รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ 12 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  ยกร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย
ด้านสิ่งแวดล้อม
6 หมวด ได้แก่ 1) การออกระเบียบและกฎหมาย 2) การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
3) การกากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย 4) การศึกษาวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ
5) การประชาสัมพันธ์ และ 6) การติดตามและประเมินผล ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้า การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทากิน
 กาหนดพื้นที่เปูาหมายการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.) ในปี
ของสังคม และการสร้าง
2559 ดังนี้
โอกาสการเข้าถึงบริการ
- จัดหาที่ดิน จานวน 62 พื้นที่ 46 จังหวัด จานวน 195,451 ไร่
ของรัฐ
- จัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จานวน 24 พื้นที่ 23 จังหวัด จานวน 131,010 ไร่
 อยู่ระหว่างจัดทาร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ
 เตรียมการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่เปูาหมาย จังหวัดกระบี่ จานวน 2,954 ไร่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จานวน 2,015 ไร่ และจังหวัดอุทัยธานี จานวน 3,239 ไร่
 เตรียมจัดทาแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าอย่างเป็นระบบ สมดุล และยั่งยืน ในพื้นที่
เปูาหมาย 6 จังหวัด (ลาปาง ยโสธร อุทัยธานี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และชุมพร)
 เตรียมจัดทาแผนการใช้น้าเพื่อการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ สมดุล และยั่งยืน ในพื้นที่เปูาหมาย
จังหวัดยโสธร
 เตรียมจัดทาแผนการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพการผลิตในแปลงเกษตรกรรม ในพื้นที่
เปูาหมาย (ส.ป.ก.) 4 จังหวัด (อุทยั ธานี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และชุมพร)
 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และเตรียมนาเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อที่ประชุม คทช.
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
1 พื้นที่ 1 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จานวน 3,239 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 331 ราย
 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาไผท และปุาโคกไม้งาม จานวน 2 พื้นที่ 1 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ข้อ 2 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ

เนื้อที่ 2,310 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จานวน 246 ราย เนื้อที่ 2,310 ไร่
 ในระยะต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งรัดดาเนินการจัดทีด่ ินทากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้แล้วเสร็จตามเปูาหมาย และผลักดันร่างนโยบายและแผน
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไป
การใช้กลไกประชารัฐ : เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
การบริหารจัดการธรณีวิทยา ธรณีภัยพิบัติ
สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย  สารวจข้อมูลพื้นที่เสีย่ งธรณีพิบตั ิภยั และจัดทาแผนที่พื้นที่เสีย่ งภัย 27 พื้นที่/ตาบล ปัจจุบัน
สารวจข้อมูลแล้ว 12 พื้นที่/ตาบล 9 อาเภอ 2 จังหวัด
 ฝึกอบรมเครือข่ายเฝูาระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัตภิ ัย 5 จังหวัด ปัจจุบนั ฝึกอบรมแล้ว 2 จังหวัด
(สุราษฎร์ธานี และอุตรดิตถ์) ผู้เข้าร่วม 792 คน
 สัมมนาเครือข่ายเฝูาระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัตภิ ัย 4 จังหวัด ปัจจุบัน สัมมนาแล้ว 2 จังหวัด
(สุราษฎร์ธานี และแม่ฮ่องสอน) ผูเ้ ข้าร่วม 530 คน
 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการซักซ้อมแผนเฝูาระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 6 จังหวัด ปัจจุบัน
ประชุมแล้ว 5 จังหวัด (กาแพงเพชร ชลบุรี ระนอง เลย และอุตรดิตถ์) ผู้เข้าร่วม 1,919 คน
 จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน 90 ตาบล ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
 ติดตั้งระบบพยากรณ์เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) สาหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยมีเปูาหมาย 1,947 สถานี ครอบคลุม 6,420
หมู่บ้าน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้กลไกประชารัฐ : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความรู้ในการปูองกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบ
ภัยดินถล่ม โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อแก้ปัญหาดินถล่มและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยตนเอง และหน่วยงานท้องถิ่นสามารถนาข้อมูลธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งพัฒนาชุมชนเมืองและท้องถิ่นได้ด้วย
ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 เตรียมการดาเนินการติดตามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งในพื้นที่ 23 จังหวัด
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ติดชายฝั่งทะเล โดยจะจัดทาระบบประเมินคาดการณ์ 1 ระบบ/ จัดทายุทธศาสตร์การปูองกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง 1 เรื่อง/ ศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแก้ไข 1 ระบบ และปักไม้ไผ่ชะลอ
คลื่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9 กิโลเมตร ดาเนินการในปี 2558 – 2559
ปัจจุบัน ดาเนินการแล้ว 4 กิโลเมตร
 เตรียมการจัดทาและวางปะการังเทียม ในพื้นที่ 7 จังหวัด 17 แห่ง จานวน 13,972 แท่ง
 จัดทาแนวเขตปุาชายเลนลงในแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างคัดสาเนาที่ดินปุาชายเลนรายอาเภอจากกรมที่ดิน
การใช้กลไกประชารัฐ : ดาเนินกิจกรรมร่วมกับกลุม่ เครือข่ายและประชาชนในพืน้ ที่ โดยการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กาหนดเปูาหมายในการรักษาพื้นที่ปุาไม้ที่มีอยู่ 102 ล้านไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ การปราบปรามและหยุดยั้ง
รวมทั
ง
้
ทวงคืนพื้นที่ปุาไม้ตามแนวทาง “พลิกฟื้นผืนปุา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้ได้ 13 ล้านไร่ ภายใน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ การบุกรุกทาลายทรัพยากร
