิงภูมิศาสตร์ท่ีจะก่อสร้างระบบ

กาํจดัขยะเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเตาเผา

ถึงแมว้า่จะมีการก่อสร้างสถานีขนถ่ายเพ่ือรวบรวม

ขยะก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุ่มองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็ท่ีอยูห่่างไกล เห็นควร

สนบัสนุนใหเ้กิดระบบการลด คดัแยก และใช ้ 
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   ประโยชนข์ยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางใหม้ากท่ีสุด 

เพ่ือใหเ้หลือขยะท่ีนาํไปจดัการใหน้อ้ยท่ีสุด 

เน่ืองจากไม่มีความคุม้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์ 

เละยากต่อการบริหารจดัการ 

   3. การมุ่งเนน้ใหเ้อกชนมาลงทุนระบบกาํจดัขยะ

มูลฝอยเพ่ือผลิตพลงังานเพียงอยา่งเดียวเป็นการ

จดัการท่ีปลายเหต ุโดยประชาชนและผูก่้อใหเ้กิด

ขยะทุกภาคส่วน ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ

อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงตามหลกัการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื 

ควรดาํเนินการดา้นการลด การคดัแยก และการใช้

ประโยชนจ์ากขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางควบคู่กนัไป

ดว้ย เพ่ือมิใหเ้ป็นภาระในการกาํจดัขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตาม ในส่วนท่ี

เอกชนจะสามารถลงทุนระบบกาํจดัขยะเพ่ือผลิต

พลงังาน ควรพิจารณากองขยะเก่าท่ีตกคา้งสะสม

ในสถานท่ีกาํจดัขยะดว้ย เน่ืองจากขยะเหล่าน้ี เป็น

ขยะท่ีมีศกัยภาพในการแปรรูปเพ่ือผลิตเป็น

เช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)  

หรือการนาํขยะใหม่ท่ีมีความช้ือสูง ผา่นระบบการ

ผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) ก่อนนาํไปผลิตพลงังาน 

4. แผนผงัพ้ืนท่ีและรูปแบบของโรงงานกาํจดัขยะ

ท่ีเสนอมาวา่ตอ้งการพ้ืนท่ีประมาณ 60 ไร่ สาํหรับ

ขยะมูลฝอยจาํนวน 500-700 ตนัต่อวนั นั้น เห็นวา่

ไม่ควรระบุขนาดพ้ืนท่ีและเทคโนโลยดีงักล่าว 

ลงไปเน่ืองจากแผนผงัดงักล่าว มิไดก้ล่าวถึงการ

จดัการเถา้ท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ระบบบาํบดัมลพิษ

ทางอากาศและพ้ืนท่ีกนัชน (Buffer Zone) ตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งวา่ดว้ยโรงงาน รวมทั้งอาจไม่

สอดคลอ้งกบัการพิจารณาเทคโนโลยกีารจดัการขยะ 

5. แผนการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการ

ขยะยงัไม่มีความชดัเจน เน่ืองจากเป็นการเสนอ

รูปแบบการประชาคมใหข้อ้มูลแก่ประชาชน และ

ผูน้าํชุมชนเท่านั้น มิไดด้าํเนินการใหข้อ้มูลในเร่ือง 
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   ของรายละเอียดโครงการ ผลลพัธ์ท่ีประชาชน 

จะไดรั้บ การสูญเสียโอกาส ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพกรณีท่ีมีโครงการดงักล่าว

เกิดข้ึนอยา่งตรงไปตรงมา การชดเชย มาตรการใน

การลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการในขณะ

ก่อสร้างและดาํเนินการ และการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน จะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไป 

ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ 

ความรับผดิชอบของเอกชนผูล้งทุน เพ่ือแกไ้ข

ปัญหากรณีท่ีประชาชนไดรั้บผลกระทบจากการ

ดาํเนินโครงการ 

6. การผลกัดนัเพ่ือใหเ้กิดโครงการนาํร่องในปี 

พ.ศ. 2559 เห็นควรใหรั้ฐบาลกาํหนดพ้ืนท่ีนาํร่อง

ก่อนเป็นลาํดบัแรก และใหทุ้กหน่วยงานร่วมกนั

ขบัเคล่ือนเพ่ือใหโ้ครงการดงักล่าวสามารถ

ดาํเนินการและบรรลุเป้าหมายได ้

8 การปฏิรูประบบการ

ประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1) การบูรณาการ

ส่ิงแวดลอ้มสู่นโยบาย 

โดยใชก้ระบวนการ

ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั

ยทุธศาสตร์  

2) ระบบการจดัทาํรายงาน

การประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดลอ้ม  

3) ระบบติดตามตรวจสอบ

และประเมินผล 

เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอการปฏิรูปและแนวทางการ

ดาํเนินการ ทั้ง 3 ประเด็น รวมทั้งเห็นดว้ยกบักลไก 

การขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ การปรับปรุง

แกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และการปรับปรุงองคก์ร 

9 การปฏิรูปการจดัการ

ทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝ่ัง 

1. การแบ่งเขตการใช้

ประโยชน์ทางทะเลและ

การกาํหนดพ้ืนท่ีคุม้ครอง

ทางทะเล 

2. การปรับสมดุลการ

พฒันาทะเลไทยตาม

1. เห็นดว้ยกบัการแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์ 

ทางทะเลและการกาํหนดพ้ืนท่ีคุม้ครองทางทะเล 

เน่ืองจากจะเป็นการปกป้องผลประโยชนช์าติ 

ทางทะเล ส่งเสริมใหมี้การจดัการทะเลไทยอยา่งมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. เห็นดว้ยกบัการปรับสมดุลการพฒันาทะเลไทย
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แนวทางมัน่คง มัง่คัง่ และ

ยัง่ยนื 

ตามแนวทางมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เน่ืองจาก 

จะเป็นการลดความขดัแยง้ของการใชท้รัพยากร 

ทางทะเล รวมทั้ง ส่งเสริมใหเ้กิดความมัน่คง  

มัง่คัง่ และยัง่ยนืของทรัพยากรทางทะเล 

10 การจดัตั้งศาล

ส่ิงแวดลอ้มและร่าง

พระราชบญัญติัจดัตั้ง

ศาลส่ิงแวดลอ้มและวธีิ

พิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม  

พ.ศ. .... 

