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	 ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท�าลายป่ามากขึ้น	ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์	 เช่น	 ป่าไม้	 สัตว์ป่า	 พันธุ์พืช	 และแร่ธาตุ	 ถูกท�าลายหรือน�าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก	 ท้ังปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง	 ๆ	 ก็รุนแรงยิ่งขึ้น	 รัฐบาล 

จงึมนีโยบายจะรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตโิดยสร้างสมดลุระหว่างการอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน	ดังนี้

	 ๙.๑	 ในระยะเฉพาะหน้า	เร่งปกป้องและฟ้ืนฟพูืน้ทีอ่นรุกัษ์	ทรพัยากรป่าไม้	และสตัว์ป่า	โดยให้ความส�าคญั 

ในการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีด่นิของรฐั	จดัท�าแนวเขตทีด่นิของรัฐให้ชัดเจน	เร่งรดักระบวนการพสูิจน์สิทธกิารถอืครอง 

ที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ	 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและ 

สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	 โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน�้าและพ้ืนที่

อนุรักษ์ที่มีความส�าคัญเชิงนิเวศ	 ก�าหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือ

ป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า	 ขยายป่าชุมชน	 และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน 

เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ	 รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์	 เช่น	 โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	เป็นต้น

	 ๙.๒	 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 

อย่างยัง่ยนื	ค�านงึถงึขดีจ�ากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั	สร้างโอกาสในการเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิขึน้ 

จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม	 เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	 ความมั่นคง 

ทางด้านอาหาร	 สุขอนามัย	 สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน	 และการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 รวมทั้ง 

ให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ

	 ๙.๓	 ในระยะต่อไป	พฒันาระบบบรหิารจัดการทีด่นิ	และแก้ไขการบุกรุกท่ีดนิของรฐัโดยยดึแนวพระราชด�าริ 

ที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้	 เช่น	 ก�าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน	 พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่า 

สมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให ้

ตามความจ�าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ	 มาตรการทางสังคมจิตวิทยา	 และการปลูกป่าทดแทน 

เข้าด�าเนนิการ	ทัง้จะให้เชือ่มโยงกบัการส่งเสรมิการมอีาชีพและรายได้อืน่อนัเป็นบ่อเกดิของเศรษฐกจิชมุชนทีต่่อเนือ่ง 

เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ	 จะจัดท�าฐานข้อมูล 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

315

เพื่อการบริหารจัดการ	 จัดท�าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ	 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 

และเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม	 และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจาย 

การถือครองทีด่นิ	เร่งรดัการจดัสรรทีด่นิให้แก่ผูย้ากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสทิธิ	์แต่รบัรองสทิธร่ิวมในการจดัการท่ีดนิ 

ของชมุชน	ก�าหนดรปูแบบทีเ่หมาะสมของธนาคารทีด่นิเพือ่ให้เป็นกลไกในการน�าทรพัยากรทีด่นิมาใช้ให้เกดิประโยชน์

สูงสุด

	 ๙.๔	 บริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ	ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	จัดให้มี 

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้การจดัท�าแผนงาน	โครงการ	ไม่เกิดความซ�า้ซ้อน	มคีวามเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ	และ 

สอดคล้องกับทศิทางและนโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	โดยจดัตัง้หรอืก�าหนดกลไกในการบรหิารจดัการน�า้

พร้อมทั้งมีการน�าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน�้าและการเตือนภัย

	 ๙.๕	 เร่งรดัการควบคมุมลพษิทัง้ทางอากาศ	ขยะ	และน�า้เสยี	ทีเ่กดิจากการผลติและบรโิภค	เพือ่สร้างคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน	 โดยให้ความส�าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล�าดับแรก	 ส่งเสริม 

ให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด	เร่งก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะ 

ในพื้นที่วิกฤต	 ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก	 ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน 

กจ็ะสนบัสนนุให้ด�าเนนิการ	ส่วนขยะอตุสาหกรรมนัน้	จะวางระเบยีบมาตรการการบรหิารจดัการเป็นพเิศษ	โดยก�าหนด 

ให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน	 ส�าหรับ

ขยะของเสียอันตราย	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์	 และขยะติดเชื้อ	 จะพัฒนาระบบก�ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง 

ไม่ให้มกีารลกัลอบทิง้	รวมท้ังจดัการสารเคม	ีโดยลดความเสีย่งและอันตรายทีเ่กดิจากการรัว่ไหล	และการเกิดอบุตัเิหตุ	 

ให้ความส�าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร	และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

	 	 ในระดับพ้ืนที่	 จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

อย่างต่อเนือ่ง	ครอบคลมุทกุมติ	ิทัง้การลดและขจดัมลพษิ	การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การดแูลคณุภาพ

ชีวิตประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม	 รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน	 

และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ



 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน และน�้า ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญของประเทศ  

แต่จากปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม้ท�าลายป่าที่มีมายาวนาน ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 

ทางชวีภาพทีเ่คยอดุมสมบรูณ์ถูกท�าลายหรอืน�าไปใช้ประโยชน์ทางพาณชิย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้ปัญหาสิง่แวดล้อม 

มลพิษด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น การด�าเนินการในปีที่ ๔ รัฐบาลได้ให ้

ความส�าคัญกับการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์

อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด 

แนวพระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

๑.	 การเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

	 ๑.๑	 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	มาตราส่วน	๑:๔๐๐๐	(One	Map) คณะกรรมการ 

ปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) ได้มีมติเห็นชอบและรับรอง 

เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามผลการด�าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐  

(One Map) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 

One Map โดยให้คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)  

รับผิดชอบในการด�าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากแผนที่ที่ใช้ในการก�าหนดที่ดินของรัฐ 

มีหลายมาตราส่วนท�าให้เกิดกรณีการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

มีข้อขัดข้อง การแก้ไขความขัดแย้งเรื่องการบุกรุกและการครอบครองที่ดินของรัฐไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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	 ๑.๒	 การคุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน	ทรัพยากรทางทะเล	และชายฝั่ง

	 	 ๑.๒.๑	 คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน	เพื่อแก้ไข

ปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามมาตรา ๑๘ 

และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ และด�าเนินการ 

ตามค�าสั่ งคณะรักษาความสงบแห ่งชาติ  ที่  ๖๔/๒๕๕๗  

เรือ่ง การปราบปรามและหยดุยัง้การบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้  

ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติม 

หน่วยงานส�าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีผลการ

ด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) จดัชดุปฏบิตักิารพเิศษ (ฉลามขาว) บรูณาการปฏบิติังานร่วมกบัฝ่ายปกครอง ทหาร ต�ารวจ ทวง

คืนผืนป่าชายเลนในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘,๘๑๑ ไร่ ด�าเนินคดี ๒๑๐ คดี มีผู้ต้องหา ๒๑ ราย

   (๒) ฟ ื ้นฟูพื้นที่ป ่าชายเลนเสื่อมโทรม โดยในปี ๒๕๖๑ ได ้ด�าเนินการปลูกป ่าชายเลน  

จ�านวน ๓,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ๑,๕๐๐ ไร่ ตราด ๓๐๐ ไร่ สุราษฎร์ธานี ๕๐๐ ไร่ ระนอง ๒๐๐ ไร่ และ

นครศรธีรรมราช ๕๐๐ ไร่ และด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  

จ�านวน ๓๐๐ ไร่ ปัจจุบันได้ด�าเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 ๑.๒.๒	 คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) เ พ่ื อ คุ ้ มครองแนวปะการั ง และ 

แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงประกาศ

พื้นที่คุ ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ�านวน ๒ ฉบับ  

ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ประกาศใช้ในพืน้ที ่

เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่หมู ่ เกาะมัน  

จังหวัดระยอง ซ่ึงอยู ่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา และอยูร่ะหว่างการเสนอคณะอนกุรรมการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลพิจารณาตามล�าดับ

   (๒) ได้มีค�าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๗๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ก�าหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน อ�าเภอพะงัน และเกาะสมุย  

อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   (๓) ให้ความช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตามหลักวิชาการ ๖๖๕ ตัว 

ได้แก่ โลมาและวาฬ ๒๓๔ ตัว เต่าทะเล ๔๑๗ ตัว และพะยูน ๑๔ ตัว ทั้งการจัดหารถฉุกเฉินช่วยชีวิตสัตว์ทะเล 

หายาก และสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงถ่ายทอด 

องค์ความรู้ในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

   (๔) ฟื้นฟูแหล่งปะการังที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกเสริมแบบมีส่วนร่วม โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ 

ตามเป้าหมาย จ�านวน ๒๔๐,๐๐๐ กิ่ง รวมพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

   (๕) ฟื ้นฟูแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีการการปลูกเสริม โดยด�าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  

จ�านวน ๙๖,๐๐๐ ต้น/กอ รวมพื้นที่ ๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

   (๖)  จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ ชายหาดพัทยา เมืองพัทยา  

จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่อนรัุกษ์พืน้ท่ีชายฝ่ังซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของสิง่มชีวีติในระบบนเิวศและต้นก�าเนดิความหลากหลายทางชวีภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะทะเล เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกฝ่ายเห็นปัญหาขยะทะเล  

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการรณรงค์เก็บขยะ ตลอดจนร่วมกันก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 

ขยะอย่างถูกวิธี

	 	 ๑.๒.๓	 ป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน โดยการ 

ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตกตะกอนหลังแนวไม้ไผ่ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี 

สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม ๑๙ กิโลเมตร 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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	 	 ๑.๒.๔	 จดัระเบยีบการท�าการประมงและการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ ได้แก่ ๑) การเพาะเล้ียงสัตว์น�า้เพือ่ป้องกัน

การเกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน ได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดกิจการให้เป็นกิจการ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศก�าหนดพ้ืนที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าท่ีอนุญาตให้ท�าการเพาะเลี้ยง 

ได้ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัด ๒) การเพาะเล้ียงสัตว์น�้าเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ท�าการประมงและ

บุกรุกท่ีท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ได้ออกกฎกระทรวงการขอและการอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในที่จับสัตว์น�้า 

ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสงวนพื้นที่ไว้ด�าเนินการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าและห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด 

และ ๓) การใช้ความเคม็ในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ในพืน้ทีน่�า้จดื เพือ่แก้ไขปัญหาการระงบัใช้ความเคม็ในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 

ในพื้นที่น�้าจืด โดยได้แต่งตั้งคณะท�างานแก้ไขปัญหาการระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในพื้นที่น�้าจืด

 ๑.๓	 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือป้องกัน 

การเกิดภัยแล้ง น�้าป่าไหลหลาก สัตว์ป่าสูญพันธุ ์ รัฐบาล

ได้ประกาศนโยบาย “พลิกฟื ้นผืนป่า สู ่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายพื้นท่ีป่าไม้ และปกป้องผืนป่า 

ให้คงสภาพสมบูรณ์ ๑๐๒.๔ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒  

ของพ้ืนท่ีประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐและ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ภายใต ้

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของโลก ๑๗ ประการ โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

	 	 ๑.๓.๑	 คุม้ครองพืน้ทีป่่าไม้สมบูรณ์	จ�านวน	๑๐๒.๔	ล้านไร่ เนือ่งจากในปี ๒๕๐๔ พบว่าประเทศไทยมีพืน้ที่

