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๑๐.๑	ปกป้อง	 รักษา	 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส�าคัญกับการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้

ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  

ทัง้พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ ป่าเศรษฐกจิ ป่าชายเลน และป่าชมุชน รวมทัง้เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืง หยดุยัง้การบกุรกุ 

ท�าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ�้าซ้อน 

เร่งคืนพ้ืนที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถท�ากิน

ได้อย่างเหมาะสม น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตส่ิงเสรมิบทบาทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน (ทสม.) พร้อมทัง้รณรงค์

สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

๑๐.๒	ปรบัปรงุระบบท่ีดนิท�ากินและลดความเหลือ่มล�า้ด้านการถอืครองทีดิ่น โดยจดัสรรทีด่นิท�ากนิ 

และที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู ้ที่อยู ่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ 

ไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน  

จัดท�าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดท�าแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน  

และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน 

กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

๑๐.๓	ส่งเสรมิการบรหิารจัดการน�า้ท้ังระบบ	แหล่งน�า้ชมุชน	และทะเล โดยเชือ่มโยงกบัแผนบรหิาร

จดัการน�า้ ๒๐ ปีของประเทศ เพิม่ผลติผลในการจัดการและการใช้น�า้ทกุภาคส่วน จดัให้มนี�า้สะอาดใช้ทกุครวัเรอืน

ในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน�้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้ง 

ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์ พืน้ทีต้่นน�า้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ พืน้ท่ีพกัน�า้ แหล่งน�า้ธรรมชาต ิแอ่งน�า้บาดาล การระบายน�า้ชายฝ่ัง 

เพิ่มผลิตภาพของน�้าทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน�้า 

พัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างระบบ 

จัดสรรน�้าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน�้าในชุมชนตามแนวพระราชด�าริ
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๑๐.๔	สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือการพัฒนา

ประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม 

และค�านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดท�าเขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร ่

และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั ่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งรายจังหวัดโดยใช้แผนท่ี 

การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝ่ัง (one marine chart) บรหิารจดัการทรพัยากรแร่และแหล่งพลงังานในทะเล  

รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดท�าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และก�าหนดพื้นที ่

การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากร 

ในพื้นที่ รักษาแนวปะการังที่ส�าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่ส�าคัญต่อประมง

และสัตว์หายาก

๑๐.๕	แก้ไขปัญหาก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยมุง่เน้น 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต�่าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน  

ก�าหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อท�าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ  

และการสร้างความรูค้วามเข้าใจของประชาชนในการรบัมอืและปรับตัวเพือ่ลดความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ

และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย 

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 

๑๐.๖	พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการน�าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อน�าไปใช ้

ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคที่หลากหลายและท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๑๐.๗	พฒันากลไกแก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม โดยให้ความส�าคญั 

กับการจัดท�าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพิ่ม 

ขดีความสามารถในการก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาร่วมกนัของภาคส่วนต่าง ๆ  ในสงัคม และบรูณาการการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานภาครฐัท้ังระดับประเทศ รายสาขา และเชงิพืน้ที ่เพือ่น�าไปสูก่ารพัฒนาอย่างยัง่ยนื ลดความขดัแย้ง 

ระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

๑๐.๘	แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	โดยเริม่จากการส่งเสรมิและให้ความรู้ 

ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน�ากลับมาใช้ซ�้า การคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง  

เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย  

รวมทั้งพัฒนาโรงงานก�าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน
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ปลูกป่าในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน 

และป่าชายเลน 
รวม ๗๗,๙๒๙ ไร่

๑.	 การปกป้อง	รักษา	ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

	 ๑.๑	 การปกป้อง	 รักษา	 และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	

และสัตว์ป่า ได้ด�าเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมาย 

อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยเตรยีมกล้าไม้และปลกูป่า 

ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ ป่าสงวน และป่าชายเลน รวม ๗๗,๙๒๙ ไร่ 

พร้อมทั้งตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

(Smart Patrol System) และขยายเครือข่ายป้องกันไฟป่า

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เนื้อที่ ๖๑.๐๘๙๐ ล้านไร่

	 ๑.๒	 การฟ ื ้ นฟู ปาชาย เลน 	 ได ้ ก� าหนด เขต 

ป่าชายเลนอนุรักษ์	 โดยจัดท�าแผนที่เครื่องหมายแนวเขต 

๒๙๑,๗๑๕ ไร่ ใน ๔ จังหวัด เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลน 

จากภาครัฐ ๖,๔๘๒ ไร่ และประชาอาสา (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ๗๑๕ ไร่ ฟ้ืนฟอูนุรักษ์พืน้ท่ีป่าชายเลน 

และจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙  

รวมถึงเสนอพื้นที่ “ป่าชายเลนระนองเป็นมรดกโลก”
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 ๑.๓	 การดูแล	คุ้มครอง	ป้องกัน	พื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่ส�าคัญ	ได้แก่ ปลูกเสริมปะการังใน ๕ จังหวัด ๖ แห่ง 

๑๕๐ ไร่ ๒๔๐,๐๐๐ กิง่ ปลกูเสริมหญ้าทะเลใน ๓ จงัหวดั ๔ แห่ง ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ กอ/ต้น ปลกูปะการงัเทยีม ๙ จงัหวัด 

๑๕ แห่ง ๑๑,๒๔๘ แท่ง ควบคุม	ตรวจสอบการท�าประมงผิดกฎหมาย	(Illegal Unreported and Unregulated 

Fishing: IUU)	๑๐๐ ครั้ง ๔๗ คดี ผู้ต้องหา ๓๔ คน ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ๒๙๗ ตัว (เต่าทะเล พะยูน 

โลมาและวาฬ) ขับเคลื่อนแผนการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ (เป้าหมายเพิ่มประชากรพะยูนขึ้นจาก ๒๕๐ ตัว  

เป็น ๒๘๐ ตัว ในเวลา ๓ ปี) จดัต้ังศูนย์ช่วยชวีติสัตว์ทะเลหายากจงัหวัดภเูกต็ จดัตัง้เครือข่ายชมุชนชายฝ่ัง ๕๓๖ กลุม่ 

๑๓,๒๗๙ คน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ๑๑,๓๘๗ คน

 ๑.๔	 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ ปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็น 

หาดโคลนใน ๖ จังหวัด ระยะทาง ๑๖.๓ กิโลเมตร และก�าหนดมาตรการสีขาว เป็นการด�าเนินการด้วยรูปแบบ 

การก�าหนดพ้ืนที่ถอยร่น ห้ามก่อสร้างหรือกระท�ากิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงสภาพสัณฐานชายหาดและเนินทราย  

เพ่ือให้ธรรมชาติปรับสมดุล มาตรการสีเขียว ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ คือ การปลูกป่า การฟื้นฟูชายหาด  

และการปักเสาดกัตะกอนเพือ่ปลกูป่าชายเลน และมาตรการสเีทา ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ คอื เข่ือนกันคลืน่นอกชายฝ่ัง 

รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และก�าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด

 ๑.๕	 การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	 ได้แก่ ดูแลรักษาพื้นที่เพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ 

๒๕ ต้น บัว ๖๐ ต้น เพื่อการอนุรักษ์และส�ารองพันธุกรรม รวบรวมพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ถูกคุกคาม 

และพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทยให้ได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่น เพาะขยายพันธุ์และอนุบาลกล้าไม้พืชที่เสี่ยง 

ต่อการสูญพันธุ์เพื่อคืนถิ่น ๑๐๐ ต้นกล้า

	 ๑.๖	 การป้องกนัและปราบปรามการบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้ โดยการขยายเครอืข่ายในการป้องกนัไฟป่า 

มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการคุ้มครองเนื้อท่ี ๖๑.๐๘๙๐ ล้านไร่ ให้คงสภาพตามธรรมชาติ ดูแลรักษาไม้พะยูง 

และไม้มีค ่าไว้ได้ และสามารถจับกุมผู ้ลักลอบตัดไม	้

ทั้ งชาวไทยและต ่างชาติได ้จ�านวนมากเพื่อสกัดกั้น 

และยับยัง้ความเสยีหาย และตดิตามขยายผลน�าตวันายทนุ

และผู้อยู่เบ้ืองหลังการตัดไม้มาด�าเนินคดี โดยบังคับใช้

กฎหมาย ๖๕๒ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๒๔๔ คน พื้นที่ตรวจยึด 

๗๖,๕๑๓ ไร่ ไม้มีค่า ๓๔,๖๐๖ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และการ 

กระท�าผดิต่อสตัว์ป่า พืชป่า คดิเป็นมลูค่า ๕,๔๙๔ ล้านบาท 

รวมถึงด�าเนินโครงการพัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทียม

เพื่อการเฝ้าระวังพื้นที่ มีพื้นที่เป้าหมาย ๔๖,๗๐๙.๔๓ ไร่  

ด�าเนินการแล้วเสรจ็ ๔๒,๐๖๓.๖๙ ไร่ ร้อยละ ๙๑ และพืน้ที่

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๔,๖๔๔.๗๓ ไร่

ดำาเนินโครงการ
พัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทียม

เพื่อการเฝ้าระวัง
พื้นที่ ๔๒,๐๖๓.๖๙ ไร่  

(ร้อยละ ๙๑)
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	 ๑.๗	 การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 โดยประกาศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 ปี	 ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จ�านวน ๒๔ แห่ง 