การจดัทาํกฎหมายจดัตั้ง

ศาลส่ิงแวดลอ้มและวธีิ

พิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม

เป็นการเฉพาะ 

 การจดัทาํกฎหมายจดัตั้งศาลส่ิงแวดล้อมและวธีิ

พจิารณาคดส่ิีงแวดล้อมเป็นการเฉพาะร่าง

พระราชบัญญัตจิดัตั้งศาลส่ิงแวดล้อมและวธีิ

พจิารณาคดส่ิีงแวดล้อม พ.ศ. .... 

 เม่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญติัจดัตั้ง 

ศาลส่ิงแวดลอ้มและวธีิพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. .... แลว้ ไม่เห็นดว้ยกบัหลกัการท่ีจะใหมี้การ

จดัตั้งศาลส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากปัญหาของคดี

ส่ิงแวดลอ้มเป็นคดีท่ีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ 

ดา้นวทิยาศาสตร์เฉพาะและการจดัการ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งคดีส่วนใหญ่

เก่ียวขอ้งกบัการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงปกติ

อยูใ่นอาํนาจของศาลปกครอง การจดัตั้งศาล

ส่ิงแวดลอ้มจึงไม่ใช่วธีิแกปั้ญหาของการขาด

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการพิจารณาคดี 

ประกอบกบัปัจจุบนัประธานศาลฎีกาไดอ้อก

คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการ

ดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้มกาํหนดสาระสาํคญัในการ

พิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลยติุธรรมไวแ้ลว้ 

เช่น การใชร้ะบบไต่สวนในการพิจารณาคดี

ส่ิงแวดลอ้มแทนระบบกล่าวหาเพ่ือลดภาระ 

การพิสูจนแ์ละแสวงหาขอ้เทจ็จริงของประชาชน

ผูเ้สียหาย ฉะนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงเฉพาะวธีิ

พิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มเสียใหม่เพ่ือแกไ้ขขอ้จาํกดั

ในการดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม เช่น การแต่งตั้ง

ผูเ้ช่ียวชาญร่วมพิจารณาคดี นอกจากน้ี ยงัเห็นวา่ 

ร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัมีหลายมาตรา 

ท่ีซํ้ าซอ้นกบัอาํนาจหนา้ท่ีศาลปกครองในการ

พิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี มีความเห็นและ 
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   ขอ้สงัเกตต่อร่างพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวเป็น

รายมาตรา ดงัน้ี 

1) ร่างมาตรา 3 และร่างมาตรา 7 (จ)  

ไดบ้ญัญติัใหค้ดีส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของ

ศาลส่ิงแวดลอ้มและแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม

ครอบคลุมไปถึงคดีปกครองท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของ

ศาลปกครองตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติั

จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 ดว้ย อาจก่อใหเ้กิดความสบัสนในการ

ยืน่ฟ้องคดีแพง่และคดีอาญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ

คดีปกครองดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ซ่ึงปัจจุบนัคดีปกครองดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเขต

อาํนาจของศาลปกครอง ดงันั้น จึงควรกาํหนด

เฉพาะคดีแพง่และคดีอาญาเท่านั้นท่ีอยูใ่นเขต

อาํนาจศาลส่ิงแวดลอ้ม 

2) มาตรา 7 เก่ียวกบัอาํนาจของ 

ศาลส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณาพิพากษา 

คดีส่ิงแวดลอ้ม ควรเพ่ิมพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ซากดึกดาํบรรพ ์พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติังาชา้ง 

พ.ศ. 2558 และพระราชบญัญติัส่งเสริม 

การบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

พ.ศ. 2558 ในร่างพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว 

ร่างมาตรา 9 วรรคสอง ไดบ้ญัญติัใหก้ารวนิิจฉยัวา่

คดีใดเป็นคดีส่ิงแวดลอ้มใหก้ระทาํอยา่งชา้ในวนั

นดัพิจารณานั้น อาจทาํใหก้ารพิจารณาคดี

ส่ิงแวดลอ้มล่าชา้ และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

คู่ความและบุคคลภายนอก เพราะคดีส่ิงแวดลอ้มจะ

มีผลกระทบในวงกวา้งทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ

สงัคม เช่น ผลของคดีมาบตาพดุทาํใหผู้ล้งทุนไม่

มัน่ใจในการประกอบการในพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพดุ  
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   3) ร่างมาตรา 15 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัคุณสมบติัของ

การเป็นผูพิ้พากษาสมทบไว ้แต่ไม่ไดก้าํหนด

คุณวฒิุและประสบการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มขั้นตํ่า

ของผูพิ้พากษาสมทบ ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัของการ

แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญร่วมพิจารณาคดี เพ่ือเพ่ิมความ

น่าเช่ือถือและความสามารถในการพิจารณาและ

วนิิจฉยัคดีดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความซบัซอ้นและ

ยุง่ยาก จึงเห็นควรใหก้าํหนดคุณวฒิุและ

ประสบการณ์ขั้นตํ่าในการทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ไวใ้หช้ดัเจน 

 นอกจากน้ี มีขอ้สงัเกตวา่ ส่วนท่ี 3 เร่ืองท่ี

ปรึกษาทางส่ิงแวดลอ้ม ไม่ไดก้าํหนดคุณสมบติั

และอาํนาจหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางส่ิงแวดลอ้มไว้

เป็นการเฉพาะ จึงอาจซํ้ าซอ้นกบัอาํนาจหนา้ท่ีของ

ผูพิ้พากษาสมทบและก่อใหเ้กิดความไม่เป็นกลาง

ได ้เช่น ท่ีปรึกษาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนกัวจิยัอาจให้