ป่าไม้ประมาณ ๑๗๑ ล้านไร่ ต่อมาในปี ๒๕๕๒ ลดลงเหลือ ๑๐๗ ล้านไร่ จนกระทั่งในปี ๒๕๖๑ เหลือเพียง ๑๐๒.๔ ล้านไร่ 

สาเหตุของการลดลงของพื้นท่ีป่าเกิดจากเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น การบุกรุกเพื่อน�ามาเป็นพื้นที่ทางการเกษตร  

การบุกรุกจับจองของนายทุน การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า และการออกโฉนดที่ดินหรือการออกเอกสารสิทธิ์ 

ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ก�าหนดมาตรการและวิธีการด�าเนินงานไม่ให้มีการบุกรุกพื้นท่ี 

ป่าไม้เพิ่มเติม ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การตดัไม้ท�าลายป่าแห่งชาต ิ(คปป.) มุง่เน้นการปฏบิตังิานระดบัพืน้ที ่การมส่ีวนร่วมของชมุชน รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุ 

การปลูกป่าเพื่อปกป้องคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

	 	 ๑.๓.๒	 ป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

   (๑) หยุดย้ังการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 ได้ด�าเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหา 

การท�าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยจัดท�า 

แผนปฏบิตัคิรอบคลมุมาตรการ ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ป้องกนัการลกัลอบตดัไม้ ๒) สกดักัน้ไม่ให้มีการเคลือ่นย้ายไม้ทีถ่กูลกัลอบตดั 

๓) ด�าเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ท่ีถูกลักลอบตัด ๔) ปฏิบัติการด้านการข่าวสาร ๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

๖) เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่และ ๗) เตรยีมความพร้อมส�าหรบัสถานการณ์เร่งด่วน ซึง่ผลการด�าเนนิงาน 

ปี ๒๕๖๑ เมือ่เทยีบกบัปี ๒๕๖๐ พบว่า จ�านวนคด ีผูต้้องหา และพืน้ทีท่ีถ่กูบกุรกุมจี�านวนลดลง เนือ่งจากมกีารป้องกนัรกัษาป่า 

อย่างเข้มงวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศนโยบาย 

“พลิกฟื้นผืนป่า 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ให้คงสภาพ ๑๐๒.๔ ล้านไร่

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ประเภทคดี ผลการด�าเนินการในปี ๒๕๖๐ ผลการด�าเนินการในปี ๒๕๖๑

คดีบุกรุกพื้นที่ป่า ๔,๕๐๑ คดี ๓,๓๓๘ คดี

-	ผู้ต้องหา ๘๖๓	ราย ๖๐๘	ราย

-	ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก ๑๕๘,๓๗๖	ไร่ ๑๒๗,๑๒๘	ไร่

คดีท�าไม้ ๔,๓๐๗ คดี ๔,๐๒๕ คดี

-	ผู้ต้องหา ๒,๑๘๒	ราย ๒,๑๘๒	ราย

-	ไม้ของกลาง ๑๖๑,๐๖๕	ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ๑๑๗,๑๕๒	ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม

-	ปริมาตรไม้ ๗,๒๐๙	ลูกบาศก์เมตร ๘,๖๔๓	ลูกบาศก์เมตร

คดีสัตว์ป่า ๕๕๔ คดี ๕๑๘ คดี

-	ผู้ต้องหา ๕๔๖	คน ๕๕๓	คน

-	สัตว์ป่าของกลาง ๔,๘๕๒	ตัว ๗,๒๔๔	ตัว

-	ซากสัตว์ป่าของกลาง ๑,๐๓๙	ซาก ๑,๔๘๐	ซาก

-	น�้าหนักซากสัตว์ป่าของกลาง ๑,๖๓๕.๑๐	กิโลกรัม ๑,๔๙๘.๐๓	กิโลกรัม

   (๒) ยึดคืนพื้นที่ป่าจากนายทุน ๖๒๕,๓๒๒ ไร่ ซ่ึงส่วนหน่ึงสามารถน�ามาจัดสรรให้ประชาชน 

ที่ไร้ที่ท�ากินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

   (๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการติดตามความเปล่ียนแปลงและเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่า 

ผ่านระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับส�านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) โดยส�ารวจพบจุดเปล่ียนแปลง ๑,๑๗๓ จุด  

เป็นจุดที่ระบบตรวจพบ จ�านวน ๙๔๖ จุด และประชาชนแจ้ง จ�านวน ๒๒๗ จุด ด�าเนินการแล้ว ๑,๑๑๑ จุด และสามารถ 

น�าไปสู่การด�าเนินคดี จ�านวน ๒๗๓ จุด อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๖๒ จุด

  ๑.๓.๓	 ฟื้นฟูป่า

   (๑) ด�าเนินการเพื่อ เพิ่มพื้นที่สี เขียว  ได ้แก ่  ๑) ฟ ื ้นฟูป ่าต ้นน�้ า ที่ เ ส่ือมโทรมเพื่อ คืน 

ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน�้า และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน�้าไว้ในดิน 

๒๔๐,๗๓๙ ไร่ ๒) ส่งเสริมให้ประชาชนขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าใช้ระบบ ๗,๘๙๙ ราย 

ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ๒,๘๗๖ ราย พืน้ทีร่วม ๒๘,๓๒๙-๓-๕๙.๔๒ ไร่ ๓) ส่งเสรมิให้ประชาชนปลกูไม้เศรษฐกจิ ๒๐๓,๓๐๐ ไร่ 

๔) จัดตั้งป่าชุมชน ๑๒,๒๔๘ หมู่บ้าน เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๖.๓๔ ล้านไร่ และ ๕) ด�าเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ 

เพื่อความสุขของคนไทย” โดยใช้พื้นท่ีวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนรวมพันธุ์ไม้ และพื้นที่อื่น ๆ  

ตามความเหมาะสมและศกัยภาพของพืน้ที ่พฒันาเป็นป่าในเมือง โดยมเีป้าหมายทัง้สิน้ ๑๑๑ แห่ง ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารแล้ว 

๘๐ แห่ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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   (๒)	 ด�าเนินการก ่อนฟ ื ้นฟูป ่าต ้นน�้า 

เส่ือมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน	 โดยในระยะกลาง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙  

จะด�าเนินการในพื้นท่ี ๑๓ จังหวัด เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลพ้ืนที่ 

ใน ๑๒ จังหวัดภาคเหนือ และ ๑ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และจัดตั้งศูนย์ฟื ้นฟูป่าต้นน�้าในพื้นท่ีวิกฤตเพื่อก�าหนดพื้นที่

ปฏิบัติการลาดตระเวนและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ 

ควบคู ่ เพื่อให ้ป ่าฟ ื ้นตัวเอง ขยายผลการด�าเนินการฟ ื ้นฟู

พื้นที่ป ่าอนุ รักษ ์ที่ เสื่อมโทรมทั่วประเทศ ส ่วนในระยะยาว  

ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๘ จะด�าเนินการในพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด

	 	 ๑.๓.๔	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้

   (๑)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	 ได้ก�าหนดเป้าหมาย 

เพื่อจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ จ�านวน ๒๑,๘๕๐ หมู ่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๑๐ ล้านไร่ และจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว 

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๔๘ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๖.๓๔ ล้านไร่ มีการดูแลรักษาป่าในรูปแบบของเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ 

และให้ชุมชนตั้งกฎกติกาในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้และดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  

การสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   (๒)	 บูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.) 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ ่มเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้แนวทางการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  

มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทั้งสิ้น ๒๑๑,๒๖๑ คน

   (๓)	 สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	 (อส.อส.)  

จากการออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพนัธุพ์ชื พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่รองรบัการด�าเนนิงานในการสร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วมในการดแูล ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงได้ด�าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย พัฒนาอาชีพ และรับสมัครเป็นเครือข่าย อส.อส.  

ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๐,๗๙๖ ราย ซึ่งเครือข่าย อส.อส. ได้มีกิจกรรมการด�าเนินงานร่วมกัน 

ในการตอบสนองภารกิจอย่างต่อเนื่อง

จัดการป่าต้นนำา
เสื่อมสภาพ

บนพื้นที่สูงชัน 
ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 ๑.๓.๕	 แนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ	 เพ่ือยกระดับมาตรฐานอุทยานแห่งชาติของไทยไปสู ่

ระดับสากล โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการป้องกัน  

ฟื ้นฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ให้เกิด 

ความยั่งยืน รัฐบาลจึงได้ด�าเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว

(Green National Parks) ในปี ๒๕๖๑ มีอุทยานแห่งชาต ิ

ที่ผ่านการประเมิน จ�านวน ๑๓ แห่ง แบ่งเป็น ๑) ระดับทอง 

จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาต ิ

เขาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติ 

ผาแต้ม และ ๒) ระดับเงิน จ�านวน ๙ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 

แม่วงก์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 

อทุยานแห่งชาตภิชูาง อทุยานแห่งชาตคิลองลาน อุทยานแห่งชาต ิ

หมู ่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติน�้าหนาว อุทยานแห่งชาต ิ

ไทรโยค และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

   นอกจากนี้ รัฐบาลได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคล่ือนให้อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark)  

ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เนื่องจากเป็นโครงการ 

ด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ 

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: 

UNESCO) ซึ่งคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO’s Executive Board) ได้ให้การรับรองต่อการเป็นสมาชิก 

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกของอุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอันดับที่ ๕ ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ 

การจัดตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

 ๑.๔	 การแก้ไขปัญหาการค้างาช้างและการบริหารจัดการสัตว์ป่า

	 	 ๑.๔.๑	 แก้ไขปัญหาการค้างาช้าง ได้ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารงาช้างแห่งประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๐ 

เช่น การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และ 

ผลติภัณฑ์ทีท่�าจากซากของสตัว์ป่าทีห้่ามน�าเข้าหรือส่งออก ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

การจัดท�าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาช้างภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลงาช้าง 

ให้สามารถสนับสนุนงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

๑๗ เม.ย. ๖๑
UNESCO รับรองการเป็นสมาชิก

อุทยานธรณีโลก
ของอุทยานธรณีสตูล 
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ต่อเนือ่ง การจัดตัง้สายตรวจการค้างาช้าง การจัดฝึกอบรมการจดัท�าสือ่ประชาสัมพนัธ์ ท�าให้ไทยได้รบัการเลือ่นสถานะท่ีดขีึน้  

จากกลุ่มสถานะน่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary Concern) มาอยู่ในสถานะน่ากังวลล�าดับรอง (Secondary Concern) โดยใน

การประชมุอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ชนดิสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สญูพนัธุ ์(Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ครั้งที่ ๑๗ ได้มีมติให้ไทยออกจากแผนปฏิบัติการ

งาช้างโดยไม่ต้องท�าแผนต่อ CITES แล้ว

	 	 ๑.๔.๒	 แก้ไขปัญหาสัตว์ป่าตระกูลลิง จากปัญหาการบุกรุกป่าและการครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย 

ท�าให้ป่าเปลี่ยนสภาพไป ส่งผลให้สัตว์ป่าไร้ที่อยู่อาศัยและอาหารด�ารงชีพ จึงออกมาหากินนอกพื้นที่ สร้างความเดือดร้อน

แก่ประชาชนทั้งความเป็นอยู่และทรัพย์สิน โดยเฉพาะลิงที่มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และมีปัญหาด้านโรคต่าง ๆ รัฐบาล

จึงได้ก�าหนดมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิง นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ

และการคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....  

