รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ 12 กันยายน 2557 – 30 มิถุนายน 2558)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ 2 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม

 จัดทาแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) (ตามอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ [Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (CITES)] ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่
16 กันยายน 2557
 จัดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้สานักเลขาธิการ CITES ตามระยะเวลาที่กาหนด (วันที่ 15 มกราคม 2558)
 ผลักดันการออกกฎหมายหลัก 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 และออก
กฎหมายรองภายใต้พระราชบัญญัติงาช้างฯ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
21 ฉบับ
 จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติงาช้าง
พ.ศ.2558
 จัดทาร่างคาสั่งสายตรวจตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
 เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการประชาชนตามกฎหมายใหม่ ดังนี้
1. เปิดหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มจานวน 5 หมายเลข ประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook
เว็บไซต์หน่วยงาน หนังสือพิมพ์และทีวีเรื่องการแจ้งครอบครองและขออนุญาตค้า
2. เตรียมบุคคลากรและสถานที่ในการแจ้งครอบครอง โดยออกคาสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับแจ้งครอบครองและขออนุญาตค้า
3. เปิดตู้ ปณ.555 ปณศ.จตุจักร เพื่อรับแจ้งครอบครอง
4. จัดตั้งชุดบริการประชาชน (ในช่วงเปิดรับแจ้ง 90 วัน) เพื่อตรวจสอบบัญชี
การได้มาซึ่งงาช้างให้กับร้านค้างาช้าง จานวน 5 ชุด (ส่วนกลาง)
5. จัดตั้งชุดบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายใหม่ จานวน 5 ชุด (ส่วนกลาง)

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3 ระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ค้างาช้าง
และรายการสินค้างาช้าง ข้อมูลการครอบครองงาช้างบ้านและงาช้างแอฟริกา
ที่ถูกกฎหมาย และข้อมูลงาช้างของกลาง
 กากับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย โดยตรวจสอบร้านค้าเปูาหมายและพื้นที่
เฝูาระวัง จานวน 339 ราย จานวน 163 ครั้ง และรับแจ้งเปลี่ยนตั๋วรูปพรรณ
ช้างแบบใหม่ จานวน 211 เชือก และอยู่ระหว่างตรวจสอบ 355 เชือก
 รับแจ้งครอบครองงาช้าง และขออนุญาตค้างาช้าง (ระหว่างวันที่ 22 มกราคม –
29 พฤษภาคม 2558) โดยมีผลการแจ้ง ดังนี้
1. แจ้งครอบครองสัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ช้างแอฟริกา) จานวน 54 ราย
มีงาช้างสมบูรณ์ 86 กิ่ง น้าหนัก 1,267.22 กิโลกรัม และผลิตภัณฑ์งาช้าง
4,887 ชิ้น น้าหนัก 68.25 กิโลกรัม
2. แจ้งครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 (ช้างบ้าน)
จานวน 44,657 ราย แบ่งเป็น แจ้งการค้า 201 ราย และแจ้งครอบครอง
44,468 ราย (แจ้งครอบครองด้วยตนเอง 40,617 ราย/ แจ้งครอบครอง
โดยวัด 94 ราย/ แจ้งครอบครองผ่านตู้ ปณ 555 ปณศ.จตุจักร 3,757 ราย)
โดยมีงาช้างสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 44,669 กิ่ง น้าหนัก 43,605 กิโลกรัม
งาช้างท่อน รวมทั้งสิ้น 191,472 ท่อน น้าหนัก 11,623 กิโลกรัม
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง รวมทั้งสิ้น 13,313 ชิ้น น้าหนัก 1,091,588
กิโลกรัม
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดงาช้าง กรณีแจ้งครอบครองงาช้าง
ผ่าน ตู้ ปณ ๕๕๕ ปณศ.จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ ส่วนการแจ้งเพื่อการค้านั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เปิดรับแจ้งอย่างต่อเนื่อง
 ปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับ สตช. จัดตั้ง
ศูนย์ปูองกันและปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
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ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้า การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทากิน
ของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ




สิ่งแวดล้อม และตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจการข่าวและปราบปรามการค้างาช้าง
จานวน 18 ชุด และดาเนินดคีแล้ว 6 คดี พร้อมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบการจัดการงาช้างของกลางในคดีที่สิ้นสุดแล้ว โดยการเผาทาลาย
และใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2558
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งผลิต
สื่อ ปูายประชาสัมพันธ์ บริเวณสนามบินในประเทศไทย บทความนิตยสารสวัสดี
สติกเกอร์รณรงค์ กิจกรรมในโอกาสสาคัญ และร่วมกับ WWF ประเทศไทย
จัดโครงการ ช.ช้าง ช่วยช้าง
จัดทาสรุปข้อมูลรายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ต่อรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) (Thailand’s Revised
National Ivory Action Plan – NIAP) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อดาเนินการต่อไป
สานักนายกรัฐมนตรี ได้มีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ดาเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
และคณะอนุกรรมการภายใต้ระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
2. คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ทั้งนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดิน ซึ่งปัจจุบัน คทช. ได้กาหนดพื้นที่เปูาหมายการดาเนินงานในปี
พ.ศ.2558-2559 และปี พ.ศ.2560-2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในปี
พ.ศ.2558 มีเปูาหมายดังนี้
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1. การส่งมอบที่ดิน 160,327 ไร่
2. การจัดที่ดิน 105,626 ไร่
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 53,697 ไร่
ส่งข้อมูลพื้นที่เปูาหมายที่จะนาไปจัดเป็นที่ดินทากินให้ชุมชนของแต่ละหน่วยงาน
ที่จัดทาคาของบประมาณ โดยส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินแล้ว จานวน
53,697 ไร่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร ชุมพร และเชียงใหม่
ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่จะจัดที่ดินทากินให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เปูาหมาย 4 จังหวัด ดังกล่าว
