
 
 ๑ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ทรัพยากรทางบก 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากร
ทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
 

๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าท้ังระบบ 

๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีศกัยภาพ
ในการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้ง
ระบบ 

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- ก.พ.ร. 
- สตช. 
- กห. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
 

- มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ที่มศีักยภาพในการ
ปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งระบบ และ
สามารถรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจจาก สตช. อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- หยุดยั้งและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่เป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนโดยมีอัตราการลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้ไม่มากกว่าปี
ก่อนหน้า และมีแนวโนม้
ลดลง  

- โครงสร้างที่ปรับปรุงของ
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุมัติ ภายใน 
๒ ปี  
- จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่เข้าสู่
กระบวนการยตุิธรรม 
- พื้นที่ป่าไม้ที่ได้
ด าเนินการทวงคืนจาก
ผู้กระท าผิดกฎหมาย 
- อัตราการลดลงของพื้นที่
ป่าไมไ้ม่มากกว่าปีก่อน
หน้าและมีแนวโน้มลดลง 
- รายงานการประเมินผล
การด าเนินงานตาม
โครงสร้างที่ปรับปรุง 

          

 ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพ่ือสนับสนนุ
การหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่า
ไม้ การเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้  

 - ทส.  
- มท.  

กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ให้เป็นเครื่องมือสนบัสนุน
การหยุดยั้งการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ การจดัระเบียบ
และแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ป่าไม ้

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

  ๑.๒.๑ ผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 
.... และอนุบัญญัต ิ

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- กค. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- พม. 
- กห. 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพิจารณา
กฎหมาย 

พระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. .... และอนุบัญญัตไิดม้ี
การประกาศใช้ 

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. .... และอนุบัญญัต ิ

          

  ๑.๒.๕ ปรับปรุงพระราชบัญญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดินเพื่อป้องกันการออก
เอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินโดย 
มิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ (เช่น 
ปรับปรุงมาตรา ๘ วรรค ๔ 
และมาตราอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง)  

หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
กระบวนการพิจารณา
กฎหมาย 

พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดินได้มี
การปรับปรุงเพื่อป้องกันการ
ออกเอกสารแสดงสิทธิใน
ที่ดินโดยมิชอบในเขตป่าไม้
ของรัฐ 

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติแกไ้ข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมาย
ที่ดินท่ีได้มีการปรับปรุง 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

 ๑.๓ หยุดยัง้และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่ 

 - ทส. 
- มท. 
- กษ. 
- วท.  

หยุดยั้งและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ได้
อย่างชัดเจน โดยมีอัตราการ
ลดลงของพื้นที่ป่าไม ้
ไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและ 
มีแนวโน้มลดลง 

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

  ๑.๓.๑ ก าหนดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท้ังหน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค 
ในการก ากับดูแลพื้นที่ป่าไม ้
เชิงบูรณาการไม่ใหม้ีการบุกรุก
ท าลาย (ประกอบด้วย อธิบดี/
ผู้ว่าราชการจังหวัด/
ผู้อ านวยการส านัก และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 

หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง  
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานอ่ืนท่ีก ากับดูแล
ที่ดินของรัฐ 

- พื้นที่ป่าไม้ของรัฐทุกแห่ง 
มีการก าหนดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท้ังหน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค 
- หยุดยั้งและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่เป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน โดยมีอัตราการลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้ไม่มากกว่าปี
ก่อนหน้า และมีแนวโนม้
ลดลง 

- เอกสารก าหนด และ
มอบหมายงานทุกป ี
- อัตราการลดลงของพื้นที่
ป่าไม้ในการก ากับดูแลของ
ผู้ที่ไดร้ับการก าหนดและ
มอบหมายงานจะต้องมี
อัตราไม่มากกว่าปีก่อน
หน้าและมีแนวโน้มลดลง 

          

  ๑.๓.๒ ตดิตามและตรวจสอบ
สภาพป่าไม้ โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูล
ทรัพยากรป่าไม้ใกลเ้วลาจริง 
(Near Real Time) และ
ด าเนินการแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที (๑ 
เดือน ในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการถูก
บุกรุก และ ๓ เดือน ในพ้ืนท่ีอื่น 
ๆ)  

หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- วท. 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- มีฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ใกลเ้วลาจริง 
(Near real time) และ
ด าเนินการแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงท ี
- มีการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการ
ก ากับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มี
การบุกรุกท าลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการ
ก ากับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้
มีการบุกรุกท าลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ใกลเ้วลา
จริง (Near real time) 
และด าเนินการแสดงผล
การเปลีย่นแปลงอย่าง
ทันท่วงที 
- มีการใช้ประโยชน์ ฐาน
ข้อมูลฯ เพื่อการก ากับ
ดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการ
บุกรุกท าลายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

          

  ๑.๓.๔ พัฒนาและขยายผล
พืน้ท่ีกันชนรอบเขตป่าไม ้

หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง  
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- กษ. 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการพัฒนาและขยายผล
พื้นที่กันชนรอบเขตป่าไม้
อย่างเป็นรูปธรรม 

- จ านวนพื้นที่กันชนรอบ
เขตป่าไม้เพิ่มขึ้น 
- หยุดยั้งและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่รอบเขตพ้ืนท่ีกันชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการจดัท าระบบ 
วนเกษตร/และจดัตั้ง
วิสาหกิจชุมชนในท่ีดินท า
กินของชุมชนรอบพื้นที่ป่า 
(๖๕ แห่ง) 

          

 ๑.๔ เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้
ตามเป้าหมาย 

 - ทส. 
- วท.  
- มท. 
- กษ. 
- กค.  

- ป่าเพื่อการอนุรักษ์ สวนป่า
เศรษฐกิจ ป่าชุมชน และ
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
- อุตสาหกรรมที่ใช้ผลติผล

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

- กห. 
- พม. 
- อก. 
- พณ.  
- สธ. 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จากป่าไม้ และสมุนไพรมี
อัตราการขยายตัวเพิม่ขึ้น 
- ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคป่า
ไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น 

  ๑.๔.๓ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่า
ชุมชน 

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- หน่วยงานอ่ืนท่ีก ากับ
ดูแลที่ดินของรัฐ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมทีด่ิน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชุมชน
ที่มีการบริหารจัดการที่ดโีดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕๕ ของ
พื้นที่ประเทศ (ปี ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) 

พื้นที่ป่าชุมชนที่มีการ
บริหารจดัการทีด่ี โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และ
ได้รับการสนบัสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๑,๓๖๐ หมู่บ้าน 

          

  ๑.๔.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที ่
สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
- สนับสนุนกล้าไมส้ าหรับน าไป
ปลูกเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวในเขต
เมืองและชุมชน (ปม.) 
- ส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเมืองและชุมชน 

หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- กษ. 
- กค.  
- พม.  
- กทม.  
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยมีพื้นที่สเีขียวใน
เขตเมืองและชุมชนเพิ่มขึน้ไม่
น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร ่

พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน 

          

 ๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 

 หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- กษ. 
 

พื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎร
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนญุาตตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ได้รับการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ตามกฎหมาย 
- พื้นที่ป่าไม้ที่มีการจดัที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) มีการ
จัดการที่เหมาะสม 
- ผลกระทบต่อระบบนเิวศ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจาก
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ไม่
เหมาะสมลดลง 

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๔ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

  ๑.๖.๒ จัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหา ความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้
ประโยชน ์ที่ดินป่าไม ้

หลัก 
- ทส. 
 
สนับสนุน 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- จังหวัด 

- พื้นที่ป่าไม้ที่มี ราษฎร
ครอบครองหรือใช้ประโยชน ์
โดยไม่ได้รับอนญุาต ตาม
กฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้
ได้รับการจัดระเบียบและ
แก้ไข ปัญหาความขัดแย้ง 
อย่างเหมาะสมและ เป็น
ธรรมตามกฎหมาย ตาม
เป้าหมายดังนี ้
     + พื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ (ถ้าม ีการปรับปรุง 
กฎหมาย หรือมติคณะ 
รัฐมนตร ีที่เกี่ยวข้อง)  
     + พื้นที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ และ ป่าไม้ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม ้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไม่น้อย
กว่า ๒ ล้านไร ่ 
     - ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
จากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
ไม้ไม่เหมาะสมลดลง 

พื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎร 
ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับ 
อนุญาตตามกฎหมายที ่
ได้รับการจัดระเบียบ และ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
อย่างเหมาะสม และเป็น
ธรรมตามกฎหมาย ตาม
เป้าหมาย ดังนี ้
     + พื้นที่ป่าเพื่อการ 
อนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ (ถ้ามีการปรับปรุง
กฎหมายหรือ มติคณะ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง)  
     + พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และป่าไม้ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไม่
น้อยกว่า ๒ ล้านไร ่
     - ผลกระทบต่อระบบ 
นิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
จากการใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าไมไ้ม่เหมาะสมลดลง 

          

  ๑.๖.๓ เร่งรัดขยายผลการจดั
ที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  

หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- กษ. 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พื้นที่ป่าไม้ที่มีการจัดที่ดิน 
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) มีการ
จัดการที่เหมาะสม 

- ปริมาณผลกระทบ 
จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่อระบบนิเวศป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อมลดลง (ไม่บุก
รุกพื้นท่ีป่าเพิ่มเตมิ 
ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
- มีการควบคุม และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
เงื่อนไขการอนุญาตปีละ 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร ่

          

 ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 หลัก 
- ทส. 
- พม. 
- มท. 
- กค. 
- สงป. 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยมีเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทาง
ประชารัฐ และมีกลไกทาง
เศรษฐศาสตรเ์พื่อสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรปา่ไม้
อย่างเหมาะสม 

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

  ๑.๗.๑ พัฒนาเครือข่ายการมี
สว่นร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทาง
ประชารัฐ 

หลัก 
- ทส. 
- พม. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมการพัฒนาชุมชน 

ประเทศไทยมีเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทาง
ประชารัฐ 

- จ านวนเครือข่ายเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง 
(อส.)  
- จ านวนเครือข่ายป่า
ชุมชนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน ๖๘ จังหวัด (ปม.)  
- จ านวนเครือข่ายป้องกัน
ไฟป่าและ รสทป. ไม่น้อย
กว่า ๕๕๐ เครือข่ายต่อปี 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๕ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(ปม.) 
- ตั้งศูนย์ประสานงานรุกข
กร ๕ ศูนย์ (ปี ๖๑) และ
สร้างเครือข่ายรุกขกร 
๔๐๐ เครือข่าย (จังหวัด
ละ ๑ เครือข่าย ต่อปี) 
(ปม.) 
- จ านวนเครือข่าย ไม่น้อย
กว่า ๒๔ จังหวัด ชายฝั่ง
ทะเล (ทช.)  
- ผลการด าเนินการของ
เครือข่ายฯ  

 ๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพ่ือพัฒนาระบบ
นิเวศ สังคม และเศรษฐกจิ 

 - ทส. 
- กษ. 
- กก.  
- ททท. 
- มท. 