ความเห็นเก่ียวกบังานวจิยัของตนท่ีไดรั้บเงิน

สนบัสนุนจากคู่ความ เป็นตน้   

4) ร่างมาตรา 28 ไดบ้ญัญติัคุณสมบติัของเจา้

พนกังานคดีส่ิงแวดลอ้มเฉพาะคุณวฒิุการศึกษา ซ่ึง

ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัเนติบณัฑิต หรือระดบั

ปริญญาโทหรือปริญญาเอกเอาไว ้แต่ไม่ไดก้าํหนด

คุณสมบติัเก่ียวกบัประสบการณ์การทาํงานดา้น

ส่ิงแวดลอ้มไวด้ว้ย จึงอาจทาํใหเ้จา้พนกังานคดี

ส่ิงแวดลอ้มเขา้ใจแต่รูปแบบของการดาํเนินคดี แต่

ไม่เขา้ใจสาระสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและวธีิจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการแกไ้ขปัญหา 

ในคดี 

   5) ร่างมาตรา 31 ไดบ้ญัญติัใหศ้าลเล่ือนพิจารณา

คดีคร้ังหน่ึงไม่เกินเจด็วนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัระยะเวลาการทดสอบหรือการ

ประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และตอ้งใชเ้วลา 
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   มากกวา่เจด็วนัในการวเิคราะห์หรือประเมินผล เช่น 

การวเิคราะห์บีโอดีตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 วนั เป็นต้ 

6) ร่างมาตรา 36 ไดบ้ญัญติัใหสิ้ทธิคู่ความนาํพยาน

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเห็นแตกต่างกนัมาสืบเพ่ือ

ประกอบคาํฟ้องหรือคาํใหก้ารของตน โดยเฉพาะใน

กรณีโจทกห์รือผูเ้สียหายท่ีเป็นประชาชนและไม่มี

ทุนทรัพยเ์พียงพอในการวา่จา้งพยานผูเ้ช่ียวชาญ 

ในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีมีอาํนาจทางการเงินดีกวา่

ยอ่มจะสามารถวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเป็นพยานเพ่ือนาํสืบ

ในชั้นศาลเพ่ือประโยชนข์องตนไดม้ากกวา่ประชาช  

จึงเห็นควรกาํหนดใหพ้ยานในคดีส่ิงแวดลอ้มเป็น

พยานของศาลไม่วา่ฝ่ายใดจะเป็นผูน้าํเสนอ พยานจะ

เบิกความท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงต่อศาลเท่านั้น และถา้ฝ่าย

ทาํใหพ้ยานเกิดความเอนเอียงในการใหข้อ้เท็จจริงต่

ศาลจะตอ้งถูกดาํเนินคดีฐานละเมิดอาํนาจศาลและ

พยานตอ้งถูกดาํเนินคดีฐานเบิกความเทจ็ 

7) ร่างมาตรา 42 ไดบ้ญัญติัใหก้ารออกคาํบงัคบั

ของศาลส่ิงแวดลอ้มและแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม

ซํ้ าซอ้นกบัอาํนาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 

และมาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล

ปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

โดยเฉพาะกรณีการเพิกถอนกฎซ่ึงเป็นอาํนาจโดย

แทข้องศาลปกครอง   

   8) ร่างมาตรา 43 ไดบ้ญัญติัใหศ้าลอาจพิพากษา

หรือสัง่เกินคาํขอบงัคบัหรือท่ีมิไดก้ล่าวในคาํฟ้อง

ได ้ซ่ึงขดัต่อหลกัการพิจารณาคดีทัว่ไปท่ีศาล 

ไม่อาจพิพากษาเกินคาํขอได ้และทาํใหเ้กิด 

ความไม่แน่นอนในการพิจารณาคดี เพราะอาจทาํ

ใหผ้ลของคาํพิพากษาเกินไปจากความคาดหมาย

ของคู่ความ 

9) ร่างมาตรา 47 ไดบ้ญัญติัใหป้ระธานศาลฎีกา

กาํหนดคุณสมบติัตวัแทนชุมชนไดเ้อง จึงอาจขดั

หรือแยง้กบัพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
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ตาํบล พ.ศ. 2542 ท่ีไดนิ้ยามคาํวา่ “ชุมชน” ไวแ้ลว้ 

10) ร่างมาตรา 48 ไดบ้ญัญติัใหป้ระธานศาลฎีกา

กาํหนดคุณสมบติัองคก์รเอกชนทางส่ิงแวดลอ้มท่ี

มีสิทธิฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มต่อศาล ซ่ึงเป็นอาํนาจ

ของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายบญัญติัรับรอง

สิทธิขององคก์รเอกชนทางส่ิงแวดลอ้มเป็นการ

เฉพาะ จึงอาจเป็นการกา้วก่ายอาํนาจของฝ่าย

บริหารได ้

11) ร่างมาตรา 49 ไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รเอกชนทาง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิฟ้องคดี

ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งเรียกร้องใหห้น่วยงานของรัฐท่ี

มีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้นดาํเนินการตาม

กฎหมายก่อนภายใน 60 วนั หากเจา้หนา้ท่ีไม่

ดาํเนินการภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวจึงมีสิทธิ

ดาํเนินคดี จึงอาจก่อใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้ากบั

กฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองท่ี

กาํหนดเวลาใหเ้จา้หนา้ท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามขอ้

เรียกร้องของประชาชนภายใน 90 วนั หากไม่

ดาํเนินการประชาชนจึงมีสิทธิฟ้องคดีได ้

12) ร่างมาตรา 58 ไดบ้ญัญติัใหศ้าลทาํการ 

ไกล่เกล่ียหรือดาํเนินกระบวนการระงบัขอ้พิพาท

ทางเลือกแบบอ่ืน ควรกาํหนดค่าตอบแทนใหก้บั

คนกลางผูท้าํหนา้ท่ีไกล่เกล่ียหรือระงบัขอ้พิพาท

ใหช้ดัเจนดว้ย เพราะเป็นตน้ทุนอยา่งหน่ึงของการ

ดาํเนินคดี 

13) ส่วนที่ 3 วธีิพิจารณาคดีอาญาส่ิงแวดลอ้ม มี

ขอ้สงัเกตวา่ หากประชาชนขอใหด้าํเนินคดีอาญา

กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีส่ิงแวดลอ้ม ควร

จะตอ้งบญัญติัหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใหค้วาม

คุม้ครองกบัประชาชนท่ีเป็นผูเ้สียหายและ

ดาํเนินการฟ้องคดีหน่วยงานของรัฐใหช้ดัเจนดว้ย

วา่จะมีวธีิการเช่นใดในการใหค้วามช่วยเหลือ

ประชาชนเพ่ือต่อสูค้ดีกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมทั้ง 



111 

 

ที่ เร่ือง ข้อเสนอแนะการปฏิรูป ผลการพจิารณา/ผลการดาํเนินการ 

   หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํผดิในเร่ืองน้ีจะมี

ความผดิตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา

หรือจะมีความผดิตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวเ้ฉพาะ

ในเร่ืองนั้นๆ 

14) ร่างมาตรา 72 ไดบ้ญัญติัใหเ้จา้พนกังานอาจ

ร้องขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ย

การกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์

ดาํเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้

เป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจนค์วามผดิและการ

ดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจทาํใหเ้จา้พนกังาน

ล่วงลํ้าสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอนัเป็น

สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญเกินสมควร จึงควรกาํหนดให ้

เจา้พนกังานมีคาํร้องต่อศาลเพ่ือสัง่ใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความผดิ

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ดาํเนินการ เพ่ือศาลจะได้

ตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังาน 

วา่สมควรท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

หรือไม่ 

   15) ร่างมาตรา 75 และมาตรา 76 ไดบ้ญัญติัให้

ตวัแทนชุมชนและองคก์รเอกชนทางส่ิงแวดลอ้มมี

สิทธิจะฟ้องคดีอาญาในความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงแวดลอ้มและใหถื้อวา่เป็นผูเ้สียหายในคดีอาญา

ได ้จึงอาจกระทบต่อสิทธิของผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง

ในคดีได ้โดยเฉพาะหากตวัแทนชุมชนและองคก์ร

เอกชนทางส่ิงแวดลอ้มใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต หรือ

ใชสิ้ทธิประนีประนอมยอมความกบัผูก้ระทาํผดิจะ

มีผลเป็นการตดัสิทธิในการฟ้องร้องของผูเ้สียหาย

โดยตรงหรือไม่ เพราะตามหลกัทัว่ไปบุคคลคน

เดียวจะถูกฟ้องในความผดิเดียวกนัสองคร้ังไม่ได ้

จึงควรกาํหนดสิทธิระหวา่งผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงกบั

ตวัแทนชุมชนและองคก์รเอกชนทางส่ิงแวดลอ้ม

ใหช้ดัเจน 
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16) ร่างมาตรา 78 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัความรับผดิ

ของผูต้อ้งหาวา่กระทาํความผดิอาญาท่ีเป็นบุคคล

ธรรมดา แต่ไม่บญัญติัเก่ียวกบัความรับผดิอาญา

ของนิติบุคคล ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูต้อ้งหาวา่

กระทาํความผดิอาญา กรรมการนิติบุคคลจะตอ้ง

รับผดิตามมาตราน้ีดว้ยหรือไม่ อยา่งไร  

หากกรรมการไม่ตอ้งรับผดิตามมาตราน้ี จะมี

มาตรการลงโทษนิติบุคคลผูก้ระทาํความผดิในคดี

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร   

17) ร่างมาตรา 83 ไดบ้ญัญติัใหอุ้ทธรณ์คาํ

พิพากษาของศาลส่ิงแวดลอ้มไปยงัศาลอุทธรณ์

แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนก

คดีส่ิงแวดลอ้มภายในกาํหนดหน่ึงเดือนนบัแต่

วนัท่ีไดอ่้านคาํพิพากษาหรือคาํสัง่นั้น ถือเป็น

ระยะเวลาตามกฎหมายท่ีคู่ความไม่อาจขอขยายได้

แมมี้เหตจุาํเป็นในการยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษา ซ่ึงอาจ

ไม่เป็นธรรมต่อคู่ความในการยืน่อุทธรณ์คดี

ส่ิงแวดลอ้มท่ีจาํเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานทาง

วทิยาศาสตร์ในการต่อสูค้ดี 

18) คดีปกครองกบัการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา 

หากการจดัตั้งศาลส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวสาํเร็จ และ

ตามท่ีมีวธีิการไวใ้นหมวด 3 จะสามารถแกไ้ข

ปัญหาท่ีกรมควบคุมมลพิษยงัไม่สามารถเขา้ไป

ดาํเนินการบงัคบัคดียดึ อายดั และขายทอดตลาด

ของผูก่้อมลพิษ ท่ีไม่ยอมปฏิบติัตามคาํสัง่ได้

จริงจงั จึงเห็นวา่ ควรจดัตั้งเป็นหน่วยงานท่ีมี

หนา้ท่ีบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา มีเจา้หนา้ท่ี

ชาํนาญการดา้นน้ีเป็นพิเศษ ใหเ้หมือนเช่นในศาล

ยติุธรรม คือ กรมบงัคบัคดีเขา้ดาํเนินการต่อหรือ

กาํหนดใหมี้แผนกบงัคบัคดีอยูใ่นศาลส่ิงแวดลอ้ม

ดว้ย 
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11 กลไกและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