ปี 2564 เพื่อเพิม่ พื้นที่ปุาของประเทศให้เป็นร้อยละ 36 คิดเป็น 115 ล้านไร่ โดยมีแนวทาง
สัตว์ป่า โดยให้ความสาคัญ ป่าไม้
การดาเนินงาน ดังนี้
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
 การหยุดยั้งการทาบุกรุกทาลายทรัพยากรปุาไม้
ที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขต
ดาเนินการหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรปุาไม้โดยจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการลักลอบ
ที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
ตัดไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีคา่
กระบวนการพิสูจน์สิทธิ
ซึ่งมี 7 มาตรการ ดังนี้
การถือครองที่ดินในเขตที่ดิน
มาตรการที่ 1 ด้านการปูองกันไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้
ของรัฐโดยนาระบบ
มาตรการที่ 2 ด้านการสกัดกั้นไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกลักลอบตัด
สารสนเทศมาใช้เพื่อการ
มาตรการที่ 3 ด้านการดาเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ที่ถูกลักลอบตัด
บริหารจัดการ
มาตรการที่ 4 ด้านการข่าวและการปฏิบัติการข่าวสาร
มาตรการที่ 5 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรการที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
มาตรการที่ 7 ด้านการเตรียมความพร้อมสาหรับสถานการณ์เร่งด่วน
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มีผลคดี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน) ดังนี้
- คดีบุกรุกพื้นที่ปุา จานวน 2,302 คดี ผูต้ ้องหา 365 ราย พื้นทีถ่ ูกบุกรุก 61,880 ไร่
- คดีทาไม้ จานวน 2,479 คดี ผูต้ ้องหา 1,045 ราย ไม้ของกลาง 93,949 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตรไม้ 4,455 ลูกบาศก์เมตร
- คดีไม้พะยูง จานวน 314 คดี ผูต้ ้องหา 288 ราย ไม้ของกลาง 5,076 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตรไม้ 142 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าโดยเฉลี่ย 70,802,500 บาท
- คดีสัตว์ปุา จานวน 256 คดี ผูต้ อ้ งหา 276 ราย สัตว์ปุาของกลาง 7,732 ตัว ซากสัตว์ปาุ
ของกลาง 664 ซาก จานวน 1,282 กิโลกรัม
- คดีลักลอบลากอวน/ทาประมงในเขต 3,000 เมตร จานวน 20 คดี ผู้ต้องหา 72 คน
 การแก้ไขปัญหาปุาเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
หาแนวทางในการพลิกฟื้นผืนปุาบริเวณภูเขาที่ถูกบุกรุกทาลาย (เขาหัวโล้น) ซึ่งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นาเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหา
ปุาเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อชี้แจงหน้าที่ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ 7 ข้อ ดังนี้
- การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย)
- จัดระเบียบคนและพื้นที่ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ปูองกันและรักษาปุา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ฟืน้ ฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย)
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเปูาหมายในการฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อย
กว่า 8.6 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี มีระยะเวลาในการดาเนินการ ตั้งแต่ปี 2558 - 2578 แบ่งเป็น
3 ระยะ ดังนี้
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- ระยะเร่งด่วน ปี 2558 – 2559 ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และน่าน
- ระยะกลาง ปี 2560 – 2569 ดาเนินการใน 13 จังหวัด (ร้อยละ 40 ของพื้นที่เปูาหมาย)
- ระยะยาว ปี 2570 – 2578 ดาเนินการในพื้นที่เปูาหมายที่เหลือทั้งหมด
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ไปดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทาแผนแม่บทและแนวทางการดาเนินงาน (Road Map)
การบูรณาการจัดการปุาต้นน้าเสื่อมสภาพบนพื้นทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น) และดาเนินการในระยะ
เร่งด่วนในพื้นที่นาร่อง 2 จังหวัด ได้แก่
- จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 134,173 ไร่ แบ่งเป็น ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แจ่ม อาเภอแม่แจ่ม
เนื้อที่ 116,673 ไร่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เนื้อที่ 17,500 ไร่
- จังหวัดน่าน เนื้อที่รวม 266,588 ไร่ แบ่งเป็น ปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ายาว น้าสวด อาเภอท่าวังผา
เนื้อที่ 258,088 ไร่ และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เนื้อที่ 8,500 ไร่
โดยได้จัดทา Roadmap เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนระดับพื้นที่ ในอาเภอแม่แจ่ม อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอท่าวังผา อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดน่าน
และสารวจพื้นที่ถือครองในจังหวัดน่านและเชียงใหม่แล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมฟื้นฟูระบบ
นิเวศ 3 แปลง เนื้อที่ 2,337 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และเตรียมจัดตั้งปุาชุมชน 2 แห่ง รวม 14
แปลง เนื้อที่ 3,136 ไร่ ในอาเภอบัวใหญ่ และอาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 การกาหนดแผนปฏิบตั ิการและมาตรการปูองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปุา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดพื้นที่ปฏิบัตกิ าร (Area of Operation:
AO) และมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ 4 พื้นที่ โดยมีนโยบายการจัดระบบการดูแล
ปุาเชิงพื้นที่ คือ การแบ่งพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 106.8 ล้านไร่ ซึ่งจะเร่งดาเนินการในพื้นที่ AO1
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นของนายทุนและที่ศาลตัดสินแล้ว และจะเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุก AO โดยจะเชื่อมโยงการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย
 การทวงคืนพื้นที่ปุาไม้ที่ถูกปลูกยางพารา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่า ควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ปุา โดยกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดมาตรการและ
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แผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ปุาไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา โดยบูรณาการดาเนินงานร่วมกับทหาร
ตารวจ และฝุายปกครอง โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO มีผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ปุาไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
จานวน 154,533.66 ไร่ (เปูาหมาย 320,000 ไร่) คาดว่าการดาเนินงานดังกล่าวจะหยุดยั้ง
การบุกรุกพื้นที่ปุาไม้แบบเป็นขบวนการ ลดอัตราการสูญเสียพื้นที่ปุา ลดปริมาณน้ายางพารา
ประมาณร้อยละ 20 อันจะส่งผลให้ราคายางดีขึ้น และได้พื้นที่ปุากลับมาฟื้นฟูให้เป็นปุาธรรมชาติ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 1.5 ล้านไร่ต่อไป
 การปรับปรุงระบบการทางาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงระบบการทางานทั้งในด้านโครงสร้าง
และการบริหารจัดการ โดยเน้นการบูรณาการสรรพกาลังของหน่วยปฏิบัติงานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลางและที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค/พื้นที่ ตลอดจน
ประสานการปฏิบัติภารกิจปูองกันและดาเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับฝุายปกครองท้องที่
รวมทั้งหน่วยงานที่มีศักยภาพ เช่น กองทัพบก และสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมีระบบ
การปฏิบัติงานโดยสรุป ดังนี้
- ปรับรูปแบบการกากับควบคุมพืน้ ที่ จากเดิมทีห่ น่วยปูองกันรักษาปุาแต่ละหน่วยดูแลรับผิดชอบ
พื้นที่โดยลาพัง เป็นจัดระบบบริหารและความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ออกเป็น 309 กลุ่ม
ปุาสงวนแห่งชาติ
- ประกอบกาลังหน่วยงานภาคสนาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานปูองกัน/ปราบปรามกับหน่วย
ปูองกันรักษาปุา (492 หน่วย) ทาให้มีหน่วยปฏิบตั ิงาน 1,213 หน่วยทั่วประเทศ ที่บูรณาการ
ความรับผิดชอบพื้นที่/ทรัพยากรปุาไม้
- กาหนดเปูาหมายท้าทายไม่ให้มกี ารบุกรุก หากพบว่ามีการบุกรุกเกิน 50 ไร่ จะดาเนินการ
ตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบตามลาดับชั้น
- ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการปูองกันปราบปรามเช่น ใช้ กล้อง
CCTV เฝูาระวังไม้ของกลางมิให้สญ
ู หาย ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เฝูาระวังสนับสนุน
ภารกิจลาดตระเวน/ตรวจสอบพื้นที่ปุาที่ถูกบุกรุก
- ส่งเสริมภาคประชาสังคม (ท้องถิ่น/ชุมชน/ราษฎร) ให้มีส่วนร่วมดูแลรักษาปุาในรูปปุาชุมชน
และปุาเศรษฐกิจชุมชน
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- สนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปูองกัน/ปราบปรามเพื่อสร้าง
ขวัญกาลังใจ
- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหรือโรงเรียนผลิตพนักงานพิทักษ์ปุาให้มีศักยภาพและพอเพียงต่อปริมาณงาน
โดยปัจจุบัน ได้จัดตั้ง “สถาบันประชารัฐพิทักษ์ปุา” ขึน้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) อาเภอเมือง
จังหวัดแพร่ (โรงเรียนปุาไม้แพร่เดิม) เพื่อให้มาตรการ พลิกฟื้นผืนปุา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลมีผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยจะดาเนินการ
สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรพิทักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้มีความรูแ้ ละสมรรถนะสูงเพียงพอ
ในการปฏิบัตภิ ารกิจให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการปกปูอง
ทรัพยากรปุาไม้ให้ดารงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map)
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เร่งดาเนินการพิจารณากาหนดแนวเขตปุาไม้ โดยจัดทาเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน
1:4,000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็น Application เพื่อสะดวกในการตรวจสอบแนวเขต
ปุาไม้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมือ่ วันที่ 22 กันยายน ๒๕58 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One
Map) โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามทีก่ ระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้เสนอหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการต่อคณะรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกาหนด
ประเด็นการพิจารณารายพื้นที่เป็น 13 หลักเกณฑ์ และมีผลการดาเนินงานดังนี้
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ” ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตริ ะดับจังหวัด 77 จังหวัด แล้วเสร็จ จานวน 4 รุ่น
- จัดทาคู่มือเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการปฏิบตั ิงานคณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
การสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดโครงการการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพื่อให้แนวเขต
ที่ดินของรัฐ มีความถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย ใช้แผนที่กลางมาตราส่วนเดียวกัน
อนึ่ง เนื่องจากการบริหารจัดการพืน้ ที่ปุาไม้อย่างบูรณาการ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรปุาไม้ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดแนวทางและเปูาหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งภารกิจการทวงคืนผืนปุา การจัดสรร
ที่ดินให้ผู้ยากไร้ตามโครงการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การจัดการปุาต้นน้า
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) และการจัดทาแนวเขตที่ดินปุาไม้ (One Map)
นอกจากนั้น จะต้องสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–
2579) ภายใต้วิสยั ทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (The Global Goals for Sustainable
Development) ด้วย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ทรัพยากรปุาไม้ มีเปูาหมายการดาเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ปี 2559 – 2560) และ
ระยะที่ 2 (ปี 2561 – 2579) โดยมีวิธีดาเนินการดังนี้
(1) การพลิกฟื้นผืนปุา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดาเนินการ
- สร้างความเข้าใจให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
- แก้ไขปัญหาแนวเขตทีด่ ินปุาไม้ (One Map)
- รักษาปุาสมบูรณ์ และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก
- ผ่อนผันผู้ยากไร้/ จัดสรรที่ทากินตามแนวทาง คทช.