จัดทาข้อมูลการสารวจพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่
1) พื้นที่รูปแปลงตาแหน่งที่ดินและรายชื่อราษฎร 2) พื้นที่ที่มีราษฎรรายใหม่
และ 3) พื้นทีโ่ ครงการนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
จัดทาร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
โดยอยู่ระหว่างการปรับแก้แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน
ผลักดันงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง
การรักษาฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ซึ่งได้นาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน ประกอบด้วย
- บุคคลสัญชาติไทย
- เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ทากิน และ/หรือ ที่อยู่อาศัย หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน
๓๐,๐๐๐ บาท/คน
- บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
- มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่จะจัดที่ดินหรือใกล้เคียง
- มีความสามารถทาประโยชน์ในที่ดินได้
- ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
- ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนด
- ปัจจุบันไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจัดที่ดินจากทางราชการ
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- กรณีที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็น
เป็นความจาเป็น เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบร้อย
โดยคานึงถึงลักษณะพื้นที่ สภาพการครอบครองทาประโยชน์ คทช.จังหวัด
จะผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะรายก็ได้
 กาหนดพื้นที่ดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๘
- พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พื้นที่เปูาหมายการ
ดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ จานวน ๘ พื้นที่
๘ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๕๑,๙๒๙ ไร่
- ให้กรมที่ดินดาเนินโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
- พื้นที่ ส.ป.ก. จานวน ๔ จังหวัด ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ชุมพร
กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา
 ขอใช้เงินงบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมและการไปราชการของ คทช. คณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ และ คทช.
จังหวัด จานวน ๔๘.๓๕๒๓ ล้านบาท
 กาหนดเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลการถือครองและแนวทางการดาเนินงาน
จัดที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ส่งมอบให้
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีลักษณะเป็นแปลงย่อย ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน
กรมปุาไม้ในฐานะฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน จึงได้ดาเนินการ
วงรอบรูปแปลงที่ดินใหม่ให้มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน และได้ส่งข้อมูลแปลงที่ดิน
ให้ คทช.จังหวัด ในพื้นที่นาร่องตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตที่ดินอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งกรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
- ตาแหน่งแปลงที่ดินถูกต้องและรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินถูกต้องตรงกับบัญชี
รายชื่อที่กรมปุาไม้ส่งให้หรือเป็นทายาทของผู้ครอบครองที่ดินเดิม ควรอนุญาต
ให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดิน
- หากเป็นราษฎรรายใหม่ เนื่องจากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ ควรตรวจสอบ
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คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินกาหนด ถ้าเข้าหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ควรอนุญาตให้ทาประโยชน์ในที่ดินโดยมีเงื่อนไข
- สาหรับกรณีที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ครอบครอง ควรมีการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ที่
ครอบครองที่ดินเดิมหรือต่อเนื่องหรือไม่ แล้วพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 ดาเนินการมอบ “หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ (สทช.)” ภายใต้โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
จานวน 2 ครั้ง รวมเนื้อที่จานวน 15,208 ไร่ และมีประชาชนได้รับประโยชน์
จานวนรวม 2,612 ราย
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ เนื้อที่จานวน 7,282 ไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน
1,235 ราย โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
มอบหนังสือแสดงโครงการปุาชุมชน และหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์
ในเขตปุาสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกสร้างสวนปุา (ปุาเศรษฐกิจชุมชน) ให้ชุมชน
ในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่จานวน 7,926 ไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 1,377 ราย
โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
 กาหนดค่าทาเนียมการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ สาหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ คทช. ดังนี้
- ลดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ เป็นอัตรา 25 บาท/ไร่ จัดเก็บครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 30 ปี
ซึ่งอัตราเดิมที่กาหนดไว้ 50 บาท/ไร่
- ค่าธรรมเนียมการเข้าทาประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกปุาเศรษฐกิจ
ชุมชนในอัตราเดิมคือ 10 บาท/ ไร่ จัดเก็บครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 15 ปี
ส่วนค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ราษฎร สาหรับการปลูกปุาฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
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ปีที่ 1-5 จ่ายค่าตอบแทน 50 บาท/ไร่/ปี และ ปีที่ 6-15 จ่ายค่าตอบแทน
100 บาท/ไร่/ปี
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับการดาเนินงานของ คทช.
