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พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

(ฉบบัโครงการวิจยั) 

(ร่าง) 
พระราชบญัญติั 

การบริหารงานยติุธรรมทางสิ$งแวดล้อม 
พ.ศ. ... 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ............. พ.ศ. .... 

 

โดยที�เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึ.นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอมของ
รฐัสภา ดงัต่อไปนี. 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี. เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิ.ใหใ้ชบ้งัคบัตั .งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ. 

“การบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า การดําเนินการที�เกี�ยวกบัการ
บรหิารจดัการในการอํานวยความยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ทั .งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 
การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการละเมดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
ในชวีติ ร่างกาย สุขภาพและทรพัยส์นิ ของประชาชน การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ และการบังคับการตามกฎหมายสิ�งแวดล้อมและการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน แต่ไม่รวมถงึอํานาจอสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาลและการดําเนินการ
ของหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม 

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

มาตรา ๔ ใหจ้ดัตั .ง "สาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม" ขึ.น และให้
สาํนกังานนี.อยูใ่นกํากบัดแูลของประธานศาลฎกีา 
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มาตรา ๕ ใหป้ระธานศาลฎกีารกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ. 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ$งแวดล้อม 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�ง แวดล้อม 
ประกอบด้วยผู้พพิากษาระดบัไม่ตํากว่าผู้พพิากษาศาลฎีกาที�ประธานศาลฎีกามอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนประธานศาลปกครองสูงสุด ผู้แทนปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อม ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทนปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผู้แทน
ปลดักระทรวงคมนาคม ผูแ้ทนปลดักระทรวงยตุธิรรม ผูแ้ทนปลดักระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนอยัการ
สงูสุด ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิผูแ้ทนนายกสภาทนายความ ผูแ้ทนประธานคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนประธานกรรมาธกิารด้านสิ�งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทน
ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ ประธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิผูแ้ทน
ประธานกรรมาธิการด้านสิ�งแวดล้อมของวุฒิสภา รวมทั .งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิ�งแวดล้อม 
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านกฎหมายสิ�งแวดล้อม ตวัแทนภาคประชาสงัคม ตัวแทนชุมชนที�มบีทบาทด้าน
สิ�งแวดล้อมและสุขภาพ และตวัแทนภาคธุรกจิอุตสาหกรรม ซึ�งได้รบัแต่งตั .งจากประธานศาลฎกีา
จาํนวนประเภทละหนึ�งคนเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้มเป็นเลขานุการ 

ให้กรรมการอยู่ในตําแหน่งคราวละสี�ปี กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัการแต่งตั .ง
ใหม่ได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในระหว่างที�ยงัมิได้แต่งตั .งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าที�มอียู ่

มาตรา ๗ คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดงัต่อไปนี. 

(๑) จดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม คณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา 

(๒) เสนอแนะและให้ความเหน็เกี�ยวกบัการกําหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม รวมทั .งการจดัทํากฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่อหน่วยงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม คณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา 

(๓) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั หรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหเ้กดิความร่วมมอืในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั หรอื
องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อแก้ไขขอ้ขดัขอ้งที�เป็นอุปสรรคต่อ
การบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม ส่งเสรมิความร่วมมอืในการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม หรอืการดาํเนินการตามแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์และประเมนิผลการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืการปฏบิตัิ
ตามแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อแกไ้ขปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ.น 
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(๕) ศกึษา วเิคราะห ์และทําการศกึษาวจิยัเพื�อกําหนดแนวทาง กลยุทธ ์และมาตรการใน
การปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม หรอืการดําเนินการตามแผนแม่บท
การบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธิ Fผลและเสนอแนะต่อ
คณะรฐัมนตรหีน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม
เพื�อพจิารณา 

(๖) การพฒันาศักยภาพของประชาชนในการปกป้องช่วยเหลือตนเองในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม และการพฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม 

