รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ 12 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2558)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล
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ข้อ 2 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม

 จัดทําแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) (ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ [Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)] ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
 จัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
ต่อสํานักเลขาธิการ CITES เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
 ผลักดันการออกกฎหมายหลัก 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 และออกกฎหมายรองภายใต้พระราชบัญญัติ
งาช้างฯ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 22 ฉบับ (กฎกระทรวง 5 ฉบับ ระเบียบกระทรวง
2 ฉบับ ประกาศกระทรวง 8 ฉบับ ประกาศกรม 7 ฉบับ)
 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติงาช้างพ.ศ.2558
 จัดตั้งสายตรวจการค้างาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 จํานวน 77 สาย ทั่วประเทศ
เพื่อตรวจสอบและกํากับดูแลการค้างาช้างทั่วประเทศ เป็นประจําทุกเดือน รวม 739 ครั้ง
โดยมีการจับกุมการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติฯ จํานวน 4 คดี ผู้ต้องหา 4 คน และจับกุม
การกระทําผิดเกี่ยวกับงาช้างระหว่างประเทศ จํานวน 15 คดี น้ําหนักรวม 5,647.88 กิโลกรัม
 เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการประชาชนตามกฎหมายใหม่ ดังนี้
1. เปิดหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มจํานวน 5 หมายเลข ประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook เว็บไซต์
หน่วยงาน หนังสือพิมพ์ และทีวี เรื่องการแจ้งครอบครองและขออนุญาตค้า
2. เตรียมบุคคลากรและสถานที่ในการแจ้งครอบครอง โดยออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
รับแจ้งครอบครองและขออนุญาตค้า
3. เปิดตู้ ปณ.555 ปณศ.จตุจักร เพื่อรับแจ้งครอบครอง
4. จัดตั้งชุดบริการประชาชน (ในช่วงเปิดรับแจ้ง 90 วัน) เพื่อตรวจสอบบัญชีการได้มาซึ่งงาช้าง
ให้กับร้านค้างาช้าง จํานวน 5 ชุด (ส่วนกลาง)
5. จัดตั้งชุดบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายใหม่ จํานวน 5 ชุด (ส่วนกลาง)
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 ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3 ระบบ ซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการนําเข้า
ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ivory.dnp.go.th เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ระบบทะเบียนข้อมูลการครอบครองงาช้างบ้าน จํานวน 47,711 ราย 257 ตัน และงาช้าง
แอฟริกา จํานวน 53 ราย 3.1 ตัน และการแจ้งครอบครองงาช้างบ้าน (กรณีวัด) จํานวน 94
วัด 1.8 ตัน
2. ระบบทะเบียนข้อมูลผูค้ ้างาช้างและรายการสินค้างาช้าง จํานวน 247 ราย 3.8 ตัน
3. ระบบฐานข้อมูลงาช้างของกลาง จํานวน 15.2 ตัน
 กํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย โดยตรวจสอบร้านค้าเป้าหมายและพื้นที่เฝ้าระวัง จํานวน 339
ราย จํานวน 163 ครั้ง และรับแจ้งเปลี่ยนตั๋วรูปพรรณช้างแบบใหม่ จํานวน 211 เชือก และอยู่
ระหว่างตรวจสอบ 355 เชือก
 ปราบปรามจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับ สตช. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ
ปฏิบัติการปราบปรามการค้างาช้าง และจัดตั้งชุดเฉพาะกิจการข่าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่เป้าหมาย 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ อุทัย ธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงใหม่
 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 648,500 แผ่น/ หนังสือพิมพ์ 153 ครั้ง/ สื่อวิทยุ 14,845 ครั้ง
526 สถานี/ โทรทัศน์ 2,225 ครั้ง 25 สื่อ/ อินเทอร์เน็ต 290 เว็บไซต์/ สื่อสังคมออนไลน์
9 บัญชี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง จํานวน 412 ป้าย
 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามกฎหมายการค้างาช้าง จํานวน 20
หน่วยงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดการและ
การใช้ประโยชน์งาช้างของกลางของประเทศไทย เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ในการจัดการและใช้ประโยชน์งาช้างของกลางและพิจารณาคัดเลือกงาช้างของกลางเพื่อการใช้
ประโยชน์และเพื่อทําลาย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
 คณะกรรมการ CITES ประจําประเทศไทย ได้กําหนดกลไกการตรวจสอบและติดตาม
การดําเนินงาน โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ 4 คณะ ได้แก่ (1) ด้านการออก
ระเบียบและกฎหมาย (2) ด้านการจัดทําระบบทะเบียนข้อมูล (3) ด้านการกํากับดูแล
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และการบังคับใช้กฎหมาย และ (4) ด้านการประชาสัมพันธ์
ให้ความเห็นชอบการจัดการงาช้างของกลางในคดีที่สิ้นสุดแล้ว โดยการเผาทําลายและใช้ประโยชน์
เพื่อการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
การจัดงานทําลายงาช้างของกลาง ตามความในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์
ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) จํานวน 2,114.27 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานสักขีพยาน
ในการเผา พร้อมด้วย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
เลขาธิการ CITES ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนทางการทูต ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน
ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีสงฆ์และพิธีพรหมณ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้าง เนื่องจากช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
ของประเทศไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้กระทําความดีสืบไป
2. ทําลายงาช้างของกลางโดยวิธีการบดด้วยเครื่องบดหิน จํานวน 2,155.17 กิโลกรัม
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. มอบงาช้างของกลางให้ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ จํานวน
๕ หน่วยงาน รวมจํานวน 540.67 กิโลกรัม
4. เผาทําลายงาช้างที่ผ่านการบดแล้ว จํานวน 2,155.17 กิโลกรัม ณ บริษัทอัคคีปราการ จํากัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสุมทรปราการ
ทั้งนี้ การทําลายงาช้างของกลางดังกล่าว เป็นการทําลายตามหลักสากลและบทบัญญัติตามความ
ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
(CITES)
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 66 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม
2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังว่าประเทศไทยจะสามารถหลุดพ้น
จากสถานะ Primary Concern ในห่วงโซ่การค้างาช้างแอฟริกาที่ผิดกฎหมายได้
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างยกร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในระยะต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบังคับ
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ใช้กฎหมาย ในการตรวจสอบร้านค้างาช้างอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเพิ่มความเข้มข้นและ
ความถี่ในการตรวจร้านค้า จัดทํา Road Map ในการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย
อย่างยั่งยืน ปี 2558 – 2560 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
การลักลอบค้างาช้างและสัตว์ป่าผิดกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางสากลตามมติสหประชาชาติ
เรื่องการแก้ไขปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ดําเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
2. คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ซึ่งในปี 2559 คทช.
ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายดังนี้
- จัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จํานวน 20 พื้นที่ 20 จังหวัด จํานวน 89,797 ไร่ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 7,845 ราย แบ่งเป็น เร่งด่วน 6 พื้นที่ 6 จังหวัด จํานวน 43,469 ไร่
ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,721 ราย และต่อเนื่อง 14 พื้นที่ 14 จังหวัด จํานวน 46,328 ไร่
ประชาชนได้รับประโยชน์ 5,124 ราย
- จัดหาพื้นที่ จํานวน 29 พื้นที่ 28 จังหวัด จํานวน 93,361 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์
10,317 ราย
ส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่จะนําไปจัดเป็นที่ดินทํากินให้ชุมชนของแต่ละหน่วยงานที่จัดทําคําขอ
งบประมาณ โดยส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินแล้ว จํานวน 53,697 ไร่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร ชุมพร และเชียงใหม่
ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่จะจัดที่ดินทํากินให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ดังกล่าว
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 จัดทําข้อมูลการสํารวจพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) พื้นที่รูปแปลง
ตําแหน่งที่ดินและรายชื่อราษฎร 2) พื้นที่ที่มีราษฎรรายใหม่ และ 3) พื้นที่โครงการนิคม
เกษตรกรรมทหารผ่านศึกและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
 จัดทําร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยอยู่ระหว่าง
การปรับแก้แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน
 ผลักดันงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การรักษา
ฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน ซึ่งได้นําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
 กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน ประกอบด้วย
- บุคคลสัญชาติไทย
- เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ทํากิน และ/หรือ ที่อยู่อาศัย หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/คน
- บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
- มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่จะจัดที่ดินหรือใกล้เคียง
- มีความสามารถทําประโยชน์ในที่ดินได้
- ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
- ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนด
- ปัจจุบันไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจัดที่ดินจากทางราชการ
- กรณีที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นเป็นความจําเป็น
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบร้อย โดยคํานึงถึ งลักษณะพื้นที่
สภาพการครอบครองทําประโยชน์ คทช.จังหวัด จะผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นการ
เฉพาะรายก็ได้
 กําหนดเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลการถือครองและแนวทางการดําเนินงานจัดที่ดิน เนื่องจากที่ดิน
ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีลักษณะเป็นแปลงย่อย
ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน กรมป่าไม้ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน จึงได้
ดําเนินการวงรอบรูปแปลงที่ดินใหม่ให้มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน และได้ส่งข้อมูลแปลงที่ดิน
ให้ คทช.จังหวัด ในพื้นที่นําร่อง ตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตที่ดินอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรณีที่
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
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- ตําแหน่งแปลงที่ดินถูกต้องและรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินถูกต้องตรงกับบัญชีรายชื่อที่กรมป่าไม้
ส่งให้หรือเป็นทายาทของผู้ครอบครองที่ดินเดิม ควรอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน
- หากเป็นราษฎรรายใหม่ เนื่องจากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ ควรตรวจสอบคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินกําหนด ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ที่กําหนด ควรอนุญาตให้ทํา
ประโยชน์ในที่ดินโดยมีเงื่อนไข
- สําหรับกรณีที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ครอบครอง ควรมีการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินเดิม
หรือต่อเนื่องหรือไม่ แล้วพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 ดําเนินการมอบ “หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สทช.)”
ภายใต้โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 2 ครั้ง รวมเนื้อที่จํานวน
15,208 ไร่ และมีประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวนรวม 2,612 ราย
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่
จํานวน 7,282 ไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 1,235 ราย โดยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน และหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อปลูกสร้างสวนป่า (ป่าเศรษฐกิจชุมชน) ให้ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จํานวน 7,926 ไร่
โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 1,377 ราย โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
 กําหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สําหรับ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ คทช. ดังนี้
- ลดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นอัตรา
25 บาท/ไร่ จัดเก็บครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 30 ปี ซึ่งอัตราเดิมที่กําหนดไว้ 50 บาท/ไร่
- ค่าธรรมเนียมการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชนในอัตราเดิม
คือ 10 บาท/ ไร่ จัดเก็บครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 15 ปี ส่วนค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้
ราษฎร สําหรับการปลูกป่าฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ปีที่ 1-5 จ่ายค่าตอบแทน 50 บาท/ไร่/ปี
และ ปีที่ 6-15 จ่ายค่าตอบแทน 100 บาท/ไร่/ปี
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 พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
การดําเนินงานของ คทช.
 สํารวจรายชื่อผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทํากินหรือมีแต่ไม่เพียงพอครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อพิจารณา
มอบที่ทํากินหรือส่งเสริมอาชีพต่อไป
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) พิจารณาหาแนวทางการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในโครงการของ คทช. โดยสามารถ
ใช้ผลิตผลทางการเกษตรค้ําประกันเงินกู้ดังกล่าว เนื่องจากเกษตรกรในโครงการของ คทช.