สารวจรายชื่อผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทากินหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อพิจารณามอบที่ทากินหรือส่งเสริมอาชีพต่อไป
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาหาแนวทางการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร
ในโครงการของ คทช. โดยสามารถใช้ผลิตผลทางการเกษตรค้าประกันเงินกู้
ดังกล่าว เนื่องจากเกษตรกรในโครงการของ คทช. ไม่สามารถนาที่ดินไป
ค้าประกันเงินกู้ได้
เตรียมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เตรียมประชุมแนวทางการบูรณาการดาเนินงานร่วมระหว่างโครงการ คทช.
โครงการโฉนดชุมชน และโครงการธนาคารที่ดิน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
ณ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระยะต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งรัดดาเนินการ
ดังนี้
1. จัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะที่ 1
(เชียงใหม่ นครพนม มุกดาหาร และชุมพร) ให้แล้วเสร็จตามเปูาหมาย
2. สารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติที่จะ
ดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ระยะที่ 2 โดยมีพื้นที่เปูาหมายดังนี้
- ปุาสงวนแห่งชาติ 8 พื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี ลาปาง
อุตรดิตถ์ เชียงราย พะเยา ยโสธร และอุบลราชธานี
- พื้นที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จานวน 4 พื้นที่
4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร อุทัยธานี กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา
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3. ส่งข้อมูลพื้นที่เปูาหมายที่จะนาไปจัดเป็นที่ดินทากินให้คณะอนุกรรมการ
จัดที่ดินเพื่อดาเนินการต่อไป
4. ส่งการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เปูาหมาย
การบริหารจัดการธรณีวิทยา อุทกภัย
สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย  ติดตั้งระบบพยากรณ์เตือนภัยน้าท่วมฉับพลัน (Early Warning System)
สาหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - แผ่นดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาแล้ว
125 หมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบแล้ว จานวน
906 หมู่บ้าน (เปูาหมาย 1,584 หมู่บ้าน)
 สารวจตรวจสภาพอุปกรณ์เดิม บารุงรักษา/ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์/ ปรับตั้งค่า
ระดับเตือนภัยของระบบตรวจวัดสภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering)
ระบบข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้าท่วม - ดินถล่ม (Early
Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยาแม่น้าโขง (Mekong -HYCOS)
เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงาน
ธรณีพิบัติภัย
 สารวจรวบรวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้าปุาไหลหลาก
และจัดทาแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 18 ตาบล 9 อาเภอ 3 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน น่าน
และอุตรดิตถ์) พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนาเครือข่ายเฝูาระวังแจ้งเตือนธรณี
พิบัติภัย จานวน 4 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงราย และเชียงใหม่)
 ตรวจหาตาแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวและขนาดแผ่นดินไหว จานวน 150 ครั้ง
 สารวจธรณีฟิสิกส์โดยการวัดความเร็วของคลื่นเฉื่อยของชั้นดิน (micro tremor)
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน จานวน 95 จุด
 เฝูาระวังและประกาศเตือนธรณีพิบัติภัย (ตามสถานการณ์) จานวน 12 ฉบับ
 เตรียมการติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ Real Time จานวน 12 ชุด
 เตรียมการจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ในพื้นที่ 90 ตาบล
 ซักซ้อมแผนเฝูาระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ในพื้นที่ 7 จังหวัด (ลพบุรี ปราจีนบุรี
สระแก้ว เชียงราย ชัยภูมิ สตูล และสุราษฎร์ธานี) มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2,515 ราย
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมซักซ้อมแผนในพื้นที่จังหวัดน่าน
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 สร้างเครือข่ายเฝูาระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2558
ในพื้นที่ 4 จังหวัด 19 อาเภอ 30 ตาบล โดยมีเครือข่ายจานวน 714 คน
(เปูาหมาย 8 จังหวัด 33 อาเภอ 55 ตาบล เครือข่าย 1,800 คน)
 ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นหาดเลนและหาดทรายปนเลน
ซึ่งประสบปัญหากัดเซาะระดับวิกฤต ใน 2 พื้นที่ คือ
- จังหวัดจันทบุรี ดาเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 2 กิโลเมตร
- จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเตรียมการดาเนินงาน
สาหรับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนชายฝั่ง ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทั่วไป และกาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชนชายฝั่ง รวมถึงหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเตรียมจัดทา Roadmap แผนแม่บท
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณ ปี 2559

ข้อ 9 การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ การปราบปรามและหยุดยั้ง
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ การบุกรุกทาลายทรัพยากร
สัตว์ป่า โดยให้ความสาคัญ ป่าไม้
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดนิ ของรัฐ จัดทาแนวเขต
ที่ดนิ ของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิ
การถือครองที่ดินในเขตที่ดนิ

การหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรปุาไม้
 ดาเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรปุาไม้ตามคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการลักลอบตัดไม้
เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า โดยมีผลคดี (ข้อมูล ณ วันที่
1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน) ดังนี้
- คดีบุกรุกพื้นที่ปุา จานวน 3,629 คดี ผู้ต้องหา 835 ราย พื้นที่ถูกบุกรุก
90,764 ไร่
- คดีทาไม้ จานวน 5,015 คดี ผู้ต้องหา 1,834 ราย ไม้ของกลาง 169,599
ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรไม้ 7,331 ลูกบาศก์เมตร
-9-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล
ของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศ
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน








- คดีไม้พะยูง จานวน 600 คดี ผู้ต้องหา 418 ราย ปริมาตรไม้ของกลาง 379
ลูกบาศก์เมตร
จัดทาข้อมูลแนวเขตลงบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และมาตราส่วน
1 : 50,000 และปรับปรุงแนวเขตปุาชายเลน
ตรวจสอบพื้นที่ ข้อเท็จจริง สิทธิครอบครอง และสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน
ตามข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่สวนปาล์มและพื้นที่สวนยางพาราที่ทับซ้อนกับพื้นที่
ปุาชายเลน
ลาดตระเวนเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก จัดทาปูายประชาสัมพันธ์รับแจ้งเบาะแส
การบุกรุก
ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน เมื่อวันที่