- พื้นที่ท่ีมีความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสตัว์ป่าลดลง 
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสตัว์ป่าลดลง 
- สัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบ
นิเวศ สังคม และเศรษฐกจิ 

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

  ๑.๘.๑ แก้ไขปญัหาความ
ขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าอย่าง
ยั่งยืน 
- แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสตัว์ป่า เช่น ช้าง 
ลิง กระทิง ในพ้ืนท่ีน าร่องที่มี
สถานภาพแตกต่างกนั 
- สร้างระบบขยายผล
ความส าเร็จไปในพ้ืนท่ีอื่น ๆ  

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- กษ. 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- จังหวัด 
- อ าเภอ 

- มีพื้นท่ีต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแย้งคนกับ
สัตว์ป่า 
- มีระบบขยายผล
ความส าเร็จไปในพ้ืนท่ีอื่น ๆ  

- มีพื้นท่ีเป้าหมายในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
คนกับสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 
๖ แห่ง 
- มีพื้นท่ีต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแย้งคนกับ
สัตว์ป่าไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง 
- มีระบบขยายผล
ความส าเร็จไปในพ้ืนท่ีอื่น 
ๆ  

          

ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน ๒.๑ จัดท าแผนการใช้ที่ดินของชาติ
ทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 - กษ. 
- มท. 
- หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเทศมีแผนการใช้ที่ดิน
ของชาติทั้งระบบ ที่มีความ
ถูกต้อง แม่นย า และเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้อง และ
เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
- เกษตรกรสามารถน าข้อมูล
แผนการใช้ที่ดินผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และช่องทาง 
อื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนา
พื้นที่การเกษตรให้เหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที ่

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

  ๒.๑.๑ ปรับปรุงแผนการใช้
ที่ดินระดับต าบลเพื่อรองรับ
เกษตร ๔.๐ 

หลัก 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- กรมการปกครอง 

แผนการใช้ที่ดินระดับต าบล 
ที่สามารถเรียกใช้งานไดโ้ดย
ผ่านเครือข่าย Internet 
จ านวน ๗,๒๒๕ ต าบล 

- จ านวนแผนการใช้ที่ดิน
ระดับต าบลไดร้ับการ
ปรับปรุง จ านวน ๗,๒๒๕ 
ต าบล 
- ร้อยละของเกษตรกร
สามารถเรียกใช้ข้อมูล
แผนการใช้ที่ดินระดับ
ต าบลผ่านเครือข่าย 
Internet เป็นไปอย่างมี

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๖ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

สนับสนุน 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

  ๒.๑.๒ น าร่องการใช้แผนการใช้
ที่ดินระดับต าบลไปสู่การปฏิบัต ิ

หลัก 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- กรมการปกครอง 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการน าเอาแผนการใช้ที่ดิน
ระดับต าบลมาขยายผลหรือ
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี ไม่น้อย
กว่า ๑ ต าบล/จังหวัด 

- จ านวนพื้นที่เกษตรที่
ได้รับการพัฒนาจากการ
น าเอาแผนการใช้ที่ดินมา
ใช้ประโยชน์ จ านวน 
๒,๐๐๐ ไร ่
- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลติการเกษตรของ
เกษตรกรที่น าแผนการใช้
ที่ดินไปใช้ประโยชน์มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๕ 

          

 ๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 - กษ. 
- มท. 

- พื้นที่ทางการเกษตรมีการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ขยายพื้นที่เขตเกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม 
- พื้นที่การเกษตรในพื้นที่
เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ของดินมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเหมาะสมและไม่
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

  ๒.๒.๑ กิจกรรมจดัท าเขต
เกษตรอินทรีย ์

หลัก 
กษ. 
 
สนับสนุน 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

มีระบบข้อมลูเขตเกษตร
อินทรีย์อย่างเหมาะสม 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลเขต
เกษตรอินทรีย์ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๒ ปี  

          

  ๒.๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ 

หลัก 
พด. 
 
สนับสนุน 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

มีระบบฐานข้อมลูเกษตร
อินทรีย์ที่ครอบคลมุการเก็บ
ข้อมูลเกษตรกร ท่ีตั้งและ
พื้นที่การท าเกษตรอินทรยี์ที่
ได้รับรองมาตรฐาน เพื่อ
จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนท่ี
เกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลมุ
และสามารถใช้เชื่อมโยง
ตลาด 

มีระบบฐานข้อมลูเกษตร
อินทรีย์ที่ครอบคลมุ 
จ านวน ๑ ระบบ  

          

ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่ ๓.๒ พัฒนาเคร่ืองมือก ากับดูแลการ
บริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 - อก. 
- ทส. 
- สธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ผู้ผลติและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้านแร่ มีการด าเนินการ
กิจการที่เป็นมาตรฐานและ
มุ่งเน้นการประกอบการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และสุขภาพของ
ประชาชน 
- ระบบการตดิตาม 
ตรวจสอบการก ากับดูแล 
และการเฝ้าระวังคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน ได้รบัการพัฒนา

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๗ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

และปรับปรุงให้มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการ ประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  ๓.๒.๑ พัฒนาและปรับปรุง
กลไกการใช้ประโยชน์แร่ภายใต้
เขตแหล่งแรเ่พื่อการท าเหมือง 
- ส่งเสริมการประกอบกิจการ
ให้มีการยกระดับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
สูงขึ้น 
- พัฒนาระบบบูรณาการการ
ก ากับดูแล ตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของประชาชน 
- การจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีศักยภาพแร่ 
และพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการท า
เหมือง 
- ส่งเสริมใหม้ีการศึกษารูปแบบ
และแนวทางของการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีเหมืองแร่เก่า 
โดยการฟื้นฟู เพื่อการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และ
สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 
ต่อชุมชน 
- พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง 
ควบคุม และระงับยับยั้งการท า
เหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
อย่างทันท่วงที  

- อก. 
- ทส. 
- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- กษ.  

- ผู้ผลติและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้านแร่ มีการด าเนินกจิการ 
ที่เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้น
การประกอบการที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สุขภาพของประชาชน 
- ระบบการตดิตาม 
ตรวจสอบ การก ากับดูแล 
และการเฝ้าระวังคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน ได้รบัการพัฒนา
และปรับปรุงให้มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการ ประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ านวนพื้นที่ท่ีมีการ
บริหารจดัการเหมืองแร่
ด้วยกลไกของการติดตาม 
ตรวจสอบ ก ากับดูแล 
และการเฝ้าระวัง จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๙ พื้นที่  

          

 ๓.๓ สร้างกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นและชมุชน ในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ 

 - อก. 
- ทส. 
- สธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
การท าเหมืองแรม่ีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแร่อยา่ง
เป็นรูปธรรม 
- ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจและมีความ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
แร่พร้อมเข้ามามสี่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการแร่ 
รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ประชาชน 

ตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม           

  ๓.๓.๑ เสริมสรา้งศักยภาพ
ท้องถิ่นและชุมชนในการก ากับ
ดูแลการท าเหมืองแร ่
- พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
เสรมิสร้าง และส่งเสริมการเปิด
โอกาสให้ประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ

- อก. 
- ทส.  
- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับ
การท าเหมืองแรม่ีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแร่อยา่ง
เป็นรูปธรรม 
- ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจและมีความ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ

ประชาชน ชุมชน ในพ้ืนท่ี
ที่เกี่ยวข้องในการเหมือง
แร่ ไม่น้อยกว่า ๑๘ พื้นที่ 
ครอบคลมุทุกภูมิภาค 
ได้รับการเสรมิสร้าง
ศักยภาพในการก ากับดูแล
การท าเหมือง และมีส่วน

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๘ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

บริหารจดัการแร่ของประเทศ 
- พัฒนาระบบสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและมี
ประสิทธิภาพ 

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

แร่ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแร่ รวมทั้ง
การเฝา้ระวังคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ประชาชน 

ร่วมในการบรหิารจดัการ
เหมืองแร่ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๘ พื้นที่ ครอบคลมุ 
๙ ชนิดแร่  

  ๓.๓.๒ กิจกรรม Green and 
Smart Mining การท าเหมือง 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างความเข้าใจเชิงรุก
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการแร ่
- เสริมสร้างศักยภาพของ
ท้องถิ่นและชุมชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล และ
เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จากการท าเหมืองแร่ 
และเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และดูแล
การท าเหมืองแร่ทุกประเภท 

- อก. 
- ทส.  
- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจและมีความเช่ือมั่นใน
การบริหารจัดการแร่ พร้อม
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการแร่ รวมทั้งการ
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพประชาชน 

จ านวนพื้นที่เป้าหมายไม่
น้อยกว่า ๑๘ พืน้ท่ี ท่ีมี
การด าเนินกิจกรรม 
ผ่านการรับรองตามเกณฑ์
การประเมิน Green and 
Smart Mining 

          

ทรัพยากรน้ า 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหาร
แผนโครงการที่ส าคัญตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปรับปรุงวิธี
บริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ  

 ๑. การศึกษาวิเคราะห์การ
ปรับปรุงวิธีการบริหาร
โครงสร้างเชิงซ้อนอย่างมีระบบ
ในพื้นที่ตัวอย่าง เช่น ล าเชียง
ไกร ล าคันฉ ู

หลัก 
สทนช. 
 
สนับสนุน 
- ชป. 
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- สสนก. 
- ทบ.  

มีการบูรณาการหน่วยงาน 
งบประมาณในพื้นที่อย่าง
บูรณาการโดยการมีส่วนร่วม 

แผนงานโครงการที่
สนับสนุนการบริหาร
โครงสร้างเชิงซ้อน  

          

  ๒. ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้
จากกิจกรรมที่ ๑ 

หลัก 
สทนช. 
 
สนับสนุน 
- ชป. 
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- สสนก. 
- ทบ.  

เกิดการบรูณาการเชิงพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการได้รบัการพัฒนา
ตามแผน 

          

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การบริหาร
เชิงพ้ืนที่ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ การบริหารจัดการ
ร่วมกัน 

 ๑. ผลักดันให้เกดิกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ทั้งในด้านการพัฒนาและการ
บริหารจดัการ 

หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๑) มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเชิงพื้นที่บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 
๒) เกิดความชัดเจน การแบ่ง
เขตบริหารจัดการและ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

เกิดพื้นท่ีตัวอย่างที่มีการ
บริหารจดัการทรัพยากร
น้ าร่วมกันทุกภาคส่วน 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๙ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

สนับสนุน 
- สทนช. 
- ชป. 
- ทน.  

  ๒. สรา้งกลไกใหเ้กิด
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน 

หลัก 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 
- สทนช. 
- ชป. 
- ทน.  

มีฐานข้อมูลระดับพ้ืนท่ีและ
เครื่องมือท่ีเป็นที่ยอมรับใน
การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม 

พื้นที่ตัวอย่างท่ีมีการใช้
กลไกการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการน้ า 

          

ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ การบริหารการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

 ๑. สรา้งกลไกหรือเครื่องมือเพื่อ
เชื่อมโยงการบรหิารจดัการน้ า
และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องกัน 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท. 
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป. 
- ทน. 
- พด. 
- จท. 

กลไกหรือเครื่องมือเพื่อ
เชื่อมโยงการบรหิารจดัการ
น้ าและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ให้สอดคล้องกัน 

กลไกการเช่ือมโยงการ
บริหารจดัการน้ าและการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

          

  ๒. สรา้งกระบวนการหรือระบบ
เพื่อน าไปสู่การปรับเปลีย่นการ
ใช้ที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท. 
- สทนช.  
สนับสนุน 
- ชป. 
- ทน. 
- พด. 
- จท. 

สร้างกระบวนการหรือระบบ
เพื่อน าไปสู่การปรับเปลีย่น
การใช้ที่ดนิให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

จ านวนพื้นที่ท่ีใช้ประโยชน์
ที่ดินถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

          

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ระบบ
เส้นทางน้ า 
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ การจัดการระบบ
เส้นทางน้ า 

 ๑. ศึกษาส ารวจ เพื่อก าหนด
เส้นทางน้ าและระบบเส้นทาง
น้ า การก าหนดล าดับศักย์และ
ขนาดของทางน้ าท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการ
จัดท าแผนที่เส้นทางน้ าของ
ประเทศ 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท. 
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป. 

