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

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม

 จัดทําแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) (ตามอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ [Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (CITES)] ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่
16 กันยายน 2557
 จัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3 ต่อสํานักเลขาธิการ CITES เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
 ผลักดันการออกกฎหมายหลัก 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 และออก
กฎหมายรองภายใต้พระราชบัญญัติงาช้างฯ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
22 ฉบับ (กฎกระทรวง 5 ฉบับ ระเบียบกระทรวง 2 ฉบับ ประกาศกระทรวง
8 ฉบับ ประกาศกรม 7 ฉบับ)
 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติงาช้าง
พ.ศ.2558
 จัดตั้งสายตรวจการค้างาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 จํานวน 79
ชุดทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบและกํากับดูแลการค้างาช้างทั่วประเทศ เป็นประจํา
ทุกเดือน รวม 739 ครั้ง โดยมีการจับกุมการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติฯ
จํานวน 4 คดี ผู้ต้องหา 4 คน และจับกุมการกระทําผิดเกี่ยวกับงาช้างระหว่าง
ประทเศ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558) จํานวน 15 คดี
น้ําหนักรวม 5,647.88 กิโลกรัม
 เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการประชาชนตามกฎหมายใหม่ ดังนี้
1. เปิดหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มจํานวน 5 หมายเลข ประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook
เว็บไซต์หน่วยงาน หนังสือพิมพ์และทีวีเรื่องการแจ้งครอบครองและขออนุญาตค้า
2. เตรียมบุคคลากรและสถานที่ในการแจ้งครอบครอง โดยออกคําสั่ง
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ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับแจ้งครอบครองและขออนุญาตค้า
3. เปิดตู้ ปณ.555 ปณศ.จตุจักร เพื่อรับแจ้งครอบครอง
4. จัดตั้งชุดบริการประชาชน (ในช่วงเปิดรับแจ้ง 90 วัน) เพื่อตรวจสอบบัญชี
การได้มาซึ่งงาช้างให้กับร้านค้างาช้าง จํานวน 5 ชุด (ส่วนกลาง)
5. จัดตั้งชุดบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายใหม่ จํานวน 5 ชุด (ส่วนกลาง)
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบทะเบียนข้อมูล
การครอบครองงาล้างบ้านและช้างแอฟริกา (2) ระบบทะเบียนข้อมูลผู้ค้างาช้าง
และรายการสินค้างาช้าง และ (3) ระบบฐานข้อมูลงาช้างของกลาง ซึ่งตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการนําเข้าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ivory.dnp.go.th
แล้วร้อยละ 80 โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
 กํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย โดยตรวจสอบร้านค้าเปูาหมายและพื้นที่
เฝูาระวัง จํานวน 339 ราย จํานวน 163 ครั้ง และรับแจ้งเปลี่ยนตั๋วรูปพรรณ
ช้างแบบใหม่ จํานวน 211 เชือก และอยู่ระหว่างตรวจสอบ 355 เชือก
 รับแจ้งครอบครองงาช้าง และขออนุญาตค้างาช้าง (ระหว่างวันที่ 22 มกราคม
2558 ถึงปัจจุบัน) โดยมีผลการแจ้ง ดังนี้
1. แจ้งครอบครองสัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ช้างแอฟริกา) จํานวน 54 ราย
2. แจ้งครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 (ช้างบ้าน)
จํานวน 47,545 ราย แบ่งเป็น แจ้งการค้า 247 ราย และแจ้งครอบครอง
47,298 ราย
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดงาช้าง กรณีแจ้งครอบครองงาช้าง
ผ่าน ตู้ ปณ ๕๕๕ ปณศ.จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ ส่วนการแจ้งเพื่อการค้านั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เปิดรับแจ้งอย่างต่อเนื่อง
 ปราบปรามจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับ สตช. จัดตั้ง
ศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติการปราบปรามการค้างาช้าง และจัดตั้งชุดเฉพาะกิจการข่าว
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ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เปูาหมาย 12 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
นครสวรรค์ อุทัยธานี 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 และติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง จํานวน 412 ปูาย
จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามกฎหมายการค้างาช้าง
จํานวน 20 หน่วยงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางของประเทศไทย เพื่อพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดการและใช้ประโยชน์งาช้างของกลาง
และพิจารณาคัดเลือกงาช้างของกลางเพื่อการใช้ประโยชน์และเพื่อทําลาย
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
กรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
คณะกรรมการ CITES ประจําประเทศไทย ได้กําหนดกลไกการตรวจสอบและ
ติดตามการดําเนินงาน โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ 4 คณะ ได้แก่
(1) ด้านการออกระเบียบและกฎหมาย (2) ด้านการจัดทําระบบทะเบียนข้อมูล
(3) ด้านการกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย และ (4) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ให้ความเห็นชอบการจัดการงาช้างของกลางในคดีที่สิ้นสุดแล้ว โดยการเผาทําลาย
และใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2558
การจัดงานทําลายงาช้างของกลาง ตามความในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) จํานวน
2,114.27 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานสักขีพยานในการเผา พร้อมด้วย
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนเลขาธิการ CITES ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนทางการทูต ผู้แทน
องค์การพัฒนาเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีส งฆ์แ ละพิ ธีพ รหมณ์ เพื่ ออุ ทิ ศส่ วนกุศ ลให้ แ ก่ ช้างเนื่ องจากช้างเป็นสั ต ว์
คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้กระทําความดี
สืบไป
2. ทํ าลายงาช้างของกลางโดยวิธีการบดด้ วยเครื่องบดหิน จํานวน 2,155.17
กิโลกรัม ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
3. มอบงาช้างของกลางให้ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
จํานวน ๕ หน่วยงาน รวมจํานวน 540.67 กิโลกรัม
4. เผาทําลายงาช้ างที่ผ่านการบดแล้ ว จํ านวน 2,155.17 กิโ ลกรัม ณ บริษัท
อัคคีปราการ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสุมทรปราการ
ทั้งนี้ การทําลายงาช้างของกลางดังกล่าว เป็นการทําลายตามหลักสากลและ
บทบัญญัติตามความในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์
ของสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)
 ในระยะต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของฝุายบังคับใช้กฎหมาย ในการตรวจสอบร้านค้างาช้าง
อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจร้านค้า
จัดทํา Road Map ในการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
ปี 2558 – 2560 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
การลักลอบค้างาช้างและสัตว์ปุาผิดกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางสากล
ตามมติสหประชาชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาลักลอบค้าสัตว์ปุาผิดกฎหมาย
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ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้า การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทากิน
ของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ

ผลการดาเนินงาน
 สํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
 ดําเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
และคณะอนุกรรมการภายใต้ระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
2. คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ทั้งนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดิน ซึ่ง คทช. ได้กําหนดพื้นที่เปูาหมายการจัดหาที่ดิน ดังนี้
ปี พ.ศ.2558 เนื้อที่รวม 145,487 ไร่ แบ่งเป็น
ระยะที่ 1 เนื้อที่รวม 43,813 ไร่ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ 6 พื้นที่ 4 จังหวัด
ระยะที่ 2 เนื้อที่รวม 60,851 ไร่
ระยะที่ 3 เนื้อที่รวม 40,823 ไร่
ปี พ.ศ. 2559 เนื้อที่รวม 254,137 ไร่
 ส่งข้อมูลพื้นที่เปูาหมายที่จะนําไปจัดเป็นที่ดินทํากินให้ชุมชนของแต่ละหน่วยงาน
ที่จัดทําคําของบประมาณ โดยส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินแล้ว จํานวน
53,697 ไร่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร ชุมพร และเชียงใหม่
 ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่จะจัดที่ดินทํากินให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เปูาหมาย 4 จังหวัด ดังกล่าว
 จัดทําข้อมูลการสํารวจพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่
1) พื้นที่รูปแปลงตําแหน่งที่ดินและรายชื่อราษฎร 2) พื้นที่ที่มีราษฎรรายใหม่
และ 3) พื้นทีโ่ ครงการนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
 จัดทําร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
โดยอยู่ระหว่างการปรับแก้แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน
 ผลักดันงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง
การรักษาฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน
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ซึ่งได้นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา 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) พิจารณาเห็น
เป็นความจําเป็น เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบร้อย
โดยคํานึงถึงลักษณะพื้นที่ สภาพการครอบครองทําประโยชน์ คทช.จังหวัด
จะผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะรายก็ได้
 กําหนดเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลการถือครองและแนวทางการดําเนินงาน
จัดที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ส่งมอบให้
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีลักษณะเป็นแปลงย่อย ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน
กรมปุาไม้ในฐานะฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน จึงได้ดําเนินการ
วงรอบรูปแปลงที่ดินใหม่ให้มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน และได้ส่งข้อมูลแปลงที่ดิน
ให้ คทช.จังหวัด ในพื้นที่นําร่องตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตที่ดินอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งกรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
- ตําแหน่งแปลงที่ดินถูกต้องและรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินถูกต้องตรงกับบัญชี
รายชื่อที่กรมปุาไม้ส่งให้หรือเป็นทายาทของผู้ครอบครองที่ดินเดิม ควรอนุญาต
ให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน
- หากเป็นราษฎรรายใหม่ เนื่องจากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ ควรตรวจสอบ
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินกําหนด ถ้าเข้าหลักเกณฑ์
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ที่กําหนด ควรอนุญาตให้ทําประโยชน์ในที่ดินโดยมีเงื่อนไข
- สําหรับกรณีที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ครอบครอง ควรมีการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ที่
ครอบครองที่ดินเดิมหรือต่อเนื่องหรือไม่ แล้วพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 ดําเนินการมอบ “หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ (สทช.)” ภายใต้โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
จํานวน 2 ครั้ง รวมเนื้อที่จํานวน 15,208 ไร่ และมีประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวนรวม 2,612 ราย
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ เนื้อที่จํานวน 7,282 ไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน
1,235 ราย โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
มอบหนังสือแสดงโครงการปุาชุมชน และหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
ในเขตปุาสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกสร้างสวนปุา (ปุาเศรษฐกิจชุมชน) ให้ชุมชน
ในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่จํานวน 7,926 ไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 1,377 ราย
โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
 กําหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ สําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ คทช. ดังนี้
- ลดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ เป็นอัตรา 25 บาท/ไร่ จัดเก็บครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 30 ปี
ซึ่งอัตราเดิมที่กําหนดไว้ 50 บาท/ไร่
- ค่าธรรมเนียมการเข้าทําประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกปุาเศรษฐกิจ
ชุมชนในอัตราเดิมคือ 10 บาท/ ไร่ จัดเก็บครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 15 ปี
ส่วนค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ราษฎร สําหรับการปลูกปุาฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
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ปีที่ 1-5 จ่ายค่าตอบแทน 50 บาท/ไร่/ปี และ ปีที่ 6-15 จ่ายค่าตอบแทน
100 บาท/ไร่/ปี
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับการดําเนินงานของ คทช.