ไม่สามารถนําที่ดินไปค้ําประกันเงินกู้ได้
 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (กรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ) ในวั นที่ 3 สิงหาคม 2558
เวลา 13.30 น. ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุม
ได้เห็นชอบเรื่องสําคัญดังนี้
- ให้นําพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ลํารางทุ่งกะโล่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จํานวน 1,200 ไร่ ไปดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบในประเด็นพื้นที่ชุ่มน้ํา
(Wetlands) แล้วนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ คทช. ต่อไป
- ให้นําพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสาย 3
จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 2,954 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าบางเบา คลองเซียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ 2,105 ไร่ ไปดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน และให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ คทช. ต่อไป
- ให้นําพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 บริเวณอําเภอเมือง และอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 27,000 ไร่
ไปดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอ และให้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานดังกล่าว และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ คทช. ต่อไป
- ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมวลเรื่องการแก้ไขปัญหานิคมสหกรณ์
ในรูปเช่าที่ดิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 13 นิคมฯ ใน 14 ป่า นําเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอ คทช. ต่อไป
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- พื้นที่ที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) อนุมัติให้ดําเนินการ
โฉนดชุมชนแล้ว จํานวน 58 พื้นที่ ของกลุ่ม P-MOVE ในส่วนที่สามารถดําเนินการได้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกลุ่ม P-MOVE เพื่อจัดทํารายละเอียดข้อมูล รวมถึงขอบเขต
พื้นที่และรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในชุมชน แล้วเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพื่อพิจารณา
ภายใน 30 วัน
- ให้กรมป่าไม้ประสานกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลเรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง แล้วนําเสนอ คทช. เพื่อพิจารณา
ประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อยุติในการดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ผู้ไม่มีที่ดินทํากินให้เกิดความเป็น
เอกภาพ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของ
มนุษย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสําคัญ 2 เรื่อง
ได้แก่
- การจัดทําร่างพระราชบัญญัตินโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยจะนําเรื่องโฉนดชุมชน และธนาคาร
ที่ดินมาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินโยบายที่ดินฯ ดังกล่าว
- ให้สํานักงานโฉนดชุมชนหยุดรับคําขอจากประชาชน และในระยะยาวจะยุบสํานักงานโฉนดชุมชน
รวมกับ คทช.
ประชุม คทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการ
กฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน และคณะอนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ภายใต้ คทช.
และ 2) มาตรการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ดําเนินการระยะ
ที่ 1 และในพื้นที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ระยะที่ 2
เตรียมการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดกระบี่ จํานวน 2,954 ไร่ และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 2,015 ไร่
เตรียมจัดทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําอย่างเป็นระบบ สมดุล และยั่งยืน ในพื้นที่
เป้าหมาย 6 จังหวัด (ลําปาง ยโสธร อุทัยธานี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และชุมพร)
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 เตรียมจัดทําแผนการใช้น้ําเพื่อการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ สมดุล และยั่งยืน ในพื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดยโสธร
 เตรียมจัดทําแผนการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพการผลิตในแปลงเกษตรกรรม ในพื้นที่
เป้าหมาย (ส.ป.ก.) 4 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และชุมพร)
 เตรียมพื้นที่เป้าหมายในการจัดหาที่ดินเพื่อนําไปดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 ในระยะต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งรัดดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ผลักดันร่างนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชน
การบริหารจัดการธรณีวิทยา ธรณีภัยพิบัติ
สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย  ติดตั้งระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ําท่วมฉับพลัน (Early Warning System) สําหรับพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย - แผ่นดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาแล้ว 1,545 สถานี ครอบคลุม
4,791 หมู่บ้าน (เป้าหมาย 1,947 สถานี ครอบคลุม 6,300 หมู่บ้าน) คิดเป็นร้อยละ 79
 เตรียมการดําเนินการเพื่อฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ดังนี้
- ลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย โดยการสร้างเครือข่ายดินถล่ม 8 จังหวัด
- ซักซ้อมการเฝ้าระวังดินถล่ม 8 จังหวัด
- ประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว 3 จังหวัด
- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน 90 ตําบล
ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 เตรียมการดําเนินการติดตามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งในพื้นที่ 23 จังหวัด
ติดชายฝั่งทะเล โดยจะจัดทําระบบประเมินคาดการณ์ 1 ระบบ/ จัดทํายุทธศาสตร์การป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง 1 เรื่อง/ ศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแก้ไข 1 ระบบ และปักไม้ไผ่ชะลอ
คลื่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ปี 2558 ได้ดําเนินการปักไม้ไผ่ชะลอ
คลื่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 2 กิโลเมตร แล้วเสร็จ)
 เตรียมการจัดทําและวางปะการังเทียม ในพื้ นที่ 7 จังหวัด 17 แห่ง จํานวน 13,972 แท่ง
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ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ การปราบปรามและหยุดยั้ง การหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ การบุกรุกทาลายทรัพยากร  ดําเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
สัตว์ป่า โดยให้ความสาคัญ ป่าไม้
แห่งชาติ และจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการลักลอบตัดไม้เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้
พะยูงและไม้มีค่า โดยมีผลคดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน) ดังนี้
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
- คดีบุกรุกพื้นที่ป่า จํานวน 6,298 คดี ผู้ต้องหา 1,167 ราย พื้นที่ถูกบุกรุก 167,735 ไร่
ที่ดนิ ของรัฐ จัดทาแนวเขต
- คดีทําไม้ จํานวน 5,948 คดี ผู้ต้องหา 2,669 ราย ไม้ของกลาง 245,104 ท่อน/แผ่น/
ที่ดนิ ของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
เหลี่ยม ปริมาตรไม้ 9,387 ลูกบาศก์เมตร
กระบวนการพิสูจน์สิทธิ
- คดีไม้พะยูง จํานวน 1,057 คดี ผู้ต้องหา 744 ราย ปริมาตรไม้ 379 ลูกบาศก์เมตร
การถือครองที่ดินในเขตที่ดนิ
- คดีการกระทําผิดต่อทรัพยากรทะเล ลักลอบลากอวน/ทําประมงในเขต 3,000 เมตร จํานวน
ของรัฐโดยนาระบบ
71 คดี ผู้ต้องหา 323 ราย
สารสนเทศมาใช้เพื่อการ