1. ปฏิรูปทางความคิด 

2. ปฏิรูปโครงสร้าง 

3. ปฏิรูประบบระดมทุน

สนบัสนุน 

4. ปฏิรูปดา้นกฎหมาย 

5. ปฏิรูประบบการมี  

ส่วนร่วมในการสร้าง 

แหล่งนํ้ า 

1. ปฏรูิปทางความคดิ 

 เห็นดว้ยในหลกัการกบัแนวคิดการจดัตั้ง 

“สถาบนัพฒันากลไกการมีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม”  เน่ืองจาก

สถาบนัฯ จะมีหนา้ท่ีพฒันาการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ มีความรู้

ความเขา้ใจในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการ 

ในทุกระดบัได ้และมีความเห็นเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1) ขอ้เสนอการปฏิรูปและแนวทางการดาํเนินงาน 

ในการจดัตั้งองคก์รต่างๆ เช่น สถาบนัพฒันากลไก 

การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม สภาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม และกองทุนพฒันาการมีส่วนร่วมใน

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นต  

จาํเป็นตอ้งมีการศึกษารูปแบบและวตัถุประสงคข์อง

การจดัตั้งองคก์รใหช้ดัเจน 

   2) ควรมีการจดัทาํโครงสร้างใหมี้สดัส่วนท่ีมี  

ความเหมาะสม โดยอาจใหมี้ผูแ้ทนจากภาคประชา

สงัคมมีสดัส่วนท่ีสูงกวา่ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบนัการศึกษา เพ่ือเนน้ใหเ้กิดการปรับเปล่ียน

กระบวนการโดยการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นหลกั 

และควรเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษา ซ่ึงจะเป็น

แหล่งท่ีสามารถใหค้วามรู้ และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ

เป็นคนทาํงานท่ีสาํคญัในรุ่นถดัไป ปลูกฝัง

แนวความคิด และองคค์วามรู้เพ่ือใหเ้กิดการทาํงาน

อยา่งต่อเน่ืองจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง และควรมี

การทดลองนาํร่องในการทาํงานของทุกภาคส่วนใน

การศึกษาหรือวจิยั บูรณาการในการดาํเนิน

โครงการ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และเกิดการพฒันา

ร่วมกนั สร้างความเขา้ใจ และไวใ้จซ่ึงกนัและกนั

ในการดาํเนินการ ก่อนท่ีจะนาํไปสู่การนาํไป
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ประยกุตใ์ชใ้นโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงใน

ปัจจุบนัแต่ละหน่วยงานดาํเนินการตามภารกิจหลกั

ของหน่วยงาน แต่ไม่ไดมี้กระบวนการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ หรือการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใน

เร่ืองต่างๆ ท่ีประชาชนควรทราบ 

3) การบริหารงานควรเป็นอิสระ ไม่ผกูติดกบั

ภาครัฐ เพราะจะติดปัญหาในเร่ืองขอ้ระเบียบต่างๆ 

ของทางราชการ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการทาํงานท่ีขาด

ความคล่องตวัในการดาํเนินงาน 

4) การจดัตั้งสถาบนัฯ จะตอ้งใชง้บประมาณ 

จาํนวนมาก บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  

ในการนาํกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความ

พร้อมมาใชใ้นการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของ

สถาบนั ดงันั้น จึงจาํเป็นจะตอ้งมีการเตรียมความ

พร้อมในทุกๆดา้นก่อน และไม่ควรดาํเนินการอยา่ง

เร่งรีบ เพ่ือใหอ้งคป์ระกอบต่างๆมีความพร้อมใน

ทุกๆดา้น และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถาบนั 

ทั้งน้ี ในส่วนของทส.ไดมี้นโยบายในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการบูร

ณาการกบัทุกภาคส่วน โดยไดมี้การนาํภาค

ประชาชนเขา้มาเป็นเครือข่ายในระดบัพ้ืนท่ีร่วมกนั

ดาํเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก การมี 

ส่วนร่วม และการบูรณาการในทุกมิติ เช่น 

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) เครือข่ายภาคีอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เครือข่ายเยาวชน  

รักษน์ํ้ าบาดาล และคณะอนุกรรมการลุ่มนํ้ า เป็นตน้

 รวมทั้งมีการกาํหนดตวัช้ีวดั เพ่ือใชเ้ป็น 

เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการ 
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   ดาํเนินงานของส่วนราชการในสงักดั 

นอกจากน้ี กฎหมายภายใต ้ทส. อาทิ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการบริหารจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 ไดก้าร

สอดแทรกเน้ือหาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สนบัสนุนชุมชนชายฝ่ังและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังดว้ย เป็นตน้ 

2. ปฏิรูปโครงสร้าง จดัตั้ง “สภาจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” 

 เห็นดว้ยกบัการจดัตั้ง “สภาการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” เพ่ือเป็น

องคก์รระดบัชาติทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานสิทธิ

บทบาทหนา้ท่ีของประชาชนในการมีส่วนร่วม 

โดยแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัพ้ืนท่ีชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน ระดบัทอ้งถ่ินและพ้ืนท่ีนิเวศ ระดบัจงัหวดั/

ภูมิภาค และระดบัชาติ  ซ่ึงจะเป็นการกระจาย

อาํนาจในการทาํงานลงสู่ในระดบัพ้ืนท่ีอยา่งแทจ้ริง 

เป็นการปรับเปล่ียนการทาํงานในปัจจุบนัท่ีเป็นการ

บริหารแบบบนลงล่าง (top down approach) ซ่ึงจะ

ทาํใหน้โยบายหรือวธีิการแกไ้ขปัญหาต่างๆ จะ

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง โดยทุกภาคส่วนจะไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการ นอกจากน้ี จากสภาพปัญหาการขาด

อาํนาจในการตดัสินใจและการต่อรองของชุมชน

ต่อโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาด

ใหญ่ ซ่ึงส่งผลกระทบและก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมากต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การจดัตั้ง

สภาฯ จะเป็นส่วนสนบัสนุนใหชุ้มชนมีอาํนาจ

ตดัสินใจและการต่อรองในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงหาก

ครอบคลุมทั้งประเทศ ก็จะ 
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   ส่งผลใหท้รัพยากรของประเทศมีความอุดม