สํารวจรายชื่อผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทํากินหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อพิจารณามอบที่ทํากินหรือส่งเสริมอาชีพต่อไป
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาหาแนวทางการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร
ในโครงการของ คทช. โดยสามารถใช้ผลิตผลทางการเกษตรค้ําประกันเงินกู้
ดังกล่าว เนื่องจากเกษตรกรในโครงการของ คทช. ไม่สามารถนําที่ดินไป
ค้ําประกันเงินกู้ได้
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (กรมปุาไม้เป็นฝุายเลขานุการ) ในวั นที่
3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องสําคัญดังนี้
- ให้นําพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ลําราง
ทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 1,200 ไร่ ไปดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบในประเด็นพื้นที่ชุ่มน้ํา (Wetlands)
แล้วนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ คทช. ต่อไป
- ให้นําพื้นที่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ จํานวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ปุาในช่องฝั่งตะวันตก
ถนนสาย 3 จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 2,954 ไร่ และปุาสงวนแห่งชาติ ปุาบางเบา
คลองเซียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 2,105 ไร่ ไปดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชน และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ คทช. ต่อไป
- ให้นําพื้นที่ปุาชายเลนที่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติและเขตพื้นที่ปุาไม้
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484 บริเวณอําเภอเมือง และอําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 27,000 ไร่ ไปดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชน ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอ และให้กรมทรัพยากร
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ทางทะเลและชายฝั่ง เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานดังกล่าว และให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ คทช.
ต่อไป
- ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมวลเรื่องการแก้ไข
ปัญหา นิคมสหกรณ์ในรูปเช่าที่ดิน ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ จํานวน 13 นิคมฯ
ใน 14 ปุา นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอ คทช. ต่อไป
- พื้นที่ที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) อนุมัติ
ให้ดําเนินการโฉนดชุมชนแล้ว จํานวน 58 พื้นที่ ของกลุ่ม P-MOVE ในส่วน
ที่สามารถดําเนินการได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกลุ่ม P-MOVE
เพื่อจัดทํารายละเอียดข้อมูล รวมถึงขอบเขตพื้นที่และรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน
ในชุมชน แล้วเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน
- ให้กรมปุาไม้ประสานกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลเรื่อง
การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
โรงไฟฟูาแม่เมาะ จังหวัดลําปาง แล้วนําเสนอ คทช. เพื่อพิจารณา
 ประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อยุติในการดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ผู้ไม่มีที่ดินทํากิน
ให้เกิดความเป็นเอกภาพ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสําคัญ 2 เรื่อง ได้แก่
- การจัดทําร่างพระราชบัญญัตินโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยจะนําเรื่องโฉนดชุมชน
และธนาคารที่ดินมาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินโยบายที่ดินฯ ดังกล่าว
- ให้สํานักงานโฉนดชุมชนหยุดรับคําขอจากประชาชน และในระยะยาวจะยุบ
สํานักงานโฉนดชุมชนรวมกับ คทช.
 ประชุม คทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่
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1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน และ
คณะอนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ภายใต้ คทช. และ 2) มาตรการจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ พื้นที่ดําเนินการระยะที่ 1
และในพื้นที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ระยะที่ 2
 เตรียมการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่เปูาหมาย จังหวัดกระบี่ จํานวน
2,954 ไร่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 2,015 ไร่
 เตรียมจัดทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําอย่างเป็นระบบ สมดุล
และยั่งยืน ในพื้นที่เปูาหมาย 6 จังหวัด (ลําปาง ยโสธร อุทัยธานี นครราชสีมา
กาฬสินธุ์ และชุมพร)
 เตรียมจัดทําแผนการใช้น้ําเพื่อการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ สมดุล และยั่งยืน ใน
พื้นที่เปูาหมาย จังหวัดยโสธร
 เตรียมจัดทําแผนการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพการผลิตในแปลง
เกษตรกรรม ในพื้นที่เปูาหมาย (ส.ป.ก.) 4 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา
กาฬสินธุ์ และชุมพร)
 ในระยะต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งรัดดําเนินการ
จัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้แล้วเสร็จตามเปูาหมาย
การบริหารจัดการธรณีวิทยา อุทกภัย
สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย  ติดตั้งระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ําท่วมฉับพลัน (Early Warning System)
สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - แผ่นดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาแล้ว
493 หมู่บ้าน (เปูาหมาย 1,584 หมู่บ้าน) คิดเป็นร้อยละ 31
 สํารวจตรวจสภาพอุปกรณ์เดิม บํารุงรักษา/ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์/ ปรับตั้งค่า
ระดับเตือนภัยของระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering)
ระบบข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ําท่วม - ดินถล่ม (Early
Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยาแม่น้ําโขง (Mekong -HYCOS)
เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงาน
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ธรณีพิบัติภัย
 สํารวจรวบรวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ําปุาไหลหลาก
และจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 55 ตําบล 33 อําเภอ 8 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี
แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน อุตรดิตถ์ และชุมพร) พร้อมทั้ง
จัดฝึกอบรมเครือข่ายเฝูาระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ 8 จังหวัดดังกล่าว
 ตรวจหาตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวและขนาดแผ่นดินไหว จํานวน 152 ครั้ง
 สํารวจธรณีฟิสิกส์โดยการวัดความเร็วของคลื่นเฉื่อยของชั้นดิน (micro tremor)
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน จํานวน 95 จุด
 เฝูาระวังและประกาศเตือนธรณีพิบัติภัย (ตามสถานการณ์) จํานวน 24 ฉบับ
 เตรียมการติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ Real Time จํานวน 12 ชุด
 เตรียมการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ในพื้นที่ 90 ตําบล
 ซักซ้อมแผนเฝูาระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ในพื้นที่ 8 จังหวัด (ลพบุรี ปราจีนบุรี
สระแก้ว เชียงราย ชัยภูมิ สตูล สุราษฎร์ธานี และน่าน) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
2,870 ราย
 สร้างเครือข่ายเฝูาระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2558
ในพื้นที่ 4 จังหวัด 19 อําเภอ 30 ตําบล โดยมีเครือข่ายจํานวน 714 คน
(เปูาหมาย 8 จังหวัด 33 อําเภอ 55 ตําบล เครือข่าย 1,800 คน)
ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง
 ปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ที่เป็นหาดเลนและหาดทรายปนเลนซึ่งประสบปัญหากัดเซาะระดับวิกฤต
ใน 2 พื้นที่ คือ
- จันทบุรี ดําเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 2 กิโลเมตร
- สมุทรปราการ ระยะทาง 4 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
 ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนชายฝั่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
