รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม ๒๕๕๗
ลาดับ

นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน

1

ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

2

ข้อ 2 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าค
เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม

3

ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้า
ของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ

การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

วันที่

สาระสาคัญ

-

-

ทส. ดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อย่างเต็มความสามารถ โดยเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม
2557) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
(12 สิงหาคม 2557)

-

สป.ทส.

-

-

ทส. ได้จดั ทาแผนปฏิบัติการ CITES (การค้างาช้าง)
โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
- ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการค้างาช้าง พ.ศ. ....
และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.
- จัดตั้งสายตรวจร้านค้างาช้าง

-

อส./ปม./
สส./ทน./
ทบ.

 ทส. เสนอร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก ครม. ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
 ทส. เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1

-

ปม./สผ.

14 ต.ค.57 ครม. เห็นชอบร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ สนง.คกก.
กฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว
และให้ดาเนินการต่อไปได้

ลาดับ
4

นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

-

-

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทส. ได้จดั ทา Action Plan การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ในพื้นทีข่ องหน่วยงานในสังกัด ทส. จานวน 156 แห่ง
ซึ่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 143 แห่ง สวนสัตว์
7 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์ 2 แห่ง พิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์
1 แห่ง ทะเล/ชายฝั่ง 2 แห่ง และสถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ 1 แห่ง
การป้องกันภัยพิบัติ
 ทส. ได้ยกร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาและเตรียมการ
จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน 90 ตาบล
 ทส. ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัย
พิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 ทส. ได้ยกร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้างเพื่อติดตั้งระบบ
พยากรณ์เตือนภัยน้าท่วมฉับพลัน (Early Warning
System) ใน 1,584 หมู่บ้าน
 ทส. ได้สารวจตรวจสภาพอุปกรณ์เดิม บารุงรักษา/
ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์/ปรับตั้งค่าระดับเตือนภัย ของระบบ
ตรวจวัดสภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering)
ระบบข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้าท่วมดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุต-ุ อุทก
วิทยาแม่น้าโขง (Mekong-HYCOS)

2

การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
-

อส./อสส./
อสพ./ทธ./
ทช./อ.อ.ป.

-

ทธ.

-

อส.

-

ทน.

-

ทน.

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
ลาดับ
ของนายกรัฐมนตรี
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
5 ข้อ 7 การส่งเสริม บทบาทและ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าค
เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ

ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ฯ  ทส. เสนอร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม
และร่างปฏิญญากังวอนฯ
อาเซียน สาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12
และร่างปฏิญญากังวอนว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อขอความเห็นชอบ
จาก ครม. ก่อนที่จะเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12
 ทส. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 เมื่อวันที่
15-16 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
28 ต.ค.57 ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์  ทส. เสนอร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการ
ร่วมฯ และอนุมัติให้ รมว.ทส. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขอความเห็นชอบ
เป็นผู้ให้การรับรองร่าง
จาก ครม. ก่อนที่จะเสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
แถลงการณ์ร่วมฯ รวมทั้งให้
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 15
รมว.ทส. แสดงจุดยืนของไทย  ทส. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ที่มีความตั้งใจและสนับสนุน ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่
การดาเนินงานเพื่อลดการ
30-31 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประชาชนลาว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
28 ต.ค.57 ครม. อนุมัตติ ามข้อเสนอ
 ทส. เสนอร่างกรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วย
ของ ทส.
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
เพื่อขออนุมัติให้ ทส. ยืนยันความเห็นเดิมของประเทศไทย
ที่จะไม่ดาเนินการเกี่ยวกับร่างกรอบข้อตกลงอาเซียนฯ
7 ต.ค.57

3

การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
-

สผ.

-

สผ.

-

สผ.

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
ลาดับ
ของนายกรัฐมนตรี
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
6 ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
ฐานทรัพยากร และการสร้าง
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข้อ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างยั่งยืน
โดยให้ความสาคัญในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐ
ให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดิน
ในเขตที่ดินของรัฐโดยนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

-

-

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ
 ทส. ดาเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรป่าไม้ ตามคาสั่ง คสช. ประจาเดือน
ตุลาคม 2557 (ณ 31 ตุลาคม 2557) โดยมีผลคดีดังนี้
- การบุกรุกพื้นที่ป่า 508 คดี ผู้ต้องหา 94 คน
พื้นที่ถูกบุกรุก 23,041-3-18.66 ไร่
- การลักลอบตัดไม้ 630 คดี ผู้ต้องหา 259 คน
ปริมาตร 1,302.04 ลบ.ม.
 ทส. ได้จดั ทาแผนการดาเนินงานในการปกป้อง
คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้
- การเร่งปกป้องฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
- การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มคี ่า
- การจัดการไม้ของกลาง
- การแก้ไขปัญหาการถือครองสิทธิที่ดินทับซ้อน
- การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
- การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและป้องกันการบุกรุก
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทานากุ้งและมีสภาพ
ทิ้งร้างให้กลับมาเป็นป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
- การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23
จังหวัด
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ินและแก้ไขการ
บุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้

4

การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
-

ปม./อส./
ทช.