 จัดทําข้อมูลแนวเขตลงบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และมาตราส่วน 1 : 50,000 และ
บริหารจัดการ
ปรับปรุงแนวเขตป่าชายเลน
 ตรวจสอบพื้นที่ ข้อเท็จจริง สิทธิครอบครอง และสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน ตามข้อมูลแผนที่
แสดงพื้นที่สวนปาล์มและพื้นที่สวนยางพาราที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชายเลน
 ลาดตระเวนเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รับแจ้งเบาะแสการบุกรุก
 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
เพื่อพิจารณาเรื่องพิกัดพื้นที่ดําเนินการ การจัดหน่วย (ด่าน จุดสกัด) และการจัดตั้งหน่วยเพิ่ม
การจัดการป่าต้นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รบั มอบให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หาแนวทาง
ในการพลิกฟื้นผืนป่าบริเวณภูเขาที่ถูกบุกรุกทําลาย (เขาหัวโล้น) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้นําเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน
(เขาหัวโล้น) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2558 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเพื่อชี้แจงหน้าที่ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ 7 ข้อ ดังนี้
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- การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย)
- จัดระเบียบคนและพื้นที่ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ป้องกันและรักษาป่า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ฟื้นฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- สร้างองค์ความรูใ้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย)
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อยกว่า
8.6 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี มีระยะเวลาในการดําเนินการ ตั้งแต่ปี 2558 - 2578 แบ่งเป็น
3 ระยะ ดังนี้
- ระยะเร่งด่วน ปี 2558 – 2559 ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และน่าน
- ระยะกลาง ปี 2560 – 2569 ดําเนินการใน 13 จังหวัด (ร้อยละ 40 ของพื้นที่เป้าหมาย)
- ระยะยาว ปี 2570 – 2578 ดําเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือทั้งหมด
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ไปดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทําแผนแม่บทและแนวทางการดําเนินงาน (Road Map)
การบูรณาการจัดการป่าต้นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) และดําเนินการในระยะ
เร่งด่วนในพื้นที่นําร่อง 2 จังหวัด ได้แก่
- จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 134,173 ไร่ แบ่งเป็น ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อําเภอแม่แจ่ม
เนื้อที่ 116,673 ไร่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เนื้อที่ 17,500 ไร่
- จังหวัดน่าน เนื้อที่รวม 266,588 ไร่ แบ่งเป็น ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ํายาว น้ําสวด อําเภอท่าวังผา
เนื้อที่ 258,088 ไร่ และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เนื้อที่ 8,500 ไร่
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ (Area of Operation: AO)
 กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of Operation: AO) และมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ใน 4 พื้นที่
โดยมีนโยบายการจัดระบบการดูแลป่าเชิงพื้นที่ คือ การแบ่งพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น
130,942,860.56 ไร่ โดยมีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงปัจจุบัน จํานวน
101,108,927.10 ไร่ แบ่งเป็น
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ปัญหา/
ผลการเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

 บริหารจัดการทรัพยากร
น้าของประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากร
น้าของประเทศ

ผลการดาเนินงาน
1. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 1 (AO1) พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก มีการดําเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกและคดีได้ถึง
ที่สุดแล้ว จํานวน 108,478.10 ไร่ ดําเนินการแล้ว 7,011.85 ไร่
2. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 2 (AO2) พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก และได้แจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
ไว้แล้ว จํานวน 564,943.48 ไร่ ดําเนินการแล้ว 17,547.72 ไร่
3. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 3 (AO3) พื้นที่ป่าไม้ที่มีการตรวจพบ แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ
จํานวน 29,659,436.42 ไร่ ดําเนินการแล้ว 468,118.37 ไร่
4. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 4 (AO4) พื้นที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา โดยดําเนินการป้องปราม
โดยใช้มาตรการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เดินเท้า การลาดตระเวนทางอากาศ และการเฝ้า
ติดตามโดยวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาป่า
จํานวน 100,610,002.56 ไร่ ดําเนินการแล้ว 100,616,249.16 ไร่
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ป่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดมาตรการและ
แผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา โดยบูรณาการดําเนินงานร่วมกับทหาร
ตํารวจ และฝ่ายปกครอง โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO บัญชาการ ซึ่งได้ชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงานตามมาตรการ 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558
โดยมีเป้าหมายดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา จํานวน
320,000 ไร่ มีผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงปัจจุบัน จํานวน
142,104.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44
 กรมทรัพยากรน้ํา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงกลาโหม
(กรมการทหารช่าง) ได้ร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ปี พ.ศ. 2558
– 2569) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
และมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) นําแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) ไปปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผล
การดําเนินงานที่ผ่านมา ติดตามการขับเคลื่อนโครงการการบริหารจั ดการน้ําของ กนช. และ
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ปัญหา/
ผลการเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ทราบเป็นระยะ
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
- ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
- ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ํา
- ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา
โดยมีเป้าหมายและผลการดําเนินงานดังนี้
- จัดทําระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 7,490 แห่ง ดําเนินการแล้ว 907 แห่ง
- จัดทําระบบประปาโรงเรียน/ชุมชน จํานวน 6,123 แห่ง ดําเนินการแล้ว 700 แห่ง
- พัฒนาแหล่งน้ําในเขตชลประทาน 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
8,700,000 ไร่ ดําเนินการแล้ว 324 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 875,410 ไร่
- พัฒนาแหล่งน้ํานอกเขตชลประทาน 14,471 แห่ง ปริมาณน้ําเป้าหมาย 2,718 ล้านลูกบาศก์เมตร
ดําเนินการแล้ว 1,994 แห่ง ได้น้ํา 364 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ขุดสระน้ําในไร่นา 270,000 สระ ปริมาณน้ําเป้าหมาย 270 ล้านลูกบาศก์เมตร ดําเนินการแล้ว
50,000 สระ ได้น้ํา 63 ล้านลูกบาศก์เมตร
- พัฒนาแหล่งน้ําของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,230 แห่ง ปริมาณน้ําเป้าหมาย