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒.	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว 
พระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้

 ๒.๑	 การบริหารจัดการท่ีดิน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน โดยผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

นโยบายท่ีดินแห่งชาติ	 พ.ศ.	 .... เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศในระยะยาวและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และด�าเนินโครงการ	

“สร้างป่า	สร้างรายได้	ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร”ี	โดยน้อมน�าแนวพระราชด�ารขิอง

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีพ่ระราชทานหลกัการในการฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ล�าธารและส่งเสรมิให้ประชาชน

อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่อาศัยและท�ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการผ่อนผัน 

ให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจ 

ในลักษณะผสมผสาน ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าการจัดตั้งกลุ่มและการส่งเสริมอาชีพ โดยในปี ๒๕๖๑ มีประชาชนเข้าร่วม 

โครงการฯ แล้ว จ�านวน ๗,๘๖๕ ราย เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๘๘ ไร่

	 ๒.๒	 การจัดท่ีดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยอนุญาตให้กลุ ่มหรือชุมชนเข้าท�าประโยชน ์

ในที่ดินของรัฐแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ก�าหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งถือเป็น 

เครือ่งมือส�าคญัในการแก้ไขปัญหาชมุชนทีไ่ม่มทีีด่นิท�ากนิ ควบคูไ่ปกบัการจดัระบบและระเบยีบการใช้ประโยชน์ในทีด่นิของรฐั 

เพื่อลดข้อขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และสร้างการยอมรับจากภาคประชาชนในพื้นที่ มีการด�าเนินการ 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 ๒.๒.๑	 ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดหาที่ดิน	จ�านวน ๖๓๕ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด ๑,๐๖๖,๓๐๗-๓-๙๑.๖๖ ไร่ 

ประกอบด้วย

ประเภทพื้นที่ จ�านวนพื้นที่ จ�านวนจังหวัด พื้นที่ (ไร่)

ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๘๓ ๖๐ ๘๕๔,๘๗๘-๓-๙๑.๖๖

ป่าชายเลน ๒๘๒ ๑๙ ๒๓,๙๖๗-๐-๔๘

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๐๑ ๑๙ ๑๑๗,๙๖๙-๐-๔๘

ที่ดินสาธารณประโยชน์ ๒๗ ๑๒ ๑๐,๐๖๓-๓-๒๐.๗

ที่ราชพัสดุ ๗ ๖ ๖,๘๖๔-๐-๔๘

   ทัง้นี ้มพืีน้ทีไ่ด้รบัอนญุาตเข้าท�าประโยชน์

ในพ้ืนที่แล้ว จ�านวน ๑๐๐ พื้นท่ี ๕๒ จังหวัด เน้ือที่ประมาณ 

๓๙๘,๓๐๖-๓-๒๒.๖๔ ไร่ และคณะกรรมการนโยบายที่ดิน 

แห่งชาติจังหวัดมีมติให้ความเห็นชอบจัดราษฎรเข้าท�าประโยชน์

ในพื้นที่แล้ว ๑๖๖ พื้นท่ี ๖๑ จังหวัด จ�านวน ๔๖,๖๗๔ ราย 

๕๘,๓๖๒ แปลง

	 	 ๒.๒.๒	 ส ่ง เสริมการใช ้ประโยชน ์ในที่ ดิน 

และพัฒนาอาชีพ	 ได้ด�าเนินการ ๘๒ พื้นที่ ๔๔ จังหวัด ภายใต้ 

กรอบการด�าเนนิงาน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการพฒันาทีด่นิ

และการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพ้ืนฐานข้อมูล Zoning ๓๘ พื้นที่  

๒๔ จังหวัด เช่น การท�าปุ๋ยหมัก สนับสนุนหญ้าแฝกป้องกัน 

หน้าดิน อบรมการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ๒) ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ๑๕ พื้นที่  

๙ จังหวัด เช่น ขุดขยายสระเก็บน�้า จัดหาพัฒนาระบบไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกร พัฒนาแหล่งน�้าอุปโภค/บริโภค 

๓) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๔๑ พื้นท่ี ๒๘ จังหวัด เช่น ให้ความรู้การท�านาข้าว การปลูกมันส�าปะหลัง  

โครงการเกษตรอินทรีย์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาและกบในกระชังบก ๔) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

๗๒ พื้นที่ ๓๘ จังหวัด เช่น ให้ความรู้ในการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม อบรมความรู้สหกรณ์ ๕) ด้านการสนับสนุน 

เข้าถึงแหล่งทุน ๑๗ พื้นท่ี ๑๐ จังหวัด เช่น ชี้แจง/แนะน�า/แนวทางการสนับสนุนเงินทุนในการส่งเสริมและ 

พัฒนาในการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ ๖) ด้านการส่งเสริมและจัดท�า 

บัญชีครัวเรือน ๓๔ พื้นที่ ๒๐ จังหวัด เช่น ส่งเสริมแนะน�า/ติดตาม/ประเมิน การจัดท�าบัญชีสหกรณ์ บัญชีครัวเรือน

เป้าหมาย
การจัดหาที่ดิน 

๖๓๕ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด 

๑.๐๖ ล้านไร่

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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	 	 ๒.๒.๓	 ก�าหนดพื้นท่ีเป้าหมายและกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท�ากินในพื้นที่ป่าไม	้ 

(ทุกประเภท)	 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการอยู ่อาศัยและท�ากินในพื้นที่ป่าภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

(คทช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม และมีกรอบมาตรการ ดังนี้

   (๑) กลุ ่มที่ 	 ๑ ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีอยู ่ ในพื้นที่ ลุ ่มน�้าชั้นที่  ๓, ๔ และ ๕  

ก่อนมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๔๑ อนญุาตให้อยูอ่าศยัอย่างถกูต้องตามกฎหมาย โดยโครงการคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ

   (๒) กลุ ่มที่ 	 ๒ ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีอยู ่ ในพื้นที่ ลุ ่มน�้าชั้นที่  ๓, ๔ และ ๕  

หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และต้องปฏิบัติตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗  

ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ อนุญาตให้อยู่อาศัยและท�ากินแบบแปลงรวม โดยออกแบบการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างชุมชน

และหน่วยงานของรฐั โดยชมุชนต้องดแูลรกัษาและใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่นลกัษณะทีเ่กือ้กลูต่อการอนรุกัษ์ตามทีก่�าหนดร่วมกนั

   (๓) กลุ่มที่	๓ ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ และ ๒

    (๓.๑) ก่อนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จัดระเบียบการใช้ที่ดินท�ากิน 

และรับรองการอยู่อาศัยท�ากินในลักษณะแปลงรวม ก�ากับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์และ 

พฒันาอย่างยัง่ยนื ห้ามบกุรกุขยายพืน้ที ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าในรปูแบบการมส่ีวนร่วม ส่งเสรมิราษฎรปลกูป่า ๓ อย่าง ใช้มาตรการ

อนุรักษ์ดินและน�้า ควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดการชะล้างพังทลาย

    (๓.๒) หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จะวางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้าน 

ประชาคมออกแบบ/คัดเลือกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชด�าริปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า

   (๔) กลุ่มที่	๔ ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๑ จัดท�าแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการพิจารณา

อนุญาตเมื่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....  

มีผลใช้บังคับแล้ว ประกอบด้วย

    (๔.๑) หลักการจัดการพื้นที่ โดยต้องเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ท�ากินที่

ยอมรับร่วมกัน และให้สิทธิท�ากินแต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ

    (๔.๒) แนวทางการจดัการพืน้ที ่คือ การส�ารวจการครอบครองทีด่นิและการบรหิารจัดการพืน้ที ่

เพื่อให้ได้ข้อตกลงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในรูปแบบประชาคมของชุมชน

   (๕) กลุ ่มที่	 ๕ ชุมชนในพื้นท่ีป่าชายเลน จัดท�าเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน จัดท�า 

แผนบริหารจัดการและโครงการเพื่อการอนุญาต

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๓.	 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ	

 ๓.๑	 การบริหารจัดการน�้าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้า	 ระยะ	 ๑๒	 ปี (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๙)	 

รัฐบาลได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้า ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) การบริหารจัดการน�้า 

อุปโภคบริโภค ๒) การสร้างความมั่นคงของน�้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ๓) การบริหารจัดการน�้าท่วม

และอุทกภัย ๔) การบริหารจัดการคุณภาพน�้า ๕) การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน  

และ ๖) การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า โดยมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๓.๑.๑	 บริหารจัดการน�้าอุปโภคบริโภค มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน�้าประปาใช้ ภายในปี ๒๕๖๒  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเป้าหมายด�าเนินการตามแผนการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล จ�านวน ๒,๑๒๗ แห่ง แบ่งเป็น  

๑) น�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค จ�านวน ๕๗ แห่ง/หมู่บ้าน ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๗๗ แห่ง/

หมูบ้่าน ๒) น�า้บาดาลเพ่ือสนบัสนนุน�า้ดืม่สะอาดให้แก่โรงเรยีนทัว่ประเทศ จ�านวน ๖๓๓ แห่ง ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ๕๗๕ แห่ง  

และ ๓) แหล่งน�้าต้นทุนประปาชนบท (เจาะบ่อบาดาล) จ�านวน ๑,๔๓๗ แห่ง ด�าเนินการแล้ว ๑,๑๐๘ แห่ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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   นอกจากนี้มีการจัดการภัยแล้ง ดังนี้ 

   (๑)	 ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน ช่วงเดือนกันยายน 

๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ ได้ด�าเนินการแจกจ่ายน�้า ๖,๘๖๖,๘๗๙ ลิตร เป่าล้างบ่อบาดาล ๑,๐๙๘ บ่อ และสูบเติมน�้า 

ในแหล่งน�้า ๙,๓๔๒,๙๔๐ ลูกบาศก์เมตร

   (๒) สนบัสนนุเครือ่งจกัรกล	ยานพาหนะ	และเครือ่งมอือปุกรณ์ในการช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแล้ง 

โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในอนาคต ประกอบด้วย  

ชุดบ่อเจาะน�้าบาดาล จ�านวน ๘๙ ชุด ชุดเป่าล้างท�าความสะอาดบ่อน�้าบาดาล 

จ�านวน ๔๑ ชุด ชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบ จ�านวน ๓๕ ชุด ชุดปรับปรุง

คุณภาพน�้าเคลื่อนที่ จ�านวน ๑๘ ชุด รถบรรทุกน�้า จ�านวน ๗๘ คัน และจุดจ่ายน�้า

ถาวร จ�านวน ๘๙ แห่ง

   (๓) ขุดเจาะบ่อบาดาล จ�านวน ๙๖๙ แห่ง เป็นพื้นที่ 

ที่มีไฟฟ้า ๑๑๘ แห่ง และไม่มีไฟฟ้า ๗๙๖ แห่ง ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๙๑๔ แห่ง  

และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๑๗๕ บ่อ

   (๔) พัฒน า แหล ่ ง น�้ า บ า ด า ล เพื่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญห า 

การขาดแคลนน�้ า อุปโภคบริ โภค  โดยการเจาะบ ่อบาดาล และติดตั้ ง 

เครื่องสูบน�้าแบบซับเมอร์ทซิเบ้ิล พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า จ�านวน ๕,๑๙๓ แห่ง 

ท�าให ้ มีปริมาณน�้า ท่ี รับได ้  ๑๕๑.๕ ล ้านลูกบาศก ์ เมตรต ่อป ี  ประชาชน 

ได้รับประโยชน์ ๙๘๙,๕๐๐ ครัวเรือน

   (๕) พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน	ด้วยการจัดหาแหล่งน�้าดิบ  