(2) การเพิ่มพื้นที่ปุา/ พื้นที่สเี ขียว มีเปูาหมายในการดาเนินการในพืน้ ที่ 10,828,600 ไร่ และ
แจกจ่ายกล้าไม้ 2,027.1 ล้านกล้า โดยดาเนินการ
- Zoning/ ปูองกันการบุกรุกพื้นที่ปุาต้นน้าซ้า/ ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูก
- ปลูกปุาในพื้นที่ยึดคืนและพื้นที่ปาุ เสื่อมโทรม
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ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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 บริหารจัดการทรัพยากร
น้าของประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

การบริหารจัดการน้า
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
(ปี พ.ศ. 2558-2569)

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมปุาไม้จากปุาปลูก
- ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออม/ เงินมรดก
- ส่งเสริมปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงาน/ ที่สาธารณะ
โดยจะดาเนินการปกปูองผืนปุาให้คงสภาพ 102 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31 ของพื้นที่ประเทศ และ
เพิ่มพื้นที่ให้มีสภาพปุา ทั้งพื้นที่ของรัฐ พื้นที่เอกชน รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ตามเปูาหมายที่กาหนด
 กรมทรัพยากรน้า ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงกลาโหม
(กรมการทหารช่าง) ได้ร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. 2558
– 2569) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
และมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) นาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) ไปปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการกาหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผล
การดาเนินงานทีผ่ ่านมา ติดตามการขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการน้าของ กนช. และ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ทราบเป็นระยะ
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
- ยุทธศาสตร์การปูองกันและบรรเทาอุทกภัย
- ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า
- ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของดิน
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า
โดยมีเปูาหมายและผลการดาเนินงานดังนี้
- จัดทาระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 7,490 แห่ง ดาเนินการแล้ว 5,583 แห่ง
- จัดทาระบบประปาโรงเรียน/ชุมชน จานวน 6,132 แห่ง ดาเนินการแล้ว 965 แห่ง
- พัฒนาแหล่งน้าในเขตชลประทาน 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
8,700,000 ไร่ ดาเนินการแล้ว 102.97 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
353,193 ไร่
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ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
- พัฒนาแหล่งน้านอกเขตชลประทาน 10,920 แห่ง ปริมาณน้าเปูาหมาย 2,304.51 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ดาเนินการแล้ว 2,933 แห่ง ได้น้า 590.40 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ขุดสระน้าในไร่นา 331,750 สระ ปริมาณน้าเปูาหมาย 331.75 ล้านลูกบาศก์เมตร
ดาเนินการแล้ว 111,432 สระ ได้น้า 111.43 ล้านลูกบาศก์เมตร
- พัฒนาแหล่งน้าของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,229 แห่ง ปริมาณน้าเปูาหมาย
294.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ดาเนินการแล้ว 1,609 แห่ง ได้น้า 180.64 ล้านลูกบาศก์เมตร
- พัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตร 1,042,050 ไร่ ปริมาณน้าเปูาหมาย 313.74 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดาเนินการแล้ว 110,950 ไร่ ได้น้า 55.16 ล้านลูกบาศก์เมตร
- พัฒนาน้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 3,086 แห่ง ปริมาณน้าเปูาหมาย 107.48 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ดาเนินการแล้ว 1,314 แห่ง ได้น้า 75.60 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ขุดลอกลาน้าสายหลัก ระยะทาง 870 กิโลเมตร ดาเนินการแล้ว 201.14 กิโลเมตร
- ปูองกันน้าท่วมชุมชน 185 แห่ง ดาเนินการแล้ว 30 แห่ง
- ฟื้นฟูปุา 4,770,000 ไร่ ดาเนินการแล้ว 45,072 ไร่
- ปูองกันและลดการพังทลายของพื้นที่ 9,475,000 ไร่ ดาเนินการแล้ว 675,000 ไร่
- เจาะบ่อบาดาลเพิ่มประสิทธิภาพน้าอุปโภค-บริโภค 8,332 แห่ง ดาเนินการแล้ว ปริมาณน้า
เปูาหมาย 291.95 ล้านลูกบาศก์เมตร ดาเนินการแล้ว 683 แห่ง ได้น้า 20.4 ล้านลูกบาศก์
เมตร
 การประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน)
ทาเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดย
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้
- เห็นชอบมาตรการการควบคุมการระบายน้าและการจัดสรรน้า ใน 4 ประเด็น คือ กรณี
สถานการณ์ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ต้องควบคุมการระบายน้าโดยเคร่งครัด กรณีปริมาณน้า
ใช้การได้ต่ากว่าที่คาดการณ์ต้องพิจารณาปรับลดการใช้น้าและควบคุมการจัดสรรน้าในแต่ละ
พื้นที่ กรณีมีปริมาณน้าใช้การได้มมี ากกว่าที่คาดการณ์เกินกว่าร้อยละ 20 ให้พิจารณาเพิ่มการ
ระบายน้าได้เฉพาะที่จาเป็น และกรณีชะลอการส่งน้านาปีไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559
- เห็นชอบการเตรียมการดาเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมาตรการรองรับในอนาคต
ซึ่งกาหนดให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลผ่อนผันให้ใช้น้าบาดาลในเขตวิกฤต (ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
ให้กรมชลประทาน การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินโครงการพัฒนา
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
คลองเปรมประชากรเพื่อเป็นแหล่งน้าดิบและจุดรับน้าชั่วคราวรองรับวิกฤตน้าแล้ง ปี 2559
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 120 ล้านบาท ในการพัฒนาคลองเปรมประชากร (กรมชลประทาน
และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 108 ล้านบาท และกรมทางหลวง 12 ล้านบาท) และให้
ฝุายเลขานุการ กรมชลประทาน และกรมเจ้าท่า ประกาศและประชาสัมพันธ์การควบคุมและ
ขอความร่วมมือในการใช้น้า
- เห็นชอบให้ดาเนินโครงการแผนพัฒนาลุ่มน้าห้วยหลวงตอนล่าง และเห็นชอบแนวทาง
การดาเนินโครงการพัฒนาการใช้น้าโขงเพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้าข้างเคียง
- ให้ฝุายเลขานุการประสานกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้า เปรียบเทียบแนวทางเลือก
ต่าง ๆ ในการผันน้าโขงเสนอ กนช. พิจารณา
 เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ.