แผนที่เส้นทางน้ า ๒๕ ลุม่น้ า ร้อยละ ๗๐ ของ ๒๕ ลุ่ม
น้ า 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๐ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

- ทน. 

  ๒. ศึกษาส ารวจเพื่อก าหนด ผัง
ระบบป้องกันน้ าท่วมและผัง
ระบบระบายน้ า (ผังน้ า) และ
ขนาดขององค์ประกอบของ 
ทางน้ าในผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน อาทิ เช่น การก าหนด 
ผังเส้นทางน้ าในผังเมืองรวม
จังหวัด ผังภาค และผังประเทศ 
ผังลุ่มน้ า ฯลฯ 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ผังเส้นทางน้ าในผังเมืองรวม
จังหวัดทั่วประเทศ 

ร้อยละ ๗๐ ของผังเมือง
รวมจังหวัด 

          

  ๓. สังเคราะหเ์กณฑ์ที่จะ
น ามาใช้ออกแบบทางน้ า และ
ระบบเส้นทางน้ า ออกแบบ
ขนาดองค์ประกอบของทางน้ า
ของประเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาต ิ

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐           

  ๔. สังเคราะห์จดัท าคู่มือท่ีจะ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ
และด าเนินการทางน้ าและ
ระบบเส้นทางน้ าของประเทศ 
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู ้
ทางน้ าและระบบทางน้ า และ
การประชาสัมพันธ์ 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

คู่มือ ร้อยละ ๑๐๐            

  ๕. สังเคราะห์ ปรับปรุง หลัก ปรับปรุงกฎหมายเส้นทางน้ า ร้อยละ ๑๐๐           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๑ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

กฎหมายที่จะน ามาใช้บริหาร
จัดการก ากับดูแลทางน้ า และ
ระบบเส้นทางน้ าและจัดตั้ง
องค์กรดูแลทางน้ าและระบบ
เส้นทางน้ าท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาวะที่
เปลี่ยนแปลง 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท.  
- สทนช.  

 
 

 ๖. สังเคราะห์ ปรับปรุง 
องค์ความรู้ทางน้ าและระบบ
เส้นทางน้ า และก าหนด 
องค์ความรู้ข้อก าหนดดา้น
เทคนิควิชาการที่เป็นมาตรฐาน 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

องค์ความรู้ทางน้ า ร้อยละ ๑๐๐           

   ๗. สังเคราะห์ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของทางน้ า และ
ระบบเส้นทางน้ าที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท.  

มาตรฐานระบบสารสนเทศ
ทางน้ า 

ร้อยละ ๑๐๐           

  ๘. ก าหนดแผนงาน (แผนเงิน
และแผนเวลา) การพัฒนาทาง
น้ าและระบบเส้นทางน้ าเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

แผนงานและโครงการ ร้อยละ ๑๐๐            

  ๙. ปรับขนาดขององค์ประกอบ
ของระบบเส้นทางน้ าท่ีเป็น
สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช่
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้ได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ี
ก าหนดและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดา้นทรัพยากรน้ า 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

มาตรฐานเส้นทางน้ า ร้อยละ ๗๐ ของ
องค์ประกอบระบบ
เส้นทางน้ าท่ีก าหนด 

          

  ๑๐. ติดตามผลการด าเนินการ
และการประเมินผล 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 

การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน            

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๒ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ การดูแลรักษา
เส้นทางน้ าในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม 

 ๑. วิเคราะห์หาโรงพยาบาล 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีวิกฤตน้ าท่วม 
ทั่วประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมลู 

หลัก 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
สนับสนุน 
- ชป. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ทน. 
- จท. 

ทราบต าแหน่งและจ านวน
โรงพยาบาลทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
เสี่ยง 

ฐานข้อมูลโรงพยาบาลใน
พื้นที่วิกฤต 

          

  ๒. ผลักดันให้เกดิมาตรการ 
ในการดูแลเส้นทางน้ าโดยรอบ
พื้นที่โรงพยาบาล 

หลัก 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
สนับสนุน 
- ชป. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ทน. 
- จท. 
- กทม. 

มีการดูแลรักษาเส้นทางน้ า
โดยรอบพ้ืนท่ีโรงพยาบาล 

จ านวนโรงพยาบาลที่ไดร้ับ
การป้องกัน 

          

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบการ
ขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ 
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การขยายผล
ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการน้ า
และดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

 ๑. เร่งจดัตั้งคณะกรรมการ
บริหารจดัการน้ าระดับชุมชน 
และผลักดันใหม้ีกฎหมาย
รองรับการด าเนินงาน 

 

หลัก 
- สทนช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส.  
- กษ. 
- สสนก. 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจดัการน้ าระดับชุมชน 

จ านวนคณะกรรมการ
บริหารจดัการน้ าระดับ
ชุมชน 

          

  ๒. ผลักดันให้เกดิกลไกเพื่อ หลัก มีกลไกการขยายผล กลไกเพื่อขยายผล           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๓ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ขยายผลความส าเร็จที่ชัดเจน - สทนช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส.  
- กษ. 
- สสนก. 

ความส าเร็จ แบบอย่างความส าเร็จ 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ความรู้ 
เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการ
บริหารจัดการน้ า 

 ๑. เร่งรดัจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ า
ระดับจังหวดั 

หลัก 
- สทนช. 
- สสนก.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 
- ทน.  
- ชป. 

เกิดศูนย์ข้อมลูน้ าระดับ
จังหวัด 

จ านวนศูนย์น้ าระดับ
จังหวัด 

          

  ๒. จัดท ามาตรฐานและผลักดัน
ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการน้ าให้ทันต่อ
สถานการณ ์

หลัก 
- วท. 
- สทนช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 
- ทน.  
- ชป. 

เกิดการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการบริหาร
จัดการน้ า 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีการ
ใช้เทคโนโลยตีาม
มาตรฐาน 

          

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหาร
จัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังรายจังหวัด 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเขตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
 
สนับสนุน 
- สมช. 
- ทช.  
- ผท. 
- กต. 
- กป. 
- จท. 
- ทร. (อศ.) 

๑) การก าหนดเขตทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
๒) การจัดท า One Marine 
Chart  
๓) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๔ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

   ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

             

  ๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขต
แดนทางทะเลรายจังหวัดทั้งใน
ระดับภาพรวมและระดับพื้นท่ี 

             

  ๔) จัดท าร่างแผนท่ีการแบ่งเขต
แดนทางทะเลทัง้ ๒๓ จังหวัด 
ตามหลักการทางวิชาการ 

             

  ๕) สร้างการรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที ่

  ๑) จ านวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม  

          

  ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจดัการเขตทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
     ๖.๑) ก าหนดเส้นเขต
จังหวัดทางทะเลและรายการ 
ค่าพิกัดรายจังหวดั 
     ๖.๒) จัดท าแผนที่เขตทาง
ทะเลรายจังหวัด รายกลุม่
จังหวัด และภาพรวมของพื้นที่
ทางทะเล 
     ๖.๓) จัดท าแผนที่การ
จ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
ในลักษณะ One Marine 
Chart 
     ๖.๔) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

  ๑) ต้นฉบับแผนที่การ
จ าแนกเขตทางทะเล และ
ชายฝั่งในลักษณะ One 
Marine Chart 
๒) ต้นฉบับแผนที่เขตทาง
ทะเลรายจังหวัด/กลุม่
จังหวัด/ภาพรวมของพื้นที่
ทางทะเล 
๓) ร้อยละของจ านวนเส้น
เขตจังหวัดทางทะเลที่ได้
ข้อยุติ 
๔) จ านวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงหรือบัญญัติ
ขึ้น เพื่อรองรับการก าหนด
เขตจังหวัดในทะเล 

          

  ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน 

             

  ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัต ิ

             

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การบริหาร
จัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
และรายงานความก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรปูต่าง ๆ  

หลัก 
ทส.  
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- กก. 
- อก. 
- คค. 
- สศช. 
- กต. 
- ศรชล. 
- ภาคเอกชน 

๑) ก าหนดแนวทางการ
จัดการขยะในทะเลและ
ชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๕ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

  ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

             

  ๓) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 

             

  ๔) จัดท าร่างแนวทางการ
บริหารจดัการขยะในทะเลและ
ชายฝั่ง 

             

  ๕) สร้างการรับรู้และการมสี่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

             

  ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจดัการขยะในทะเลและ
ชายฝั่ง 
     ๖.๑) จัดตั้งแนวทางขจัด
ขยะทะเลทางเศรษฐศาสตร์
และออกระเบียบเกีย่วกับการ
ขายถุงพลาสติกตามร้าน Major 
Trade ตามแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเล โดยปรับปรุงระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๖.๒) จัดท ากฎหมายและ
กฎระเบียบที่สนับสนุน
ผลิตภณัฑ์ Green ที่มีส่วนช่วย
ในการจัดการขยะทะเล อาทิ 
การรีไซเคลิน ากลับมาใช้ใหม่ 
มาตรการทางภาษีเพื่อ
สนับสนุนผลติภณัฑ์ไบโอ
พลาสติก 
     ๖.๓) จัดท าแผนประชารัฐ
ขจัดขยะทะเลและตั้งศูนย์
บริหารจดัการขยะทะเล 
เพื่อด าเนินการลดขยะทะเล 
ในส่วนกลางน้ าและปลายน้ า 
     ๖.๔) จัดท าแผนประชารัฐ
พิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก และ
จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สัตว์ทะเล 
หายาก เพื่อใหม้ีการยกระดับ
การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก 
และสนบัสนุนการด าเนินการ
พิทักษ์สัตว์ทะเลหายากในพ้ืนท่ี 
     ๖.๕) จัดท ามาตรฐาน 
Clean Sea Thailand และ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมในการด าเนินการ 
     ๖.๖) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

  ๑) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการขยะ
ในทะเลและชายฝั่ง 
๒) แผน “ประชารัฐ ขจัด
ขยะทะเล” 
๓) มีกองทุนเพื่อ
ด าเนินการจัดตั้ง “ศูนย์
บริหารจดัการขยะทะเล” 
และ “ศูนย์พิทักษ์สัตว์
ทะเลหายาก” ภายใต้
คณะกรรมการ นโยบาย
และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ 
๔) มีการบังคับใช้กฎหมาย
ทีเ่ข้มงวด 
๕) มีแผนบริหารจัดการ
ขยะทะเลและพิทักษ์สัตว์
ทะเลหายาก
ระดับประเทศและระดับ
พื้นที่ทุกจังหวัด สามารถ
ขับเคลื่อนแผน Clean 
Sea Thailand และ SDG
๑๔ ตามแนวทางของ
องค์การสหประชาชาต ิ
๖) อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลทุกแห่ง อปท. ในเขต
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ทุกแห่งและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล 
ที่ส าคัญ อย่างน้อย ๒๐ 
แห่ง มีแผนและระบบ
บริหารจดัการขยะทะเล
และสตัว์ทะเลหายาก 
ที่เป็นมาตรฐานสากล 
๗) ปริมาณขยะทะเลดีขึ้น
กว่าในปัจจุบัน อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐  
๘) ดัชนีช้ีวัดปริมาณขยะ
ทะเลบ่งบอกถึง
สถานการณ์ด้านขยะทะเล
ที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และ
อัตราการรอดตายจากการ

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๖ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

เกยตื้น ร้อยละ ๙๐  
๙) มีแนวทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และพื้นท่ี 
อปท. ที่เริ่มขาย
ถุงพลาสติก (หรือจดัเก็บ
ภาษี) อย่างน้อย ๑๐ แห่ง 
และ/หรือกองทุน/มลูนิธิ 
เพื่อขจัดสัตว์ทะเล/สตัว์
ทะเลหายาก (บริจาค)  
๑๐) มีกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่ช่วยสนบัสนุน
การจัดการขยะที่
ประกาศใช้เป็นที่เรยีบร้อย 

  ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน 

             

  ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัต ิ

             

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางทะเล 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ทางทะเล 

หลัก 
สมช. 
 