28 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องพิกัดพื้นที่ดาเนินการ การจัดหน่วย
(ด่าน จุดสกัด) และการจัดตั้งหน่วยเพิ่ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย หาแนวทางในการพลิกฟื้นผืนปุาบริเวณภูเขาที่ถูกบุกรุกทาลาย
(เขาหัวโล้น) และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมการจัดการปุาเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง มหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สานักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ และ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหา
ปุาเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) โดยจะได้ปรับแก้รายละเอียด
ตามความเห็นที่ประชุม และนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และจัดทา
แผนปฏิบัติการพร้อมทั้งจัดทาคาของบประมาณต่อไป
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แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ (Area of Operation: AO)
 กาหนดพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of Operation: AO) และมาตรการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ใน 4 พื้นที่ โดยมีนโยบายการจัดระบบการดูแลปุาเชิงพื้นที่ คือ
การแบ่งพื้นที่ปุาสงวน ปุาอนุรักษ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 102,827,914 ไร่ โดยมีผลการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงปัจจุบัน จานวน 99,352,592 ไร่ แบ่งเป็น
1. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 1 (AO1) พื้นที่ปุาไม้ที่มีการบุกรุก มีการดาเนินคดีกับผู้ที่บุกรุก
และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว จานวน 76,237 ไร่ ดาเนินการแล้ว 34,360 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 45.1
2. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 2 (AO2) พื้นที่ปุาไม้ที่มีการบุกรุก และได้แจ้งความ
ดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว จานวน 116,504 ไร่ ดาเนินการแล้ว
55,516 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.7
3. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 3 (AO3) พื้นที่ปุาไม้ที่มีการตรวจพบ แต่อยู่ระหว่างขั้นตอน
การพิสูจน์สิทธิ จานวน 4,070,026 ไร่ ดาเนินการแล้ว 697,569 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 17.1
4. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 4 (AO4) พื้นที่ปุาไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา
โดยดาเนินการปูองปรามโดยใช้มาตรการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เดินเท้า
การลาดตระเวนทางอากาศ และการเฝูาติดตามโดยวิเคราะห์จากภาพถ่าย
ดาวเทียม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาปุา จานวน
98,565,147 ไร่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ตกต่า ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ปุาไม้
ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา โดยบูรณาการดาเนินงานร่วมกับทหาร ตารวจ และ
ฝุายปกครอง โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO บัญชาการ ซึ่งได้ชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานตามมาตรการ 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่
20 - 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการทวงคืน
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พื้นที่ปุาไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงปัจจุบัน
จานวน 5,361 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.9 (เปูาหมาย 600,000 ไร่)
 บริหารจัดการทรัพยากรน้า การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
 กรมทรัพยากรน้า ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ของประเทศ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ของประเทศ
จัดการทรัพยากรน้าของประเทศ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และ
คุณภาพการพัฒนาและบริหารจัดการน้าอุปโภคบริโภค น้าเพื่อการเกษตร น้าเพื่อ
รักษาระบบนิเวศ น้าเพื่อการอุตสาหกรรม และต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าของประเทศ และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนงาน
งบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
 ปรับแก้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแล้ว และเสนอ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และให้
ฝุายเลขานุการนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม)
3. ยุทธศาสตร์การปูองกันและบรรเทาอุทกภัย
4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า
5. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของดิน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) และมอบหมายให้
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) นาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
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การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า
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จัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) ไปปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ติดตาม
การขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการน้าของ กนช. และรายงานให้
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ทราบเป็นระยะ
 เตรียมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี พ.ศ. 2558
– 2569 โดยจัด Road Show ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ภายใต้โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้าของประเทศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558 จานวน 10 จังหวัด
คือ เพชรบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยอง นครราชสีมา อุดรธานี พิษณุโลก
เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร
 ดาเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า ดังนี้
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๒8 โครงการ (เปูาหมาย 29 โครงการ) เมื่อดาเนินการ
แล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์ 900 ครัวเรือน
2. โครงการคืนคลองให้น้าไหล คืนความใสให้แม่น้าทั่วประเทศ ดาเนินการแล้วเสร็จ
32 จังหวัด (เปูาหมาย 77 จังหวัด) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้
ได้รับประโยชน์ 12,737 ครัวเรือน
3. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า ในพื้นที่ห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ลาน้าอิง จังหวัดพะเยา พื้นที่หนองบัวลอย จังหวัดแพร่
และพื้นที่บางระกา จังหวัดพิษณุโลก ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ
(เปูาหมาย 9 โครงการ) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์
๓๕,๙๑๓ ครัวเรือน
 การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าบาดาล (พื้นที่นอกเขตภัยแล้ง) ดาเนินการแล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น 1,234 แห่ง (เปูาหมายรวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๗ แห่ง) ดังนี้
1. โครงการน้าโรงเรียน ดาเนินการเสร็จแล้ว 363 แห่ง (เปูาหมาย 377 แห่ง)