2558 – 2569) รายลุม่ น้า จานวน 25 ลุม่ น้า
 เตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้าในลุม่ น้า ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และ
แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2561
การใช้กลไกประชารัฐ : บริหารจัดการน้าตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในระดับพืน้ ที่ เพือ่ จัดทาระบบประปา การพัฒนาแหล่งน้า ฯลฯ
 ดาเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า ดังนี้
- โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า เปูาหมาย 592 โครงการ ปัจจุบัน ดาเนินการแล้วเสร็จ
81 แห่ง เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะได้น้าเก็บกักเพิ่มขึ้น 143.86 ล้านลูกบาศก์เมตร
ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 415,541 ครัวเรือน
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าขนาดใหญ่ (ทะเลสาบ หนอง บึง) เปูาหมาย 19 แห่ง พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 124,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 19,200 ครัวเรือน ได้น้าปริมาณ 176.1
ล้านลูกบาศก์เมตร ดาเนินการแล้ว 3 แห่ง
การใช้กลไกประชารัฐ : อนุรักษ์และฟืน้ ฟูแหล่งน้า ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในระดับ
พืน้ ที่
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การบริหารจัดการน้า
ตามแผนการพัฒนาแหล่งน้า
บาดาล ปี 2558-2559
และงบกลาง

 ดาเนินโครงการตามแผนการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล งบประมาณปี 2558-2559 และงบกลาง
จานวน 6,922 แห่ง แบ่งเป็น
(1) น้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค จานวน 2,728 แห่ง ดาเนินการแล้ว
983 แห่ง แบ่งเป็น
- งบประมาณปี 2558 จานวน 892 แห่ง ดาเนินการแล้ว 705 แห่ง
- งบประมาณปี 2559 จานวน 1,836 แห่ง ดาเนินการแล้ว 278 แห่ง
(2) น้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จานวน 688 แห่ง ดาเนินการ
แล้ว 300 แห่ง
(3) น้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพืน้ ที่ประสบภัยแล้ง จานวน 3,506 แห่ง ดาเนนการแล้ว 1,432
แห่ง แบ่งเป็น
- งบประมาณปี 2559 จานวน 1,311 แห่ง ดาเนินการแล้ว 865 แห่ง
- งบกลาง ปี 2559 จานวน 2,195 แห่ง ดาเนินการแล้ว 567 แห่ง
(4) การจัดทาบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะเพื่อติดตามเฝูาระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้า
บาดาล จานวน 29 แห่ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการดาเนินการ
การใช้กลไกประชารัฐ : บริหารจัดการน้าตามแผนฯ ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในระดับพืน้ ที่
 จัดทามาตรการรองรับในพื้นที่วิกฤตน้า 16 มาตรการ ดังนี้
- มาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน 2 มาตรการ ประกอบด้วย การแจกจ่ายน้าสะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการจ้างงานเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง
- มาตรการบรรเทาปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นพื้นที่ที่มีการขาดแคลนแหล่งน้า สาหรับทาน้ากินน้าใช้
หรือการผลิตประปา 3 มาตรการ ประกอบด้วย การสูบเติมน้าให้กับแหล่งน้าชุมชนเพื่อการ
อุปโภคบริโภค การผลิตน้าจืดจากน้าทะเล และการอนุโลมใช้น้าบาดาลในพื้นที่วิกฤต เป็นการ
ชั่วคราว
- มาตรการแก้ไขภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้าซาก โดยมี 11 มาตรการ ประกอบด้วย
การทาอ่างหมู่บ้าน (One Village One Water Supply - OVOWS) การทาอ่างน้าหรือแก้มลิง
โดยเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม ควบคุมการเก็บน้าและระบายน้าได้ การจัดหาแหล่งน้าสารอง
สาหรับผลิตประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทาฝายชั่วคราวเพื่อเก็บกักน้าในลาน้า การนาน้าเสีย

การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
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 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ การจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งทางอากาศ ขยะและน้าเสีย และของเสียอันตราย

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
ชุมชนที่ผ่านการบาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ (Reclaim water) การเพิ่มประสิทธิภาพของ
เขื่อนและอ่างเก็บน้าเดิม ให้เก็บน้าได้มากขึ้น การสร้างและซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน การเติมน้า
ในเขื่อนขนาดใหญ่ การควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้าให้เหมาะสม การลดการระเหยของน้า
ในแหล่งน้าต่างๆ เช่น การกาจัดวัชพืชลอยน้า และการรณรงค์การประหยัดน้าในทุกภาคส่วน
โดยการมีส่วนร่วม
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
 จัดเตรียมแหล่งน้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน
โดยการดาเนินการดังนี้
- จัดทาบ่อสังเกตการณ์เพื่อเป็นจุดแจกจ่ายน้าสะอาด ในพื้นที่ 13 จังหวัด (พื้นที่วิกฤต) จานวน
140 บ่อ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
- แจกจ่ายน้าสะอาด เปุาล้างบ่อบาดาล ซ่อมเครื่องสูบน้าบาดาล ซ่อมระบบประปา และการสูบ
ลาเลียงน้า/สูบทอยน้าไปเติมในแหล่งน้าที่ใช้ผลิตประปาให้ประชาชน ปัจจุบัน แจกจ่ายน้า
ให้ประชาชน 7,195,043 ลิตร เปุาล้างบ่อบาดาล 22 บ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้า 18 เครื่อง
ซ่อมระบบประปา 38 ระบบ และสูบเติมน้าในแหล่งน้า 140 แห่ง ปริมาณน้า 25,727,124
ลูกบาศก์เมตร
การใช้กลไกประชารัฐ : แก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในระดับพืน้ ที่
 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้
1. มาตรการลดขยะมูลฝอย
1.1 ผลักดันการออกนโยบายให้สถานที่ราชการทั้งส่วนกลางและจังหวัดเป็นต้นแบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
1.2 ผลักดันการออกนโยบายให้โรงเรียนและสถาบัน การศึกษามีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
1.3 ออกมาตรการลดการใช้โฟม บรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยาก และให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4 ลดการใช้ถุงพลาสติกในภาคเอกชน 15 หน่วยงาน ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
รวมทั้งจัดทาบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) ภายใต้นโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย Green Card
จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์การ์ด (E - Card) ในรูปแบบ Mobile Application โดยผู้บริโภค
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สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสะดวกสบาย และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตา่ ง ๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดก๊าซเรือนกระจกในคราวเดียวกัน
2. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย
2.1 คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง)
- จังหวัดมีการดาเนินงานเรื่องพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ หมาะสม จานวน
97 แห่ง โดยมีการชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานแล้ว 96 แห่ง มีการดาเนินกิจกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 73 แห่ง มีการดาเนินกิจกรรมการเก็บขนขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท 26 แห่ง และมีการดาเนินกิจกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง
แล้วให้กับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 88 แห่ง
- กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงเกีย่ วกับการคัดแยก เก็บขน
แบบแยกประเภท และกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว อยู่ระหว่าง
รอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
- กระทรวงสาธารณสุข อยูร่ ะหว่างดาเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่
20 เมษายน 2558 และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)
- จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จานวน 83 แห่ง
มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว จานวน 42 แห่ง รวมประมาณ 250.33 ตัน
และส่งไปกาจัดแล้ว จานวน 174.44 ตัน
- กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และ
ส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
- กระทรวงสาธารณสุข อยูร่ ะหว่างดาเนินการออกกฎระเบียบการติดตามตรวจสอบ
การเก็บขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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- กระทรวงสาธารณสุข อยูร่ ะหว่างดาเนินการกาหนดอัตราค่าบริการสาหรับผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บขนหรือกาจัดมูลฝอย (นาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558)
2.3 กาจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)
- กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ได้กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ใน ๖ จังหวัดวิกฤตแล้ว ๙.35 ล้านตัน จากจานวน ๑๑ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.5
ดังนี้
o พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และลพบุรี กาจัดแล้ว 0.5 ล้านตัน โดย 4
จังหวัดดังกล่าวได้เสนอขอปรับแผนดาเนินงาน ดังนี้
- พระนครศรีอยุธยา ขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 14 แห่ง (42,558,000 บาท)
- สระบุรี ก่อสร้างคันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 1 สูง 3 เมตร
- ลพบุรี ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อกาจัดขนย้ายขยะตกค้างสะสม 13 แห่ง
(52,592,000 บาท)
- นครปฐม ขนถ่ายขยะมูลฝอยและก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 4 บ่อ และ
จัดหาเครื่องจักรกลสาหรับฝังกลบ (225,036,700 บาท)
o ปทุมธานี และสมุทรปราการ กาจัดแล้ว ๘.9 ล้านตัน ดังนี้
- สมุทรปราการ กาจัดขยะแล้ว 8.85 ล้านตัน
- ปทุมธานี กาจัดด้วยวิธี RDF แล้วเสร็จตามเปูาหมาย 50,000 ตัน
o ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศอีก ๗๑ จังหวัด จานวน 20 ล้านตัน สนับสนุน
เอกชนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟูา นาส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์
หรือส่งไปเตาเผา ขนย้ายหรือรื้อร่อนไปกาจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่อื่น สามารถกาจัดได้
10 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 50
o รวมกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศได้ 19 ล้านตัน จาก 30 ล้านตัน
คิดเป็นร้อยละ 64
- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมส่วนที่เหลือและขยะมูลฝอยใหม่ โดยดาเนินการดังนี้
o กาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster) ในแต่ละจังหวัด
ทั้งหมด 289 กลุม่ พื้นที่ (S M L และสถานีขนถ่าย) และสนับสนุนการการจัดทา
โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙
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ก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ของ อปท. จานวน 18
โครงการ ใน 14 จังหวัด
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง 77 จังหวัด โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดทาแผน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ปี
3.2 จังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และให้เสนอ
คาของบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยในเบื้องต้นได้รับข้อมูลแล้ว 346 โครงการ
ซึ่งจาเป็นจะต้องนามาพิจารณากลัน่ กรองต่อไป รวมทั้งเร่งรัดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 ดาเนินการตามแผนงบประมาณ
3.3 จังหวัดจัดทาแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดส่งให้กรมควบคุมมลพิษ
เพื่อจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
ซึ่งปัจจุบัน ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
3.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนแม่บทฯ และมี
ข้อเสนอแนะว่า ระยะเวลาการดาเนินงานของแผนฯ ควรมีความยืดหยุ่น/ ให้เน้นมาตรการ
ด้านการเตรียมความพร้อมของประชาชน-เยาวชน/ ให้กาหนดมาตรการการชดเชย
แก่พื้นที่ที่ตั้งของ Cluster/ ให้กาหนดตัวชี้วัดระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น
3.5 ประชุมหารือระดับนโยบายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยมี
ผลการหารือดังนี้
- บทบาทหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยปฏิบัติ เช่น จัดทา
แผนระดับจังหวัด จัดตั้งงบประมาณ กากับให้ อปท. ดาเนินตามแผนงาน และส่งเสริม
ภาคเอกชนร่วมดาเนินงาน ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วย
กากับด้านวิชาการ เช่น จัดทาแผนแม่บทฯ กลั่นกรองแผนปฏิบัติงาน กาหนดนโยบาย
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
o
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- การจัดตั้งงบประมาณดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี พ.ศ. 2560
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งร่วมกันเสนอคณะรัฐมนตรีขอจัดตั้งงบประมาณของราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยไม่รวมอยู่ในสัดส่วนของรายได้ อปท. (add on top)
- แผนงานโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแล อปท. เมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
- การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ใน 2 เรื่อง ได้แก่
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการจัดหา
เตาเผาขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่เร่งด่วน 6 จังหวัด โดยจังหวัดนครปฐม
สระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ขอปรับแผนการดาเนินงานจากการขนย้ายขยะ
ไปกาจัดนอกพื้นที่ (โรงปูนซีเมนต์/พื้นที่ที่กาหนด) ขอปรับเป็นฝังกลบในพื้นที่ ทั้งนี้
จังหวัดที่ขอปรับแผนดังกล่าว ให้จดั ทารายละเอียดส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว เพื่อนาเสนอต่อสานักงบประมาณ รวมถึงให้ความสาคัญต่อ
มาตรฐานการฝังกลบในพื้นที่ด้วย
- การตั้งคณะทางานร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย 2 คณะ ได้แก่ คณะทางานร่วมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเก่า
ขยะมูลฝอยใหม่ และการวางระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน)
และคณะทางานร่วมเกี่ยวกับการสร้างวินัยคนในชาติในการจัดการขยะมูลฝอย
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน)
ทั้งนี้ ในการประชุมหารือดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มีความเห็นร่วมกันให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาขยะ
-17-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
ในภาพรวมของประเทศ และให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการพิจารณากรณีที่มีการจัดสร้าง
เตาเผาขยะ ต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
3.6 เตรียมการจัดทาโครงการสร้างโรงไฟฟูาจาก RDF ในพื้นที่ทหารโดยให้เอกชนลงทุน ซึ่งอยู่
ในขั้นตอนวางกรอบแนวทางการดาเนินงานและหารือเตรียมการลงนามบันทึกความเข้าใจ
5 ฝุาย ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ
3.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตฯิ เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2558 และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
3.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะ
แห่งชาติ พ.ศ. .... และเตรียมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
3.9 ยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขยะแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
3.10 กระทรวงพลังงานได้กาหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูา (Feed-in tariff) จากการใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติแล้ว
3.11 สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
3.12 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่าง
พิจารณายกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2557 เนื่องจากการหารือร่วมกับสานักงบประมาณและคาชี้แจง
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปว่า การจัดตั้งงบประมาณต้องเป็นไปตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดังนั้น การจัดตั้งงบประมาณจะกลับมา
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ดาเนินการตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
3.13 จัดทาร่างคู่มือวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย และจัดทากรอบการทางานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย
3.14 จัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่เหมาะสม ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาค
4. การสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย
4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดาเนินโครงการ
“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เริม่ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกประชาชนด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึง
การกาจัด และทาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดาเนินการ
4.2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสอดแทรกเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยไว้ และกาหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนรู้
โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสร้างจิตสานึก สร้างวินัย เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียน
ต้นแบบการคัดแยกขยะ เป็นต้น
4.3 รณรงค์สร้างจิตสานึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย คือ บ้านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา สถานที่ราชการ/ที่ทาการ
อปท. และสถานที่สาธารณะ/แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า
และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ
4.4 รณรงค์การงดใช้โฟมและพลาสติกเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ
60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และจัดทารายงานพิเศษเปรียบเทียบการย่อยสลาย
ของโฟมและพลาสติกกับวัสดุธรรมชาติ
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การป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือ

4.5 รณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการลด คัดแยก จัดการ และนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 24 – 28
กุมภาพันธ์ 2558
4.6 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste จานวน 9 แห่ง
4.7 จัดนิทรรศการภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
4.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ในการสนับสนุน
ให้ อปท. นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย
ไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ได้มอบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน
“กระบวนการบาบัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse – Derived Fuel: RDF)
และปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน โดยวิธีการทางกลและชีวภาพ” ให้แก่ อปท. 25 แห่ง
การใช้กลไกประชารัฐ : ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชนในระดับพืน้ ที่
 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา การเผาในที่โล่ง
และหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรียมการ
มาตรการรับมือ (ระยะก่อนวิกฤติ และระยะวิกฤติ) และมาตรการฟืน้ ฟูและสร้างความยั่งยืน
และเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณสาหรับการดาเนินงาน
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดาเนินการดังนี้
1. เสนอให้ประเทศในอาเซียนร่วมกันจัดทา Roadmap ความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษ
หมอกควันข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม มีเปูาหมาย แนวทางปฏิบัติ และกรอบระยะเวลา