สนับสนุน 
- สศช. 
- ทช. 
- กต. 
- คค.  
- อก. 
- ศธ.  
- วท.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- กก. 
- พน. 
- ทร. 
- ศรชล. 
- เครือข่ายนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการองค์ความรู้ทาง
ทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

          
 

 

 

 

 

 

 

  ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่น ความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

             

  ๓) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางทะเล 

             

  ๔) จัดท าร่างแนวทางการ
บริหารจดัการองค์ความรู้ทาง
ทะเล 

             

  ๕) สร้างการรับรู้และการมสี่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

             

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๗ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

รวมทั้งมีการประชาสมัพันธ์
ข้อมูลที่ส าคญัให้ภาคประชาชน
รับรู้อย่างต่อเนื่อง 

  ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจดัการองค์ความรู้ทาง
ทะเล 
     ๖.๑) ก าหนดรูปแบบ
องค์กรและจดัตั้งจัดการความรู้
ทางทะเล เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดการองค์ความรู้ทางทะเลของ
ประเทศ 
     ๖.๒) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

  ๑) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการองค์
ความรู้ทางทะเล 
๒) องค์กรจัดการความรู้
ทางทะเลที่ไดร้ับการจัดตั้ง
ขึ้นและสามารถบริหาร
จัดการองค์ความรู ้
๓) จ านวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

          

  ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วน 

             

  ๘) พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล
ในการเข้าถึงโดยง่าย 

             

  ๙) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัต ิ

             

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การบริหาร
จัดการมลพิษในทะเลและชายฝ่ัง 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
มลพิษในทะเลและชายฝั่ง 
รวมทั้งสรุปผลการด าเนินการ
และรายงานความก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรปู 
ต่าง ๆ   

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- กต. 
- อก. 
- กก. 
- วท. 
- คค. 
- พน. 
- กษ. 
- ศรชล. 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการมลพิษในทะเล
และชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม  

           

  ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

             

  ๓) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการมลพิษในทะเลและ
ชายฝั่ง 

             

  ๔) จัดท าร่างแนวทางการ
บริหารจดัการมลพิษในทะเล
และชายฝั่ง 

             

  ๕) สร้างการรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม

  ๑) จ านวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๘ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที่  

๒) จ านวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม  

  ๖) ด าเนนิกิจกรรมหลักในการ
บริหารจดัการมลพิษในทะเล
และชายฝั่ง 
     ๖.๑) น าระบบ 
Environmental Checklist 
มาใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อทะเลแต่ไม ่
เข้าข่ายกิจกรรมขนาดใหญ่ที่
ต้องผ่าน EIA 
     ๖.๒ ปรับปรุงระเบียบให้
หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุน
งบประมาณส าหรับจดัตั้งโรง
บ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ ให้องค์กร
ท้องถิ่นที่มีการควบคุมคุณภาพ
น้ าในพ้ืนท่ีให้อยู่ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเท่านั้น 
     ๖.๓) สนับสนุน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้มี
ส่วนช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย
ของชุมชนในพื้นที่ โดยเพิ่ม
มาตรการด้านภาษีและการคลัง 
     ๖.๔) ปรับปรุงระเบียบให้
หน่วยงานที่อนุญาตเป็น
ผู้รับผิดชอบหากเกิดปัญหาต่าง 
ๆ ใช้ระบบเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมิน
มูลค่าความเสียหาย 
     ๖.๕) จัดท าแผนที่ ให้ล าดับ
ความส าคญั และจัดท า Road 
Map ของการก าจัดพื้นที่น้ าเสีย
ชายฝั่งทะเล 
     ๖.๖ จัดท าระบบการ
ตรวจสอบและติดตามคราบ
น้ ามันครบวงจร และทันต่อ
เหตุการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 
EEC พื้นที่อ่าวไทยตอนในและ
ในเขตอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลทุกแห่ง 
     ๖.๗) จัดท าระบบ
ตรวจสอบ/ตดิตาม/แจ้งเตือน
มลพิษทางทะเลและสัตว์ทะเลมี
พิษ เช่น น้ าเปลี่ยนสี (ขี้
ปลาวาฬ) ฯลฯ 

  ๑) สามารถบ าบัดน้ าเสยี
ตามชายฝั่งและเกาะ 
ทั่วประเทศได้อย่างน้อย 
ร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี 
๒) สามารถบ าบัดน้ าเสยี
ได้ร้อยละ ๕๐ ในเขตพื้นท่ี
ท่องเที่ยวหนาแน่นอย่าง
น้อย ๑๐ แหล่ง 
๓) คุณภาพน้ าที่ปล่อยมา
ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ทางทะเลต้องผ่านเกณฑ์
ทั้งหมด 
๔) สามารถตรวจสอบ
คราบน้ ามัน/ติดตามจน
พบสาเหตุ อย่างน้อยร้อย
ละ ๓๐ ของกรณีคราบ
น้ ามัน 
๕) มีระบบแจ้งเตือน
ปัญหาสตัว์น้ าตาย/ 
ขี้ปลาวาฬ ฯลฯ ท่ีสามารถ
เข้าถึงและทันเหตุการณ ์
๖) จ านวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และความส าเร็จ
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

          

  ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วน 

             

  ๘) เสนอผลการด าเนินงานให้
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัต ิ

             

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ตามแนวคิดการวางแผนเชิง
พ้ืนที่ทางทะเล (Marine Spatial 
Planning) 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง

หลัก 
- สมช.  
- ทส. 
 
 

๑) การแบ่งเขต (Zoning) 
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
๒) ก าหนดแนวทางตาม

           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๑๙ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

สรุปผลการด าเนินการและ
รายงานความก้าวหน้า 

สนับสนุน 
- สศช. 
- อก. 
- วท.  
- คค. 
- กษ. 
- กก.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- พน. 
- กต. 
- ทร.  
- ศรชล.  

แนวคิด MSP  
๓) การสร้างความตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม  

  ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

            
 

 

  ๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งตาม
แนวคิด Marine Spatial 
Planning (MSP) และรวบรวม
ฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ  

             

  ๔) จัดท าร่างเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง ตาม
หลักการทางวิชาการ 

             

  ๕) สร้างการรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที ่

  ๑) จ านวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม 

          

  ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     ๖.๑) การส ารวจข้อมูล
ทรัพยากรรายพื้นท่ี และราย
ประเภทของทรัพยากร รวมถึง
การใช้ประโยชน ์
     ๖.๒) ก าหนดเขต (Zoning) 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
     ๖.๓) จดัท า แก้ไขปรับปรุง 
และก ากับการยกร่างกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผน MSP 
สามารถใช้บังคับได ้
     ๖.๔) ก าหนดให้จังหวัดเป็น
เจ้าภาพรบัผิดชอบหลักในการ
บริหารจดัการทรัพยากรใน
พื้นที่ของตน 
     ๖.๕) การขับเคลื่อนให้
ท้องถิ่น/จังหวัด สามารถบรูณา

  ๑) จ านวนฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่ครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ 
๒) แผนผังการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝั่ง ๒๓ จังหวัด 
๓) จ านวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๐ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

การทรัพยากรในพ้ืนท่ีของตน 

  ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วน 

             

  ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัต ิ

             

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา  
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
สรุปผลการด าเนินการและ
รายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่าง ๆ   

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- กษ. 
- วท.  
- ศรชล. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ภาคเอกชน 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการการอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

           

  ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

             

  ๓) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน 

             

  ๔) จัดท าร่างแนวทางการ
อนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 

             

  ๕) สร้างการรับรู้และการมสี่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

  ๑) จ านวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม 

          

  ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
อนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 
     ๖.๑) จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ดูแลและตดิตั้ง
เครื่องติดตามเรือตรวจของ
ภาครัฐ/เรือท่องเที่ยวท้ังหมด 
     ๖.๒) บูรณาการแผนการ
ท่องเที่ยว แบบยั่งยืนที่
เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง
ทั้งหมด 
     ๖.๓) จัดท าแผนที่ปะการัง
ทั่วประเทศ (One Reef Map)  
     ๖.๔) มีการรายงาน
สถานภาพการใช้ประโยชน์ภยั
คุกคามคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
๔๐๐ สถานตีรวจวัด แบ่งแยก
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     ๖.๕) จัดท าแผนปะการัง
แห่งชาติ แผนปะการังในพื้นที่ 

  ๑) มีพื้นท่ีปะการังสมบูรณ์ 
มากกว่าร้อยละ ๙ ใน ๕ 
ปี และมากกว่าร้อยละ 
๒๐ ภายใน ๒๐ ปี 
๒) พื้นที่ปะการังเสยีหาย
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใน ๕ 
ปี และน้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ภายใน ๒๐ ปี  
๓) เรือตรวจของภาครัฐ/
เรือท่องเที่ยวท่ีมี
นักท่องเที่ยวเกิน ๒๐ คน 
ทั้งหมด ในพ้ืนท่ีตัวอย่าง
อ่าวพังงา/เกาะพีพี ได้รับ
การติดตั้งระบบติดตาม
เรือและมีศูนยต์รวจสอบ
ประจ าพื้นท่ี 
๔) จ านวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
๕) ยุทธศาสตร์การบริหาร

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๑ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

Cluster และแผนปะการังราย
จังหวัด 
     ๖.๖) จัดตั้งเขตสงวนรักษา 
๑๗ แห่ง เขตการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ๕๐ แห่ง ภายใน 
๕ ปี 
     ๖.๗) พื้นที่ตัวอย่าง 
“ยุทธศาสตร์อ่าวพังงา” รวม 
๓ โมเดล (พีพีโมเดล เกาะไข่
โมเดล อ่าวพังงาโมเดล) และ
ขยายผลในพื้นที่อ่าวพังงา
ทั้งหมด (พังงา ภูเก็ต กระบี่)  
     ๖.๘) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วน 
๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัติ   

จัดการแนวปะการัง
แห่งชาติ 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะ
ชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการ
ด าเนินการประเด็นปฏริูปที่ ๑ 
และรายงานความก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรปูต่าง ๆ  

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- คค. 
- วท. 
- ภาคเอกชน  

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

           

  ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

             

  ๓) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณา
การทุกพ้ืนท่ีของชายฝั่งประเทศ
ไทย 

             

  ๔) จัดท าร่างแนวการแกป้ัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
ไทย 

             

  ๕) สร้างการรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที ่

  ๑) จ านวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม 

          

  ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
แก้ปัญหาการกดัเซาะชายฝั่ง 
     ๖.๑) น าระบบ 

  ๑) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๒ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

Environmental Check List 
มาใช้ส าหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกดิขึ้น 
     ๖.๒) ศึกษารวบรวมข้อมลู
และท ากระบวนการมสี่วนร่วม
ให้ครอบคลุมทุกประการทั้งใน
เรื่องผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร
และระบบนิเวศ รวมทั้ง จัดท า
ระบบท่ีสามารถดูแลควบคมุให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
     ๖.๓) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้องเพื่อให้
กฎหมายมีการบรูณาการของ
ทุกหน่วยงาน 

๒) มีมาตรการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ส าหรับสิ่งก่อสรา้งริมทะเล
ที่มีการยกเว้นการท า EIA  
๓) พื้นที่ท่ีประสบปญัหา
การกัดเซาะระดับเร่งด่วน 
๓๑ กลุ่มหาดย่อย  
มีมาตรการในการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
๔) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง 
๕) ความส าเร็จในการ
จัดตั้งหน่วยงานก ากับการ
ลดปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝั่ง 

  ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วน 

             

  ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัต ิ

             