เนื้อที่รวม ๗๑๑,๔๗๘.๐๔ ไร่ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

แม่จันทร์ จังหวัดเชียงราย แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	

ระหว่างคนกับสัตว์ป่า เช่น จัดท�าร่างแผนการจัดการช้างป่า 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๑ พัฒนาศักยภาพถิ่นที่อยู ่อาศัย  

(แหล่งน�้าและแหล่งอาหาร) และสร้างปรับปรุงสิ่งกีดขวาง 

เพ่ือป้องกันช้างออกนอกพ้ืนที่ (คูกันช้าง รั้วไผ ่หนาม  

และรั้วรังผึ้ง) อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย 

โดยขยายพนัธุสั์ตว์ป่าหายาก ๘ ชนดิ และปล่อยนกกระเรยีน

พันธุ์ไทย ๑๐ ตัว

๒.	 การปรับปรุงระบบที่ดินท�ากินและลดความเหลื่อมล�้าด้านการถือครองที่ดิน

 ๒.๑	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ากินของเกษตรกร เพ่ือพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม คุ้มครองพื้นที่

เกษตรกรรมให้กับเกษตรกรที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ท�ากิน 

และที่อยู่อาศัยท�าการเกษตรในที่ดินที่จัดสรรให้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดรายได้และความมั่นคงในการด�ารงชีพ  

โดยด�าเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาท่ีดินท�ากิน ๔,๐๐๐ ราย ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยี  

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้ยากไร้ ๔,๗๕๘ ราย ท�าให้เกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ 

เป้าหมายการจดัท่ีดินท�ากนิให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาลได้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพมคุีณภาพชีวติความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 ๒.๒	 การด�าเนินโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน 

แห่งชาติ (คทช.) ด�าเนินการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาตอิย่างถกูต้องและพฒันาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้ ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ด�าเนนิการ ๑.๕ ล้านไร่ และปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดหาที่ดินท�ากิน ๕๙ พื้นที่ ๓๖ จังหวัด เนื้อท่ี ๒๓๐,๓๘๑ ไร่ และจัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครอง 

การท�าประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ลงในระบบภูมิสารสนเทศ ๑๑,๔๑๕ ราย  

และจัดท�าระวางแผนทีเ่พือ่ใช้ส�าหรบัการจดัทีด่นิตามนโยบาย คทช. ๑๒,๖๙๙ ระวาง ท�าให้หน่วยงานของรฐัมฐีานข้อมลู

ส�าหรับการจัดที่ดินท�ากินตามนโยบาย คทช. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้ยากไร ้

ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล�้าของสังคม

	 ๒.๓	 การช่วยเหลอืและส่งเสรมิให้ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการประกาศพระราชกฤษฎกีาก�าหนด

เขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

มทีีด่นิท�ากนิทีแ่น่นอน รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้เพือ่การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยนื โดยบูรณาการ 

การท�างานร่วมกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๖ กรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ารวจรังวัดพิสูจน์สิทธิที่ดินให้แก่ประชาชน 

ประกาศ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

๒๔ แห่ง 
เนื้อที่รวม ๗๑๑,๔๗๘.๐๔ ไร่
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ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ ๖ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอระแงะ รือเสาะ สุไหงปาดี เจาะไอร้อง กะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

และอ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งต้ังเป้าหมายการด�าเนินการไว้ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ด�าเนินการส�ารวจรังวัดที่ดินได้  

๕,๙๐๕ แปลง คดิเป็นพืน้ที ่๖๗,๓๒๐.๑๑ ไร่ ประชาชนได้ประโยชน์ ๔,๔๓๓ คน ทัง้นี ้ผลการพจิารณาการตรวจสอบ

พิสูจน์สิทธิที่ดินจากคณะท�างานในระดับพื้นที่ ผ่านการพิจารณา ๕,๖๔๑ แปลง หรือ ๕๙,๗๙๒ ไร่

๓.	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	แหล่งน�้าชุมชน	และทะเล

	 ๓.๑	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	ดังนี้ 

	 	 ๓.๑.๑	 สร้างความม่ันคงของน�า้ภาคการผลติ ด้วยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๙ แห่ง 

เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๑๔,๓๙๐ ไร่ ความจุกักเก็บเพิ่มขึ้น ๗๓.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

	 	 ๓.๑.๒	 จัดหาแหล่งน�้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ด้วยการ

ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้า

ขนาดเล็ก ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนท�าการศึกษา ส�ารวจ ออกแบบ 