(๗) ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
จดัประชุม สมัมนาฝึกอบรม หรอืเสนอแนะหน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรที�เกี�ยวข้องกบัการ
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ในการเผยแพร่ความรูท้ี� เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๘) กํากบัดูแลการจดัทํารายงานประจําปีของสํานักงานตามมาตรา ๑๔ (๖) เพื�อเสนอต่อ
รฐัสภา 

(๙) กําหนดระเบยีบอื�นใดเพื�อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ. 
(๑๐) ปฏบิตักิารอื�นตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิ.หรอืกฎหมายอื�น 

มาตรา ๘ คณะกรรมการอาจวางระเบยีบ ขอ้บงัคบั สาํหรบัการประชุมของคณะกรรมการ
เป็นการเฉพาะเรื�องหรอืทั �วไปกไ็ด ้ หากไม่มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั กําหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น การประชุม
ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที�ประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณทีี�กรรมการคนใดเสนอเรื�องเพื�อใหค้ณะกรรมการพจิารณา คณะกรรมการต้องจดัใหม้ี
การประชุมเพื�อพจิารณาเรื�องที�เสนอนั .นโดยเรว็ 

มาตรา ๙ ให้ประธานคณะกรรมการจดัการประชุมเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูล ความรู ้ความ
คดิเหน็ เป็นระยะ อยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหส้ามารถดาํเนินการตามอํานาจหน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทั .งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรอืไม่อยู่ในที�ประชุม ให้กรรมการที�มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�
ประชุม 

การวนิิจฉัยชี.ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งใหม้เีสยีงหนึ�งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ.นอกีเสยีงหนึ�ง เป็นเสยีงชี.
ขาด 
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มาตรา ๑๑ คณะกรรมการอาจแต่งตั .งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื�อพจิารณาหรอื
ปฏบิตักิารตามที�คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมของคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานตามวรรคหนึ�ง ให้นําความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ในการปฏบิตัหิน้าที� คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางาน อาจ
ขอให้หน่วยงานของรฐั องค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรม และเจา้หน้าที�ของรฐัจดัส่ง
เอกสารขอ้มลู และชี.แจงขอ้เทจ็จรงิเพื�อประกอบการพจิารณาไดต้ามความจาํเป็น 

มาตรา ๑๓ ใหก้รรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการไดร้บั
ค่าตอบแทนตามที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

หมวด ๒ 
สาํนักงานพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ$งแวดล้อม 

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
รบัผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมอีํานาจหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดและให้มี
อํานาจหน้าที� ดงัต่อไปนี.ดว้ย 

(๑) สํารวจ ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เสนอแนะและพฒันาระบบงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
ตลอดจนนโยบายที�เกี�ยวกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศ เพื�อใหเ้หมาะสมกบั
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

(๒) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัทําแผน แนวนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศ ตลอดจนรายงานต่างๆ ตามมตขิองคณะกรรมการ หรอืเสนอขอ้มลูและ
ความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการเพื�อพจิารณา 

(๓) ประสานการดําเนินการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม รวมทั .งเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศเกี�ยวกบังานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มแก่สาธารณชน 

(๔) ฝึกอบรมและพฒันาความรู้เกี�ยวกับการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมให้แก่
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

(๕) ร่วมมอืและประสานงานทางวชิาการหรอืดา้นอื�นกบัหน่วยงานหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มทั .งภายในและต่างประเทศ 

(๖) จดัทํารายงานประจําปีเกี�ยวกับการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการเพื�อเสนอต่อ
รฐัสภา 

(๗) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที�ของสํานักงาน หรือตามที�
คณะกรรมการมอบหมาย 



 

-๕- 

 

มาตรา ๑๕ ให้จดัตั .งหน่วยงานดงัต่อไปนี.ขึ.นในสํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุติธรรม
ทางสิ�งแวดล้อม โดยให้ทําหน้าที�ประสานงานกบัหน่วยงานที�มอีํานาจหน้าที�ตามกฎหมายและฝ่าย
อื�น เพื�อพฒันาระบบงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพและบรูณาการ 