294.3411 ล้านลูกบาศก์เมตร ดําเนินการแล้ว 1,447 แห่ง ได้น้ํา 197.194 ล้านลูกบาศก์เมตร
- พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร 1,042,050 ไร่ ปริมาณน้ําเป้าหมาย 1.5687 ล้านลูกบาศก์เมตร
ดําเนินการแล้ว 66,250 ไร่ ได้น้ํา 0.1060 ล้านลูกบาศก์เมตร
- พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 1,856 แห่ง ปริมาณน้ําเป้าหมาย 0.0656
ล้านลูกบาศก์เมตร ดําเนินการแล้ว 683 แห่ง ได้น้ํา 0.0656 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ขุดลอกลําน้ําสายหลัก ระยะทาง 919 กิโลเมตร ดําเนินการแล้ว 75 กิโลเมตร
- ป้องกันน้ําท่วมชุมชน 185 แห่ง ดําเนินการแล้ว 24 แห่ง
- ฟื้นฟูป่า 4,770,000 ไร่ ดําเนินการแล้ว 45,072 ไร่
- ป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ 9,475,000 ไร่ ดําเนินการแล้ว 675,000 ไร่
- ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ปี พ.ศ. 2558 – 2569 โดยจัด
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ปัญหา/
ผลการเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า

ผลการดาเนินงาน
Road Show ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภายใต้โครงการ
สัมมนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม 2558 จํานวน 10 จังหวัด คือ เพชรบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยอง นครราชสีมา
อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร
 ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2558 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้
- แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในโครงการจ้างงานเพื่อการชลประทาน โครงการปรับโครงสร้าง
การผลิต และโครงการฟาร์มชุมชนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
- ให้ตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านจัดหาน้ํา
คณะอนุกรรมการด้านการใช้น้ํา คณะอนุกรรมการด้านวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ํา
และแก้ปัญหาน้ํา และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
- ให้กําหนดแนวทางในการสรรหาคณะกรรมการลุ่มน้ํา
- แนวทางการแก่ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภค พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 ดําเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา ดังนี้
- ประจําปีงบประมาณ 2557 เป้าหมาย 776 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 610 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 78.6 ได้น้ําปริมาณ 161.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์
524,400 ครัวเรือน
- ประจําปีงบประมาณ 2558 เป้าหมาย 701 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 563 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80 ได้น้ําปริมาณ 151.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์
509,200 ครัวเรือน
- ประจําปีงบประมาณ 2558 (เงินกู้) เป้าหมาย 524 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.8 เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะได้น้ําปริมาณ 167.10
ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 557,002 ครัวเรือน
- งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เป้าหมาย 475
โครงการ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จคาดว่า
จะได้น้ําปริมาณ 7.89 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 26,286 ครัวเรือน
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การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ผลการดาเนินงาน
- ประจําปีงบประมาณ 2559 เป้าหมาย 592 โครงการ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจั ดซื้อจัดจ้าง
เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะได้น้ําปริมาณ 143.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชน
จะได้รับประโยชน์ 415,541 ครัวเรือน
 ดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําขนาดใหญ่ (ทะเลสาบ หนอง บึง) เป้าหมาย 19 แห่ง พื้นที่
ได้รับประโยชน์ 124,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 19,200 ครัวเรือน ได้น้ําปริมาณ
176.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ดําเนินการแล้ว 6 แห่ง ได้น้ําปริมาณ 24.628 ล้านลูกบาศก์เมตร
 พัฒนาแหล่งน้ําบาดาล จํานวน 3,802 แห่ง แบ่งเป็น
- น้ําบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 1,836 แห่ง ดําเนินการแล้ว
7 แห่ง
- น้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 688 แห่ง ดําเนินการแล้ว
71 แห่ง
- น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 1,278 แห่ง ดําเนินการแล้ว 166 แห่ง
 จัดทําบ่อสังเกตการณ์น้ําบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะเพื่อติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้ําบาดาล
จํานวน 29 แห่ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินการ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า
 จัดทําแผนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ซึ่งประกอบด้วย
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 26 จังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 24 จังหวัด โดยจะดําเนินการ
แก้ไขปัญหาตามแผนการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่เสี่ยง
และแผนการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน
รองรับปัญหาได้เพิ่มขึ้น 414.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์
796,652 ครัวเรือน และมีจุดจ่ายน้ําถาวร 6,161 แห่ง นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถ
จ้างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพื้นที่) ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง (2 เดือน) ได้ 119,237 คน
การแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงรุก
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล)
ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กําหนดหมู่บ้านเป้าหมาย
ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558 ในพื้นที่ 31 จังหวัด โดยมีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
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1. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ประกอบด้วย ชุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 86 ชุด
ชุดเป่าล้างทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ําเคลื่อนที่ 18 ชุด
รถบรรทุกน้ํา 93 คัน จุดจ่ายน้ําถาวร 87 แห่ง และระบบน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ
2,631 ระบบ
2. สูบน้ําเติมในแหล่งน้ํา 137 แห่ง ใน 34 จังหวัด ได้น้ําปริมาณ 50,289,904 ลูกบาศก์เมตร
ประชาชนได้รับประโยชน์ 74,619 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 189,277 ไร่
และการใช้รถแจกจ่ายน้ํา ได้น้ําปริมาณ 5,578,218 ลิตร
3. แก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก (31 จังหวัด) ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายร้อยละ 100 (1,321 แห่ง) แบ่งเป็น น้ําโรงเรียน จํานวน 323 แห่ง น้ําเพื่อ
การอุปโภค/บริโภค จํานวน 305 แห่ง และน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 693 แห่ง โดยมี
ปริมาณน้ํา 56,068,000 ลิตร/วัน ประชาชนได้รับประโยชน์ 264,200 ครัวเรือน
4. เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) แล้วเสร็จตามเป้าหมายแล้ว จํานวน 511 แห่ง และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําบ่อสังเกตการณ์ จํานวน 380 แห่ง
โครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง”
 จัดทําโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง” จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้ง ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน แบ่งเป็น