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ การ
บริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล
และสัตว์ทะเล 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
และสตัว์ทะเล รวมทั้ง สรุปผล
การด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป 
ต่าง ๆ  

หลัก 
คณะท างานพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ทางทะเล (ภายใต้
คณะกรรมการทะเล
แห่งชาติ/คณะกรรมการ
ทะเลจังหวัด/ทช./อส.) 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ. 
- คค.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- สมช. 
- สศช.  
- ศรชล. 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเล และสัตว์ทะเลที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

           

  ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

             

  ๓) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 
และสตัว์ทะเล 

             

  ๔) จัดท าร่างพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลและสตัว์ทะเล และพื้นท่ี
เป้าหมายในการประกาศ 

             

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๓ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

  ๕) สร้างการรับรู้และการมสี่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี  

  ๑) จ านวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม 

          

  ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจดัการพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลและสตัว์ทะเล 
     ๖.๑) ก าหนดให้แผนพัฒนา
ประเทศ/ยุทธศาสตร์กระทรวง/
กรมที่เกี่ยวข้อง ต้องกล่าวถึง
พื้นที่คุ้มครองทางทะเล 
     ๖.๒) ก าหนดให้หน่วยงาน
ที่ประกาศพ้ืนท่ีคุ้มครองทาง
ทะเลทุกรูปแบบ มีแผนแม่บท
ในการด าเนินการในพ้ืนท่ี 
ก าหนดดัชนีช้ีวัดและหน้าที่
รับผิดชอบชัดเจน โดยมีระบบ 
ที่สามารถด าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
     ๖.๓) ก าหนดให้มี
หน่วยงาน/องค์กรรับผิดชอบ
ด้านการตดิตามประเมินผล
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้
เป็นไปตามดัชนีช้ีวัดและจัดท า
รายงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
น าเสนอและต้องสามารถเข้าถึง
และให้ความคิดเห็นได้จาก
ผู้สนใจทั่วไป 
    ๖.๔) ปรับปรุงองค์กร/
กฎหมายให้พ้ืนท่ีคุ้มครองทาง
ทะเลมหีน่วยงานรับผิดชอบ
ตรวจตรา/ดูแลอยา่งต่อเนื่อง 
ทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีพื้นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานกลาง 
     ๖.๕) ก าหนดให้มีการ
ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
โดยกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
น้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร (โดยมเีกณฑ์
สอดคล้องกับข้อ ๖.๒ และข้อ 
๖.๓) 
     ๖.๖) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

  ๑) แผนผังรา่งพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลและ
สัตว์ทะเล และพื้นท่ี
เป้าหมาย 
๒) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล และ
สัตว์ทะเล 
๓) จ านวนพื้นที่คุม้ครอง
ทางทะเลเพิ่มขี้นอย่าง
น้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร  
๔) พื้นที่คุ้มครองทางทะเล
มีมากกว่า ๓๒,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ. 
๒๐๓๐ 
๕) ความเสียหายของ
ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต
ทางทะเลที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าของมนุษย์ในพ้ืนท่ี
คุ้มครองน้อยลงกว่าก่อน
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีคุม้ครอง 
๖) จ านวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

          

  ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วน 

             

  ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัต ิ

             

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้
ทันสมัยและสอดคลอ้งกับอนสุัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒  

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางทะเล
ของประเทศไทย อนุสญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย

หลัก 
กต. 
 
สนับสนุน 
- ทส.  

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายทางทะเลให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับอนุสญัญา
สหประชาชาติว่าด้วย

           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๔ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้ง
สรุปผลการด าเนินการและ
รายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่าง ๆ  

- กษ.  
- คค.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- อก. 
- วท. 
- พน. 
- ทร. 
- ศรชล. 
- สคก. 

กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

  ๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

             

  ๓) ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายทางทะเล 

             

  ๔) ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อติดตาม และแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายทางทะเล 

             

  ๕) สร้างการรับรู้และการมสี่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

  ๑) จ านวนเครือข่ายของ
การมีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม 

          

  ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทาง
ทะเล 
     ๖.๑) ก าหนดแนวทางและ 
Road Map ในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายทางทะเล 
     ๖.๒) ก ากับการแก้ไข/
ปรับปรุง/ยกร่างกฎหมายให้มี
ความสอดคล้องและทันสมัย 
รวมทั้ง ให้ความส าคญัแก่
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความ
เหมาะสม 

  ๑) แนวทางและ Road 
Map ในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเล 
๒) ร้อยละของกฎหมายที่
แก้ไข/ปรับปรุง/ก าหนด
ขึ้นใหม่ให้มีการบูรณาการ
ความสอดคล้องและ
ทันสมัย สามารถน าไปใช้
ได้อย่างสอดรับกับสภาพ
ความเป็นจริงของประเทศ
ไทย 

          

  ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วน 

             

  ๘) จัดตั้งคณะกรรมการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปกป้อง รักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล 

             

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ปฏิรูปกลไก
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทั้งระดับชาติและพื้นที ่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปฏิรูปกลไก
คณะกรรมการ 

๑.๒.๒ การปฏิรูปกลไก
คณะกรรมการในระดับพ้ืนที่ 

๑) จัดตั้งคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดบั
จังหวัดเพื่อประสานการ
ด าเนินงานปฏริูประบบและ
เครือข่ายของศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
(ภายใต้ กอช.)  

หลัก 
- โครงการ อพ.สธ.  
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง

            

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๕ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
ทส. 

  ๒) จัดตั้งคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดบั
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. .... 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ทส. 
 
สนับสนุน 
- โครงการ อพ.สธ. 
- ทส.  

            

  ๓) จัดประชุมคณะกรรมการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระดับจังหวัด 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ทส. 
 
สนับสนุน 
- อพ.สธ. 
- ทส. 

            

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปฏิรูประบบ
การวิจัยด้านด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ จัดท าแผนการวิจัย
และสนับสนุนการน างานวจิัยไปใช้
ประโยชน ์

 กิจกรรม ๔) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการตามความต้องการ
ของชุมชน และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับคนใน
ชุมชน โดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- ศธ.  
- วท.  
- พณ. 
 
 
 

มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ
คนในชุมชน 

จ านวนนวัตกรรมที่สรา้ง
ขึ้นส าหรับคนในชุมชน 

          

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบ  กิจกรรม ๑) ขยายศูนย์อนุรักษ์ หลัก ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา           

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๖ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

และเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่าย
ระดับประเทศและอาเซียน 

และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
ต าบล ให้ครบทุกต าบลทั่ว
ประเทศให้เกดิการด าเนินงาน
ตามศาสตร์พระราชาและ
แนวทางประชารัฐ รวมถึง เป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน และเช่ือมโยงเครือข่ายสู่
ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ 
และภมูิภาค 

- โครงการ อพ.สธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ทส.  
- ศธ.  
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ.  
- สธ.  
- วท. 
- พณ. 
- กอ.รมน. 

ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
ครอบคลมุทั่วประเทศ 

ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
ครอบคลมุ ๗,๒๕๕ ต าบล
ทั่วประเทศ และมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสู่
ระดับประเทศ 

  ● ยกระดับกลไกและเครือข่าย
จากหนว่ยงานภาคภีายใต้
โครงการ อพ.สธ. ข้ึนเป็นศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต าบล* 
 
* เป้าหมายเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลัก 
- โครงการ อพ.สธ. 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- กสธ.  
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ.  
- สธ.  
- วท. 
- พณ. 
- กอ.รมน. 

มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 

มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 

          

  ● บูรณาการฐานข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการ 
มีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน/ผูรู้้ 
ผู้เกี่ยวข้อง เช่ือมต่อสูร่ะดับ
จังหวัดและประเทศ 

หลัก 
- โครงการ อพ.สธ. 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน

มีการบูรณาการงาน
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
และเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

- จ านวนโรงเรียนชุมชน 
ที่บูรณาการงานฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการ
มีส่วนร่วม 
- จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๗ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ.  
- สธ.  
- วท.  

  ● ส ารวจ บันทึก และจัดท า
ทะเบียนทรัพยากรพืช สัตว์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 
ที่เกี่ยวข้องในชุมชน รวมทั้ง 
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร 
เพื่อแสดงสิทธิ์ในทรัพยากร 
และความเป็นเจ้าของ รวมถึง 
การเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากร 
ในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม  

หลัก 
- กศธ. 
- สธ.  
- วธ.  
- พณ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- อพ.สธ. 
- ทส. 
- กษ.  

มีการขึ้นทะเบยีนทรัพยากร
พืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 
ในชุมชนเพื่อแสดงสิทธิ ์
ในทรัพยากร รวมถึงการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากร
และภมูิปัญญาในท้องถิ่น
อย่างเป็นธรรม 

- บัญชีรายการทรัพยากร
พืช สัตว์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
ที่เกี่ยวข้องในชุมชน 
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ที่มีการเก็บ
รักษาไว ้
- จ านวนทรัพยากรพืช 
สัตว์ ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชน เพื่อแสดงสิทธ์ิ 
ในทรัพยากร รวมถึงการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีม่ี
การขึ้นทะเบียนในท้องถิ่น
อย่างเป็นธรรม 

          

  ● เสริมสร้างศักยภาพของ 
อปท. ในการป้องกัน และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

หลัก 
- อพ.สธ. 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- วท. 
- กศธ.  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการ
ป้องกันและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
เสรมิสร้างศักยภาพในการ
ป้องกันและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

          

  กิจกรรม ๒) ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศหรือ
ภูมิภาคทีเ่กี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

หลัก 
- อพ.สธ. 
- ทส. 
 
สนับสนุน 
- กศธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศหรือภูมิภาค 
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
หรือภูมภิาคในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๘ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ทส.  

  กิจกรรม ๓) รวบรวมข้อมูล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์
ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น 
ทีป่ระสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น
กรณีตัวอยา่งถ่ายทอดไปยังผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน
ประเทศ และระหว่างประเทศ 

หลัก 
- ทส. 
- สธ. 
- วธ.  
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
- ศธ.  

มีข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ความรู้พื้นบ้าน และวิถีปฏิบัติ
ของชุมชนท้องถิ่นที่ประสบ
ความส าเร็จและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืน 

จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ความรู้พื้นบ้าน และวิถี
ปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น 
ที่ประสบความส าเร็จ
ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้
ในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยนื 

          

เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ ปฏิรูป
ระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประเด็นย่อย ๕.๑ จัดท า
แผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

 กิจกรรม ๒) สร้างและพัฒนา
บุคลากรทีส่อดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศในเชิงสหสาขา 
วิชาที่เกี่ยวข้อง ท้ังในระบบ 
และนอกระบบการศึกษา 
รวมถึงบุคลากรในท้องถิ่นและ
ชุมชน 

หลัก 
ศธ. 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บุคลากรมีทักษะความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

จ านวนบุคลากรที่รองรับ
การด าเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

          

  กิจกรรม ๓) ผลักดันให้เกิดการ
เพิ่มส่วนงาน ต าแหน่ง เส้นทาง
อาชีพ และความมั่นคงของ
บุคลากรด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งส่วนกลาง และ
ท้องถิ่น รวมถึงงบประมาณ
รองรับ  

หลัก 
- ส านักงาน ก.พ. 
- กระทรวงการคลัง 
(ส านักงบประมาณ) 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ. 
- วท. 
- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 
- กรมส่งเสริมการ

มีต าแหน่งงาน เส้นทางอาชีพ
และความมั่นคง 

มีต าแหนง่งาน เส้นทาง
อาชีพ 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๒๙ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- โครงการ อพ.สธ.  