2. โครงการน้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค ดาเนินการเสร็จแล้ว 312 แห่ง
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การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ผลการดาเนินงาน
(เปูาหมาย 378 แห่ง)
3. โครงการน้าเพื่อการเกษตร ดาเนินการเสร็จแล้ว 559 แห่ง (เปูาหมาย 592 แห่ง)
การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า
 จัดทาแผนการเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า
ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 26 จังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง
24 จังหวัด โดยจะดาเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้า
และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในพื้นที่เสี่ยง และแผนการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล
เพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนรองรับปัญหาได้เพิ่มขึ้น
414.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์ 796,652
ครัวเรือน และมีจุดจ่ายน้าถาวร 6,161 แห่ง นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถ
จ้างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพื้นที่) ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง (2 เดือน)
ได้ 119,237 คน
การแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงรุก
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้า และกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย) กาหนดหมู่บ้านเปูาหมายที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง
ปี 2557/2558 ในพื้นที่ 31 จังหวัด โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
1. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ประกอบด้วย ชุดเจาะบ่อน้าบาดาล
86 ชุด ชุดเปุาล้างทาความสะอาดบ่อน้าบาดาล 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้า
เคลื่อนที่ 18 ชุด รถบรรทุกน้า 93 คัน จุดจ่ายน้าถาวร 87 แห่ง และระบบ
น้าดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ 2,631 ระบบ
2. สูบน้าเติมในแหล่งน้า 122 แห่ง ใน 32 จังหวัด ได้น้าปริมาณ 44,092,338
ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 52,078 ครัวเรือน และการใช้รถ
แจกจ่ายน้า ได้น้าปริมาณ 11,427,833 ลิตร
3. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าบาดาล (พื้นที่ 31 จังหวัด) โดยมีผลการดาเนินงาน
รวม 1,๒99 แห่ง (เปูาหมายรวมทั้งสิ้น 1,321 แห่ง) แบ่งเป็น น้าโรงเรียน
322 แห่ง (เปูาหมาย 323 แห่ง) น้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค 305 แห่ง
(เปูาหมาย 305 แห่ง) และน้าเพื่อการเกษตร 672 แห่ง (เปูาหมาย 693 แห่ง)
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 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ การจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งทางอากาศ ขยะและน้าเสีย และของเสียอันตราย

ผลการดาเนินงาน
ปริมาณน้ารวมทั้งสิ้น 54,387,000 ลิตร ประชาชนได้รบั ประโยชน์
259,800 ครัวเรือน
4. เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา 16 จังหวัด) โดยดาเนินการ
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 141 แห่ง (เปูาหมาย 500 แห่ง) ได้ปริมาณน้า
57,156 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์เพื่อเป็นบ่อผลิตน้าบาดาล
36 แห่ง (เปูาหมาย 389 แห่ง) ได้ปริมาณน้า 5,260 ลูกบาศก์เมตร/วัน
และติดตั้งเครื่องสูบน้า 106 แห่ง
โครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง”
 จัดทาโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง” จังหวัดขอนแก่น โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้ง
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผล
การดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน แบ่งเป็น ชุดเจาะบ่อบาดาล 78 ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว 64 ชุด
และชุดผลิตน้าดื่มเคลื่อนที่ 18 ชุด
2. ช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยปล่อยคาราวานรถเจาะ
น้าบาดาล ชุดเปุาล้าง พร้อมรถผลิตน้าสะอาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
ในหมู่บ้านที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จานวน 6 สาย (ขอนแก่น ลาปาง
สุพรรณบุรี กาแพงเพชร อุดรธานี และราชบุรี)
3. ช่วยเหลือด้านน้ากินน้าใช้ทั่วประเทศ แจกจ่ายน้าจากจุดจ่ายน้าถาวร 87 แห่ง
รวมปริมาตร 1,037,105 ลิตร
 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ดังนี้
1. มาตรการลดขยะมูลฝอย
1.1 ดาเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์
จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกประชาชนด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
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ผลการดาเนินงาน
จนถึงการกาจัด และทาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด
1.2 ผลักดันการออกนโยบายให้สถานที่ราชการทั้งส่วนกลางและจังหวัด
เป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และผลักดันการออกนโยบาย
ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษามีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
และดาเนินการตามมาตรการลดการใช้โฟม บรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยาก
และให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนี้ 1) ออกนโยบายให้
สถานที่ราชการทั้งส่วนกลางและจังหวัด เป็นต้นแบบการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย 2) ออกนโยบายให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษามีการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
2. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย
2.1 คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง)
- จังหวัดมีการดาเนินงานเรื่องพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม จานวน 97 แห่ง โดยมีการชี้แจงรายละเอียด
การดาเนินงานแล้ว 96 แห่ง มีการดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง 73 แห่ง มีการดาเนินกิจกรรมการเก็บขนขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท 26 แห่ง และมีการดาเนินกิจกรรมการกาจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกต้องแล้วให้กับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 88 แห่ง
- กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก
เก็บขนแบบแยกประเภท และกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดาเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... (นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558)
2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)
- จังหวัดมีการดาเนินงานเรื่องศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
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ผลการดาเนินงาน
ของจังหวัด จานวน 82 แห่ง มีการชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน
เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว จานวน
80 แห่ง และมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว 35 แห่ง
รวมประมาณ 40.04 ตัน
- กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ....