ชุดเจาะบ่อบาดาล 78 ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว 64 ชุด และชุดผลิตน้ําดื่มเคลื่อนที่ 18 ชุด
2. ช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยปล่อยคาราวานรถเจาะน้ําบาดาล ชุดเป่าล้าง
พร้อมรถผลิตน้ําสะอาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในหมู่บ้านที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
จํานวน 6 สาย (ขอนแก่น ลําปาง สุพรรณบุรี กําแพงเพชร อุดรธานี และราชบุรี)
3. ช่วยเหลือด้านน้ํากินน้ําใช้ทั่วประเทศ แจกจ่ายน้ํา จากจุดจ่ายน้ําถาวร 87 แห่ง รวมปริมาตร
1,037,105 ลิตร
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 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ การจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งทางอากาศ ขยะและน้าเสีย และของเสียอันตราย

ผลการดาเนินงาน
 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้
1. มาตรการลดขยะมูลฝอย
1.1 ผลักดันการออกนโยบายให้สถานที่ราชการทั้งส่วนกลางและจังหวัดเป็นต้นแบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
1.2 ผลักดันการออกนโยบายให้โรงเรียนและสถาบัน การศึกษามีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
1.3 ออกมาตรการลดการใช้โฟม บรรจุภัณฑ์ที่กําจัดยาก และให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4 ลดการใช้ถุงพลาสติกในภาคเอกชน 15 หน่วยงาน ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
รวมทั้งจัดทําบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) ภายใต้นโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย Green Card
จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์การ์ด (E - Card) ในรูปแบบ Mobile Application โดยผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสะดวกสบาย และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดก๊าซเรือนกระจกในคราวเดียวกัน
2. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย
2.1 คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง)
- จังหวัดมีการดําเนินงานเรื่องพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จํานวน
97 แห่ง โดยมีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานแล้ว 96 แห่ง มีการดําเนินกิจกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 73 แห่ง มีการดําเนินกิจกรรมการเก็บขนขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท 26 แห่ง และมีการดําเนินกิจกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง
แล้วให้กับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 88 แห่ง
- กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บขน
แบบแยกประเภท และกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว อยู่ระหว่าง
รอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดําเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่
20 เมษายน 2558 และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
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2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)
- จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จํานวน 83 แห่ง
มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว จํานวน 42 แห่ง รวมประมาณ 250.33 ตัน
และส่งไปกําจัดแล้ว จํานวน 174.44 ตัน
- กระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และ
ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดําเนินการออกกฎระเบียบการติดตามตรวจสอบ
การเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดอัตราค่าบริการสําหรับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอย (นําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558)
2.3 กําจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)
- กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ได้กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
๖ จังหวัดวิกฤตแล้ว ๙.35 ล้านตัน จากจํานวน ๑๑ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.5 ดังนี้
o พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และลพบุรี กําจัดแล้ว 0.5 ล้านตัน โดย 4
จังหวัดดังกล่าวได้เสนอขอปรับแผนดําเนินงาน ดังนี้
- พระนครศรีอยุธยา ขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 14 แห่ง (42,558,000 บาท)
- สระบุรี ก่อสร้างคันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 1 สูง 3 เมตร
- ลพบุรี ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อกําจัดขนย้ายขยะตกค้างสะสม 13 แห่ง
(52,592,000 บาท)
- นครปฐม ขนถ่ายขยะมูลฝอยและก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 4 บ่อ และ
จัดหาเครื่องจักรกลสําหรับฝังกลบ (225,036,700 บาท)
o ปทุมธานี และสมุทรปราการ กําจัดแล้ว ๘.9 ล้านตัน ดังนี้
- สมุทรปราการ กําจัดขยะแล้ว 8.85 ล้านตัน
- ปทุมธานี กําจัดด้วยวิธี RDF แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 50,000 ตัน
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ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศอีก ๗๑ จังหวัด จํานวน 20 ล้านตัน สนับสนุน
เอกชนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า นําส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์
หรือส่งไปเตาเผา ขนย้ายหรือรื้อร่อนไปกําจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่อื่น สามารถกําจัดได้
10 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 50
o รวมกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศได้ 19 ล้านตัน จาก 30 ล้านตัน
คิดเป็นร้อยละ 64
- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมส่วนที่เหลือและขยะมูลฝอยใหม่ โดยดําเนินการดังนี้
o กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster) ในแต่ละจังหวัด
ทั้งหมด 289 กลุ่มพื้นที่ (S M L และสถานีขนถ่าย) และสนับสนุนการการจัดทํา
โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙
o ก่อสร้างระบบการจัด การขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ของ อปท. จํานวน 18
โครงการ ใน 14 จังหวัด
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง 77 จังหวัด โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดทําแผน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ปี
3.2 จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และให้เสนอ
คําของบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยในเบื้องต้นได้รับข้อมูลแล้ว 346 โครงการ
ซึ่งจําเป็นจะต้องนํามาพิจารณากลั่นกรองต่อไป
3.3 จังหวัดจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดส่งให้กรมควบคุมมลพิษ
เพื่อจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
ซึ่งปัจจุบัน ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
3.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนแม่บทฯ และมี
ข้อเสนอแนะว่า ระยะเวลาการดําเนินงานของแผนฯ ควรมีความยืดหยุ่น/ ให้เน้นมาตรการ
ด้านการเตรียมความพร้อมของประชาชน-เยาวชน/ ให้กําหนดมาตรการการชดเชย
o
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แก่พื้นที่ที่ตั้งของ Cluster/ ให้กําหนดตัวชี้วัดระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น
3.5 ประชุมหารือระดับนโยบายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยมี
ผลการหารือดังนี้
- บทบาทหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยปฏิบัติ เช่น จัดทํา
แผนระดับจังหวัด จัดตั้งงบประมาณ กํากับให้ อปท. ดําเนินตามแผนงาน และส่งเสริม
ภาคเอกชนร่วมดําเนินงาน ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วย
กํากับด้านวิชาการ เช่น จัดทําแผนแม่บทฯ กลั่นกรองแผนปฏิบัติงาน กําหนดนโยบาย
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- การจัดตั้งงบประมาณดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี พ.ศ. 2560