  กิจกรรม ๔) สนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามา
ศึกษาทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะเยาวชนในพ้ืนท่ี 
แบบครบวงจรด้วยการจดัสรร
ทุนการศึกษาควบคู่กับการ
ก าหนดสดัส่วนและการก าหนด
ต าแหน่งงานในหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นรองรับผู้ส าเร็จ
การศึกษา และพิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับสาขา
ที่ขาดแคลน รวมถึงนัก
อนุกรมวิธาน 

หลัก 
- กศธ.  
- ส านักงาน ก.พ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมแรงจูงใจทางบวก 
ที่สนับสนุนกลุม่เป้าหมาย 
เข้ามาศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ร้อยละของกลุม่เป้าหมาย
ที่เข้ามาศึกษาทางด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและได้รับเข้า
ท างานในพ้ืนท่ี  

          

  กิจกรรม ๕) สนับสนุนบุคลากร
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้มี
บทบาทส าคัญและมสี่วนร่วม 
ในการด าเนินโครงการในระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

หลัก 
ทส.  
 
สนับสนุน 
- กสธ. 
- กษ. 
- วท. 
- สธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- โครงการ อพ.สธ.  

มีบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญและม ี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการ ในระดับภมูิภาค
และระหว่างประเทศ 

- จ านวนโครงการวิจัย 
จากองค์กรระหว่าง
ประเทศและ/หรือจ านวน
บทความวิจัย หรือ
บทความทางวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารทางวิชาการ 
ที่เป็นยอมรับในระดับ
นานาชาติ 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัล และไดร้ับการเชิดชู
เกียรต ิ

          

  กิจกรรม ๗) สนับสนุนให้ศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต าบล มีการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบตัิ
ที่ดี (best practice) ในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน  

หลัก 
- โครงการ อพ.สธ. 
- กศธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส.  
- กษ. 
- วท. 
- สธ.  

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
และแนวทางปฏิบัติทีด่ี (best 
practices) ในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน  

จ านวนองค์ความรู้ และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี (best 
practices) จากศูนย์
อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล  

          

ประเด็นย่อย ๕.๒ สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ แบ่งปัน และด ารงไว้ซ่ึงองค์
ความรู้  

 ๑) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น หรือ
ความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์

หลัก 
- โครงการ อพ.สธ. 
- กศธ.  

คนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
ความรู้พื้นบ้านท่ีคงอยู่และใช้

จ านวนกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๐ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการท างานของคนสามวัย 
(ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
วัยท างาน และเยาวชน) 

• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน ์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูประบบ 
กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

 กิจกรรม ๑) ผลักดันให้
เศรษฐกจิชีวภาพเป็นหนึ่ง 
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
● พัฒนานวัตกรรมสร้าง
ผลิตภณัฑ์และบริการที่ได้
มาตรฐานระดับสากลมุ่งสู่การ
พัฒนาเป็นสินค้ามลูค่าสูง 
(ระดับ high end) 

หลัก 
- ทส. 
- วท. 
- สธ. 
- อก. 
- พณ. 
 
สนับสนุน 
- กศธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 

มีนวัตกรรมสร้างผลิตภณัฑ์
และบริการมาตรฐานระดบั
สากล 

จ านวนนวัตกรรมสร้าง
ผลิตภณัฑ์ฯ ต่อปี  

          

  ● สร้างศักยภาพ 
ในระดับประเทศ/พื้นที่/ชุมชน
ท้องถิ่น รองรับ ยกระดับการ
ผลิตสินค้าและบริการทีไ่ด้
มาตรฐานสากล 

หลัก 
- ทส. 
- วท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- โครงการ อพ.สธ.  
 
สนับสนุน 
- กศธ. 
- ชุมชนท้องถิ่น 

รายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
จากสินค้าและบริการที่ได้
มาตรฐานสากล 

รายได้จากสินค้าและ
บริการที่ได้มาตรฐาน 
สากลของชุมชนท้องถิ่น 
ต่อปี  

          

  กิจกรรม ๒) สร้างกลไกผลักดัน
วิถีการผลติ และบริโภคอย่าง
ยั่งยืนท้ังต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า รวมถึงในเมือง เข้าสู่
กระบวนการผลติ และบริโภค
ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาค
เกษตร ประมง ท่องเที่ยว โดย
กลไกประชารัฐ   

สนับสนุน 
- วท. 
- กษ. 
- กก. 
- อก.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. ประชาชนปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการเลือกสินค้า
และบริการที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ภาคการผลิตและบริการ
ได้รับการรับรองการผลิตและ
การบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

อัตราการบริโภคสินคา้
และบริการที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม ต่อสินค้าและ
บริการทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๑ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

- โครงการ อพ.สธ.  
- ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจฯ  

  กิจกรรม ๓) ก าหนดกลไกและ
แนวทางการเช่ือมโยง
ผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพกลับสู่
การอนุรักษ์  

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- วท. 
- กษ. 
- สธ. 
- อก. 
- กค.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ชุมชน 
- ภาคเอกชน  

มีกลไก/แนวทางเชื่อมโยง 
ผลประโยชน์ฯ และใช้งานได้
อย่างเป็นรูปธรรมและ
กว้างขวาง 

จ านวนชนิดพันธ์ุ/พื้นที่
อนุรักษ์ทุกระดับ ท่ีได้รับ
การอนุรักษ์ในรูปแบบการ
คืนผลประโยชน์จากการ
ใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

          

สิ่งแวดล้อม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที ่๑ เสริมสร้าง
ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิด
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอย 
ที่แหล่งก าเนิด โดยสร้างแรงจูงใจในการ
คัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด : มลพิษจากขยะชุมชน 

 - สร้างวัฒนธรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย และน ากลับมาใช้
ประโยชน์ในชุมชนต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ โดยสร้างแรงจูงใจ
บนหลักการ “เปลี่ยนขยะที่ไม่
มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะ
ขยะอินทรีย์ โดย 
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
แสวงหาช่องทางการน าขยะมูล
ฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะ
ขยะอินทรียม์าใช้ประโยชน์และ
พัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” 
ผา่นร้านคา้วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซื้อ 
โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพิ่ม
ประเภทขยะที่จะรับซื้อคืน  

หลัก 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส.  

- ปริมาณขยะอินทรีย์ และ
ขยะรีไซเคลิที่ต้นทางลดลง 
- ปริมาณขยะอินทรีย์และ
ขยะรีไซเคลิที่ถูกน ากลับมาใช้
ประโยชน์เพิม่ขึ้น 
 

กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
หน่วยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบคัดแยกขยะที่
ครัวเรือน รวมทั้งระบบ
การเก็บ รวบรวม และการ
ขนส่งขยะแบบแยก
ประเภท ได้รับการออก
ประกาศ และมผีลบังคับ
ใช้ภายใน ๑ ปี 
 
ร้อยละของจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ด าเนินการตามหลักการ
และแนวทางที่ก าหนด 
ภายใน ๕ ปี (อยู่ระหว่าง
การตกลงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง) 
 
ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการของหน่วยงาน
รับผิดชอบตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

          

  (๒) ให้ความรู้ และทักษะกับ
ชุมชนและโรงเรียนในการ 
คัดแยกขยะ แตล่ะประเภท 
รวมทั้งภาคผนวกความรูเ้รื่อง
การคัดแยกขยะเข้าไปใน
หลักสตูรการเรยีนการสอน 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

            

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๒ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

- ศธ.  
- ทส.  

  (๓) จัดตั้งศูนย์กลางคัดแยกขยะ
รีไซเคิลและขยะที่น ามาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างน้อย
ครอบคลมุทุกภูมิภาค 
- ศึกษาความเหมาะสมและ
พัฒนาแผนด าเนินการคัดแยก
ขยะ โดยเฉพาะขยะอินทรีย ์
ซึ่งรวมถึงระบบการเก็บ 
รวบรวม และขนส่งขยะแบบ
แยกประเภท และด าเนินการ
ตามแผนดังกล่าว 
- จัดท าปฏิทินการเก็บขยะ 
แต่ละประเภท คู่มือการแยก
ประเภทแบบง่ายส าหรับ 
ทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเริ่ม
จากเทศบาลเมืองใหญ ่
เมืองอุตสาหกรรม และ 
เมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษก่อน 
- เชื่อมโยงการพัฒนาแผนและ
ระบบดังกลา่วกับตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานบริหารจัดการขยะ 
- ออกกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการพัฒนาระบบการเก็บ 
รวบรวม และขนส่งขยะแบบ
แยกประเภท และเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด และการจัดสรรเงิน
งบประมาณส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
พัฒนาระบบดังกลา่ว  
- พิจารณาจดัสรรเงิน
งบประมาณเพื่อสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการบริหารจัดการคัดแยก
ขยะที่ต้นทางเป็นอันดับต้นของ
เงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะ 
- ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาระบบและคู่มือ 

หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลัก 
- ส านักงบประมาณ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

            

ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถกูต้อง
ตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ 
ต้ังแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง : มลพิษ
จากขยะชุมชน 

 - ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกกฎระเบียบ/ปรับปรุง
กฎหมายที่เกีย่วข้องเพื่อ
อนุญาตให้เอกชนเข้ามา
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ขยะทุกประเภท รวมทั้งออก
กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุน
ของภาคเอกชนในการสร้าง
ระบบการจัดการขยะ หรือ
ระบบท่ีใช้ขยะเป็นวัสดุดิบใน
การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง 

หลัก 
- ส านกันโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
ทส.  
 

ขยะมูลฝอยได้รับการจดัการ
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้นตั้งแต่ครัวเรือนถึง
ปลายทาง 

กฎระเบียบ/กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องได้รับการออก
ประกาศและบังคับใช้
ภายใน ๑ ปี 
 
ร้อยละของจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามแนวทาง 
ที่ก าหนดภายใน ๕ ปี (อยู่
ระหว่างการตกลงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง)  
 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๓ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ๆ โดยภาคเอกชนสามารถ (๑) 
วางแผนลงทุนในการใช้
ประโยชน์จากขยะทุกประเภท
ได้ และ (๒) พัฒนาแผนบริหาร
จัดการขยะทุกประเภทอย่าง
เต็มรปูแบบตั้งแต่ครัวเรือน 
ถึงปลายทาง โดยสามารถใช้
ประโยชน์จากขยะทุกประเภท
อย่างเต็มที่ (๒) พัฒนาแผน
บริหารจดัการขยะทุกประเภท
อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่
ครัวเรือนถึงปลายทางโดย
สามารถใช้ประโยชน์จากขยะ
ทุกประเภทอย่างเต็มที ่

มาตรการที่สนับสนุนการ
สร้างมลูค่าเพิ่มและ
การตลาดส าหรับสินค้าท่ี
ท าจากวัสดุเหลือใช้ 

  - ด าเนินการตามแนวทาง
ข้างต้นโดยเริ่มจากเทศบาล
เมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม 
และ/หรือเมืองท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
การสนับสนุนด้านวิชาการ 
- ส่งเสริมใหเ้อกชนสร้างมลูค่า
กับสินค้าที่ผลิตจากวสัดเุหลือใช้
โดยเฉพาะ up-cycle ให้มี
ราคาสูง โดยเพิ่มมูลคา่เรื่องการ
ออกแบบโดยสะท้อน 
environmental value และ
เน้นตลาดที่เป็น high end 
รวมถึงการสร้างกระแสใน
ระดับบน  

หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- สธ.   
 