จัดท�าระบบประปาบาดาล และก่อสร้างระบบคุณภาพน�้าให้ได้มาตรฐานอนามัยโลก เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในชุมชน 

ได้มีน�้าดื่มที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีผลด�าเนินการ ดังนี้

    (๕.๑) ด�าเนินการให้กับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจ�านวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน  

จ�านวน ๗๓๖ แห่ง ท�าให้สามารถผลิตน�้าดื่มสะอาดได้ ๑๒๑,๓๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนในชุมชน 

ได้รับน�้าดื่มสะอาด จ�านวน ๑๒๑,๙๒๕ ครัวเรือน

    (๕.๒) ด�าเนนิการให้กบัโรงเรยีนขนาดเลก็ มนีกัเรยีนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่ถงึ ๓๐๐ คน  

จ�านวน ๑,๘๑๓ แห่ง ท�าให้สามารถผลิตน�้าด่ืมสะอาดได้ ๕๒.๖๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนในชุมชน 

ได้รับน�้าดื่มสะอาด จ�านวน ๒๕๙,๔๗๕ ครัวเรือน

   (๖) สูบน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติส่งน�้าเข้าแหล่งน�้าดิบเพื่อผลิตน�้าประปา ได้ด�าเนินการสูบน�้า 

จากแหล่งน�้าธรรมชาติส่งน�้าเข้าแหล่งน�้าดิบเพื่อผลิตน�้าประปา จ�านวน ๓๖๘,๕๙๐,๔๐๐ ลิตร สูบน�้าจากแหล่งน�้าดิบ 

ส่งเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร จ�านวน ๒๐๐ ไร่ แจกจ่ายประชาชนเพื่ออุปโภค/บริโภค จ�านวน ๖๐๐ ลิตร ผลิตน�้าดื่มสะอาด 

แจกจ่ายประชาชน จ�านวน ๒,๕๐๐ ลิตร ขุดเจาะบ่อบาดาล/บ่อน�้าตื้น/เป่าล้างบ่อบาดาล จ�านวน ๔๒๐ บ่อ รวมประชาชน

ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือสนับสนุนจากเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยภัยแล้ง ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๔,๓๑๘ คน ๓,๒๒๙ ครัวเรือน

  ๓.๑.๒	 สร้างความมัน่คงของน�า้ภาคการผลติ	(เกษตรและอตุสาหกรรม) มเีป้าหมายเพือ่ให้ภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรมมีแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล มีผลด�าเนินการบริหารจัดการน�้าให้เกษตรกร ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

   (๑) เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเดิมให้เกษตรกรได้รับน�้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

๑,๓๓๗ รายการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑.๙๗ ล้านไร่ มีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๒) ก่อสร้างแหล่งน�้า/ระบบกระจายน�้าใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๐.๓๒ ล้านไร ่  

เพิ่มปริมาณน�้า ๔๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒ 

   (๓) พัฒนาและฟื ้นฟูแหล่งน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน โดยก�าหนดเป้าหมายฟื ้นฟูแหล่งน�้า  

๔๒๐ แห่ง ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ขุดสระเก็บน�้าประจ�าไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร 

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฝนท้ิงช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จ�านวน ๕๔,๗๒๙ แห่ง/สระ  

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๓๒,๗๔๒ แห่ง/สระ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และพัฒนาน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 

จ�านวน ๑,๑๗๒ แห่ง ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๘๘๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาแหล่งน�้าและกระจายน�้า

เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓๙ แห่ง

   (๔) ก่อสร้างแหล่งน�้าขนาดใหญ่ที่ส�าคัญ เช่น โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์  

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๔๘๑,๔๐๐ ไร่ โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  

ความจุอ่างเก็บน�้า ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน�้าให้พื้นที่ชลประทานรวม ๑๘๘,๐๐๐ ไร่ และโครงการอ่างเก็บน�้า 

นฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ) จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ชลประทาน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ความจุเก็บกัก 

๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

   (๕) ปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ๑๒ หน่วย 

๑๒ จงัหวดั และขึน้บนิปฏิบตักิารฝนหลวง มพีืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์ ๒๓๐ ล้านไร่ และตัง้หน่วยปฏบิตักิารฝนหลวงเคลือ่นทีเ่รว็ 

จ�านวน ๒ ชุด ด�าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเฝ้าระวังสภาพอากาศและสามารถ 

ขึ้นปฏิบัติการได้ทันท่วงที

  ๓.๑.๓	 บริหารจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย

   (๑)	 บรหิารจดัการอทุกภยั	เป้าหมายเพือ่พืน้ทีช่มุชน พืน้ทีเ่ศรษฐกจิส�าคญั และพืน้ทีเ่กษตรทีไ่ด้รบั 

ผลกระทบจากน�้าท่วมและอุทกภัย มีผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๖๑ ซึ่งแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้  

๑) ปรับปรุงทางน�้า/เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย (ร่องน�้า) จ�านวน ๒๔ ร่องน�้า ๒) ป้องกันน�้าท่วมชุมชนเมือง 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จ�านวน ๑๔ แห่ง พื้นท่ี ๐.๔ ล้านไร่ และ ๓) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝาย ประตูน�้า ปรับปรุง 

ท�านบดิน ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน�้า ประตูระบายน�้า ปรับปรุงท�านบดิน หากแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 

๐.๐๗ ล้านไร่ มีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๕

    นอกจากนี ้ได้มกีารเตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์อทุกภยั ประเมนิสถานการณ์น�า้ในปี ๒๕๖๑ 

เพื่อติดตามปริมาณน�้า คาดการณ์สถานการณ์น�้า ทั้งกรณีที่มีพายุและกรณีไม่มีพายุ การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม  

การเตรียมการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ รวมท้ังสร้างกระบวนการเรียนรู ้และประชาสัมพันธ์หรือชี้แจง 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ให้ประชาชนทราบ จดัท�าโครงการป้องกนัอทุกภยัทีส่�าคัญ เพือ่เร่งระบายน�า้และรองรบัน�า้ในฤดนู�า้หลาก  

เช่น ระบบระบายน�้าแม่น�้าตรัง แก้มลิงรองรับน�้าในพื้นที่ ๑๒ ทุ่งลุ่มน�้าเจ้าพระยา และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

รวม ๓๐ แห่ง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ด�าเนนิการปรบัปรงุสิง่กดีขวางทางน�า้ในพืน้ทีภ่าคใต้ ๑๑๑ แห่ง ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการทรัพยากรน�า้แห่งชาต ิ(กนช.) 

และข้อสัง่การของประธาน กนช. ด�าเนนิการเสรจ็แล้ว จ�านวน ๖๖ แห่ง และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ จ�านวน ๔๕ แห่ง ซึง่จะแล้วเสรจ็ 

ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต

   (๒)	 จัดท�าระบบป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ก่อสร้างคันกั้นน�้าปิดล้อมพื้นที่

กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันน�้าจากภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ส�าหรับบริเวณภายในพื้นที่ปิดล้อมได้ก่อสร้างและ 

ปรับปรุงระบบระบายน�้า ได้แก่ ท่อระบายน�้า คูคลอง สถานีสูบน�้า อุโมงค์ระบายน�้า และแก้มลิง เพื่อเร่งระบายน�้าท่วมขัง 

ออกสู ่แม่น�้าเจ ้าพระยาลงสู ่ทะเลโดยเร็ว โดยแบ่งพ้ืนที่บริหารจัดการน�้าท่วมออกเป็น ๓ พื้นที่  ประกอบด้วย  

๑) พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาภายในคันกั้นน�้าพระราชด�าริ ประมาณ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร  

ซึ่งเป็นชุมชนเมืองและเป็นพื้นที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ ๒) พื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยานอกคันกั้นน�้าพระราชด�าริ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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(King Dike) ประมาณ ๔๖๘ ตารางกโิลเมตร ซึง่เป็นพืน้ทีร่องรบัน�า้หลากตามธรรมชาต ิ(floodway) เพือ่ระบายน�า้จากพืน้ที่ 

ตอนเหนือและตะวันออกลงสู ่พื้นท่ีด้านใต้และลงสู ่ทะเล และ ๓) พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา  

ประมาณ ๔๕๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น

    (๒.๑) สร ้างระบบป้องกันน�้าท ่วมและระบบระบายน�้า เพื่อแก ้ไขป ัญหาน�้าท ่วม 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ๑) มีคันป้องกันน�้าท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามพระราชด�าริ (King Dike) 

เพื่อป้องกันน�้าไหล่บ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน ความยาวรวม ๗๒ กิโลเมตร ความสูงคันป้องกัน 

+๒.๕๐ ถึง +๓.๐๐ เมตรเหนือระดับน�้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒) มีแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้าเจ้าพระยา คลอง

บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความยาวรวม ๗๗ กิโลเมตร ป้องกันน�้าไหลบ่าจากริมแม่น�้าเจ้าพระยาเข้าท่วม 

ในพืน้ที ่ประกอบด้วย ท่อระบายน�า้ ความสงูก�าแพงกัน้น�า้ +๒.๘๐ ถงึ +๓.๕๐ ม.รทก. ๓) มรีะบบระบายน�า้เพือ่เร่งระบายน�า้

และแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขงัในพืน้ที ่ความยาวรวม ๖,๓๖๘ กโิลเมตร และคคูลอง ๑,๖๘๒ คลอง ความยาวรวม ๒,๖๐๔ กโิลเมตร  

๔) สถานีสูบน�้า ประตูระบายน�้า บ่อสูบน�้า มีก�าลังสูบรวมทั้งสิ้น ๒,๒๒๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสามารถสูบระบายน�้า 

ลงสู ่แม่น�้าเจ้าพระยาได้ ๙๐๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ๕) มีอุโมงค์ระบายน�้าขนาดใหญ่เปิดใช้งานแล้ว ๔ แห่ง  

ความยาวรวม ๑๙ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑ แห่ง และมีแผนก่อสร้างอีก ๔ แห่ง ๖) มีแก้มลิง จ�านวน ๒๙ แห่ง 

เก็บน�้าได้ ๑๓.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๓ แห่ง และมีแผนจัดหาเพิ่มเติม ๘ แห่ง และ ๗) มีศูนย์ควบคุม

ระบบป้องกันน�้าท่วม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลการป้องกันน�้าท่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนภัย 

แก่ประชาชน ระบบระบายน�้าสามารถระบายน�้าท่วมขังเนื่องจากฝนตกให้หมดไปภายในระยะเวลา ๒ ช่ัวโมง  

กรณีมีความรุนแรงของฝนที่ตกไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร ตกในเวลา ๑ ชั่วโมง

    (๒.๒)	 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น�้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๖๑  

ได้ล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าความยาว ๓,๓๐๐ กิโลเมตร จากทั้งหมด ๖,๔๐๐ กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพ 

การระบายน�้า ๑,๖๘๒ คลอง ความยาว ๒,๖๐๔ กิโลเมตร ขุดลอกคูคลอง ๘๑ คลอง และเปิดทางน�้าไหล ๑,๓๔๑ กิโลเมตร 

ซ่อมบ�ารุงเครื่องสูบน�้าตามสถานีสูบน�้า ประตูระบายน�้า บ่อสูบน�้า จ�านวน ๗๐๐ แห่ง เพื่อระบายน�้าท่วมขังออกจากพื้นที่  