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว (นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558)
- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดาเนินการออกกฎระเบียบการติดตาม
ตรวจสอบการเก็บขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดาเนินการกาหนดอัตราค่าบริการ
สาหรับผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บขนหรือกาจัดมูลฝอย
(นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558)
2.3 กาจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)
- กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ได้กาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมใน ๖ จังหวัดวิกฤตแล้ว ๙.35 ล้านตัน จากจานวน ๑๑
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.5 ดังนี้
o พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และลพบุรี กาจัดแล้ว 0.5 ล้านตัน
o ปทุมธานี และสมุทรปราการ กาจัดแล้ว ๘.85 ล้านตัน โดยจังหวัด
ปทุมธานีกาจัดด้วยวิธี RDF
o ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศอีก ๗๑ จังหวัด จานวน 20
ล้านตัน สนับสนุนเอกชนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟูา
นาส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา ขนย้าย
หรือรื้อร่อนไปกาจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่อื่น สามารถกาจัดได้
6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 30
o รวมกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศได้ 15 ล้านตัน
จาก 30 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 50
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- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สามารถตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศได้ โดยอาศัย
อานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมส่วนที่เหลือและขยะมูลฝอยใหม่
โดยดาเนินการดังนี้
o ท้องถิ่นมีการลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การเก็บขนแบบแยก
ประเภท และการกาจัดอย่างถูกต้อง โดยมีพื้นที่ต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จานวน ๙๘ แห่ง
o คัดเลือกพื้นที่เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด
จานวน ๘๓ แห่ง มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว
๓๕ แห่ง รวมประมาณ 60 ตัน
o ปิดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
เดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่
o กาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster)
ในแต่ละจังหวัด ทั้งหมด ๒89 กลุ่มพื้นที่ (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก และสถานีขนถ่าย) และสนับสนุนการการจัดทาโครงการ
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙
o ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงาน จานวน ๕๓ แห่ง
o เปิดดาเนินการแล้ว ๒ แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
และเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟูาได้ ๒๕.๗ เมกกะวัตต์
o อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จานวน ๓ แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตาบลแม่ขรี
จังหวัดพัทลุง ซึ่งจะผลิตพลังงานไฟฟูาได้ ๑๐.๙ เมกกะวัตต์
o อีก ๔๘ แห่ง อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีการลงนามในบันทึก
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ความเข้าใจร่วมกับเอกชนแล้ว เช่น เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
- จัดทาเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Practice ; COP) สาหรับโรงไฟฟูา
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป อยู่ระหว่าง
นาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยกเว้นการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับ
โรงไฟฟูาพลังความร้อนที่มีขนาดกาลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
- กาหนดพื้นที่ที่จะเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมจานวน 246 กลุ่ม
แบ่งเป็น ขนาดเล็ก (S) 73 แห่ง ขนาดกลาง (M) 142 แห่ง ขนาดใหญ่
(L) 31 แห่ง พร้อมทั้งสถานีขนถ่าย ๖๐ แห่ง และสนับสนุนการจัดทา
โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙
- พื้นที่ก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟูา จานวน 53 แห่ง
แบ่งเป็น
 เปิดดาเนินการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และสงขลา
 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 แห่ง กทม. ขอนแก่น และพัทลุง
 อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ
เอกชนแล้ว จานวน 48 แห่ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
ร่างแผนแม่บทฯ และมีข้อเสนอแนะว่า ระยะเวลาการดาเนินงานของ
แผนฯ ควรมีความยืดหยุ่น/ ให้เน้นมาตรการด้านการเตรียมความพร้อม
ของประชาชน-เยาวชน/ ให้กาหนดมาตรการการชดเชยแก่ พื้นที่ที่ตั้ ง
ของ Cluster/ ให้กาหนดตัวชี้วัดระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น
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- แจ้งจังหวัดให้จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด และให้เสนอคาของบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2560
โดยเบื้องต้นได้รับข้อมูลแล้ว จานวน 51 จังหวัด 177 โครงการ
- ยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขยะแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง 77
จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอานาจหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดทาแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ปี
3.2 จังหวัดได้จัดทาแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดส่งให้
กรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
3.3 ดาเนินการตามกระบวนการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)
๓.4 จัดทางบประมาณบูรณาการการจัดการขยะ ปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น
3,373.7471 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณดังนี้
- แผนจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 จานวน 754.0011 ล้านบาท
- แผนจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (90 โครงการ) จานวน
2,084.4598 ล้านบาท (งบผูกพัน ปี พ.ศ. 2560 จานวน
2,995.86 ล้านบาท และงบผูกพัน ปี 2561 จานวน 72.60 ล้านบาท)
- ส่วนราชการต่างๆ จานวน 521.4862 ล้านบาท
3.5 สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณมูลค่าของโครงการ
การลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
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11 กุมภาพันธ์ 2558
3.6 กระทรวงพลังงานได้กาหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูา (Feed-in
tariff) จากการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว
3.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาความถูกต้อง เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2558
3.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ พ.ศ. .... และเตรียมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
3.9 ประชุมหารือระดับนโยบายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยมีผลการหารือดังนี้
- บทบาทหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
ปฏิบัติ เช่น จัดทาแผนระดับจังหวัด จัดตั้งงบประมาณ กากับให้ อปท.