(๑) ศูนยว์จิยัระบบยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มในภาพรวม 

(๒) ศูนยพ์ฒันาระบบงานสบืสวนสอบสวนและคน้หาความจรงิในคดดีา้นสิ�งแวดลอ้ม 
(๓) ศูนยพ์ฒันาระบบนิตวิทิยาศาสตรแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๔) ศูนยพ์ฒันาระบบการบงัคบัคดทีางสิ�งแวดลอ้ม 
(๕) ศูนยพ์ฒันาระบบการบงัคบัโทษทางอาญาและการคุมประพฤตทิางสิ�งแวดลอ้ม 
(๖) ศูนยพ์ฒันาระบบงานช่วยเหลอืทางกฎหมายและทางเทคนิคในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๗) ศูนย์พัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางแพ่งเลือกและกระบวนการยุติธรรม

สมานฉนัทท์างอาญา 
(๘)  
(๙) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๑๐) ศูนยพ์ฒันาการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

หมวด ๓ 
ความร่วมมือในการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ$งแวดล้อม 

มาตรา ๑๖ เพื�อประโยชน์ใหม้กีารวางแผนและดําเนินการเกี�ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรม 
ทางสิ�งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปโดยสอดคล้องกนั และมปีระสทิธภิาพในการอํานวยความ
ยตุธิรรมแก่ประชาชนตลอดจนการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด ใหค้ณะกรรมการจดัทําแผน
แม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมขึ.นเป็นแนวทาง สําหรบัความร่วมมือในการ
บรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานของรฐัและองค์กรที� เกี�ยวข้องกับการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

แผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมให้เป็นแผนระยะสี�ปี โดยแสดงทศิทาง
ของการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งมสีาระสาํคญัในเรื�องดงัต่อไปนี. 

(๑) การประสานแนวทางการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมของหน่วยงานของรฐั 
และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมแต่ละแห่งเพื�อใหเ้กดิบูรณาการใน
ภาพรวมที�สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

(๒) มาตรการเพื�อป้องกันและแก้ไขปญัหาที�เกิดขึ.นในการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มของประเทศ 

(๓) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อประโยชน์ในการ
นํามาใชแ้กไ้ขปญัหาดา้นต่างๆ ของประเทศ 



 

-๖- 

 

(๔) แนวทางการปฏบิตังิานใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพและอํานวยความยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มแก่ประชาชน 

(๕) ความร่วมมอืด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อ
ประโยชน์ในการใชท้รพัยากรรว่มกนัที�มปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานยตุธิรรม 

(๖) การดาํเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ในการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

มาตรา ๑๗ การจดัทาํแผนแมบ่ทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม จะต้องไม่ขดัแยง้
กบัแนวทางตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ และตามกฎหมายเกี�ยวกบัการบรหิารราชการที�เป็นอสิระ
ของศาล หน่วยงานของศาล และหน่วยงานที�เป็นอสิระตามรฐัธรรมนูญดว้ย 

ในกรณทีี�มขีอ้คดิเหน็จากศาล หน่วยงานของศาล หรอืหน่วยงานที�เป็นอสิระตามรฐัธรรมนูญ
ว่าขอ้กําหนดในแผนแมบ่ทขอ้ใดอาจจะมลีกัษณะที�ขดัต่อวรรคหนึ�ง ใหค้ณะกรรมการนําไปพจิารณา
ปรบัปรงุแผนแมบ่ทตามขอ้คดิเหน็นั .น 

ในการจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ใหค้ณะกรรมการพจิารณา
โดยใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มของประชาชนอยา่งเหมาะสม 