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 โดยดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งร่วมกันเสนอคณะรัฐมนตรีขอจัดตั้งงบประมาณของราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยไม่รวมอยู่ในสัดส่วนของรายได้ อปท. (add on top)
- แผนงานโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแล อปท. เมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
- การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ใน 2 เรื่อง ได้แก่
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการจัดหา
เตาเผาขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่เร่งด่วน 6 จังหวัด โดยจังหวัดนครปฐม
สระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ขอปรับแผนการดําเนินงานจากการขนย้ายขยะ
ไปกําจัดนอกพื้นที่ (โรงปูนซีเมนต์/พื้นที่ที่กําหนด) ขอปรับเป็นฝังกลบในพื้นที่ ทั้งนี้
จังหวัดที่ขอปรับแผนดังกล่าว ให้จัดทํารายละเอียดส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว เพื่อนําเสนอต่อสํานักงบประมาณ รวมถึงให้ความสําคัญต่อ
มาตรฐานการฝังกลบในพื้นที่ด้วย
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- การตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย 2 คณะ ได้แก่ คณะทํางานร่วมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเก่า
ขยะมูลฝอยใหม่ และการวางระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน)
และคณะทํางานร่วมเกี่ยวกับการสร้างวินัยคนในชาติในการจัดการขยะมูลฝอย
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน)
ทั้งนี้ ในการประชุมหารือดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มีความเห็นร่วมกันให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาขยะ
ในภาพรวมของประเทศ และให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการพิจารณากรณีที่มีการจัดสร้าง
เตาเผาขยะ ต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
3.6 เตรียมการจัดทําโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจาก RDF ในพื้นที่ทหารโดยให้เอกชนลงทุน ซึ่งอยู่
ในขั้นตอนวางกรอบแนวทางการดําเนินงานและหารือเตรียมการลงนามบันทึกความเข้าใจ
5 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ
3.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2558 และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
3.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะ
แห่งชาติ พ.ศ. .... และเตรียมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
3.9 ยกร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขยะแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
3.10 กระทรวงพลังงานได้กําหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in tariff) จากการใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
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พลังงานแห่งชาติแล้ว
3.11 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
3.12 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่าง
พิจารณายกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2557 เนื่องจากการหารือร่วมกับสํานักงบประมาณและคําชี้แจง
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปว่า การจัดตั้งงบประมาณต้องเป็นไปตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดังนั้น การจัดตั้งงบประมาณจะกลับมา
ดําเนินการตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
4. การสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย
4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการ
“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกประชาชนด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึง
การกําจัด และทําความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดําเนินการ
4.2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสอดแทรกเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยไว้ และกําหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้
โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสร้างจิตสํานึก สร้างวินัย เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียน
ต้นแบบการคัดแยกขยะ เป็นต้น
4.3 รณรงค์สร้างจิตสํานึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ บ้านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา สถานที่ราชการ/ที่ทําการ
อปท. และสถานที่สาธารณะ/แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า
และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ
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4.4 รณรงค์การงดใช้โฟมและพลาสติกเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ
60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และจัดทํารายงานพิเศษเปรียบเทียบการย่อยสลาย
ของโฟมและพลาสติกกับวัสดุธรรมชาติ
4.5 รณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการลด คัดแยก จัดการ และนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 24 – 28
กุมภาพันธ์ 2558
4.6 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste จํานวน 9 แห่ง
4.7 จัดนิทรรศการภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
4.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ในการสนับสนุน
ให้ อปท. นําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย
ไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ได้มอบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน
“กระบวนการบําบัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse – Derived Fuel: RDF)
และปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน โดยวิธีการทางกลและชีวภาพ” ให้แก่ อปท. 25 แห่ง
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ และ (๒) อนุมัติวงเงิน
๘๘.๕๐๒๕ ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให้จังหวัดเพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
และให้สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
ขอทําความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณตามขั้นตอนกับสํานักงบประมาณ
แทนจังหวัดดังกล่าวต่อไป
2. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (1) รับทราบรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ 10 จังหวัด
ภาคเหนือ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงาน (2)
ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เร่งดําเนินการป้องกัน ติดตาม และแก้ไขสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ดังกล่าว
ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วย
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นอกจากนี้ ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของไฟป่าและ
หมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในพื้นที่
ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร โดยไม่ให้มีการเผาทําลายป่า รวมทั้งให้มีมาตรการ
การลงโทษผู้เป็นต้นเหตุให้เกิดไฟป่าด้วย
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน
รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เพื่อการดําเนินการดังกล่าว ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ โดยให้ประสานขอความร่วมมือ
จากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วย
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดําเนินการดังนี้
1. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการ
รักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร กองบัญชาการตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ)
เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ กําหนดนโยบาย แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งติดตามประเมินผล