และจัดหาที่ดิน ๔๔๖ รายการ จัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นท่ี

ชลประทาน ๕๘,๒๕๐ ไร่ ก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าเพื่อชุมชน 

และชนบท ๗๓,๔๗๖ ไร่ และก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่รับน�้า 

๑๖.๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๘๓.๙๙ 

	 	 ๓.๑.๓	 ปรบัปรุงงานชลประทาน	เพือ่ให้เกษตรกรในเขตพืน้ท่ี 

ชลประทานสามารถได้รบัน�า้อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม และเพิม่ประสทิธภิาพ 

ระบบชลประทาน/การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ชลประทาน ซ่อมแซม/

ปรับปรุงงานชลประทาน จ�านวน ๓๔๔ รายการ ผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๗๑.๘๐

	 	 ๓.๑.๔	 จัดการน�้าท่วมและอุทกภัย	 โดยการปรับปรุงเขื่อนและพัฒนาระบบระบายน�้า ๐.๔๐ ล้านไร่ 

จ�านวน ๑๗๑ รายการ ผลการด�าเนินงานร้อยละ ๗๑.๓๑

	 	 ๓.๑.๕	 จัดการคุณภาพน�้า	 เพื่อให้แม่น�้าสายหลักและในลุ่มน�้าท่ีมีคุณภาพน�้าวิกฤต มีคุณภาพน�้า 

อยูใ่นระดับพอใช้ขึน้ไปและควบคุมระดับความเคม็ไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร โดยด�าเนนิงานปรบัปรงุคนักัน้น�า้ 

ประตูระบายน�้า และก่อสร้างสถานีสูบน�้า จ�านวน ๑๐๙ รายการ ผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๗.๒๕

	 	 ๓.๑.๖	 ลดการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิม โดยด�าเนินการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม ๒๐,๘๑๖ ไร่ และจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม ๕๘,๙๗๔ ไร่ 

	 	 ๓.๑.๗	 ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิและฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่กษตรกรรมด้วยระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ 

โดยปรับปรุงทรัพยากรดินให้มีสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก และป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

จากพื้นที่ต้นน�้าไม่ให้ไหลลงสู่ปลายน�้า ๑๐ แห่ง

	 	 ๓.๑.๘	 เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน�้าวิกฤต ด�าเนินการส�ารวจ เก็บตัวอย่างน�้าทิ้ง 

จากฟาร์มเลีย้งสตัว์ โรงฆ่าสตัว์ และประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้บัชุมชน พฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพการจดัการน�า้เสยี  

๑๒ แห่ง
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 ๓.๒	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	 ด�าเนินโครงการจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 

โครงการบริหารจัดการน�้า โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบ 

อนุรักษ์ดินและน�้า และโครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน�้าวิกฤต เพื่อการพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุน  

เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อประโยชน์เป็นแหล่งน�้าส�าหรับเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ 

และการท่องเทีย่ว รวมทัง้ป้องกนัและบรรเทาปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีชุมชนและเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี

ชลประทานสามารถได้รบัน�า้อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม คณุภาพน�า้ในแม่น�า้สายหลกัและในลุม่น�า้ทีว่กิฤตมคีณุภาพน�า้ 

อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป และควบคุมระดับความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร และพัฒนาระบบป้องกัน  

รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓.๓	 การด�าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน	 เนื่องจากเหตุอุทกภัย	

ในพื้นที่ภาคเหนือ	ด�าเนินการขุดลอกแหล่งน�้า ๑๔ โครงการ 

ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 

นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล�าปาง และอุตรดิตถ์ 

โดยทุกโครงการท� า ให ้มี พ้ืนที่ การกัก เ ก็บน�้ า เพิ่ ม ข้ึน  

๑.๖๔๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่ได ้ รับผลกระทบ 

จากอุทกภัยและภัยแล้งลดลง ๑๗,๓๒๘ ไร่ และประชาชน 

ได้รับประโยชน์ ๑๑,๒๐๐ ครัวเรือน

		 ๓.๔	 การขับเคล่ือนแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	๒๐	ปี	(ปี	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	โดยในปี ๒๕๖๓ 

มีการด�าเนินการ ได้แก่ ๑) จัดการน�้าอุปโภคบริโภค พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู ่บ้าน  

๒,๔๘๑ หมู่บ้าน พัฒนาประปาเมือง ๙ เมืองเศรษฐกิจส�าคัญ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดพังงา 