สมบูรณ์ควบคู่การอยูดี่กินดีของชุมชน 

 อยา่งไรก็ตาม ตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขของ

คณะกรรมการในระดบัพ้ืนท่ีใหช้ดัเจน ไม่ใหเ้กิด

การพิจารณาหรือตดัสินใจ    ท่ีมีผลประโยชนข์อง

ตนเอง หรือพวกพอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ

บริหารงานของสภาท่ีตอ้งเป็นอิสระจากภาครัฐ 

และภาคเอกชน โดยอาจใหภ้าคประชาชนเป็นผูน้าํ

ในการดาํเนินการ 

   3. ปฏิรูประบบระดมทุนสนับสนุน 

 จดัตั้ง “กองทุนพฒันาการมีส่วนร่วมในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” 

1)  กองทุนพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เนน้การเป็น

กองทุนเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 

โดยไม่ไดร้ะบุหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบบริหาร

จดัการกองทุน ซ่ึงหากเป็นการบริหารจดัการโดย

หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการดาํเนินการจดัตั้ง

กองทุนตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

การขอจดัตั้ง การดาํเนินงาน และการประเมินผล

การดาํเนินงานทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2557   

2) กองทุนฯ ดงักล่าว มีวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินการท่ีซํ้ าซอ้นกบัภารกิจดา้นหน่ึงของ

กองทุนส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงการใชจ่้าย

เงินกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 23 (4) ระบุไวว้า่ 

“เป็นเงินช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการใดๆ ท่ี

เก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้มเห็นสมควร 

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ” ซ่ึงคณะกรรมการ
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ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัใน

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้

กาํหนดกรอบทิศทางการสนบัสนุน  เงินอุดหนุน 

เพ่ือดาํเนินโครงการดา้นการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 23 (4) ดงักล่าว

 โดยในช่วงปี 2557 – 2559 ไดก้าํหนดกรอบ

การสนบัสนุน ขอบเขต/กิจกรรม พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย ไวเ้ป็นแนวทางในการจดัสรรเงิน 

อาทิ การเสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการจดัการ

และใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

การส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การบงัคบัใช้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติ การสร้างความสามารถในการปรับตวั

เพ่ือรับมือและลดความเส่ียงต่อผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 

การอนุรักษแ์ละคุม้ครององคป์ระกอบความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรู้และ

สร้างความตระหนกัเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ัง การ

ส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยนืตาม

หลกัเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการส่งเสริมและพฒันาชุมชน

เชิงนิเวศโดยรอบพ้ืนท่ีป่า และการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการของเสียและนํ้ า

เสียท่ีแหล่งกาํเนิด 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

ไดอ้อกระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม

วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการขอจดัสรร

และขอกูย้มืเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2552 ซ่ึง

ครอบคลุมถึงการจดัสรรเงินช่วยเหลือ หรือ

อุดหนุนตามมาตรา 23 (4) และการจดัสรรเงิน 
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   กองทุนส่ิงแวดลอ้ม กรณีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ

ภยนัตรายต่อสาธารณชนดว้ยแลว้ 

3) กระทรวงการคลงั มีความเห็นวา่ ไม่ควรมีการ

จดัตั้งกองทุนใหม่ ควรใชก้ลไกของกองทุน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวมีบทบญัญติัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้ ประกอบกบัรายงานการศึกษา

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไดเ้สนอใหมี้การปรับปรุง 

พฒันากฎหมายฉบบัดงักล่าวไวด้ว้ยอยูแ่ลว้ ดงันั้น 

จึงควรปรับปรุง พฒันาพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 โดยใหมี้

รายละเอียดท่ีครอบคลุมการรับรองสิทธิของ

ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัตั้งกองทุนดงักล่าวตามท่ี

สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ โดยในส่วนแหล่งท่ีมา

ของรายไดเ้ห็นควรกาํหนดใหไ้ดรั้บจดัสรรเงิน

งบประมาณจากภาครัฐตามผลการดาํเนินงานของ

กองทุนฯ ประจาํปีงบประมาณ พร้อมกบัการใช้

มาตรการจูงใจใหผู้ไ้ดรั้บผลประโยชนจ์ากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีส่วนร่วมใน

การจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ นอกเหนือจากมาตรการ

ดา้นภาษี 

4) อยา่งไรก็ตาม การเสนอแนะใหมี้การจดัตั้ง

กองทุนฯ เป็นแนวคิดท่ีดี แต่อาจเกิดปัญหาเร่ือง

แหล่งท่ีมาของกองทุนฯ เน่ืองจากการดาํเนินงาน

ตามหลกัการต่างๆ ท่ีเสนอ เช่น หลกัการผูก่้อ

มลพิษเป็นผูจ่้าย และหลกัการจ่ายค่าบริการ

สาํหรับระบบนิเวศ เป็นตน้ ยงัไม่สามารถเห็นผล

ในทางปฏิบติัเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนและคาดวา่ 
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   ในช่วงระยะเวลา 2 ปี พ.ศ. 2559-2560 ก็จะยงัไม่

สามารถจดัตั้งกองทุนไดส้าํเร็จ ดงันั้น หากจะมี

การจดัตั้งกองทุนฯ จึงควรพิจารณา ดงัน้ี 

 4.1 ) ทบทวนแหล่งท่ีมาของกองทุนฯ ใหมี้

ความชดัเจน เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ   

    4.2 ) ตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ

จดัตั้งกองทุนใหช้ดัเจน เพ่ือไม่ใหมี้การดาํเนินการ

ท่ีซํ้ าซอ้นกบักองทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

และในปัจจุบนัแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีกองทุนต่างๆ ใน

พ้ืนท่ีอยูแ่ลว้ ซ่ึงอาจนาํกองทุนน้ีไปเช่ือมโยงกบั

กองทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี

ชุมชนร่วมกนัตั้งอยูแ่ลว้ เพ่ือใหเ้กิดการทาํงาน

แบบเช่ือมโยงเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื และยิง่เป็น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใหม้าก