ดาเนินตามแผนงาน และส่งเสริมภาคเอกชนร่วมดาเนินงาน
ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นหน่วยกากับด้านวิชาการ เช่น
จัดทาแผนแม่บทฯ กลั่นกรองแผนปฏิบัติงาน กาหนดนโยบาย
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- การจัดตั้งงบประมาณดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยจัดตั้งงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
พร้อมทั้งร่วมกันเสนอ ครม. ขอจัดตั้งงบประมาณของราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยไม่รวมอยู่ในสัดส่วนของรายได้ อปท. (add on top)
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- แผนงานโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้กระทรวง
มหาดไทยกากับดูแล อปท. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ใน 2 เรื่อง ได้แก่ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการจัดหาเตาเผาขยะมู ลฝอยให้แก่ชุมชนหรือ
ท้องถิ่น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะหารือ
ในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่เร่งด่วน 6 จังหวัด
โดยจังหวัดนครปฐม สระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ขอปรับ
แผนการดาเนินงานจากการขนย้ายขยะไปกาจัดนอกพื้นที่
(โรงปูนซีเมนต์/พื้นที่ที่กาหนด) ขอปรับเป็นฝังกลบในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัด
ที่ขอปรับแผนดังกล่าว ให้จัดทารายละเอียดส่งให้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว เพื่อนาเสนอต่อสานักงบประมาณ
รวมถึงให้ความสาคัญต่อมาตรฐานการฝังกลบในพื้นที่ด้วย
- การตั้งคณะทางานร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย 2 คณะ ได้แก่ คณะทางานร่วม
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเก่า ขยะมูลฝอยใหม่ และการวาง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน) และ
คณะทางานร่วมเกี่ยวกับการสร้างวินัยคนในชาติในการจัดการขยะมูลฝอย
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน)
4. การสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย
4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ดาเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๗ พรรษา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกประชาชนด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย
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ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกาจัด และทาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด
ดาเนินการ
4.2 รณรงค์สร้างจิตสานึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้ง
ขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มเปูาหมาย คือ บ้านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/
สถานศึกษา สถานที่ราชการ/ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานที่สาธารณะ/แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการ/
ห้างสรรพสินค้า และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสม
กับสถานที่ต่างๆ
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดาเนินการ และ (๒) อนุมัติวงเงิน ๘๘.๕๐๒๕ ล้านบาท
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้จังหวัดเพื่อดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ และให้สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขอทาความตกลงในรายละเอียด
ด้านงบประมาณตามขั้นตอนกับสานักงบประมาณแทนจังหวัดดังกล่ าวต่อไป
2. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (1) รับทราบรายงานสถานการณ์หมอกควัน
ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงาน (2) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เร่งดาเนินการปูองกัน ติดตาม และแก้ไขสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่
ดังกล่าวให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
ใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับผลกระทบของไฟปุาและหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทาการเกษตร
โดยไม่ให้มีการเผาทาลายปุา รวมทั้งให้มีมาตรการการลงโทษผู้เป็นต้นเหตุ
-23-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ให้เกิดไฟปุาด้วย
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2558) โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟปุาและหมอกควัน รวมถึง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย เพื่อการดาเนินการดังกล่าว ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ โดยให้
ประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วย
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดาเนินการดังนี้
1. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม
กองอานวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร กองบัญชาการตารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันแห่งชาติ
(ศอ.กฟป.ชาติ) เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ กาหนดนโยบาย แนวทางแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
2. จัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ)
โดยใช้ห้องเมขลา กรมทรัพยากรน้า เป็น War room ปฏิบัติการเป็นศูนย์กลาง
บัญชาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค โดยมีองค์ประกอบ
ของศูนย์ฯ คือ
(1) ศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ)
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(2) ส่วนบังคับบัญชา
(3) ส่วนอานวยการ
(4) ส่วนติดตามสถานการณ์ (War Room)
(5) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน กองทัพภาค 3
(ศปก.กฟป.ภาค 3) 9 จังหวัดภาคเหนือ
(6) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันจังหวัด (ศปก.กฟป.จว.)