และศรีสะเกษ ๒) สร้างความมัน่คงน�า้ภาคการผลติ เพิม่ปรมิาณน�า้กว่า ๖๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร พ้ืนทีร่บัประโยชน์ 

๑.๑ ล้านไร่ เช่น อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา (เข่ือนห้วยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี พื้นฟูแหล่งน�้าหนองหลวง  

จังหวัดสกลนคร และสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน จังหวัดนครพนม ๓) จัดการอุทกภัยและพัฒนา

ปรับปรุงพื้นที่ชะลอน�้า ๑๓ แห่ง ระบบป้องกันน�้าท่วมชุมชนเมือง ๓๕ แห่ง จะมีพื้นที่ได้รับการป้องกันและบรรเทา 

๖๐,๐๐๐ ไร่ เขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร ๔) จัดการคุณภาพน�้า อนุรักษ์ทรัพยากรน�้า  

ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย ๘ แห่ง ๕) อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรม 

ป้องกันการพังทลายของดิน ฟื้นฟูป่าต้นน�้า ๑.๑ แสนไร่ และ ๖) บริหารจัดการพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า		

พ.ศ.	๒๕๖๑ และร่างกฎหมายล�าดับรอง ๑๑ ฉบบั รวมท้ังจดัท�าแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ลุม่น�า้ ๒๐ ปี  

และแผนปฏิบัติการของลุ่มน�้าส�าคัญ ๔ ลุ่มน�้า นอกจากนี้ ได้ศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

พื้นที่ลุ่มน�้าชี และสะแกกรัง ติดตามสถานการณ์น�้าบาดาล และพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน�้าใน ๒๕ ลุ่มน�้า 

เพ่ือให้ประชาชนมนี�า้อปุโภคบรโิภคเพียงพอได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม จดัหาน�า้เพือ่การผลติ (เกษตร อตุสาหกรรม) 

ได้อย่างสมดุล มีระบบป้องกันน�้าท่วมและอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นฟูแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติ

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ป่าต้นน�้าได้รับการฟื้นฟู และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่มีธรรมาภิบาลทันสมัย

มีพื้นที่กักเก็บน้ำาเพิ่มขึ้น 
๑.๖๔๒๖ ล้าน ลบ.ม. 

ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลง 
๑๗,๓๒๘ ไร่ 

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
๑๑,๒๐๐ ครัวเรือน



193รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 ๓.๕	 การด�าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล	

โดยใช้งบประมาณงบประจ�าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ด�าเนิน

โครงการเพื่อการเกษตร น�้าบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหา

คุณภาพน�้าบาดาลกร่อยเค็ม ส�ารวจหาแหล่งน�้าบาดาล 

ในพื้นที่ศักยภาพต�่า เพิ่มน�้าต้นทุนและระบบกระจายน�้า 

ส�ารวจและพฒันาน�า้บาดาลเพือ่เสรมิแหล่งน�า้ดบิ การกกัเกบ็น�า้ 

ฤดฝูน คาดว่าจะมีผูไ้ด้รบัประโยชน์ทัง้สิน้ ๑๔๖,๖๙๗ ครัวเรอืน 

มีปริมาณน�้า ๗๔,๙๓๗,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี และพื้นท่ี 

ได้รับประโยชน์ ๖๘,๗๐๐ ไร่

๔.	 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง		
เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	

	 ๔.๑	 การบริหารเพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่

	 	 ๔.๑.๑	 โครงการก�าหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกจิเพือ่การบรหิารจดัการแร่	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒) 

ก�าหนดพื้นที่ศักยภาพในการท�าเหมืองและจ�าแนกเขตแหล่งแร่ ประกอบด้วย แร่ควอตซ์ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  

แร่โพแทช (จงัหวดัมหาสารคาม) แร่ทองค�า (จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์และชมุพร) และหนิอตุสาหกรรม (จงัหวดัสระบรุ)ี 

  ๔.๑.๒	 โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร ่	 (ป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓)  

เพือ่รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ประโยชน์พืน้ทีเ่พือ่การท�าเหมอืง รวมถงึข้อจ�ากดัในการใช้พืน้ที่ 

และก�าหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งแร่ 

	 	 ๔.๑.๓	 ส�ารวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล จัดท�าชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั ่งทะเล อ�าเภอขนอม และอ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

  ๔.๑.๔ โครงการส�ารวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อส�ารวจจัดท�าข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเล แหล่งทรัพยากรธรณีทางทะเล และแผนท่ีธรณีวิทยา 

ทางทะเล และส�ารวจธรณีสัณฐานเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๔.๒	 บริหารทรัพยากรแร ่เพื่อการพัฒนาประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขัน  ได้แก่  

โครงการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู ่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว 

และเหมืองแร่สีเขียว ระดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมปี ๒๕๖๒ โครงการส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานเข้าสูม่าตรฐานอตุสาหกรรม

สีเขียวและเหมืองแร่สีเขียว ระดับที่ ๓ และโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการเหมืองแร ่

และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

คาดว่าจะมี
ผู้ ได้รับประโยชน์

จากโครงการพัฒนา 
แหล่งน้ำาบาดาล  

๑๔๖,๖๙๗ ครัวเรือน
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๕.	 การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ๕.๑	 การรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อน	 โดยจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า 

พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ๑๑,๘๐๖ ไร่ และรณรงค์ไถกลบตอซังทดแทนการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทา 

ภาวะโลกร้อน ๖๐ แปลง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ 

ลดต้นทุนด้วยการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิต 

ปุ๋ยหมักทดแทนการเผาและการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุง

บ�ารงุดนิ ท�าให้โครงสร้างดนิดขีึน้ และด�าเนนิการไถกลบ

เศษวสัดทุางการเกษตรในพืน้ทีท่ีม่กีารใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย และบริหารจัดการ 

เศษวัสดทุางการเกษตรตามหลกัวชิาการเพือ่การอนรุกัษ์ 

ทรัพยากรดินและน�้า ให ้สามารถใช ้ประโยชน์ได ้ 

อย่างยั่งยืน

 ๕.๒	 การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน	 ผ่านโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

ต่าง ๆ ดังนี้

	 	 ๕.๒.๑	 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	 (Thailand		

Voluntary	Emission	Reduction	Program:	T-VER)	โดยสามารถให้การรับรองคาร์บอนเครดิต ๔๗ โครงการ 

ลดปริมาณคาร์บอนเครดิต ๑.๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และก่อให้เกิดการลงทุนเทคโนโลยี 

คาร์บอนต�่าทั้งสิ้น ๒๒ ล้านบาท

  ๕.๒.๒	 กิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก	(Low	Emission	Support	Scheme:	LESS)	ด�าเนนิการรบัรอง 

ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดหรือกักเก็บได้ ๔๕๘ กิจกรรม สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ได้ ๑ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

  ๕.๒.๓	 ส่งเสรมิกลไกเครดติร่วม	(Joint	Crediting	Mechanism:	JCM)	ไทย-ญีปุ่น่	โดยให้การรับรอง 

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้ ๒.๘ พนัตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ก่อให้เกดิการลงทนุเทคโนโลยคีาร์บอนต�า่

ในประเทศ ๗ พันล้านบาท (จากโครงการทั้งหมด ๓๑ โครงการ)

	 	 ๕.๒.๔	 ติดตามประเมินผลการลดก ๊ าซ

เรือนกระจกจากนโยบายและมาตรการของประเทศ		

ผลการด�าเนินงานสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ 

และนโยบายภาคพลังงาน ๘ มาตรการ ท�าให้ประเทศไทย

สามารถลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกได ้ประมาณ  

๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

มาตรการและนโยบาย 
ภาคพลังงาน 

๘ มาตรการ ทำาให้ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 

๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 	 ๕.๒.๕	 ส่งเสรมิการพฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร์ เพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจก และการเพิม่ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วยฉลากคาร์บอน โดยมีโรงงานน�าร่องระบบการซ้ือขายสิทธิในการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก ๓๕ โรงงาน จาก ๖ สาขาอุตสาหกรรม ในส่วนของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการ

รับรองฉลากลดโลกร้อน ๖๐ ผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ๖.๘ แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ๕๓๐ ล้านบาท

๖.	 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

	 ๖.๑	 การส่งเสริมการหยุดเผา	การไถกลบ	และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่เกษตร	โดยด�าเนินโครงการส่งเสริม

การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ 

ในพืน้ทีเ่กษตรในจงัหวดัภาคเหนอื สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพเกษตรกร ๑๖,๙๙๕ ราย และด�าเนนิการ

ไถกลบตอซงั งดเผาฟางและตอซงัพชืได้ ๖๙,๓๕๕ ไร่ และผลติปุย๋หมกัโดยกรมพฒันาทีด่นิ ๓,๖๔๕ ตนั ท�าให้เกษตรกร 

มีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผาและการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุง 

บ�ารุงดินท�าให้โครงสร้างดินดีขึ้น 

 ๖.๒	 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 รัฐบาลได้จัดท�า 

แผนปฏบิติัการด้านการจัดการขยะพลาสตกิ ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการจดัการขยะพลาสติกของประเทศ มุง่เน้นการลดและเลกิใช้พลาสตกิทีใ่ช้ครัง้เดยีวแล้วทิง้ 