ซ ่อมบ�ารุงเครื่องสูบน�้าแบบเคลื่อนท่ี เพ่ือติดตั้งในจุดอ่อนน�้าท่วมและพื้นที่วิกฤตต่าง ๆ รวม ๑,๖๓๘ เคร่ือง  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน�้ารวม ๖๗๓.๓๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และตรวจซ่อมบ�ารุงเครื่องสูบน�้า รวม ๑๕๑ เครื่อง 

เตรียมความพร้อมหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจ�าทุกส�านักงานเขต  

พร้อมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์สภาพฝนและน�า้ท่วมผ่านส่ือต่าง ๆ  และทางเวบ็ไซต์กรงุเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th 

หรือที่เว็บไซต์ส�านักการระบายน�้า http://dds.bangkok.go.th, Facebook: Bangkok.Water, Twitter: bkk_best

    (๒.๓) เตรียมแผนรับมอื	๙	ขั้นตอน ส�าหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพืน้ที่ โดยด�าเนนิการ  

๑) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒) ติดตั้งเคร่ืองสูบน�้าเพิ่มเติม ตามจุดที่เสี่ยงต่อ 

การเกิดปัญหาน�้าท่วมให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทันที ๓) ควบคุมและลดระดับน�้าในคลอง ท่อระบายน�้า และแก้มลิง  

ให้อยู่ในระดับต�่า โดยใช้อุโมงค์ระบายน�้า สถานีสูบน�้า และบ่อสูบน�้าเร่งระบายน�้าออก ๔) แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตก 

ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕) จัดส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจ�าจุดเสี่ยง

และจุดส�าคัญที่คาดว่าจะมีฝนตกหนัก เพื่อเร่งระบายน�้าและแก้ปัญหาด้านการจราจร ๖) มอบหมายให้หน่วยงานภาคสนาม 

ลงพื้นท่ีตามจุดต่าง ๆ และรายงานสถานการณ์น�้าท่วม ๗) ติดตั้งเคร่ืองสูบน�้าชนิดเคล่ือนที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม 

เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมในจดุทีว่กิฤต ๘) ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ เช่น ต�ารวจเพือ่ช่วยอ�านวยความสะดวกการจราจร  

การปิดเส้นทางน�้าท่วม ทหารเพื่อช่วยเหลือประชาชน และ ๙) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบรายงานสภาพฝน  

ปริมาณฝน พ้ืนท่ีน�้าท่วมขังเป็นระยะ ๆ และสรุปสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ 

(Line id: @bkk_best หรือ www.facebook.com/bkk.best)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๓) ช่วยเหลือเกษตรกรกรณีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย

    (๓.๑) อุทกภัย ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (พายุตาลัส-เซินกา) 

ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

แก่เกษตรกร ๔๔๔,๗๔๕ รายวงเงินรวม ๓,๘๗๗.๙๔ ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  

ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท จ�านวน ๔๓ จังหวัด มีเกษตรกรยื่นแบบความจ�านง ๑,๘๖๕,๐๖๕ ครัวเรือน โอนเงินเข้าบัญชี

เกษตรกรแล้ว ๑,๗๒๒,๙๙๑ ครัวเรือน วงเงิน ๕,๑๖๘.๙๗๓ ล้านบาท 

    (๓.๒) อุทกภัย ช ่วงภัยตั้งแต่วันที่  ๑๖ สิงหาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (พายุทกซูรี  

หย่อมความกดอากาศต�่า) ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่เกษตรกร ๙๕,๔๘๒ ราย วงเงิน ๘๖๐.๖๔ ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท จ�านวน ๒๔๗,๒๐๕ ครัวเรือน วงเงิน ๗๔๑.๖๑๕ ล้านบาท

    (๓.๓) อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

การช่วยเหลอืระยะเร่งด่วนทีส่�าคญั เช่น ตดิตัง้เครือ่งผลกัดนัน�า้ ๑๖ เครือ่ง แจกจ่ายหญ้าอาหารสตัว์พระราชทานให้เกษตรกร

ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ซ่ึงได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

จ�านวน ๑,๐๒๕,๗๕๙ กิโลกรัม อพยพสัตว์ ๕๙๐,๒๓๙ ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ ๑๔๕,๓๙๕ ตัว รักษาสัตว์ ๑๙๔,๓๕๗ ตัว  

แจกถุงยังชีพสัตว์ ๑,๔๒๓ ถุง อาหารสัตว์ ๑๗๗,๓๐๐ กิโลกรัม การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่เกษตรกร ๓๙,๙๒๕ ราย  

วงเงิน ๓๑๖.๓๕ ล้านบาท

    (๓.๔) อทุกภยั ช่วงภยัตัง้แต่วันที ่๒ กมุภาพนัธ์-๑๙ มถินุายน ๒๕๖๑ (พายฤุดรู้อน) การช่วยเหลอื 

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่เกษตรกร 

๙๐๓ ราย พื้นที่ ๓,๓๒๓ ไร่ วงเงิน ๔.๖๕ ล้านบาท

    (๓.๕) อทุกภยั ช่วงภยัตัง้แต่วนัที ่๑๒ กรกฎาคม-๓ กันยายน ๒๕๖๑ จากอทิธิพลพายโุซนร้อน  

“เบบินคา” (BEBINCA) และพายุโซนร้อน “เซินติญ” มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การให้ความช่วยเหลือที่ส�าคัญ เช่น  

สนับสนุนเครื่องผลักดันน�้า ๑๘ เครื่อง สนับสนุนเสบียงสัตว์ ๖๔๒,๔๐๐ กิโลกรัม (หญ้าพระราชทาน ๓๘๑,๘๐๐ กิโลกรัม) 

อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง ๕๓,๐๒๖ ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ ๑๒,๗๖๖ ตัว

    (๓.๖) วาตภยั ช่วงภยัต้ังแต่วันที ่๒๑ กมุภาพนัธ์–๒๐ มถินุายน ๒๕๖๑ (พายฤุดรู้อน) ประกาศ 

เขตการให้ความช่วยเหลอืแล้ว ๓๐ จงัหวดั ๘๘ อ�าเภอ การช่วยเหลือตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิทดรองราชการ

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านพชื แก่เกษตรกร ๕,๐๑๗ ราย พืน้ที ่๑๗,๑๘๐ ไร่ วงเงนิ ๒๓.๒๓ 

ล้านบาท

	 	 ๓.๑.๔	 บริหารจัดการคุณภาพน�้า	มีเป้าหมายเพื่อให้แหล่งน�้าทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร โดยการด�าเนินการในระยะสั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบบ�าบดัน�า้เสยี เพือ่บ�าบัดน�า้เสยีชุมชน ๒๔๘ แห่ง ได้ด�าเนนิการแล้ว ๕๘ แห่ง ส่วนระยะกลางและระยะยาวเป็นการผลกัดนั 

น�้าเค็มในฤดูแล้ง ๗ ลุ่มน�้า ได้ด�าเนินการควบคุมความเค็มในลุ่มน�้าวิกฤต ๓ ลุ่มน�้า ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่  

ลุม่น�า้ภาคใต้ ลุม่น�า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก และลุม่น�า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัตก รวม ๒๖๕,๖๓๑ ไร่ โดยด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์

การจัดการคณุภาพน�า้ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใต้วสิยัทศัน์ “แหล่งน�า้มคีณุภาพน�า้ดขีึน้ ด้วยการบรหิารจดัการ

อย่างมีส่วนร่วม” รวมทั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ�าบัดน�้าเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด 

ด�าเนินโครงการจัดการคุณภาพน�้า ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนเมืองได้รับการแก้ปัญหาน�้าเค็มรุกล�้า ๒๖๖,๓๖๕ ไร่  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๒ ซึ่งหากด�าเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม ในปี ๒๕๖๑ จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๒.๘๒ ล้านไร่  

ความจุเกบ็กกัเพิม่ข้ึน ๑,๖๓๘.๐๓ ล้านลกูบาศก์เมตร เกษตรกรได้รบัประโยชน์ ๑.๓๐ ล้านครวัเรอืน ส่งผลให้มรีายได้เพิม่ขึน้

คดิเป็นมลูค่า ๗,๗๕๕ ล้านบาท/ปี เกษตรกรได้รบัประโยชน์จากการพฒันาแหล่งน�า้นอกเขตชลประทาน ๒๕๐,๖๕๘ ครวัเรอืน

  ๓.๑.๕	 ฟ้ืนฟสูภาพป่าต้นน�า้ทีเ่สือ่มโทรมและป้องกนัการพงัทลายของดนิ มเีป้าหมายเพือ่ให้พืน้ท่ีป่าต้นน�า้

ทีเ่สือ่มโทรมได้รบัการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู โดยเป็นการด�าเนนิการระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ทีเ่สือ่มโทรม 

๔.๗ ล้านไร่ โดยมผีลการด�าเนนิงานในปี ๒๕๖๑ ซ่ึงแล้วเสรจ็ตามเป้าหมาย ดงันี ้๑) อนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ จ�านวน ๔๘๕,๐๐๐ ไร่ 

๒) ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน จ�านวน ๑,๔๓๕,๐๐๐ ไร่  และ ๓) พัฒนาแหล่งน�้าชุมชนเพื่อป้องกัน 

การชะล้างพังทลายของดิน โดยการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน�้าให้สามารถน�าไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตร มีการวางแผน 

การใช้ทีด่นิ มกีารจดัระบบการปลกูพชืให้เหมาะสม ๕ แห่ง รวมทัง้พฒันาแหล่งน�า้เพือ่อนรุกัษ์ดนิและน�า้ โดยก่อสร้างแหล่งน�า้ 

ขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่และระบบส่งน�้าในไร่นา เพื่อให้เกษตรกรมีน�้าใช้ในการเกษตรและในช่วงฝนทิ้งช่วง ๑๕๙ แห่ง

   นอกจากนี ้ได้ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าเสือ่มสภาพบนพืน้ทีส่งูชนั หรอืทีเ่รยีกว่า “เขาหัวโล้น” ในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน 

โดยจัดท�าแผนแม่บทร่วมกับ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน  

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง สรุปผลการด�าเนินงานได้ ดังนี้

หน่วยงาน พื้นที่เป้าหมาย ผลการด�าเนินงานปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

กรมป่าไม้ รับผิดชอบพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ	๑.๔๖๓	ล้านไร่	

ประกอบด้วย

๑.	ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า	๑,	๒	รวม	๐.๙๒	ล้านไร่	 

๒.	ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า	๓-๕	รวม	๐.๕๒	ล้านไร่	

๑.	โครงการปลูกฟื้นฟูป่าต้นน�้า		๐.๐๒๕	ล้านไร่

๒.	โครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	๐.๐๑๑	ล้านไร่

๓.	โครงการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ	

๐.๐๐๔	ล้านไร่	

รวมทั้งสิ้น	๐.๐๓๘	ล้านไร่

กรมอุทยาน

แห่งชาติ	 

สัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	

เนื้อที่	๐.๒๐๒	ล้านไร่

๑.	แนวเขตควบคุม	๐.๒๐๒	ล้านไร่	(ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ)	

๒.	Watershed	Profile	จ�านวน	๑๗	หมู่บ้าน

๓.	เพาะช�ากล้าไม้	๑,๐๔๕,๐๐๐	กล้า

๔.	ปลูกฟื้นฟูป่า	๒๒,๔๕๐	ไร่

๕.	ปลูกหญ้าแฝก	๑,๗๖๐,๐๐๐	กล้า

๖.	สร้างฝาย	๔๙	แห่ง

๗.	เครือข่าย	สสอ.	๑๙๑	หมู่บ้าน

กรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่ป่าต้นน�้าเสื่อมสภาพ	บนพื้นที่สูงชัน	 

(เขาหัวโล้น)	ในพื้นที่น�าร่อง	๘	อ�าเภอ	ได้แก่	

อ�าเภอนาหมื่น	อ�าเภอทุ่งช้าง	อ�าเภอเชียงกลาง	

อ�าเภอนาน้อย	อ�าเภอแม่จริม	อ�าเภอเวียงสา	

อ�าเภอเฉลิมฯ	และอ�าเภอปัว	

ราษฎรเข้าร่วมโครงการฯ	

จ�านวน	๑๒๓	ราย	พื้นที่	๑,๙๔๕	ไร่

สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.	ปุ๋ยหมัก	จ�านวน	๙	ตัน

๒.	น�้าหมักชีวภาพ	จ�านวน	๙๐๐	ลิตร	

๓.	ถั่วมะแฮะ	จ�านวน	๑.๗๗๖	กิโลกรัม

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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หน่วยงาน พื้นที่เป้าหมาย ผลการด�าเนินงานปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

พื้นที่ต้นน�้า	๓	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอสองแคว	 

อ�าเภอท่าวังผา	และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	

๒๐	หมู่บ้าน	๘,๕๘๘	คน	

ครอบคลุมพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	ไร่

๑.	สร้างความเข้าใจชุมชน	[สร้างทีม	(ชาวบ้าน	

อสพ.)	ส�ารวจข้อมูล]	

๒.	ปลูกคน	[(น�้าเพื่ออุปโภคบริโภค/การเกษตร	 

(ฝาย	บ่อพวงสันเขา	ระบบส่งน�้า)	

นาขั้นบันได/ปรับปรุงดิน	กองทุนพันธุ์พืช/ปุ๋ย	

กองทุนพันธุ์สัตว์/ยาและเวชภัณฑ์สัตว์)]

๓.	ปลูกป่า	(เพาะช�ากล้าไม้	ปลูกป่า	๓	อย่าง	

ประโยชน์	๔	อย่าง	มาตรการป้องกันไฟป่า	

คณะกรรมการและกฎระเบียบชุมชน)	

๔.	ผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจ

สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน�้าและ

การเกษตร

พื้นที่ต้นน�้า	๒	พื้นที่	ได้แก่	บ้านดงผาปูน	

และบ้านนาบง	ต�าบลบ่อเกลือใต้	

อ�าเภอบ่อเกลือ	ครอบคลุมพื้นที่	๓,๒๐๐	ไร่

๑.	เปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก	จากพืชเชิงเดี่ยว

เป็นไม้	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	

รวมทั้งหมด	๘๒	แปลง	ประมาณ	๖๑๖	ไร่	

คิดเป็นร้อยละ	๕๒.๐๗

๒.	เพิ่มความชุ่มชื้นหน้าดิน	มีน�้าหน้าฝาย

ตามร่องเขาและแนวปลูกกล้วย

คืนพื้นที่เกษตร	ได้	๗๕๓	ไร่

๓.	เกิดระบบกักเก็บน�้าและส�ารองน�้าที่ใช้การได้

เต็มประสิทธิภาพ	จากแหล่งน�้าและ

โครงสร้างน�้าที่ได้รับการฟื้นฟูและสร้างเพิ่มเติม

๔.	ชาวบ้านร่วมกันคืนพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่ไม่ได้

ท�าการเพาะปลูก	จ�านวน	๖๕๐	ไร่	เพื่อฟื้นฟู

ให้กลับเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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	 	 ๓.๑.๖	 บริหารจัดการทรัพยากรน�้า

   (๑) จัดท�าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	พ.ศ.	.... ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรน�้าอย่างเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพจากทุกภาคส่วน โดยให้ประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ 

อย่างสมดุลและยั่งยืน ท้ังเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน�้าทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน�้า และระดับองค์กรผู้ใช้น�้า ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

   (๒) จดัตัง้	“ศนูย์ความเป็นเลศิด้านระบบบรหิารจดัการน�า้”	(Center of Excellence on Water 

Management Systems) เพื่อเป็นศูนย์กลางงานวิจัยด้านน�า้ โดยเน้นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลและ

แนวคิดร่วมกับหน่วยงานต่างชาติที่มีประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยร่วมกัน 

   (๓)	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	 (กนช.)	 ให้รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ จ�านวน ๔ คณะ  

ได้แก่  ๑) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ 

และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ๓) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และ ๔) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส�าคัญ 

   (๔) จัดตั้งส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	 เพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนและก�ากับการบริหาร 

จัดการน�้า ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ 

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหน่วยก�ากับ (Regulator) 

ด�าเนินการในลักษณะบูรณาการข้อมูล แผนงานหรือโครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลในเชิงนโยบาย 

และวางแนวทางก�ากับ ควบคุมการปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ และปฏิบัติหน้าท่ี 

เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๕)  สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุน

ให้ชุมชนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องอุปกรณ์ระบุต�าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning 

System: GPS) แผนทีภ่าพถ่ายดาวเทยีม ข้อมลูจากสถานโีทรมาตร และการใช้งานระบบสารสนเทศในการบรหิารจดัการน�า้ 

ของชุมชน จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบและสามารถขยายผลไปยังชุมชนข้างเคียงจนเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการน�้า โดยชุมชน

แม่ข่ายและเครอืข่าย ๖๐ ชุมชน มหีมูบ้่านทีไ่ด้รบัการขยายผลโครงการในปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๒๖๖ หมูบ้่าน และสามารถแก้ไข

ปัญหาแหล่งน�้าในชุมชน ลดปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งได้ จ�านวน ๑๓,๘๓๐ ครัวเรือน ๔๓,๗๓๐ ไร่ เพิ่มปริมาณน�้าส�ารอง 

ในพื้นที่ชุมชน ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ด�าเนินงานกับชุมชนแม่ข่าย จ�านวน ๑๕ ชุมชน (ที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการในปีที่ ๒-๔ ซึ่งชุมชนแม่ข่ายจะสิ้นสุดสถานภาพทั้งหมด

ในปี ๒๕๖๓) สามารถฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้าในชุมชนให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   (๖) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน�้าต�าบล	

โดยพฒันาการใช้งานแผนทีแ่ละจดัเกบ็ข้อมลูด้วยระบบภมูสิารสนเทศ 

เพ่ือให้มีข้อมูลแหล่งน�้าขนาดเล็กที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น หน่วยงาน 

ท้องถิ่นสามารถน�าข้อมูลไปใช้แก้ไขปัญหาและวางแผนการบริหาร

จดัการทรพัยากรน�า้ในพืน้ทีข่องตนเองได้ โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ด�าเนนิการ 

จัดท�าฐานข้อมูลแผนท่ีน�้าระดับต�าบล ๓๒ ช้ันข้อมูล จ�านวน  

๖๐๐ ต�าบล โดยมหีน่วยงานท้องถ่ินน�าข้อมลูไปใช้ จ�านวน ๓๓๖ แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ ๕๖

 ๓.๒ สถานการณ์น�้าและการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยา

	 	 ๓.๒.๑	 จัดสรรน�้าในช่วงฤดูแล้ง	 ปี	 ๒๕๖๐/๖๑	 โดยมีแผนการจัดสรรน�้าทั้งประเทศ ๒๕,๐๖๗  

ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน�้าเจ้าพระยาได้มีการวางแผนใช้น�้าจาก ๔ เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์  

เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน และเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จ�านวน ๗,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีผลการจัดสรรน�้าทั้งประเทศ  

ใช้น�้าไปแล้ว ๒๔,๘๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของแผนการจัดสรรน�้า และผลการจัดสรรน�้าลุ่มน�้าเจ้าพระยา

ใช้น�้าไปแล้ว ๘,๕๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑ ของแผนการจัดสรรน�้า 

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่

แผนการจัดสรรน�้าในช่วงฤดูแล้ง ๒๕๖๐/๖๑

(๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)
ผลการจัดสรรน�้า

อุปโภค-

บริโภค

รักษาระบบ

นิเวศและอื่น ๆ
การเกษตร รวม ปริมาตรน�้า

ร้อยละ

แผนจัดน�้า

ทั้งประเทศ ๒,๑๖๗ ๖,๙๔๘ ๑๕,๙๕๒ ๒๕,๐๖๗ ๒๔,๘๓๖ ๙๙

ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ๑,๑๔๐ ๑,๔๕๐ ๕,๑๑๐ ๗,๗๐๐ ๘,๕๕๓ ๑๑๑

จัดทำาฐานข้อมูล

แผนที่น้ำาระดับ
ตำาบล

๓๒ ชั้นข้อมูล ๖๐๐ ตำาบล

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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  ๓.๒.๒	 เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	 ปี	 ๒๕๖๐/๖๑ ได้มีแผนการเพาะปลูกพืชทั้งประเทศ ๑๔.๕๙ ล้านไร่  

ลุ ่มน�้าเจ้าพระยา ๗.๗๖ ล้านไร่ มีผลการเพาะปลูกทั้งประเทศ ๑๕.๑๙ ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าว ๑๒.๙๙ ล้านไร่  

(เก็บเก่ียวแล้ว ๑๒.๘๓ ล้านไร่) และพืชไร่ ๒.๕๐ ล้านไร่ ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ๘.๖๔ ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าว ๗.๘๖ ล้านไร่  

(เก็บเกี่ยวแล้ว ๖.๑๒ ล้านไร่) และพืชไร่ ๐.๗๘ ล้านไร่ 

หน่วย : ล้านไร่

แผนการเพาะปลูก
ปี ๒๕๖๐/๖๑

ผลการเพาะปลูก
ปี ๒๕๖๐/๖๑

พื้นที่
เขตเพาะ

ปลูก
ข้าว พืชไร่ รวม ข้าว พืชไร่ รวม

เก็บเกี่ยว
ข้าวแล้ว

รวมทั้ง
ประเทศ

ในเขต
ชลประทาน

๘.๓๕ ๐.๗๙ ๙.๐๕ ๙.๖๒ ๐.๖๓ ๑๐.๒๕ ๑๐.๒๕

นอกเขต
ชลประทาน

๓.๓๔ ๒.๒๐ ๕.๕๔ ๓.๓๗ ๑.๘๗ ๔.๙๔ ๒.๕๘

รวม ๑๑.๖๙ ๒.๙๙ ๑๔.๕๙ ๑๒.๙๙ ๒.๕๐ ๑๕.๑๙ ๑๒.๘๓

รวม	๒๒	
จังหวัดลุ่มน�้า
เจ้าพระยา

ในเขต
ชลประทาน

๕.๑๗ ๐.๐๖ ๕.๒๓ ๖.๐๓ ๐.๐๖ ๖.๐๙ ๔.๕๗

นอกเขต
ชลประทาน

๑.๘๙ ๐.๖๔ ๒.๕๓ ๑.๘๓ ๐.๗๒ ๒.๕๕ ๑.๕๕

รวม ๗.๐๖ ๐.๗๐ ๗.๗๖ ๗.๘๖ ๐.๗๘ ๘.๖๔ ๖.๑๒

  ๓.๒.๓ จัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยด�าเนินโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๓๒ โครงการ 

ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นท่ีรับน�้า ๒๕ แห่ง และก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท 

๑๗๓ โครงการ มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๗๓.๘๙

  ๓.๒.๔	 สร ้ างแหล ่ งน�้ า ในไร ่นานอกเขตชลประทาน  โดยการ ขุดสระเก็บน�้ าประจ� า ไร ่นา 

จ�านวน ๔๔,๙๘๔ แห่ง/บ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๔.	 การเร่งรดัการควบคมุมลพษิ	ท้ังทางอากาศ	ขยะ	และน�า้เสีย	ทีเ่กดิจากการผลิตและบรโิภค	
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน

	 ๔.๑	 การบริหารจัดการทรัพยากรแร่	 แร่เป็นปัจจัยส�าคัญด้านอุตสาหกรรมและพลังงานสร้างความมั่นคงและ 
ความมั่งคั่งของประเทศ รวมถึงการสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน ทั้งในด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
การท�ากิจการเหมืองแร่ที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งปัญหาฝุ่นละอองและอากาศเป็นพิษ ปัญหาน�้าเสีย 
และดินเสีย ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขาดการควบคุม  
ป้องกันจากผู้ประกอบการ รัฐบาลได้ด�าเนินการ ดังนี้

	 	 ๔.๑.๑		 จัดท�ายุทธศาสตร์การบรหิารจดัการแร่	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๗๙)	และแผนแม่บทบรหิารจดัการแร่ 

พ.ศ.	 ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน และสมดุล 

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ความส�าคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  

ซึง่มเีป้าหมายในการพฒันา คอื “การบรหิารจดัการทรพัยากรแร่แบบองค์รวม เพือ่สนบัสนนุวตัถดิุบให้เป็นมาตรฐานการผลติ

เพื่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน”  

	 	 ๔.๑.๒	 ผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	 (คนร.) ภายใต้ระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การจัดท�าเหมืองแร่  

มีความสมดุลในการดูแลสุขภาพ วิถีชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

  ๔.๑.๓	 ใช้มาตรการทางสังคมให้กลุม่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ไทย	ประกาศเจตนารมณ์ของผูป้ระกอบกจิการ 

เหมืองแร่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเหมืองแร่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ๔.๒ การยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Factory	4.0)	

  ๔.๒.๑ ส่งเสริมภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดการด้านพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

และประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน ภายในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพลังงานทดแทนและ 

อนุรักษ์พลังงาน ยกระดับโรงงานให้มีการใช้ระบบ Smart Boiler ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยอยู ่ระหว่างด�าเนินการยกระดับผู้ประกอบกิจการ ภายใต้มาตรการ  

Smart Boiler & Safety Thailand จ�านวน ๗๐ สถานประกอบการ

  ๔.๒.๒	 การจัดการกากอุตสาหกรรม	 ในปี ๒๕๖๑ มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ จ�านวน  

๓๖.๒๘๑ ล้านตัน เป็นกากอุตสาหกรรมอันตราย จ�านวน ๑.๔๔๑ ล้านตัน และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการ

กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (โรงงานรายใหม่) จ�านวน ๗,๑๓๒ ราย

  ๔.๒.๓	 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town/ 

Eco Industry) ด�าเนินการใน ๑๘ พื้นที่เป้าหมายใน ๑๕ จังหวัด 

มีเขตประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรวม ๑๔ แห่ง 

และส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ ๑) CSR–DIW มีโรงงานที่ได้เข้าร่วม

โครงการและได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ๒ กลุ่ม รวมจ�านวน  

๓๗๐ โรงงาน ๒) CSR–DPIM มสีถานประกอบการทีผ่่านการประเมนิ

ตามหลกัเกณฑ์ ปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๐ ราย และสถานประกอบการ 

เครือข่าย จ�านวน ๔๗ ราย รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 

สีเขียว (Green Industry) มีโรงงานอุตสาหกรรมได้ผ่านการ 

รับรองระดับที่ ๔ และ ๕ รวม ๑๐๗ โรงงาน และ ๓) ส่งเสริมให้ 

ผู ้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานยกระดับ

มาตรฐานการประกอบการสู่เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) โดยมีผู้ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จ�านวน ๒๗ ราย

ส่งเสริมการ
พัฒนา

อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ใน ๑๕ จังหวัด ๑๘ พื้นที่เป้าหมาย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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 ๔.๓	 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

  ๔.๓.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ในการปฏิบัติงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งที่ประชุม 
มีมติให้ทุกจังหวัดก�าหนดมาตรการเฝ้าระวังการเผาหลังพ้นห้วงเวลาห้ามเผา มาตรการจัดระเบียบการเผา และเหลื่อมเวลา
การเผา การเผาแบบควบคมุ และจดัการเชื้อเพลงิตามหลกัวชิาการ เพือ่ควบคมุปรมิาณการเผาและฝุน่ละออง รวมทั้งมุง่เนน้
การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดน และการจัดกิจกรรมรณรงค์สามแผ่นดิน 
(ไทย–เมียนมา–ลาว) ภายใต้กรอบอาเซียน
   (๒) แก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือและประสานประเทศ 
เพือ่นบ้านให้ลดการเผาและหมอกควนั ทัง้ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
ผ่านการผลักดันการด�าเนินงานตาม Roadmap on ASEAN 
Cooperation towards Transboundary Haze Pollution 
Control with Means of Implementation เพื่อเปลี่ยนให ้
ภูมิภาคอา เซี ยน เป ็นภู มิภาคปลอดหมอกควันข ้ ามแดน 
ภายในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ 
คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษ
จากหมอกควนัข้ามแดน คร้ังที ่๒๐ ระหว่างวนัที ่๓๑ พฤษภาคม–
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสนับสนุน 
การประเมินผลการด�าเนินงานตาม ASEAN Tranboundary 
Haze Free Roadmap เพือ่ใช้เป็นรอบการด�าเนินงานของภมูภิาค
อาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

   (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและรวมกลุ่มร่วมจัดการทรัพยากร	 และสนับสนุนกิจกรรม

ด้านการจัดการไฟป่า ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น ในปี ๒๕๖๑ มีปริมาณจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากช่วงเวลา 

ในปี ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๓

   (๔) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ	 ๒	 หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก โดยขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จ�านวน ๓๐ เที่ยวบิน มีปริมาณการใช้สารฝนหลวง  

๑๘.๒ ตัน พร้อมทั้งได้เพิ่มการปฏิบัติการฝนหลวง ๙ วัน ๓๐ เที่ยวบิน ๕๓:๔๐ ชั่วโมงบิน ซึ่งสามารถช่วยระบายฝุ่นละออง

ในชั้นบรรยากาศ (PM10) ให้ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

   (๕) ด�าเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร โดยพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 

ด้านการส่งเสรมิการหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้พืน้ฐานด้านการหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตรในพืน้ทีน่�าร่อง

กลุม่ใหม่ ๑๐,๕๐๐ ราย และพฒันาวทิยากรด้านการท�าการเกษตรปลอดการเผาพืน้ทีน่�าร่องกลุม่ใหม่ ๑,๔๐๐ ราย และพืน้ท่ี

ขยายผล ๓,๘๒๐ ราย ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา เกษตรกรในพื้นที่น�าร่องกลุ่มใหม่  

๗๖ ต�าบล น�าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตร ทดแทนการเผา ๑๐๓ ต�าบล รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น  

๒๖ ราย ส�ารวจข้อมลูพืน้ที ่เฝ้าระวงั ตดิตามสถานการณ์ รายงานผลช่วงวกิฤต ๓๐๘ ครัง้ จดัเวทเีชือ่มโยงประสานความร่วมมอื 

และสนับสนุนให้เครือข่ายเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรต่าง ๆ เฝ้าระวัง ๙ จังหวัด

   (๖) ด�าเนินโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปอ้งกันหมอกควันในภาคเกษตร

ในพื้นท่ีเกษตรภาคเหนือ โดยด�าเนินการลดการเผาและไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม 

ผลติปุย๋หมกัสตูรพระราชทานในพืน้ทีท่ีม่กีารใช้ประโยชน์ทีดิ่นในการปลูกข้าว ข้าวโพด และในพืน้ที ่๖๘ ต�าบล ใน ๓๗ อ�าเภอ  

๙ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตร น�าไปท�าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 

แทนการเผา จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
๕ ประเทศ 

เพื่อแก้ ไขมลพิษ
จากหมอกควัน

ข้ามแดน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๗) ด�าเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการเล้ียงโค	 กระบือ	 เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน

อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือให้เป็นฟาร์มต้นแบบฯ จ�านวน ๓๐ ฟาร์ม

  ๔.๓.๒ ด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ	 ๖๕	 จังหวัดเชิงรุก โดยจัดตั้ง 

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและอ�าเภอเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า 

และหมอกควันในพ้ืนที่ มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

และหมอกควันอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และป่าสงวน พื้นที่การเกษตรและชุมชน และพื้นที่ริมทาง  

มีผลการด�าเนินการระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้

การด�าเนินการ ผลการปฏิบัติ

จัดท�าแนวกันไฟ ๑๓,๕๔๓	กิโลเมตร

ไถกลบตอซังแทนการเผา ๑๒,๔๖๗	แห่ง

จัดการเชื้อเพลิง	(ควบคุมการเผา)	ในพื้นที่ป่า ๑๖๖,๗๕๓	ไร่

พนักงานดับไฟป่า ๘๐,๙๐๖	คน

จิตอาสาประชารัฐ	เฝ้าระวัง ๘๙,๑๖๙	คน

ลาดตระเวน	เฝ้าระวัง	และดับไฟ ๖,๑๓๖	ครั้ง

จับกุมด�าเนินคดีผู้ลักลอบเผา			 ๒๒๐	ราย

  ๔.๓.๓ แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศ

   (๑)	 ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน	 เดิมคาดการณ์ไว้ว่าในปี ๒๕๖๓ ไทยจะมีศักยภาพ 

ในการลดก๊าซเรอืนกระจกสาขาพลงังานและขนส่งอยูท่ีร้่อยละ ๗-๒๐ แต่ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจก

ได้ทั้งสิ้น ๔๕.๖๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับกรณีปกติ (BAU) คิดเป็นร้อยละ ๑๒ เกินกว่าเป้าหมายการลดที่

ร้อยละ ๗ ซึ่งบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เป็นไปตามเจตจ�านงการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 

ที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMAs) โดยมี ๙ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ ๒) มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ประเภทพลังงานชีวภาพ ๓) มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานธรรมชาติ ๔) มาตรการ

ผลิตความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานชีวภาพ ๕) มาตรการผลิตไบโอดีเซลส�าหรับใช้ในภาคการขนส่ง  

๖) มาตรการผลิตเอทานอลส�าหรับใช้ในภาคการขนส่ง ๗) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ๘) มาตรการผลิตไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด และ ๙) มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ ๕

   (๒)	 ด�าเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และกระทรวงสิง่แวดล้อม คุม้ครองธรรมชาต ิการก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณู

แห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนผ่ีานองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั (German International Cooperation: 

GIZ) ได้ร่วมกันด�าเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) เพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การด�าเนินงานในพื้นที่ (Subnational Implementation) 

ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai–German Climate Programme: 

TGCP) มีระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายของบุคลากรในการบูรณาการนโยบาย 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาเชิงพื้นที่

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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   (๓)	 จัดท�าแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ	 (National 

Adaptation Plan: NAP) เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินการด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศใน ๖ สาขา ได้แก่ ๑) การจดัการน�า้ ๒) การเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร ๓) การท่องเทีย่ว ๔) สาธารณสขุ 

๕) ทรัพยากรธรรมชาติ และ ๖) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งทดลองน�าร่างแผนการปรับตัวดังกล่าว 