มาตรา ๑๘ ใหค้ณะกรรมการจดัการประชุมเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมขึ.นปีละหนึ�ง
ครั .ง เพื�อรับฟงัความคิดเห็นของทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องและประชาชนทั �วไปเกี�ยวกับการพัฒนา
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มในภาพรวม และการจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัประชุมเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มประจาํปี ใหเ้ป็นไปตามที�
คณะกรรมการกําหนด โดยให้มกีารรวบรวมเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมตามประเดน็และตาม
พื.นที�อย่างครอบคลุม ทั .งในส่วนของภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ในกรณีที�เครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมมขีอ้เสนออื�นนอกเหนือจากเรื�องการจดัทําแผน
แม่บท ใหค้ณะกรรมการนําไปพจิารณาประกอบการจดัทํานโยบายหรอืพจิารณาส่งต่อหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องเพื�อนําไปปฏบิตัิหรอืนําไปพจิารณาประกอบการกําหนดนโยบายในเรื�องที�เกี�ยวข้องให้
บรรลุผลตามควรแก่กรณต่ีอไป 

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการเสนอแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้

เมื�อแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมใช้บงัคบัแล้ว ให้หน่วยงานของรฐั 
หรอืองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมนําไปพจิารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที� เพื�อให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม โดยให้
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจดัสรรงบประมาณสนับสนุนเพื�อใหส้ามารถปฏบิตั ิ งานตามแผนแม่บทการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มได ้



 

-๗- 

 

ในกรณีที�สภาพการณ์เปลี�ยนแปลงไปในระหว่างที�แผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มใชบ้งัคบั คณะกรรมการอาจดําเนินการปรบัปรุงแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดล้อมให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์นั .นได้ และเสนอคณะรฐัมนตรเีห็นชอบเพื�อประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที�พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการ
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม และรายงานใหร้ฐัสภาทราบทุกปี ในกรณีที�มปีญัหาอุปสรรคไม่
อาจดําเนินการตามแผนได้ ให้คณะกรรมการรายงานให้รฐัสภาทราบถงึปญัหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไ้ขดว้ย 

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัหรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงานยุติธรรมใดไม่อาจ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมได้ ให้แจ้ง
คณะกรรมการปรบัปรุงแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มหรอืแก้ไขปญัหาอุปสรรค
ใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนั .น 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี.  คือ โดยที�งานด้าน
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนั .นมคีวามจาํเป็นต่อการสรา้งความสงบเรยีบรอ้ยใหเ้กดิขึ.นแก่
สงัคม ทั .งในด้านการดําเนินการที�เกี�ยวกบัการบรหิารจดัการความขดัแยง้ทางสิ�งแวดลอ้ม ทางแพ่ง 
ทางอาญา และทางปกครอง การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการละเมดิกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
สทิธแิละเสรภีาพในชวีติ ร่างกาย สุขภาพและทรพัยส์นิของประชาชนทางสิ�งแวดลอ้ม การคุม้ครอง
สิ�งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และการบงัคบัการตามกฎหมาย แต่เนื�องจากใน
ปจัจุบนัองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมมอียู่หลายองคก์ร ซึ�งมหีน้าที�
รบัผดิชอบตามกฎหมายในแต่ละด้านแยกจากกนั จงึมปีญัหาในการบรหิารงานด้านกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�ยงัไม่มคีวามเชื�อมโยง เพื�อแก้ไขปญัหาใหค้รบถ้วนทุกด้านไปพรอ้มกนั 
ฉะนั .นเพื�อให้เกิดความร่วมมอืในการประสานการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมของชาติให้
เป็นไปโดยสอดคล้องกนั และมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ ซึ�งจะทําใหก้ารอํานวยความยุตธิรรมมี
ประสทิธภิาพและตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม สมควรส่งเสรมิใหอ้งคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มซึ�งมคีวามเชี�ยวชาญในการใชก้ฎหมายดา้นต่างๆ ไดร้่วมกนัวาง
แผนการบรหิารงานยตุธิรรมและแกไ้ขปญัหาอุปสรรคในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการยุตธิรรมให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศไดต่้อไป จงึจําเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันีิ. 