และการน�าขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร ้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ จัดท�ามาตรการ 

ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastic) และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การใช้ชีวิตประจ�าวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังด�าเนินการตามกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก  

ตามทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ และเปิดตวัโครงการเปลีย่นพลาสตกิ	

เป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ร่วมมือกับภาคเอกชนในการด�าเนินการโครงการมือวิเศษ (ครอบคลุมพื้นที่

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล) โครงการส่งพลาสตกิกลบับ้าน (น�าร่องในพืน้ทีถ่นนสขุมุวทิ) เพือ่ตัง้จดุรับคนืพลาสตกิ 

(Drop Point) ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าฯ) 

และสร้างความรูค้วามเข้าใจ	สร้างการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติกผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบ 

ของขยะพลาสติกและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
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๗.	 การพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

	 ๗.๑	 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)		

และการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและท�าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง  

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ

 ๗.๒	 การจัดท�าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	ดังนี้

  ๗.๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดท�าข้อเสนอการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อม 

ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม 

ทางยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปใช ้

ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

	 	 ๗.๒.๒ ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิได้จดัท�า (ร่าง) ระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรี 

ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่งประเภทของแผนหรือแผนงานเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

    (๑) รายสาขา ประกอบด้วย แผนด้านคมนาคม แผนพัฒนาพลังงานและแผนส�ารวจ 

และพัฒนาปิโตรเลียม และแผนการบริหารจัดการแร่

    (๒) เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ด้านการผังเมือง (ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง 

แห่งชาติก�าหนด) แผนบริหารจัดการลุ่มน�้า แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ  

และแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน

    (๓) แผนหรือแผนงานรายสาขาหรือเชิงพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ กพย. ก�าหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี

๘.	 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ

	 ๘.๑	 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะทะเล	ขยะมูลฝอย	และของเสียอันตราย

	 	 ๘.๑.๑	 ขยะทะเล ด�าเนินการในสองกิจกรรม/มาตรการ ได้แก่ ๑) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ 

แบบมีส่วนร่วม ๔๘ พ้ืนที่ ใน ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล ๒,๔๒๐,๕๒๔ กิโลกรัม ๒) มาตรการลดขยะลงสู่ทะเล  

๑๐ พื้นที่ และ ๓) ติดตั้งทุ่นดักขยะ ๑๔ จุด เก็บขยะได้ ๕,๕๔๕.๘๘ กิโลกรัม ๙,๕๒๗ ชิ้น

	 	 ๘.๑.๒	 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายใต้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

	 	 	 	 (๑) โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)  

จดักจิกรรมแยกก่อนทิง้ ๕,๙๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๗ ครวัเรอืน การจดัการขยะเปียก ๑๗,๕๙๕,๘๔๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓ จัดท�าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ ๖,๒๖๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๙ การจัดท�า 

ถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ โดยจัดตั้งถังขยะทั่วไป ๙๘,๒๙๒ ถัง และจัดตั้งถังขยะรีไซเคิล ๔๕,๔๑๘ ถัง  

ประกาศก�าหนดวนัและเวลาในการเกบ็ขนขยะตามประเภทต่าง ๆ  ๓,๓๙๒ แห่ง คดิเป็นร้อยละ ๔๓.๒๐ การรวมกลุม่พืน้ที ่

(Clusters) เพื่อจัดการขยะในพื้นท่ี ๒๖๒ กลุ ่ม และจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่ ได ้รับรางวัล 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ๙ จังหวัด 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 	 	 	 (๒) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ	 อปท.	 ภายใต้แผนปฏิบัติการ	

จัดการขยะมูลฝอย	 “จังหวัดสะอาด” โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  

ประจ�าปี ๒๕๖๒ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกรและข้ันตอนการประกวด แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดส่ง 

ผลการประเมนิตนเองครบทกุจงัหวดั แต่งตัง้คณะอนกุรรมการประกวดฯ และคณะอนกุรรมการลงพืน้ทีเ่พือ่ประเมนิ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด

	 	 	 	 (๓) โครงการศึกษาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน  

เพื่อให้ อปท. และประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจและน�าแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารไปปฏิบัติ  

ท�าให้ปริมาณขยะโดยเฉพาะเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนต่อวันลดลง และส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของประเทศ 

มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

    (๔) ให้ค�าแนะน�าแก่	อปท.	เพ่ือปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิการสถานทีแ่ละการก�าหนด 

มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง การจัดท�ารายงานสถานการณ์สถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย  