            

ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของภาคเอกชนใน
การจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้น
ทาง : มลพิษจากขยะชุมชน  

 - ติดตามการด าเนินการตาม
ระบบท่ีได้รับการพัฒนา 
 

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

            

ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐาน
จัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัดต้ังแต่การ
ขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้ า
เสีย  

 - หน่วยงานรับผิดชอบในการ
อนุมัติการก่อสร้างอาคาร 
บ้านเรือน สถานประกอบการ 
หรือโรงงาน หน่วยงานอนุมัต/ิ
อนุญาตน าหลักเกณฑ ์
ด้านสิ่งแวดล้อม (รวมทั้ง
มาตรฐานน้ าเสยี) ไปเป็น
เงื่อนไขประกอบการอนุมัต/ิ
อนุญาต และด าเนินการตดิตาม 
ตรวจสอบ โดยเฉพาะในการขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ต้องก าหนดให้มีการจัดท าแบบ
รายงานด าเนินการออกแบบ
ระบบบ าบดัน้ าเสียเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- อก.  
- กษ.  
 
 

น้ าเสียไดร้ับการบ าบดั 
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการมากข้ึน 

หลักเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม (รวมทั้ง
มาตรฐานน้ าเสยี) ไดร้ับ
การก าหนดให้เป็นเง่ือนไข
ประกอบการอนุมตัิ/
อนุญาต รวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบภายใน 
๓ ปี  

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๔ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

โรงงาน สนับสนุน 
ทส. 

  - ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึง
แนวทางที่เหมาะสม ในการน า
ระบบ Third Party 
Inspection มาใช้เพื่อ
สนับสนุนการติดตามและ
ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ 
และพัฒนาระบบดังกล่าว 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- อก.  
- กษ.  

 ระบบ Third Party 
Inspection เพื่อสนับสนุน
การติดตามและตรวจสอบ
ได้รับการศึกษาภายใน 
๒ ปี และหากพบว่า
เหมาะสม ได้รับการ
พัฒนาเพื่อน ามาใช้ภายใน 
๓ ปี หลังจากนั้น  

          

ประเด็นย่อยที่ ๑.๖ พัฒนากลไกด้านเงิน
งบประมาณ เพ่ือสนับสนนุหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้ าเสีย 
ที่แหล่งก าเนิด 

 - ศึกษาแนวทาง และวิธีการ 
ที่เหมาะสมในการพิจารณาเก็บ
ค่าอนุรักษ์คุณภาพน้ าจาก
องค์กรผู้ใช้ทรัพยากรน้ าเพื่อ
การประปา หรือจากภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยอาจพิจารณารวมไว้
ในค่าน้ าประปาตามหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter 
Pays Principle: PPP) และ/
หรือผู้รบัประโยชน์เป็นผู้จ่าย 
(Beneficiary Pays Principle: 
BPP) ส าหรับเป็นเงิน
งบประมาณสมทบเข้ากองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการน้ าเสยี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเน้นไปท่ีระบบจัดการและ
ระบบบ าบดัน้ าเสียรวมก่อน
ปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ   

หลัก 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์การจัดการน้ าเสีย  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

น้ าเสียชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

กฎหมายที่เกีย่วข้องได้รับ
การออกประกาศและมีผล
บังคับใช้ภายใน ๓ ปี  

          

  - ปรับปรุงแก้ไข/ออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว 

หลัก 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

            

  - ด าเนินการตามกฎหมายที่
ได้รับการออกประกาศใช้ 

หลัก 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์การจัดการน้ าเสีย  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

            

  - ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ หลัก             

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๕ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ชุมชนในการจัดการน้ าเสีย 
ที่แหล่งก าเนิด และลดการ
ระบายน้ าเสียสูส่ิ่งแวดล้อม 
ตามคู่มือการจัดการน้ าเสีย 
ภาคประชาชนโดยให้เงิน
สนับสนุนชุมชน (community 
grant) ในการด าเนินโครงการ 
ที่ได้รับการอนุมัตผิ่านระบบ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์การจัดการน้ าเสีย 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภค
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือจูง
ใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง : 
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 - ให้สิทธิประโยชน์และ
สนับสนุนโรงงานท่ีสนับสนุน
การผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และโรงงานท่ีใส่ใจ
ชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะ
โรงงานท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียว และโรงงานในพ้ืนท่ี
เมือง 

หลัก 
- อก. 
- พณ.  
 
สนับสนุน 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ 

ปริมาณการผลติและบริโภค
สินค้าท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

กฎหมายที่เกีย่วข้องมีการ
ออกประกาศและมผีล
บังคับใช้ภายใน ๑ ปี 
 
การออกประกาศสิทธิ
ประโยชน์และมาตรการ
สนับสนุนโรงงานท่ี
สนับสนุนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนภายใน ๓ ปี 
 
มีการออกประกาศพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ๑๕ จังหวัด ภายใน 
๓ ปี  

          

ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้
สารเคมีเพ่ือการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม : มลพิษจากสารเคมี ภาค
การเกษตร  

 - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนา
ทางเลือกด้านสารชีวภาพ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อ
การเกษตรที่ยั่งยืนอย่างเป็น
ระบบ และจริงจังส าหรับ
เกษตรกร 

สนับสนุน 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปริมาณการใช้สารเคมเีพื่อ
การเกษตรที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพประชาชนลดลง 

ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมี
เพื่อการเกษตรที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ ์
ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอก
ถึงอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชนไดร้ับการยกเลิก
หรือควบคุม ภายใน ๓ ปี 
กฎหมายที่เกีย่วข้องในการ
ยกเลิก/ควบคุมได้ ได้รับ
ออกการประกาศและมีผล
บังคับใช้ภายใน ๓ ปี 
ข้อมูลสารทดแทนและ
สารชีวภาพทางเลือกไดร้ับ
การเผยแพร่สูเ่กษตรกร
อย่างต่อเนื่องช่วง
ระยะเวลา ๕ ปี  

          

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชน ในการจัดการการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ต้ังแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง  

 - ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดให้เอกชนเข้ามา
รับผิดชอบ ในการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทาง 
ถึงปลายทาง โดย 
     ▪ จัดท าระบบลงทะเบียน
ผลิตภณัฑ์สารเคมีน าเข้าเพื่อ
การเกษตรตั้งแต่ต้นทาง 
     ▪ จัดท าระบบข้อมูลการ
จ าหน่ายสารเคมีในระดับ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล และ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
     ▪ พัฒนาแนวทางในการ 
ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้

หลัก 
กษ. 
 
สนับสนุน 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สารเคมีทางการเกษตร ได้รับ
การใช้อย่างเหมาะสม 
 
ซากบรรจภุัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรเข้าสู่ช่องทางการ
รับคืนและไดร้ับการจัดการ
อย่างถูกหลักวิชาการมากข้ึน  

กฎหมายที่เกีย่วข้องได้รับ
การประกาศ และมีผล
บังคับใช้ภายใน ๓ ปี 
 
ซากบรรจภุัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรไดร้ับการ
จัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของปรมิาณ
ซากบรรจภุัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรทั่วประเทศ 
ภายใน ๕ ปี  
 
 
ร้อยละของจ านวนสินค้า

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๖ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

สารเคมีที่เหมาะสม นอกเหนือ
การให้ข้อมูลตามฉลาก
ผลิตภณัฑ์สารเคมี    
     ▪ ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคืน
ซากบรรจภุัณฑ์เข้าสู่ช่อง
ทางการก าจัดที่ถูกต้อง โดยยดึ
หลักการ “สร้างมลูค่า/ราคา” 
ให้กับซากบรรจสุารเคมีทีไ่ม่ใช้
แล้ว หรือสารเคมีคงค้าง
เสื่อมสภาพ 
     ▪ ร่วมมือกับหน่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขน
ย้าย จัดเก็บ ท าลาย 

เกษตรที่มีปริมาณสารพิษ
ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน
ของปริมาณสารพิษตกคา้ง
สูงสุด (Maximum 
Reside Limit: MRL) 
ลดลง ภายใน ๕ ปี  

  - ด าเนินการตามกฎหมาย 
ที่ได้รับการประกาศใช้  

หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- กษ. 
- ทส. 

            

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุง
ระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ ก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการจัดท ามาตรฐาน 
ให้ค าแนะน า ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดการขยะทุกประเภทตามหลกัวชิาการ
ให้ชัดเจน : มลพิษจากขยะ 

 ระยะสั้น 
- ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดบทบาท อ านาจ 
และหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะ
ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน
กลางในการจัดการขยะ 
ทุกประเภท รวมทั้งติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- สธ.  
- ทส.  

ขยะมูลฝอยได้รับการจดัการ
อย่างถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการและมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้นตั้งแต่ต้นทาง 
ถึงปลายทาง  

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการประกาศและมี
ผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี 
 
แนวทางในการบูรณาการ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การจัดการขยะได้รบั
การศึกษาภายใน ๒ ปี 
และผลักดันใหม้ีการ
ด าเนนิการอยา่งเป็น
รูปธรรม ภายใน ๓ ปี 
หลังจากนั้น  

          

  - หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ยึดตามมาตรฐานกลางที่ได้รับ
การก าหนดส าหรบัการบริหาร
จัดการขยะ  

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- สธ.  
- ทส.  

            

  ระยะยาว 
- ศึกษาแนวทางในการบูรณา
การกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะ เช่น 
พระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการขยะแห่งชาติ และการ
ผลักดันใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม  

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ

            

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๗ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ปกครองท้องถิ่น 
- สธ.  
- ทส.  

ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ากับดูแลการ
บริหารจัดการน้ าเสียตามหลักวิชาการ : 
มลพิษจากน้ า 

 - ศึกษาความเหมาะสมของ
หน่วยงานท่ีจะเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการ
ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ากับดูแลการ
จัดการน้ าเสียในภาพรวมให้
สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรการ  และมาตรฐาน 
ที่ก าหนดไว้  

หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์การจัดการน้ าเสีย 
- อก.   

การบูรณาการในการบริหาร
จัดการน้ าเสียในภาพรวม 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 

การศึกษาความเหมาะสม
ของหน่วยงานได้รับการ
ด าเนินการ ภายใน ๑ ปี  
 
กฎหมายที่เกีย่วข้องได้รับ
การประกาศ และมีผล
บังคับใช้ ภายใน ๓ ปี 

          

  - ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดบทบาท อ านาจ และ
หน้าท่ีของหน่วยงานหลักท่ีจะ
ท าหน้าที่ในการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ก ากับดูแลการจัดการน้ าเสีย 
ในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการในการท างานและ
ความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานท้ังแนวดิ่ง และ
แนวราบในการจัดการน้ าเสีย 

หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์การจัดการน้ าเสีย  
- อก.   

            

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดัน 
ทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ เร่งรัดจัดท า
ฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย และข้อมลู
ความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ : ภาครัฐ 

 - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท า
ฐานข้อมูลกลางเกีย่วกับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศไทยและข้อมลู
ความเสีย่งเชิงพื้นทีต่่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
ประชาชน และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการลด
ก๊าซเรือนกระจก และการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ  
- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมทั้งเปิดเผยข้อมลู 
สู่สาธารณะ 
- พัฒนาบทบญัญัติภายใต้
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. .... ในการก าหนดให้มี
ฐานข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งการ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และข้อมลูความ
เสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ถูกน าไปใช้ประโยชน์มากข้ึน 

มีระบบฐานข้อมลูกลาง
การปล่อยและกักเก็บกา๊ซ
เรือนกระจกโดยม ี
ความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ  และ
เผยแพรสู่่สาธารณะ 
ภายใน ๓ ปี  

          

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ  

 กิจกรรม ๓ เพิ่มกลไกในการ
ด าเนินงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการเป็นผู้ก ากับดูแล 
การด าเนินการของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามมาตรา ๖๐ 
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษ โดยการเพิ่มรูปแบบ
และวิธีการของการสั่งการ 

ส านักนโยบายและแผน
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

            

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๘ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐในส่วนภูมภิาค 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
แผนงานฯ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างบรูณาการ
และเป็นเอกภาพ 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูปการ
ผังเมือง 
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การวางผังเมือง และ
การก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินดว้ยการ
ใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง  

 ๑. บูรณาการข้อมลูด้าน
สิ่งแวดล้อม มลพิษ และระบบ
นิเวศท้องถิ่นกับการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โดยใช้
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- สผ. 
- คพ.  
- พด.  

ผังเมืองเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การอนุรักษ์ระบบนิเวศของ
ท้องถิ่น ชุมชน รวมถึง 
การพัฒนาฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม  

ผังเมืองแนวใหม่ท่ีมีการ 
บูรณาการสิ่งแวดล้อม
เมืองและชุมชน ระบบ
นิเวศเมือง ในเขตควบคุม
มลพิษ ๓ แห่ง  

          

  ๒. จัดท ากระบวนการเก็บ
ข้อมูล และการสื่อสาร
สาธารณะเชิงรุก ก่อนการวาง
ผงัเมือง  

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ทุกภาคส่วนและกลุม่คน
หลากหลายทางวัฒนธรรม
และสังคม ไดร้่วมวางผังอย่าง
แท้จริง 

ความพึงพอใจและการ
สนับสนุนการปฏิบตัิตาม
ผังเมืองของทุกภาค
ส่วนรวมทั้งกลุม่คน
หลากหลายทางวัฒนธรรม
และสังคม 

          

  ๓. ส่งเสริมการพัฒนาแบบ
ศูนย์กลางย่อย (Sub-center) 
ในบริเวณที่มรีะบบขนส่ง
เชื่อมโยง 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผังเมืองช้ีน าการพัฒนาเมือง 
ทีส่ร้างสมดุลกับระบบนเิวศ  

มีผังพื้นที่โล่ง พ้ืนท่ีสีเขียว 
และผังการระบายน้ า 
ตลอดจน ผังบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการขึ้นอยา่ง
น้อย ๑ ประเภท 
ในเทศบาลเมือง ลดการ
รุกล้ าพื้นที่เกษตรกรรมลง
ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
และเพิ่มพื้นท่ีที่มีการ
พัฒนา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
และพื้นที่อนุรักษ์ข้ึนร้อย
ละ ๑๐ ในแต่ละจังหวัด 

          

  ๔. บูรณาการแผนการ
ด าเนินงานตามผังเมืองระบบ
นิเวศโดยการมสี่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ  

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
- ส านักงานจังหวัด 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การด าเนินงานตามผัง 
และแผนการพัฒนาท่ีมีการ 
บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการพัฒนาระบบนิเวศ
เมือง 

แผนการพัฒนาท่ีมีการ 
บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการพัฒนาระบบนิเวศ
เมือง อาทิ การเพิ่มพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ การใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการพัฒนาระบบนิเวศ
เมืองในทุกจังหวัด 

          

  ๕. ติดตามผลการปฏิบตัิตาม 
ผังเมืองและก ากับการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และเพิม่
มาตรการลงโทษ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
- ส านักงานจังหวัด 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน

ผังเมืองเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การพัฒนาการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศของท้องถิ่น ชุมชน 
รวมถึงการพัฒนา ฟื้นฟู 
สภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม
ของเมือง  

รายงานติดตามผลการ
ปฏิบัติตามผังเมืองและ
ก ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และมาตรการลงโทษ  

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๓๙ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ท้องถิ่น 
- ผู้แทนทุกภาคส่วน 

ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ การวางผังเมือง
ระดับชุมชน และผังพ้ืนที่เฉพาะท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๑. จัดท ากรณีศึกษาเมือง
ต้นแบบตามบทบาทเฉพาะ
ท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น ชุมชน 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- สผ. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาผังเมืองระดับท้องถิ่น 
ชุมชน และพื้นท่ีเฉพาะ
ท้องถิ่น ท่ีบูรณาการผังเมือง
รวมชุมชน และผังระดบั 
ต่าง ๆ  

มีการจัดท าผังเมือง ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน และพื้นท่ี
เฉพาะท้องถิ่น จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมือง 
ในแต่ละจังหวัด ตามความ
เหมาะสมกับจ านวน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และจ านวน
ประชากร 

          

  ๒. พัฒนาบุคลากร ในการวาง
และจัดท าผังเมืองระดับท้องถิ่น 
ชุมชน 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- สผ. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้การ
ผังเมือง สามารถจัดท าผัง
เมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน 
และพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น 

บุคลากรท้องถิ่นที่ไดร้ับ
การพัฒนาองค์ความรู้การ
ผังเมืองระดับท้องถิ่น 
ชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ คน ในแต่ละจังหวัด 
ในช่วงกรณีศึกษาต้นแบบ
ตามความเหมาะสมกับ
จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจ านวน
ประชากร 

          

  ๓. จัดท าแผนปฏิบตัิการตาม 
ผังเมืองระดับท้องถิ่นชุมชนที่ได้
จัดท า (ตามข้อ ๒) โดยการ 
บูรณาการแบบมสี่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนา และบรรจ ุ
ในแผนพัฒนาจังหวัด 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานจังหวัด 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประชาชนและภาคีการ
พัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าและด าเนินงาน
ตามผังเมือง ระดับชุมชน
ท้องถิ่น และพื้นท่ีเฉพาะ
ท้องถิ่น 

จ านวนประชาชนและภาคี 
การพัฒนาท่ีมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าและวางผัง
เมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน 
ไม่น้อยกว่า เมืองละ 
๑,๐๐๐ คน ในแต่ละ
จังหวัดในช่วงกรณีศึกษา
ต้นแบบ 

          
 

 

  ๔. สรปุบทเรียนและขยายผล
โดยการสรา้งเครือข่าย
กรณีศึกษาเมืองต้นแบบตาม
บทบาทเฉพาะท้องถิ่น ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน  

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานจังหวัด 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

พัฒนาผังเมืองระดับท้องถิ่น 
ชุมชน และพื้นท่ีเฉพาะ 
ท้องถิ่นที่บูรณาการผังเมือง
รวมชุมชน และผังระดบั 
ต่าง ๆ  

มีการสรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานเป็นองค์ความรู้
ที่ใช้ในการขยายผล 

          

ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ การปฏิรูปมาตรการ
ทางผังเมืองเพ่ือก ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที ่
สีเขียว และพื้นที่รองรับน้ าด้วยการโอน
สิทธิการพัฒนาพ้ืนที่ (Transfer of 
Development Rights : TDR)  

 ๑. ด าเนินการศึกษาทบทวน 
ผังเมืองรวมที่ได้มีการ
ประกาศใช้และ/หรือก าลัง
ด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการ
วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง  

การเตรียมความพร้อมในการ
โอนสิทธิพัฒนา 

ผลการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการในขั้นต่อไป 

          

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๔๐ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

สังคม กายภาพ และ
สิ่งแวดล้อม แนวโนม้การพัฒนา
เมืองที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการ
ก าหนดพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์ 
ด ารงรักษาพ้ืนท่ีสเีขียว พ้ืนท่ี 
ชุ่มน้ า และพื้นที่รองรับน้ า 

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์และส ารวจ
พื้นที่ศักยภาพท่ีมีแนวโน้ม 
ความต้องการพัฒนาเพิ่ม 
ความหนาแน่น จากท่ีผังเมือง
รวมก าหนดไว้ และพื้นที่
ต้องการลดความหนาแน่น 
หรือพ้ืนท่ีเพื่อการอนุรักษ์ 
พร้อมการจดัท าฐานข้อมูล 
ที่เป็นระบบดจิิทัล 

             

  ๓. วิเคราะห์ความเหมาะสมใน
การก าหนด ย่าน (โซน) พื้นที่ท่ี
ต้องการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขยีว และ
พื้นที่รองรับน้ า (Sending 
Areas) และย่าน (โซน) พ้ืนท่ีที่
ส่งเสริมการพัฒนาและหรือเพิ่ม
ความหนาแน่น (Receiving 
Area)   

             

  ๔. ศึกษา วิเคราะห์ด้าน
การตลาดและการส ารวจ
ข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
และผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนท่ี 
ทั้ง Sending Areas และ 
Receiving Areas เพื่อประเมิน
ความต้องการการโอนสิทธิ 
(Transfer of Development 
Rights : TDR) เบื้องต้น 

             

  ๕. ศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดหน่วย (Credits) 
เพื่อการโอนสิทธิ (เช่น พื้นที่ดิน
... ไร่ พ้ืนท่ีอาคาร.... ตาราง
เมตร จ านวนเงินท่ีเหมาะสม) 
ที่เป็นธรรม ท้ังผูต้้องการ
อนุรักษ์ พัฒนาเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียว/พื้นที่รองรับน้ า และผู้ที่
ต้องการเพิ่มความหนาแน่น 
เพื่อการใช้ประโยชน์การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้)  

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

มีหลักเกณฑ์และแนวทาง
โอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ขั้นตอนและอัตราส่วนการ
โอนสิทธิ (Procedures 
and Transfer Ratio) 
รวมถึงการก าหนดสิทธิ 
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่
เป็นตัวเงิน 

          

  ๖. ก าหนดขัน้ตอนและ
อัตราส่วนการโอนสิทธิ 
(Procedures and Transfer 
Ratio) และประโยชน์อื่น ๆ 
ที่เป็นแรงจูงใจให้มีการโอนสิทธิ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

            

  ๗. ศึกษาเสนอแนะปัญหา 
อุปสรรคด้านกฎหมาย จากการ
ด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น 
รวมถึงแนวทางการจัดตั้ง 
“สถาบันการโอนสิทธิการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเบื้องต้น” 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและ 

            

แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 



 
 ๔๑ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ที่ด าเนินการภายใต้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
กลไกกลางในการด าเนินงาน 

ผังเมือง 

  ๘. จัดตั้งสถาบันการโอนสิทธิ
การพัฒนาพ้ืนท่ี  

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

มีการโอนสิทธิการพัฒนา
พื้นที่ตามวิธีการและขั้นตอน
ที่เสนอแนะ 

ด าเนินการโอนสิทธ ิ
ในพื้นที่น าร่อง (เมือง
ภูเก็ต/ขอนแก่น)  

          

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูป
องค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ 
และเคร่ืองมือบริหารจัดการ 

 ๔. ปรับบทบาทหน้าท่ี และ
เสรมิศักยภาพของผู้ว่าราชการ
จังหวัด กับภารกิจด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีศักยภาพและ 
ขีดความสามารถ และระบบ
สนับสนุนการท างานด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับการ
บริหารราชการส่วน
ภูมิภาคมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น อย่างน้อย จ านวน 
๓๐ จังหวัด 

          

  ๖. เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจดัการทรัพยากร – 
สิ่งแวดล้อมตามภารกิจท่ีได้รับ
การกระจายอ านาจและถ่าย
โอน 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๒,๐๐๐ แห่ง 

          

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูป
กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 ๒. ปรับปรุงหรือพัฒนา
กฎหมายทีส่นับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
และการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กฎหมายด้านทรัพยากรน้ า 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏริูปไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้  

มีกฎหมายสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศใช้อย่างน้อย 
๒๕ ฉบับ 
  

          

  กฎหมายด้านทรัพยากรน้ า 
(๕) พระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

            

  กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
(๕) พระราชบัญญัตริักษา 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

            

  กฎหมายด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและ 
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 ๔๒ 

 

                    กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

หน่วยงาน ................................................................................         
 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป พันธกิจ/กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด 
(ตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

– ถ้ามี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline) 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 .... (ระบุปี) ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๑ ๖๒ 

ผังเมือง 

  ๔. จัดท ากฎระเบียบที่ชัดเจน
รองรับกระบวนการจัดท า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนท้องถิ่น 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

มีการออกข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่นด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยปีละ ๕๐ แห่ง  
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