ไปบรูณาการเข้าสูก่ารจัดท�าแผนการพฒันาในพืน้ทีน่�าร่อง ๔ พืน้ที ่ได้แก่ จงัหวดัเชยีงราย อดุรธาน ีกลุม่จังหวดัลุม่น�า้เจ้าพระยา 

และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งบูรณาการเข้าสู่นโยบายและแผนในสาขาน�าร่อง ๓ สาขา ได้แก่ ๑) สาธารณสุข 

๒) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และ ๓) การท่องเที่ยว

   (๔)	 จัดท�าแผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 ปี	 ๒๕๖๔–๒๕๗๓ (Thailand’s 

Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030) เพื่อใช้เป็นกรอบการด�าเนินงาน 

เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศก�าหนดไว้ที่ร ้อยละ ๒๐-๒๕ จากกรณีปกติ ณ ปี ๒๕๗๓  

โดยด�าเนินการใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  

และสาขาการจดัการของเสีย และจดัท�าร่างแผนปฏบัิตกิารสนบัสนุนการด�าเนินงานตามแผนท่ีน�าทางการลดก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศ (Supportive Action Plan for Thailand’s NDC Roadmap on Mitigation) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 

การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 

ตามแผนท่ีน�าทางฯ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพให้ทุกภาคส่วน 

ร่วมมือกันลดก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนากลไก การสร้างแรงจูงใจรวมทั้งการพัฒนาระบบ 

การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ท้ังนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งในระดับภูมิภาค

จ�านวน ๕ ภูมิภาค และระดับประเทศแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

   (๕)	 จัดท�าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกรอบอื่น	 ๆ และน�ามาใช้ประโยชน์ในการเจรจา ตัดสินใจ  

สรุปผลการประชุม ถ้อยแถลง บทวิเคราะห์ทางวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและ 

เสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเจรจาของประเทศไทย โดยเฉพาะการน�ามาใช้ประโยชน์ในการเจรจาของคณะผู้แทนไทย 

ในการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

   (๖)	 จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ต่อโอกาสทางธุรกิจของไทยจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่าไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางรองรับ

ผลกระทบจากการด�าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าของไทยในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศต่อประเทศไทย การปรับกระบวนทัศน์สู่รูปแบบการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่าและการสร้าง 

ความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   (๗)	 ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยเพิ่มเติม	 และ 

การประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุม

ได้รับรองผลลัพธ์ของการหารือที่เรียกว่า “Bangkok outcome” เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาครั้งต่อไปในการประชุม 

รัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๔ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๘)	 การเงินเพ่ือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance)  ได้ประสานกองทุนภูมิ

อากาศสเีขยีว (Green Climate Fund: GCF) เพือ่ขอรบัเงนิสนบัสนนุจากกองทนุเพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder) ในประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคสถาบันการเงินการธนาคาร 

เป็นเงิน ๔๓ ล้านบาท ส�าหรับด�าเนินโครงการร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดังนี้

    (๘.๑)	 โครงการเตรียมความพร้อมระยะที่	 ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑) จ�านวนเงิน ๐.๓  

ล้านดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ ๙ ล้านบาท) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยประสานงานหลักของกองทุนฯ  

ให้สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการลด 

ก๊าซเรือนกระจก

    (๘.๒)	 โครงการเตรียมความพร้อมระยะที	่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓) จ�านวนเงนิ ๐.๕๕ ล้านยโูร  

(ประมาณ ๒๒ ล้านบาท) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

รวมถงึสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคสถาบนัการเงนิการธนาคาร ซึง่มส่ีวนส�าคญัในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของภาคเอกชน  

และร่วมกบัสถาบนั Global Green Growth Institute (GGGI) ในระหว่างปี ๒๕๖๑–๒๕๖๒ จ�านวนเงนิ ๐.๒๙ ล้านดอลลาร์ สรอ. 

(ประมาณ ๙ ล้านบาท) เพือ่เตรยีมความพร้อมให้ภาคธรุกจิ โดยมุง่เน้นภาคธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมด้านอตุสาหกรรม

อาหารให้สามารถพัฒนาโครงการที่สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ๔.๔	 การแก้ไขปัญหามลพิษทางน�้า ได้จัดท�าแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน�้าของประเทศ ระยะ ๒๐ ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) เพือ่เป็นกรอบแนวทางด้านการจดัการคณุภาพน�า้ในการแก้ไขปัญหามลพษิทางน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

ซึ่งมีมาตรการในการด�าเนินงาน ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑) การป้องกันและลดการเกิดน�้าเสียต้นทาง ๒) การควบคุมการระบาย 

น�า้เสยีออกสูส่ิง่แวดล้อม และ ๓) การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน�า้เสีย โดยในช่วงเดอืนตุลาคม ๒๕๖๐-กนัยายน ๒๕๖๑  

รัฐบาลได้ด�าเนินการจัดการน�้าเสียในพื้นที่ลุ ่มน�้าวิกฤตพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ได้แก่ ๑) ลงพื้นที่ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างและดูแลรักษาระบบบ�าบัดน�้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๕๗ แห่ง  

และ ๒) จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งก�าเนิดมลพิษ เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน�้าเสีย

 ๔.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายปริมาณขยะในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๗ ล้านตัน และใช้งบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท แยกได้เป็น  

๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�าไปก�าจัด ๑๕.๗๖ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๔ ได้รับการก�าจัด 

อย่างถูกต้อง ๙.๗๕ ล้านตัน และก�าจัดไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ๖.๐๑ ล้านตัน ๒) ขยะตกค้างในชุมชน ๕.๖๗ ล้านตัน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕ และ ๓) ขยะท่ีน�ามารีไซเคิล ๕.๖๓ ล้านตัน รวมทั้งยังมีขยะรีไซเคิลที่ได้จากการแยก ณ สถานที่ 

ก�าจัดขยะอีก ๑๘๐,๐๐๐ ตัน รวมเป็นขยะรีไซเคิลปีละ ๕.๘๑ ล้านตัน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ มีผลการด�าเนินการตามแผนแม่บท

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ดังนี้

  ๔.๕.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔ 

  ๔.๕.๒ ปริมาณขยะมูลฝอย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๘ 

  ๔.๕.๓ ปริมาณขยะมูลฝอย ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๒ 

  ๔.๕.๔ ครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย  

คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๐ 

  ๔.๕.๕ หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  ๔.๕.๖ ครัวเรือนจัดตั้งถังขยะเปียกหรืออินทรีย์ จากครัวเรือน ๑๗,๙๓๒,๘๖๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๗.๒๑ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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  ๔.๕.๗ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อประกาศเกียรติคุณให้

แก่จังหวัดท่ีมีผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น ซึ่งการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

ประจ�าปี ๒๕๖๑ ได้คัดเลือกจังหวัดที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น จ�านวน ๑๕ รางวัล ดังนี้

รางวัล
กลุ่มจังหวัด

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

ชนะเลิศ ลพบุรี เลย ล�าพูน

รองชนะเลิศอันดับที่	๑ เชียงราย สุโขทัย บึงกาฬ

รองชนะเลิศอันดับที่	๒ สกลนคร จันทบุรี อุทัยธานี

ชมเชย ศรีสะเกษ พิจิตร นนทบุรี

ชมเชย อุดรธานี หนองบัวล�าภู อ่างทอง

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๔.๕.๘	 ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะ

   รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลด/เลิกใช้วัสดุ

หรือผลิตภัณฑ์ที่ก�าจัดยาก ดังนี้

   (๑)	 ยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้า

(Capseal) โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู ้ผลิตน�้าดื่ม 

รายใหญ่ จ�านวน ๕ ราย ในการเลิกใช้แคปซีลในการผลิตน�้าดื่ม 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สามารถลดพลาสติกฝาหุ้มน�้า 

ได้คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ปัจจุบันสามารถลดปริมาณพลาสติก 

หุ้มฝาขวดน�้าดื่ม จ�านวน ๒,๖๐๐ ล้านชิ้น คิดเป็น ๕๒๐ ตัน

   (๒)	 ล ด ก า ร ใ ช ้ พ ล า ส ติ ก หู ห้ิ ว 

ในศูนย์การค้า	 ซูเปอร์มาร์เก็ต	 และร้านสะดวกซื้อ โดยให้ม ี

การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่สินค้าเท่าท่ีจ�าเป็น และกระตุ ้น 

ให้ผู้ซื้อสินค้าน�าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง และให้ส่วนลดราคาสินค้า 

แก่ลกูค้าทีไ่ม่ใช้ถงุพลาสตกิ ปัจจบุนัสามารถลดการใช้ถงุพลาสติก

ได้ถึง ๔๓๕ ล้านใบ

   (๓)	 เลิกใช ้กล ่องโฟมบรรจุอาหาร 

และลดการใช ้พลาสติ ก หู ห้ิ ว  รั ฐบาลได ้ จั ด โครงการ  

“ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

สร้างความเข้าใจกับผู ้ค ้าในตลาดสดและประชาชนในการ 

ลดการใช ้ถุงพลาสติกเพื่อส ่งเสริมให ้ เกิดความตระหนัก 

และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและ 

โฟมในตลาดสดทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

โดยผลการด�าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน ทั่วประเทศมีตลาดเข้าร่วมโครงการแล้ว ๑๗๐ แห่ง 

โดยสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดได้ จ�านวน ๒,๕๒๙,๑๙๓ ใบ หรือ ๒๕,๒๙๒ กิโลกรัม คิดเป็น ๒๕.๓ ตัน

   (๔)	 บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่น�าเข้าจากต่างประเทศ โดยบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ ดังนี้

    (๔.๑) ยกเลิกการน�าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๔๓๒ รายการ

    (๔.๒) ยกเลิกการน�าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นรายการ 

ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้และมีระยะเวลาใช้งานยาวนาน

    (๔.๓) อนุญาตน�าเข้าเศษโลหะ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ภายใต้เงื่อนไขว่า 

ต้องคัดแยกมาแล้ว สะอาด มีใบรับรองจากประเทศต้นทาง และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISR

    (๔.๔) ยกเลิกการน�าเข้าเศษพลาสติกภายใน ๒ ปี และส่งเสริมให้ใช ้เศษพลาสติก 

ภายในประเทศ

    (๔.๕) ให้กรมควบคุมมลพิษศึกษาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงงานคัดแยก/รีไซเคิล 

โดยใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกภายในประเทศ

ยกเลิกใช้
พลาสติก

หุ้มฝาขวดน้ำา
๒,๖๐๐ ล้านชิ้น

ลดการใช้
ถุงพลาสติก

ในศูนย์การค้าและตลาด
รวม ๔๓๗.๕๒ ล้านใบ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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 ๔.๖ การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 	 ๔.๖.๑	 ขบัเคลือ่นการด�าเนนิการด้านการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์	(Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (กพย.) ด�าเนินการขับเคลื่อนโดยได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป SEA จ�านวน ๒ คณะ 

ประกอบด้วย ๑) คณะท�างานพัฒนาการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ ๒) คณะท�างานจัดท�าแนวทาง

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท�าร่างข้อเสนอการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

ผงักลไกการขบัเคลือ่น SEA ร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ และร่างแนวทาง 

(Guideline) SEA โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อเสนอการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

และร่างแนวทาง (Guideline) SEA และเตรียมน�าเสนอคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พิจารณา 

ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

  ๔.๖.๒ ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑ 

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  ๔.๖.๓ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	 .... (ทั้งฉบับ) 

โดยมีการน�าผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  

โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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