ที่ชัดเจน ปัจจุบัน ได้ดาเนินการยกร่าง Roadmap อาเซียนปลอดหมอกควัน (Haze – Free
ASEAN Roadmap) เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานของอาเซียนในการแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันข้ามแดนแล้ว
2. จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
ปี 2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบ
แนวทางการปฏิบัติงานปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ก่อนเข้าสู่
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ข้อ 10 การส่งเสริม
การดาเนินการ
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน One Stop Service
ที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
ในภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
มาตรการรับมือในช่วงก่อนวิกฤต โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการปฏิบัติในพื้นที่จริง
รณรงค์สร้างจิตสานึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดและงดการเผา เน้นการปูองกันก่อนเกิดไฟ
หากเกิดไฟให้รีบดับก่อนลุกลาม ถ้าไม่ได้ผลให้บังคับใช้กฎหมาย ให้สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 จังหวัดภาคเหนือ ระดมสรรพกาลังและแผนงานเพื่อเฝูาระวัง
และปูองกันภัยในพื้นที่เสีย่ ง โดยประสานข้อมูลกับ GISTDA ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช และกรมปุาไม้ ดูแลและปูองกันไฟในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และให้
ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนระดมพล แผนการประชาสัมพันธ์ แผนงานด้านการปูองกันและรับมือ
หมอกควันให้กรมควบคุมมลพิษรวบรวม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน ณ อาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มและมอบ
นโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาภาคเหนือให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นการปูองกันไม่ให้เกิดไฟในพื้นที่เสี่ยง และสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาหมอกควันกับประชาชน
4. จัดตั้งศูนย์อานวยการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) และ
ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาทุกวันจันทร์
5. จัดการฝึกร่วมการจาลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟปุา โดยมีกองทัพ อากาศ กองทัพภาคที่ 3
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส.
 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานในภูมิภาค (ทสจ.) เพื่อให้ประชาชนติดต่อขอรับบริการได้สะดวก
ในลักษณะ One Stop Service โดยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา ทสจ. ให้ปฏิบัติงาน
-21-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

ข้อ 11 การปรับปรุง
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ในลักษณะ One Stop Service และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
การบริหารราชการ
 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวง
โดยธรรมาภิบาล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2559 และจัดส่งให้สานักงาน ป.ป.ท. ทราบ
และการป้องกันปราบปราม  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สานักงาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ในภาครัฐ
การทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมูลนิธิต่อต้าน
การทุจริต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมการสร้างค่านิยม ปลูกจิตสานึก ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต
2. ปูองปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ โดยให้ความรู้และสร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง
ตรวจสอบ ตลอดจนการสังเกตการณ์ในการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส
3. ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนกากับ ดูแล ปูองกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
การยกร่าง/ปรับปรุง/ทบทวน  เสนอปรับปรุงกฎหมายเดิมและเสนอร่างกฎหมายใหม่ จานวน 21 ฉบับ ดังนี้
กฎหมายสาคัญ
1. กฎหมายที่ประกาศใช้แล้วจานวน 5 ฉบับ ได้แก่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1) พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
และสิ่งแวดล้อม
2) พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
3) พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
4) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
5) พระราชบัญญัตสิ วนปุา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
2. ไม่ยืนยันร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
พร้อมทั้งขอถอนร่างกฎหมาย 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้าเสีย พ.ศ. ....
3. ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน จานวน 13 ฉบับ ได้แก่
1) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....(ครม. เห็นชอบ ให้นาเสนอ สนช. พิจารณา
ปัจจุบัน สนช. ส่งกลับให้ ทส. พิจารณาทบทวน)
2) ร่างพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.)
3) ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์และซาก
ผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....(อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา)
4) ร่างพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ ....(ครม. มีมติให้ถอนร่างฯ จากการ
พิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ ทส. พิจารณาทบทวน )
5) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ....(ทส. เตรียมถอนร่างฯ และส่ง
ให้ มท. นาไปพิจารณาประกอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
6) ร่างพระราชบัญญัตปิ ุาไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ทส. ยกร่างเตรียมนาเสนอ ครม.)
7) ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....(ทส. ยกร่างเตรียมนาเสนอ ครม.)
8) ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุา พ.ศ. .... (ทส. ยกร่างเตรียมนาเสนอ ครม.)
9) ร่างพระราชบัญญัตินาบาดาล
้
พ.ศ. .... (ทส. ยกร่างเตรียมนาเสนอ ครม.)
10) ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... (ทส. ยกร่าง
เตรียมนาเสนอ ครม.)
11) ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
พ.ศ. .... (ทส. เตรียมยกร่างโดยรอให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ)
12) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รอประกาศใช้เป็นกฎหมาย)
13) ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... (ทส. ยกร่างฉบับใหม่
เตรียมนาเสนอ ครม. อีกครั้ง)
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