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
2. จัดตั้งศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ) โดยใช้
ห้องเมขลา กรมทรัพยากรน้ํา เป็น War room ปฏิบัติการเป็นศูนย์กลางบัญชาการระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(1) ศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ)
(2) ส่วนบังคับบัญชา
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(3) ส่วนอํานวยการ
(4) ส่วนติดตามสถานการณ์ (War Room)
(5) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาค 3 (ศปก.กฟป.ภาค 3)
9 จังหวัดภาคเหนือ
(6) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด (ศปก.กฟป.จว.) จํานวน
9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน และตาก
ทั้งนี้ ศอ.กฟป.ชาติ ได้กําหนดให้มีการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมระหว่าง
ศปก.กฟป.ภาค 3 เป็นประจําทุกวัน ในเวลา 09.30 น. และให้มีการประชุมทางไกลร่วม
ระหว่าง ศอ.กฟป.ชาติ/ ศปก.กฟป.ภาค 3 และ ศปก.กฟป.จว. 9 จังหวัด ทุกวันจันทร์ ในเวลา
10.00 น. เพื่อรายงานสถานการณ์ และรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและ
หมอกควัน เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุภาคการเกษตรในพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับภาคเอกชน
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้บัญชาการ ศอ.กฟป.ชาติ
ได้มีข้อสั่งการให้ปิด War Room ศอ.กฟป.ชาติ แต่ให้มีการทํางานเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็น Single Command และแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและการทบทวนการดําเนินงาน (After
Action Review : AAR) มาตรการปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ และเตรียมการดําเนินงานในปีต่อไป
5. จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และหมอกควัน
ภาคเหนือ ปี ๒๕๕9 โดยประชุมระดมความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
6. ประเทศไทยเสนอให้ประเทศในอาเซียนร่วมกันจัดทํา Roadmap ความร่วมมืออาเซียน
เพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนัดพิเศษ
-25-

ปัญหา/
ผลการเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

เพื่อยกร่าง Roadmap อาเซียนปลอดหมอกควัน (Haze – Free ASEAN Roadmap)
ในเดือนมกราคม 2559
ข้อ 10 การส่งเสริม
การดาเนินการ
 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออํานวยความสะดวก
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน One Stop Service
แก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้อง
ที่มีธรรมาภิบาลและการ
กับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส.
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานในภูมิภาค (ทสจ.) เพื่อให้ประชาชนติดต่อขอรับบริการได้สะดวก
และประพฤติมิชอบใน
ในลักษณะ One Stop Service โดยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา ทสจ. ให้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐ
ในลักษณะ One Stop Service และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
การบริหารราชการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน กํากับดูแลเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักการบริหาร
โดยธรรมาภิบาล
กิจการบ้านเมืองที่ดี 8 คณะ ดังนี้
และการป้องกันปราบปราม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
น้ําบาดาล กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ์ และเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา จังหวัด
ในภาครัฐ
ภูเก็ต
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายได้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในสังกัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําคัญตามนโยบาย
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการเสริมประสิทธิภาพสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
 ดําเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
 ดําเนินโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต และมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น มีความศรัทธา
ต่อการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐ
และประเทศชาติ
 เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบจากประชาชน ดังนี้
1. ตู้ ปณ 14 และตู้ ปณ 8 ปณศ. สามเสนใน พญาไท 10400 ในส่วนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงานรัฐมนตรี ตามลําดับ
2. ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงฯ และตามจุดต่าง ๆ ในกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 4 และ 14)
 จัดทําวารสารคุณธรรมจริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจําเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 1 และประจํา เดือนมิถุนายน - สิงหาคม
ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ความรู้และข้อมูลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมในภาพของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 คัดเลือกและเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างนําร่องในการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 โครงการ เสนอให้คณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต พิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการนําร่องในการทําข้อตกลงคุณธรรม
ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
 ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity&Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยได้จัดเก็บ
ข้อมูลรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้สํานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งสํานักงาน
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ข้อ 11 การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

การยกร่าง/ปรับปรุง/ทบทวน 
กฎหมายสาคัญ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ประเมิ น ITA ประจําปี
2558 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมี
ข้าราชการเข้ารับการประเมิน 164 คน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
ดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ ITA
ให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 3 ครั้ง เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปอํานาจหน้าที่
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 15
ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจําปี 2558 ตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้คัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ จํานวน 3 คน
ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้ว
จัดทําร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2559 เสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ พิจารณาในวันที่ 22 ธันวาคม 2558
เสนอปรับปรุงกฎหมายเดิมและเสนอร่างกฎหมายใหม่ จํานวน 20 ฉบับ ดังนี้
(1) ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จํานวน 5 ฉบับ
ซึ่งประกาศใช้แล้วคือ
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ําเสีย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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(2) ไม่ยืนยันร่างกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
พร้อมทั้ง ขอถอนร่างกฎหมาย 1 ฉบับ คือ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ....
(2) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน จํานวน 12 ฉบับ ได้แก่
- ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซาก
ผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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