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
 บริหารจัดการทรัพยากรน้า
ของประเทศ

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

-

-

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ
 ทส. ได้จดั ทารายงานการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้าเป็นการเร่งด่วน
ส่งให้ สลน. และ รมว.มท. ในฐานะ ผบ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีสรุปดังนี้
- พื้นที่ที่อาจได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งในฤดูกาลหน้า
ประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 26 จังหวัด และพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 24 จังหวัด
- ทส. จะดาเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการขุดลอก
คูคลอง ทางระบายน้า และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้า
ในพื้นที่เสี่ยง และแผนการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพิ่มเติม
ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนรองรับ
ปัญหาได้เพิ่มขึ้น 414.05 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือน
ทั่วประเทศได้รับประโยชน์ 796,652 ครัวเรือน
และมีจดุ จ่ายน้าถาวร 6,161 แห่ง
- คาดว่าจะสามารถจ้างแรงงาน (เอกชนและ
เกษตรกรในพื้นที่) ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง (2 เดือน)
ได้ 119,237 คน
- แก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก โดยจัดเตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ประสาน มท. กาหนด
หมู่บ้าน/พื้นที่เป้าหมาย และจัดชุดปฏิบัติการเป่าล้าง
บ่อน้าบาดาล ซ่อมแซมระบบประปาและเครื่องสูบ
 ทส. ได้จัดทาร่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
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การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
-

ทน./ทบ.

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะและน้าเสีย

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

-

-

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ทส. ได้ดาเนินการตาม Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยดาเนินการดังนี้
- ชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานตาม Roadmap
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 49 จังหวัด
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการกาจัดขยะสะสมพื้นที่วิกฤต
รุนแรง 6 จังหวัด
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และจัดทาแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
57 จังหวัด
- โอนงบประมาณและมอบอานาจการบริหารเงิน
งบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด
- มีชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
56 ชุมชน/อปท. 54 แห่ง
- คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 29 พื้นที่ โดยมีเอกชนลงทุน/ร่วม
ลงทุนแล้ว 11 พื้นที่
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
 ทส. ได้ปรับปรุงร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
 ทส. ได้จดั ทาแผนปฏิบัติการในการกากับดูแล
ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) ปล่อยรถโดยสารและรถร่วมบริการของเอกชน
ออกวิ่งโดยปล่อยควันดาเกินมาตรฐาน และติดตามการ
ตรวจจับรถโดยสารที่ปล่อยควันดาเกินมาตรฐาน
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การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
-

คพ.

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ

การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

การแก้ไขปัญหาน้าเสีย
ทส. ได้ยกร่างยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าประเทศ
ไทย
7

ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม

-

-

การดาเนินการด้าน One Stop Service
 ทส. ได้จดั ตั้งศูนย์บริการร่วม ทส. เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส.
 ทส. ได้ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานในภูมิภาค
(ทสจ.) เพื่อให้ประชาชนติดต่อขอรับบริการได้สะดวก
ในลักษณะ One Stop Service โดยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนา ทสจ. ให้ปฏิบัติงานในลักษณะ One Stop
Service และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
การบริหารราชการโดยธรรมาภิบาล
ทส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน กากับดูแล
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ดังนี้
- คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับกระทรวง
- คณะทางานกากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน
และเงินรายได้ ทส.
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-

สป.ทส.

ลาดับ
8

นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

1 ต.ค.57

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
ทส. เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ
และให้ ทส. ดาเนินการดังนี้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... เพื่อขอความ
- เตรียมความพร้อมให้มีการ เห็นชอบจาก ครม.
ออกกฎกระทรวงและประกาศ
เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเพื่อให้มีผลใช้
บังคับโดยเร็ว
- กาหนดแนวทางปฏิบัติให้
ชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนด
เขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และการ
แบ่งปันการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ให้เร่งฟื้นฟูป่าชายเลน
ด้วยการปลูกป่าทดแทน โดย
เน้นการปลูกป่าชายเลนชนิดที่
เหมาะสมสาหรับพื้นที่นั้นให้มี
ความยั่งยืน ใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณที่เหมาะสม
ตลอดจนอาจทาแนวป้องกัน
กล้าไม้โดยการปักไม้ไผ่ชะลอ
คลื่น
21 ต.ค.57 ครม. เห็นชอบให้เสนอร่าง
พ.ร.บ. ต่อ สนช. เพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
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การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
-

ทช.

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล / การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

14 ต.ค.57 ครม. เห็นชอบให้เสนอร่าง
พ.ร.บ. ต่อ สนช. เพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานทีส่ าคัญ
ทส. เสนอร่าง พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.

การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
-

ปม.

หมายเหตุ
1. ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (12 กันยายน 2557) โดยให้กระทรวงจัดทาข้อมูลในภาพรวม มิใช่ข้อมูลในภารกิจของหน่วยงานระดับกรม
ยกเว้นสานักนายกรัฐมนตรี
2. จัดทาเป็น Microsoft Word โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
3. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกระทรวง โดยให้กาหนดชื่อพื้นที่หน้าเว็บว่า “รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล” และกาหนดชื่อหัวข้อย่อยภายใต้พื้นที่ดังกล่าวว่า “รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”

9