จานวน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่
แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน และตาก
ทั้งนี้ ศอ.กฟป.ชาติ ได้กาหนดให้มีการประชุมทางไกล (Video Conference)
ร่วมระหว่าง ศปก.กฟป.ภาค 3 เป็นประจาทุกวัน ในเวลา 09.30 น. และ
ให้มีการประชุมทางไกลร่วมระหว่าง ศอ.กฟป.ชาติ/ ศปก.กฟป.ภาค 3 และ
ศปก.กฟป.จว. 9 จังหวัด ทุกวันจันทร์ ในเวลา 10.00 น. เพื่อรายงาน
สถานการณ์ และรายงานผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟปุาและหมอกควัน เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
ผู้บัญชาการ ศอ.กฟป.ชาติ ได้มีข้อสั่งการให้ปิด War Room ศอ.กฟป.ชาติ
แต่ให้มีการทางานเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็น Single Command และแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและการทบทวน
การดาเนินงาน (After Action Review : AAR) มาตรการปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมการ
ดาเนินงานในปีต่อไป
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 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ขอความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส.
 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานในภูมิภาค (ทสจ.) เพื่อให้ประชาชนติดต่อ
ขอรับบริการได้สะดวกในลักษณะ One Stop Service โดยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนา ทสจ. ให้ปฏิบัติงานในลักษณะ One Stop Service และจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
การบริหารราชการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน กากับดูแลเพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
โดยธรรมาภิบาล
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 คณะ ดังนี้
และการป้องกันปราบปราม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองทุนพัฒนาน้าบาดาล กองทุนจัดการซากดึกดาบรรพ์ และเงินทุนหมุนเวียน
ในภาครัฐ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายได้ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาคัญ
ตามนโยบาย
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการเสริมประสิทธิภาพสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 10 การส่งเสริม
การดาเนินการ
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน One Stop Service
ที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
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 จัดทาแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
 ดาเนินการตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
 ดาเนินโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต และมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น มีความศรัทธาต่อการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐ
และประเทศชาติ
 เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบจากประชาชน ดังนี้
1. ตู้ ปณ 14 และตู้ ปณ 8 ปณศ. สามเสนใน พญาไท 10400 ในส่วนของ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงาน
รัฐมนตรี ตามลาดับ
2. ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงฯ และตามจุดต่าง ๆ
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 4 และ 14)
 จัดทาวารสารคุณธรรมจริยธรรม สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจาเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ 2558 เพื่อให้ความรู้และข้อมูลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการ
ต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมในภาพของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 คัดเลือกและเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างนาร่องในการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity pact) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน
3 โครงการ เสนอให้คณะกรรมการความร่วมมือปูองกันการทุจริต พิจารณา
คัดเลือกเป็นโครงการนาร่องในการทาข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
 ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
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ข้อ 11 การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

พ.ศ. 2558 โดยได้จัดเก็บข้อมูลรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้สานักงาน ป.ป.ท. เพื่อดาเนินการต่อไป
 ดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ และชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการ ITA ให้หน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 3 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ เป็นไปอานาจหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 15
การยกร่าง/ปรับปรุง/ทบทวน  เสนอปรับปรุงกฎหมายเดิมและเสนอร่างกฎหมายใหม่ จานวน 20 ฉบับ ดังนี้
กฎหมายสาคัญ
(1) ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน 5 ฉบับ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งประกาศใช้แล้วคือ
และสิ่งแวดล้อม
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชบัญญัติสวนปุา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(2) ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รอประกาศใช้
เป็นกฎหมาย
(3) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(4) ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา จานวน 4 ฉบับ ได้แก่
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- ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
- ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(5) ร่างกฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
และอยู่ระหว่างการยืนยันหรือเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรี จานวน 1 ฉบับ
คือ ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....
(6) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(7) ร่างกฎหมายที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(8) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
จานวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แห่งชาติ พ.ศ. ....
(9) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จานวน 6 ฉบับ ได้แก่
- ร่างพระราชบัญญัติปุาไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุา พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ พ.ศ. ....
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งไม่ยืนยันร่างกฎหมาย/
ขอถอนร่างกฎหมาย รวม 3 ฉบับ คือ
- ไม่ยืนยันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
เนื่องจากมีประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
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- ไม่ยืนยันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. .... ฉบับเดิมที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เนื่องจาก
เป็นฉบับค้างการพิจารณาในช่วงเปลี่ยนรัฐบาล (เสนอเมื่อปี 2550) และมี
รายละเอียดที่ล้าสมัย ในการนี้ ได้เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ ด้วยแล้ว
- ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้าเสีย พ.ศ. .... ออกจากแผนเสนอ
ร่างกฎหมายในระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2558) เนื่องจาก
คณะทางานพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้นาสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปบรรจุเป็น
ส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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