ยิง่ข้ึน และแหล่งเงินทุนในการบริหารงานตอ้งมี

การกาํหนดใหช้ดัเจนวา่มาจากแหล่งใด เง่ือนไข

การอนุมติัเบิกจ่ายใหรั้ดกมุ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการใช้

จ่ายอยา่งไม่เหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการติดตาม

ตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนมีความ

จาํเป็นอยา่งมาก  

 4.3 ) การคดัเลือกคณะผูบ้ริหารกองทุน 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบจะตอ้งมีการคดัเลือก

บุคลากรจากหลายภาคส่วนท่ีมีประสบการณ์ 

ความรู้ ความสามารถ ความเขา้ใจในสภาพการณ์

ของแต่ละพ้ืนท่ีอยา่งลึกซ้ึงและถ่องแท้ และท่ีสาํคญั

บุคลากรท่ีคดัเลือกเป็นคณะผูบ้ริหารกองทุน

จะตอ้งเป็น คนท่ีซ่ือสตัย ์สุจริต เพ่ือมิใหเ้กิดการ

แสวงหาผลประโยชน ์และผลประโยชน ์เหล่านั้น

เกิดข้ึนกบัประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

ทั้งน้ี  สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัตั้ง

คณะทาํงานเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและ 
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   ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้

คณะอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (ปกท.ทส. เป็นประธาน) 

 มีหนา้ท่ีจดัทาํขอ้เสนอทิศทาง มาตรการ และ

แนวทางการดาํเนินงาน ในการประยกุตใ์ช้

เคร่ืองมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์  

เพ่ือประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบายในการ

บริหารจดัการและการพฒันาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึง

การดาํเนินการดงักล่าวสามารถสนบัสนุนการ

ดาํเนินการจดัตั้งกองทุนพฒันาฯ ซ่ึงใชม้าตรการ

และหลกัการทางเศรษฐศาสตร์เขา้มาพิจารณาทั้ง

ในเร่ืองของการจดัตั้งและระดมทุนได้ 

4. ปฏิรูปด้านกฎหมาย 

     4.1 ปรับปรุงพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 เห็นดว้ยกบัการเสนอใหมี้การปรับปรุง

พฒันากฎหมายเก่ียวกบัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

เช่น พระราชบญัญติัป่าไม้ พ.ศ. 2484 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

พระราชบญัญติัสงวน และคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 

2535พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั

ส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 ซ่ึงแกไ้ขปรับปรุง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เป็นตน้ เน่ืองจากใน

ปัจจุบนักฎหมายหลายฉบบัท่ีใชใ้นการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้ม ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการ

แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์ปัจจุบนั 

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที อีกทั้ง หลายฉบบั 

มีความคลุมเครือในการดาํเนินการ และอาจมี 
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   ความซํ้ าซอ้นกนัในการนาํไปใช ้ทาํใหก้ารนาํ

กฎหมายไปใชใ้นการดาํเนินการเป็นไปอยา่งไม่มี

ประสิทธิภาพ และไม่เกิดการมีส่วนร่วม 

อยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม การเพ่ิมกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น ควรอยูบ่น

ขอบเขตท่ีภาครัฐสามารถบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

    ทั้งน้ี ทส. ไดด้าํเนินการปรับปรุง พฒันา

กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม โดยใหมี้เน้ือหาสาระในการ

รับรองสิทธิ บทบาทหนา้ท่ีของประชาชนใน

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สรุปไดด้งัน้ี 

1) พระราชบญัญติัส่งเสริมการบริหารจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 มี

รายละเอียดเก่ียวกบัการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการ

บริหารจดัการ การบาํรุงรักษา การอนุรักษ ์การ

ฟ้ืนฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังและการ

ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง รวมทั้งใหป้ระชาชน

และชุมชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการปลูก 

การบาํรุงรักษาการอนุรักษ ์และการฟ้ืนฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งสมดุลและ

ยัง่ยนื 

2) ร่างพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... 

ไดก้าํหนดใหบุ้คคลมีสิทธิใชน้ํ้ าไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นแก่

ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในท่ีดินของตนหรือเก็บ

กกันํ้ าไดเ้ท่าท่ีไม่เป็นเหตุก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

บุคคลอ่ืน กาํหนดใหบุ้คคลซ่ึงใชน้ํ้ าในบริเวณ

ใกลเ้คียงและอยูใ่นลุ่มนํ้ าเดียวกนัมีสิทธิรวมตวั

ก่อตั้งองคก์รผูใ้ชน้ํ้ า เพ่ือประโยชนใ์นการใช ้การ

พฒันา การบริหารจดัการ การบาํรุงรักษา การ

ฟ้ืนฟแูละอนุรักษท์รัพยากรนํ้ า เป็นตน้ (อยูร่ะหวา่ง 
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   การตรวจพิจารณาของสาํนกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

   3) ร่างพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  

พ.ศ. .... ท่ีจะเปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถ่ินและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นการกาํหนดอุทยานแห่งชาติและจดัทาํ

แนวเขตท่ีชดัเจน (อยูร่ะหวา่งกรมอุทยานแห่งชาติ 

สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื พิจารณาดาํเนินการ) 

4) ร่างพระราชบญัญติัสตัวป่์า พ.ศ. ....  

ไดป้รับปรุงแกไ้ขกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหชุ้มชนทอ้งถ่ินและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นการกาํหนดเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า

และจดัทาํแนวท่ีชดัเจน การจดัทาํหลกัเขตป้าย 

หรือเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า 

รวมทั้งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบแนวเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า (กรม

อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื เสนอร่าง

พระราชบญัญติัดงักล่าวใหรั้ฐมนตรีวา่การทส.

พิจารณา และนาํเสนอคณะรัฐมนตรี) 

5) ร่างพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. .... ในการปรับปรุงกฎหมายไดเ้พิ่มเติม

หลกัการในการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนและชุมชนในการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (อยูร่ะหวา่ง

สาํนกังานปลดัทส. เสนอร่างพระราชบญัญติั

ดงักล่าวใหรั้ฐมนตรีวา่การทส. พิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป) 

6) ร่างพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 

(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ไดป้รับปรุงแกไ้ขกฎหมาย 
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   โดยกาํหนดใหก้ารจดัทาํหลกัเขตและป้ายตอ้งแจง้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํนนั หรือ

ผูใ้หญ่บา้นในทอ้งท่ีท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่

ทราบดว้ย รวมทั้ง ใหมี้ผูแ้ทนเทศบาล องคก์ร

ปกครองส่วนตาํบล ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจาํจงัหวดั 

(อยูร่ะหวา่งเสนอร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวซ่ึง

ผา่นคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว้ ให้

รัฐมนตรีวา่การทส. พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี

ต่อไป) 

รวมทั้ง ยงัมีกฎหมายท่ีไดเ้สนอปรับปรุง/

พฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมลพิษ โดย

คาํนึงถึงหลกัการการมีส่วนร่วมขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และประชาชนใน

การจดัการมลพิษ โดยไดมี้การรับฟังความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างกฎหมาย 

ประกอบดว้ย 

- ร่างพระราชบญัญติัการจดัการซาก

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์และ

ซากผลิตภณัฑอ่ื์น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบในหลกัการเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2558 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

- ร่างพระราชบญัญติัการบริหารจดัการขยะ

แห่งชาติ พ.ศ. .... (ผา่นการรับฟังความคิดเห็นจาก

ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ อยูร่ะหวา่งเตรียมเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา) 

นอกจากน้ี ทส. โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบในส่วนของการข้ึน

ทะเบียนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก็ได้

เตรียมการปรับปรุงวธีิการข้ึนทะเบียน โดย

สามารถใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล และองคก์รชุมชน 

สามารถข้ึนทะเบียนเป็นองคก์ารเอกชนดา้น 
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   ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเขา้มามี 

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และจะ

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

และจะมีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถ

เช่ือมโยงขอ้มูลเครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้มของทส.

เขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหเ้กิดการทาํงานในลกัษณะของ

การบูรณาการเครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั 

 4.2 ยกร่าง “พระราชบญัญติั การมีส่วนร่วมในการ

จดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .....” 

 กระทรวงการคลงัไม่เห็นดว้ยกบัการยกร่าง

กฎหมายฉบบัใหม่ เน่ืองจากพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

มีบทบญัญติัในส่วนน้ีแลว้  ควรปรับปรุงกฎหมายท่ี

มีอยูใ่นปัจจุบนัเพ่ือใหค้รอบคลุมในประเด็น

ขอ้เสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ทั้งน้ี ในส่วนของทส. อยูร่ะหวา่ง 

การพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

และแกไ้ขช่ือเป็น “ร่างพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. ...” โดยเพ่ิมเติมหลกัการในการมี

ส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดใหมี้การข้ึนทะเบียน

สมาชิกขององคก์รชุมชน อาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  

หรือบุคคลซ่ึงมีความสนใจในการทาํงานดา้น 

การอนุรักษ ์การสงวน การคุม้ครอง และการฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนุนการดาํเนินงาน 

ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกบั 

การอนุรักษ ์การสงวน การคุม้ครอง และการฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ 
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   ใหนิ้ติบุคคล คณะบุคคล หรือองคก์รชุมชนท่ีมี

วตัถุประสงคห์รือกิจกรรมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

อนุรักษ ์การสงวน การคุม้ครอง หรือการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีสิทธิขอข้ึน

ทะเบียนเป็นองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

โดยใหมี้สิทธิไดรั้บการช่วยเหลือหรือสนบัสนุน

จากทางราชการในการดาํเนินกิจกรรมตามท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงขณะน้ี ร่างพระราชบญัญติั

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ... อยูร่ะหวา่งการ

ปรับปรุงแกไ้ขและนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 2. อยา่งไรก็ตาม หากจะมีการยกร่าง

พระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว จึงควรพิจารณา ดงัน้ี 

 2.1 ควรมีการกาํหนด หลกัเกณฑ ์วธีิการ 

ขั้นตอน และเง่ือนไขในการดาํเนินการไวอ้ยา่ง

ชดัเจน เพ่ือจะทาํใหทุ้กภาคส่วนเกิดความเขา้ใจใน

กระบวนการ เกิดการยอมรับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินโครงการต่างๆ ได้  

 2.2 การกาํหนดสิทธิของภาคประชาชน

และภาคส่วนต่างๆ ควรกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

หนา้ท่ีของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้

ชดัเจน ไม่คลุมเครือ ลดการใชดุ้ลพินิจในการตีความ 

เพ่ือใหภ้าครัฐสามารถบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 2.3 การยกร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว 

จะตอ้งพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

พ.ศ. 2535 ท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง และกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 (2545, ตุลาคม 9) ราชกิจจานุเบกษา, 119 (103 ก), 17. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 (2545, ตุลาคม 9) ราชกิจจานุเบกษา,  

119 (103 ก), 17. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 (2555, มกราคม 19) ราชกิจจานุเบกษา, 129 (8 ก), 29. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 (2545, ตุลาคม 9) ราชกิจจานุเบกษา, 119 (103 ก), 27. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2551 (2551, พฤษภาคม 2) ราชกิจจานุเบกษา, 125 (63 ก), 23. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 

2551 (2551, พฤษภาคม 2) ราชกิจจานุเบกษา, 125 (63 ก), 10. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 (2555, มีนาคม 16) ราชกิจจานุเบกษา, 129 

(26 ก), 24. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2547 (2547, มิถุนายน 24)  

ราชกิจจานุเบกษา, 121 (26 ก), 12. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 (2555, 
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