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ การจัดท�ามาตรการ

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการ 

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

    (๕)	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด	 ๗๖	 จังหวัดทั่วประเทศ อปท.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและเหมาะสม 

กับพื้นที่ของตนเอง ตั้งแต่กระบวนการลด คัดแยก และน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  

การเก็บขนรวบรวมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และระบบการก�าจัดท่ีถูกต้อง ท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 

และความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกด้วยการลด คัดแยก และน�ากลับมาใช้ใหม  ่

ในห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เกต็ และร้านสะดวกซือ้ทัว่ประเทศ ซึง่ส่งผลให้คณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพอนามยั

ของประชาชนดีขึ้น เนื่องจากขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น 
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    (๖) พัฒนารูปแบบและแนวทางในการสนับสนุนจังหวัดและ	 อปท. ผ่านการด�าเนินงาน 

ของคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ติดตาม 

ตรวจสอบ ส�ารวจและประเมินสถานภาพการด�าเนินงานสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยของ อปท. และจัดท�าข้อเสนอ

แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การด�าเนินงานสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยและพัฒนา 

และปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน ผ่านเวบ็ไซต์ https://thaimsw.pcd.go.th

	 	 ๘.๑.๓	 ขยะพลาสติก

    (๑) ขบัเคล่ือนการด�าเนินงานตามมาตรการงดใช้ถุงพลาสตกิในห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เกต็ 

และร้านสะดวกซื้อ จ�านวน ๗๐ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผลักดันให้หน่วยงานราชการระดับกระทรวง  

๒๐ หน่วยงาน ระดับกรม ๑๕๒ หน่วยงาน และจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ด�าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก 

ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จัดท�าร่างแผนปฏิบัติการ 

ด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ซึ่งมุ่งเน้นการลด และเลิกใช้พลาสติกครั้งเดียว  

และการน�าขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐

    (๒) ด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ไม่น�าพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง การน�าบรรจุภัณฑ์เข้าไป 

ในบริเวณพ้ืนทีค่วบคุมพเิศษ และห้ามน�าภาชนะทีท่�าด้วยโฟมเข้ามาใช้ในอทุยานแห่งชาต ิการลดขยะจากถุงพลาสตกิ

และการสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ�้าได้ ท�าให้สามารถลดปริมาณขยะจาก ๒,๖๔๘,๑๗๑.๙๔ กิโลกรัม 

ในปี ๒๕๕๘ เหลือปริมาณขยะอยู่ที่ ๑,๓๑๐,๐๗๑.๐๗ กิโลกรัม และในปี ๒๕๖๒ จากจ�านวนแหล่งท่องเที่ยว  

๓๖๕ แหล่ง และด�าเนินโครงการการขับเคลือ่นรณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสตกิหหูิว้ ภายใต้กจิกรรม Everyday Say No 

to Plastic Bags ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓



199รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 ๘.๒	 การแก้ไขปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

  ๘.๒.๑	 บรหิารจัดการกากอตุสาหกรรม ได้แก่ การเพิม่ประสทิธภิาพโรงงานคัดแยกและรไีซเคลิซาก

ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ มโีรงงานผ่านการคดัเลอืกและเข้าร่วมโครงการ ๒๑ โรงงาน ผ่านเกณฑ์การตรวจ

ประเมินและได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ๔ โรงงาน รางวัลระดับ “ดี” ๓ โรงงาน และรางวัลระดับ “ชมเชย” ๕ โรงงาน 

และมีโรงงาน ๙ โรงงานได้รับเกียรติบัตร “เข้าร่วมโครงการ” และการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ	

ของเสยีอันตรายภาคอุตสาหกรรม มโีรงงานอตุสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ ๘๕ โรงงาน และด�าเนนิการประเมนิเกณฑ์

มาตรฐานการจัดการของเสียโรงงานได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเป็นรางวัลระดับ 

Gold Plus ๑ โรงงาน เหรียญทอง ๓๔ โรงงาน เหรียญเงิน ๑๓ โรงงาน เหรียญทองแดง ๙ โรงงาน รางวัลชมเชย  

๕ โรงงาน และใบประกาศนียบัตร ๒๔ โรงงาน

	 	 ๘.๒.๒	 จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยขับเคล่ือนการแก้ไข

ปัญหาการน�าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก 

และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดท�าประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�าหนดให ้

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๒๘ รายการ  

จัดท�าประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ชะลอการพิจารณาน�าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อชะลอการพิจารณา

อนุญาตน�าเข้าเศษพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นการช่ัวคราว และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดชนิดและแหล่งก�าเนิดวัตถุดิบที่จะน�ามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และก�าหนดมาตรการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้ง

เร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม