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ประชาชนทั่วไป และกําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชนชายฝั่ง รวมถึงหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเตรียมจัดทํา Roadmap แผนแม่บท
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณ ปี 2559
ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ การปราบปรามและหยุดยั้ง การหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปุาไม้
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ การบุกรุกทาลายทรัพยากร  ดําเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปุาไม้ตามคําสั่ง
สัตว์ป่า โดยให้ความสาคัญ ป่าไม้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการลักลอบตัดไม้
เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า โดยมีผลคดี (ข้อมูล ณ วันที่
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน) ดังนี้
ที่ดนิ ของรัฐ จัดทาแนวเขต
- คดีบุกรุกพื้นที่ปุา จํานวน 6,263 คดี ผู้ต้องหา 1,151 ราย พื้นที่ถูกบุกรุก
ที่ดนิ ของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
216,379 ไร่
กระบวนการพิสูจน์สิทธิ
คดีทําไม้ จํานวน 5,695 คดี ผู้ต้องหา 2,690 ราย ไม้ของกลาง 245,785
การถือครองที่ดินในเขตที่ดนิ
ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรไม้ 9,461 ลูกบาศก์เมตร
ของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศ
- คดีไม้พะยูง จํานวน 851 คดี ผู้ต้องหา 744 ราย ไม้ของกลาง 10,483
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรไม้ 399.52 ลูกบาศก์เมตร
- คดีการกระทําผิดต่อทรัพยากรทะเล ลักลอบลากอวน/ทําประมงในเขต 3,000
เมตร จํานวน 74 คดี ผู้ต้องหา 323 ราย
 จัดทําข้อมูลแนวเขตลงบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และมาตราส่วน
1 : 50,000 และปรับปรุงแนวเขตปุาชายเลน
 ตรวจสอบพื้นที่ ข้อเท็จจริง สิทธิครอบครอง และสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน
ตามข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่สวนปาล์มและพื้นที่สวนยางพาราที่ทับซ้อนกับพื้นที่
ปุาชายเลน
 ลาดตระเวนเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก จัดทําปูายประชาสัมพันธ์รับแจ้งเบาะแส
การบุกรุก
 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน เมื่อวันที่
28 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องพิกัดพื้นที่ดําเนินการ การจัดหน่วย
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(ด่าน จุดสกัด) และการจัดตั้งหน่วยเพิ่ม
การจัดการปุาต้นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย หาแนวทางในการพลิกฟื้นผืนปุาบริเวณภูเขาที่ถูกบุกรุกทําลาย
(เขาหัวโล้น) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นําเสนอ
ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาปุาเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2558 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อชี้แจงหน้าที่ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ 7 ข้อ
ดังนี้
- การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย)
- จัดระเบียบคนและพื้นที่ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ปูองกันและรักษาปุา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ฟื้นฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย)
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเปูาหมายในการฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้ําเสื่อมสภาพบน
พื้นที่สูงชันไม่น้อยกว่า 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
ของพื้นที่เปูาหมาย)
- ระยะยาว ปี 2570 – 2578 ดําเนินการในพื้นที่เปูาหมายที่เหลือทั้งหมด
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ไป
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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 อยู่ระหว่างจัดทําแผนแม่บทและแนวทางการดําเนินงาน (Road Map) การบูรณาการ
จัดการปุาต้นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดําเนินการในระยะเร่งด่วนในพื้นที่นําร่อง จังหวัดน่านและ
เชียงใหม่
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ (Area of Operation: AO)
 กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of Operation: AO) และมาตรการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ใน 4 พื้นที่ โดยมีนโยบายการจัดระบบการดูแลปุาเชิงพื้นที่ คือ
การแบ่งพื้นที่ปุาสงวน ปุาอนุรักษ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 106,564,518 ไร่ โดยมีผลการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงปัจจุบัน จํานวน 102,998,694 ไร่ แบ่งเป็น
1. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 1 (AO1) พื้นที่ปุาไม้ที่มีการบุกรุก มีการดําเนินคดีกับผู้ที่บุกรุก
และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว จํานวน 81,152 ไร่ ดําเนินการแล้ว 39,340 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 45.4
2. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 2 (AO2) พื้นที่ปุาไม้ที่มีการบุกรุก และได้แจ้งความ
ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว จํานวน 148,808 ไร่ ดําเนินการแล้ว
83,002 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.7
3. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 3 (AO3) พื้นที่ปุาไม้ที่มีการตรวจพบ แต่อยู่ระหว่างขั้นตอน
การพิสูจน์สิทธิ จํานวน 4,432,647 ไร่ ดําเนินการแล้ว 961,494 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 21.6
4. พื้นที่ปฏิบัติการที่ 4 (AO4) พื้นที่ปุาไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา
โดยดําเนินการปูองปรามโดยใช้มาตรการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เดินเท้า
การลาดตระเวนทางอากาศ และการเฝูาติดตามโดยวิเคราะห์จากภาพถ่าย
ดาวเทียม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาปุา จํานวน
101,901,910 ไร่ ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ตกต่ํา ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการทวงคื นพื้นที่ปุาไม้
ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา โดยบูรณาการดําเนินงานร่วมกับทหาร ตํารวจ และ
ฝุายปกครอง โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO บัญชาการ ซึ่งได้ชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการ 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่
20 - 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทวงคืน
พื้นที่ปุาไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงปัจจุบัน
จํานวน 129,481 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.5 (เปูาหมาย 600,000 ไร่)
 บริหารจัดการทรัพยากรน้า การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
 กรมทรัพยากรน้ํา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ของประเทศ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ของประเทศ
จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ภัยแล้ง และ
คุณภาพการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตร น้ําเพื่อ
รักษาระบบนิเวศ น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม และต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนงาน
งบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
 ปรับแก้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแล้ว และเสนอ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และให้
ฝุายเลขานุการนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม)
3. ยุทธศาสตร์การปูองกันและบรรเทาอุทกภัย
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ํา
5. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้ําที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของดิน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) และมอบหมายให้
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) นําแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) ไปปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ติดตาม
การขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการน้ําของ กนช. และรายงานให้
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ทราบเป็นระยะ
 เตรียมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ปี พ.ศ. 2558
– 2569 โดยจัด Road Show ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ภายใต้โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําของประเทศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558 จํานวน 10 จังหวัด
คือ เพชรบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยอง นครราชสีมา อุดรธานี พิษณุโลก
เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร โดยได้จัด Road Show แล้ว
6 แห่ง ดังนี้
- กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
- เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
- สงขลา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
- สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
- ระยอง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
- นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
- อุดรธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
- พิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
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 ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้
- แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในโครงการจ้างงานเพื่อการชลประทาน โครงการ
ปรับโครงสร้างการผลิต และโครงการฟาร์มชุมชนตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ
- ให้ตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ
ด้านจัดหาน้ํา คณะอนุกรรมการด้านการใช้น้ํา คณะอนุกรรมการด้านวิเคราะห์
ติดตามสถานการณ์น้ําและแก้ปัญหาน้ํา และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
- ให้กําหนดแนวทางในการสรรหาคณะกรรมการลุ่มน้ํา
- แนวทางการแก่ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภค พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 ดําเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา ดังนี้
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา
ดําเนินการแล้วเสร็จตามเปูาหมาย 29 โครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์
900 ครัวเรือน
2. โครงการคืนคลองให้น้ําไหล คืนความใสให้แม่น้ําทั่วประเทศ ดําเนินการแล้วเสร็จ
60 จังหวัด (เปูาหมาย 72 จังหวัด) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้
ได้รับประโยชน์ 12,737 ครัวเรือน
3. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา ในพื้นที่ห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ลําน้ําอิง จังหวัดพะเยา พื้นที่หนองบัวลอย จังหวัดแพร่
และพื้นที่บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ
(เปูาหมาย 9 โครงการ) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์
๓๕,๙๑๓ ครัวเรือน
4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา ปี 2558
- งบประมาณประจําปี 2557 ดําเนินการแล้วเสร็จ 612 โครงการ
(เปูาหมาย 761 โครงการ) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับ
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การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ 678,976 ครัวเรือน
- งบประมาณประจําปี 2558 ดําเนินการแล้วเสร็จ 604 โครงการ
(เปูาหมาย 767 โครงการ) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์ 685,560 ครัวเรือน
- งบประมาณประจําปี 2558 (เงินกู้) 524 โครงการ ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์
557,002 ครัวเรือน
5. โครงการจ้างงานรายวันเพื่อบํารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ําประจําปี (จ้างงาน
เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้) 36 โครงการ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 2,667 ราย ในพื้นที่ 19 จังหวัด
 การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล (พื้นที่นอกเขตภัยแล้ง) ดําเนินการแล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น 1,353 แห่ง (เปูาหมายรวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๗ แห่ง) ดังนี้
1. โครงการน้ําโรงเรียน ดําเนินการเสร็จแล้ว 377 แห่ง (เปูาหมาย 377 แห่ง)
2. โครงการน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภค ดําเนินการเสร็จแล้ว 366 แห่ง
(เปูาหมาย 378 แห่ง)
3. โครงการน้ําเพื่อการเกษตร ดําเนินการเสร็จแล้ว 610 แห่ง (เปูาหมาย 592 แห่ง)
การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า
 จัดทําแผนการเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า
ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 26 จังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง
24 จังหวัด โดยจะดําเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา
และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่เสี่ยง และแผนการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล
เพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนรองรับปัญหาได้เพิ่มขึ้น
414.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์ 796,652
ครัวเรือน และมีจุดจ่ายน้ําถาวร 6,161 แห่ง นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถ
จ้างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพื้นที่) ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง (2 เดือน)
ได้ 119,237 คน
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การแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงรุก
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ํา และกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย) กําหนดหมู่บ้านเปูาหมายที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง
ปี 2557/2558 ในพื้นที่ 31 จังหวัด โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
1. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ประกอบด้วย ชุดเจาะบ่อน้ําบาดาล
86 ชุด ชุดเปุาล้างทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เคลื่อนที่ 18 ชุด รถบรรทุกน้ํา 93 คัน จุดจ่ายน้ําถาวร 87 แห่ง และระบบ
น้ําดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ 2,631 ระบบ
2. สูบน้ําเติมในแหล่งน้ํา 137 แห่ง ใน 34 จังหวัด ได้น้ําปริมาณ 50,289,904
ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 74,619 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับ
ประโยชน์ 189,277 ไร่ และการใช้รถแจกจ่ายน้ํา ได้น้ําปริมาณ
5,578,218 ลิตร
3. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล (พื้นที่ 31 จังหวัด) โดยมีผลการดําเนินงาน
รวม 1,343 แห่ง (เปูาหมายรวมทั้งสิ้น 1,321 แห่ง) แบ่งเป็น น้ําโรงเรียน
323 แห่ง (เปูาหมาย 323 แห่ง) น้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภค 305 แห่ง
(เปูาหมาย 305 แห่ง) และน้ําเพื่อการเกษตร 715 แห่ง (เปูาหมาย 693
แห่ง)
4. เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา 16 จังหวัด) โดยดําเนินการ
ดังนี้
- เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและติดตั้งเครื่องสูบน้ําในบ่อ แล้วเสร็จตาม
เปูาหมายแล้ว (เปูาหมาย 511 แห่ง)
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําบ่อสังเกตการณ์ โดยดําเนินการแล้ว 225 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 59 (เปูาหมาย 380 แห่ง)
รวมได้ปริมาณน้ําทั้งสิ้น 25,063.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ การจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งทางอากาศ ขยะและน้าเสีย และของเสียอันตราย

ผลการดาเนินงาน
โครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง”
 จัดทําโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง” จังหวัดขอนแก่น โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้ง
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน แบ่งเป็น ชุดเจาะบ่อบาดาล 78 ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว 64 ชุด
และชุดผลิตน้ําดื่มเคลื่อนที่ 18 ชุด
2. ช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยปล่อยคาราวานรถเจาะ
น้ําบาดาล ชุดเปุาล้าง พร้อมรถผลิตน้ําสะอาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
ในหมู่บ้านที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จํานวน 6 สาย (ขอนแก่น ลําปาง
สุพรรณบุรี กําแพงเพชร อุดรธานี และราชบุรี)
3. ช่วยเหลือด้านน้ํากินน้ําใช้ทั่วประเทศ แจกจ่ายน้ําจากจุดจ่ายน้ําถาวร 87 แห่ง
รวมปริมาตร 1,037,105 ลิตร
 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ดังนี้
1. มาตรการลดขยะมูลฝอย
1.1 ดําเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์
จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกประชาชนด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงการกําจัด และทําความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด
1.2 กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการออกนโยบายให้สถานที่ราชการ
ทั้งส่วนกลางและจังหวัด เป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
และออกนโยบายให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษามีการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย
1.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกมาตรการลดการใช้
โฟม บรรจุภัณฑ์ที่กําจัดยาก และให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ลดคัดแยกการใช้โฟม
บรรจุภัณฑ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไปดําเนินการ
2. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย
2.1 คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง)
- จังหวัดมีการดําเนินงานเรื่องพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม จํานวน 97 แห่ง โดยมีการชี้แจงรายละเอียด
การดําเนินงานแล้ว 96 แห่ง มีการดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง 73 แห่ง มีการดําเนินกิจกรรมการเก็บขนขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท 26 แห่ง และมีการดําเนินกิจกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกต้องแล้วให้กับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 88 แห่ง
- กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก
เก็บขนแบบแยกประเภท และกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดําเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)
- จังหวัดมีการดําเนินงานเรื่องศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ของจังหวัด จํานวน 83 แห่ง มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน
เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว จํานวน
80 แห่ง และมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว 35 แห่ง
รวมประมาณ 60 ตัน
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- กระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ....
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดําเนินการออกกฎระเบียบการติดตาม
ตรวจสอบการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
2.3 กําจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)
- กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ได้กําจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมใน ๖ จังหวัดวิกฤตแล้ว ๙.35 ล้านตัน จากจํานวน ๑๑
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.5 ดังนี้
o พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และลพบุรี กําจัดแล้ว 0.5 ล้านตัน
พร้อมทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าวได้เสนอขอปรับแผนดําเนินงาน ดังนี้
- พระนครศรีอยุธยา ขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 14 แห่ง
(42,558,000 บาท)
- สระบุรี ก่อสร้างคันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 1 สูง 3 เมตร
- ลพบุรี ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อกําจัดขนย้ายขยะ
ตกค้างสะสม 13 แห่ง (52,592,000 บาท)
- นครปฐม ขนถ่ายขยะมูลฝอยและก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
4 บ่อ และจัดหาเครื่องจักรกลสําหรับฝังกลบ (225,036,700 บาท)
o ปทุมธานี และสมุทรปราการ กําจัดแล้ว ๘.9 ล้านตัน ดังนี้
- สมุทรปราการ กําจัดขยะแล้ว 8.85 ล้านตัน
- ปทุมธานี กําจัดด้วยวิธี RDF แล้วเสร็จตามเปูาหมาย 50,000 ตัน
o ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศอีก ๗๑ จังหวัด จํานวน 20
ล้านตัน สนับสนุนเอกชนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟูา
นําส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา ขนย้าย
หรือรื้อร่อนไปกําจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่อื่น สามารถกําจัดได้
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6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 30
o รวมกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศได้ 19 ล้านตัน
จาก 30 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 64
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สามารถตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศได้ โดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมส่วนที่เหลือและขยะมูลฝอยใหม่
โดยดําเนินการดังนี้
o ท้องถิ่นมีการลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การเก็บขนแบบแยก
ประเภท และการกําจัดอย่างถูกต้อง โดยมีพื้นที่ต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จํานวน 130 แห่ง
o คัดเลือกพื้นที่เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด
จํานวน ๘๓ แห่ง มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว
42 แห่ง รวมประมาณ 250.33 ตัน และส่งไปกําจัดแล้ว 174.44 ตัน
o ปิดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่
o กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster)
ในแต่ละจังหวัด ทั้งหมด 289 กลุ่มพื้นที่ (S M L และสถานีขนถ่าย)
และสนับสนุนการการจัดทําโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี
๒๕๕๙
o ส่งเสริมพื้นที่ก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน จํานวน
55 แห่ง
- เปิดดําเนินการแล้ว ๒ แห่ง คือ จังหวัดภูเก็ต และสงขลา
สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ ๒๕.๗ เมกกะวัตต์
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 4 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร
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ขอนแก่น พัทลุง และหนองคาย ซึ่งจะผลิตพลังงานไฟฟูาได้ ๑๐.๙
เมกกะวัตต์
- อีก ๔9 แห่ง อยู่ระหว่างดําเนินการ
o ก่อสร้างระบบการจัด การขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ของ
อปท. จํานวน 18 โครงการ ใน 14 จังหวัด
o จัดทําเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Practice ; COP) สําหรับ
โรงไฟฟูาที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
อยู่ระหว่างนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออกประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกเว้นการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโรงไฟฟูาพลังความร้อนที่มีขนาด
กําลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป ที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิง
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง 77
จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดทําแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ปี
3.2 แจ้งจังหวัดให้จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด และให้เสนอคําของบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2560
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเอกสารประกอบการ
พิจารณาโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2560 จํานวน 144
โครงการ และจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการในการเสนอขอ
จัดสรรงบประมาณต่อไป
3.3 จังหวัดได้จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดส่งให้
กรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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ของประเทศ และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
3.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
ร่างแผนแม่บทฯ และมีข้อเสนอแนะว่า ระยะเวลาการดําเนินงานของแผนฯ
ควรมีความยืดหยุ่น/ ให้เน้นมาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของ
ประชาชน-เยาวชน/ ให้กําหนดมาตรการการชดเชยแก่พื้นที่ที่ตั้งของ
Cluster/ ให้กําหนดตัวชี้วัดระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น
3.5 ยกร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขยะแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
3.6 ประชุมหารือระดับนโยบายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยมีผลการหารือดังนี้
- บทบาทหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
ปฏิบัติ เช่น จัดทําแผนระดับจังหวัด จัดตั้งงบประมาณ กํากับให้ อปท.
ดําเนินตามแผนงาน และส่งเสริมภาคเอกชนร่วมดําเนินงาน
ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นหน่วยกํากับด้านวิชาการ เช่น
จัดทําแผนแม่บทฯ กลั่นกรองแผนปฏิบัติงาน กําหนดนโยบาย
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- การจัดตั้งงบประมาณดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยจัดตั้งงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2560 โดยดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
พร้อมทั้งร่วมกันเสนอ ครม. ขอจัดตั้งงบประมาณของราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยไม่รวมอยู่ในสัดส่วนของรายได้ อปท. (add on top)
- แผนงานโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้กระทรวง
มหาดไทยกํากับดูแล อปท. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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- การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ใน 2 เรื่อง ได้แก่ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการจัดหาเตาเผาขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชนหรือ
ท้องถิ่น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะหารือ
ในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่เร่งด่วน 6 จังหวัด
โดยจังหวัดนครปฐม สระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ขอปรับ
แผนการดําเนินงานจากการขนย้ายขยะไปกําจัดนอกพื้นที่
(โรงปูนซีเมนต์/พื้นที่ที่กําหนด) ขอปรับเป็นฝังกลบในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัด
ที่ขอปรับแผนดังกล่าว ให้จัดทํารายละเอียดส่งให้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว เพื่อนําเสนอต่อสํานักงบประมาณ
รวมถึงให้ความสําคัญต่อมาตรฐานการฝังกลบในพื้นที่ด้วย
- การตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย 2 คณะ ได้แก่ คณะทํางานร่วม
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเก่า ขยะมูลฝอยใหม่ และการวาง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน) และ
คณะทํางานร่วมเกี่ยวกับการสร้างวินัยคนในชาติในการจัดการขยะมูลฝอย
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน)
3.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
3.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... และเตรียมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
3.9 กระทรวงพลังงานได้กําหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูา (Feed-in
tariff) จากการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
-26-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว
3.10 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการ
การลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2558
3.11 ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)
๓.12 จัดทํางบประมาณบูรณาการการจัดการขยะ ปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น
3,373.7471 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณดังนี้
- แผนจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 754.0011 ล้านบาท
- แผนจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (90 โครงการ) จํานวน
2,084.4598 ล้านบาท (งบผูกพัน ปี พ.ศ. 2560 จํานวน
2,995.86 ล้านบาท และงบผูกพัน ปี 2561 จํานวน 72.60 ล้านบาท)
- ส่วนราชการต่างๆ จํานวน 521.4862 ล้านบาท
3.13 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง 5 กระทรวง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ) ด้านการนําร่อง
การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็น RDF และต่อยอดสู่การผลิต
พลังงานทดแทน
3.14 อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของประเทศ และให้
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
4. การสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย
4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติ
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การป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือ

ผลการดาเนินงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๗ พรรษา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกประชาชนด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกําจัด และทําความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด
ดําเนินการ
4.2 รณรงค์สร้างจิตสํานึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้ง
ขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มเปูาหมาย คือ บ้านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/
สถานศึกษา สถานที่ราชการ/ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานที่สาธารณะ/แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการ/
ห้างสรรพสินค้า และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสม
กับสถานที่ต่าง ๆ
4.3 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสอดแทรกเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยไว้ และ
กําหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสร้าง
จิตสํานึก สร้างวินัย เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนต้นแบบการคัด
แยกขยะ เป็นต้น
4.4 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste จํานวน
9 แห่ง
4.5 จัดนิทรรศการภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยลดการ
ใช้ถุงพลาสติก 15 หน่วยงาน ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน รวมทั้ง
จัดทําบัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดําเนินการ และ (๒) อนุมัติวงเงิน ๘๘.๕๐๒๕ ล้านบาท
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จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให้จังหวัดเพื่อดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ และให้สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขอทําความตกลงในรายละเอียด
ด้านงบประมาณตามขั้นตอนกับสํานักงบประมาณแทนจังหวัดดังกล่าวต่อไป
2. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (1) รับทราบรายงานสถานการณ์หมอกควัน
ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงาน (2) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เร่งดําเนินการปูองกัน ติดตาม และแก้ไขสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่
ดังกล่าวให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
ใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับผลกระทบของไฟปุาและหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร
โดยไม่ให้มีการเผาทําลายปุา รวมทั้งให้มีมาตรการการลงโทษผู้เป็นต้นเหตุ
ให้เกิดไฟปุาด้วย
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดําเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2558) โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟปุาและหมอกควัน รวมถึง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องมื ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและ
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ทันสมัย เพื่อการดําเนินการดังกล่าว ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ โดยให้
ประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วย
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดําเนินการดังนี้
1. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร กองบัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันแห่งชาติ
(ศอ.กฟป.ชาติ) เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ กําหนดนโยบาย แนวทางแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
2. จัดตั้งศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ)
โดยใช้ห้องเมขลา กรมทรัพยากรน้ํา เป็น War room ปฏิบัติการเป็นศูนย์กลาง
บัญชาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(1) ศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ)
(2) ส่วนบังคับบัญชา
(3) ส่วนอํานวยการ
(4) ส่วนติดตามสถานการณ์ (War Room)
(5) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน กองทัพภาค 3
(ศปก.กฟป.ภาค 3) 9 จังหวัดภาคเหนือ
(6) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันจังหวัด (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. และ
ให้มีการประชุมทางไกลร่วมระหว่าง ศอ.กฟป.ชาติ/ ศปก.กฟป.ภาค 3 และ
ศปก.กฟป.จว. 9 จังหวัด ทุกวันจันทร์ ในเวลา 10.00 น. เพื่อรายงาน
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ข้อ 10 การส่งเสริม
การดาเนินการ
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน One Stop Service
ที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน
สถานการณ์ และรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟปุาและหมอกควัน เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผา
เศษวัสดุภาคการเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับภาคเอกชน
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
ผู้บัญชาการ ศอ.กฟป.ชาติ ได้มีข้อสั่งการให้ปิด War Room ศอ.กฟป.ชาติ
แต่ให้มีการทํางานเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็น Single Command และแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและการทบทวน
การดําเนินงาน (After Action Review : AAR) มาตรการปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมการ
ดําเนินงานในปีต่อไป
5. เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา การเผาในที่โล่ง และหมอกควันภาคเหนือ
ปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม่
 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ขอความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส.
 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานในภูมิภาค (ทสจ.) เพื่อให้ประชาชนติดต่อ
ขอรับบริการได้สะดวกในลักษณะ One Stop Service โดยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนา ทสจ. ให้ปฏิบัติงานในลักษณะ One Stop Service และจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
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การบริหารราชการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน กํากับดูแลเพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
โดยธรรมาภิบาล
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 คณะ ดังนี้
และการป้องกันปราบปราม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ์ และเงินทุนหมุนเวียน
ในภาครัฐ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา จังหวัดภูเก็ต
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายได้ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําคัญ
ตามนโยบาย
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการเสริมประสิทธิภาพสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จัดทําแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
 ดําเนินการตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
 ดําเนินโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต และมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น มีความศรัทธาต่อการปูองกัน
-32-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน











ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐ
และประเทศชาติ
เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบจากประชาชน ดังนี้
1. ตู้ ปณ 14 และตู้ ปณ 8 ปณศ. สามเสนใน พญาไท 10400 ในส่วนของ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงาน
รัฐมนตรี ตามลําดับ
2. ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงฯ และตามจุดต่าง ๆ
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 4 และ 14)
จัดทําวารสารคุณธรรมจริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจําเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 1 และประจํา
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ความรู้
และข้อมูลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครอง
จริยธรรมในภาพของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คัดเลือกและเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างนําร่องในการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity pact) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน
3 โครงการ เสนอให้คณะกรรมการความร่วมมือปูองกันการทุจริต พิจารณา
คัดเลือกเป็นโครงการนําร่องในการทําข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยได้จัดเก็บข้อมูลรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้สํานักงาน ป.ป.ท. เพื่อดําเนินการต่อไป
ดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ และชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ข้อ 11 การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

การยกร่าง/ปรับปรุง/ทบทวน 
กฎหมายสาคัญ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ ITA ให้หน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 ครั้ง เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ
เป็นไปอํานาจหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 15
สํานักงาน ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
ประเมิน ITA ประจําปี 2558 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีข้าราชการเข้ารับการประเมิน 164 คน
ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจําปี 2558 ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้คัดเลือกข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 คน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก ป.ป.ช.
เสนอปรับปรุงกฎหมายเดิมและเสนอร่างกฎหมายใหม่ จํานวน 20 ฉบับ ดังนี้
(1) ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จํานวน 5 ฉบับ
ซึ่งประกาศใช้แล้วคือ
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ําเสีย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชบัญญัติสวนปุา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(2) ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รอประกาศใช้
เป็นกฎหมาย
(3) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(4) ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่
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ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
- ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(5) ร่างกฎหมายที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
และอยู่ระหว่างการยืนยันหรือเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรี จํานวน 3 ฉบับ
ได้แก่
- ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(6) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(7) ร่างกฎหมายที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(8) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
จํานวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ
พ.ศ. ....
(9) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จํานวน 6 ฉบับ ได้แก่
- ร่างพระราชบัญญัติปุาไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติสัตว์ปุา พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ พ.ศ. ....
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งไม่ยืนยันร่างกฎหมาย/
ขอถอนร่างกฎหมาย รวม 3 ฉบับ คือ
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ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
- ไม่ยืนยันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
เนื่องจากมีประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
- ไม่ยืนยันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. .... ฉบับเดิมที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เนื่องจาก
เป็นฉบับค้างการพิจารณาในช่วงเปลี่ยนรัฐบาล (เสนอเมื่อปี 2550) และมี
รายละเอียดที่ล้าสมัย ในการนี้ ได้เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ ด้วยแล้ว
- ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. .... ออกจากแผนเสนอ
ร่างกฎหมายในระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2558) เนื่องจาก
คณะทํางานพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้นําสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปบรรจุเป็น
ส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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