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นโยบายข้อ ๑๐
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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

ทรพัยากรธรรมชาต ิส่งเสรมิบทบาทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน (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



243รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

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

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐท้ังระดับประเทศ รายสาขา และเชงิพืน้ที ่เพือ่น�าไปสูก่ารพัฒนาอย่างยัง่ยนื ลดความขดัแย้ง 

ระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

๑๐.๘	แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	โดยเริม่จากการส่งเสรมิและให้ความรู้ 

ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน�ากลับมาใช้ซ�้า การคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง  

เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย  

รวมทั้งพัฒนาโรงงานก�าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน



นโยบายข้อ ๑๐
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน244

๑.	 การปกป้อง	รักษา	ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	

 ๑.๑ การปกป้อง	รกัษา	ฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า	

	 	 ๑.๑.๑	 ด�าเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 

โดยปลูกกล้าไม้ จ�านวน ๓,๒๕๐,๓๘๓ ต้น ในพื้นที่ ๒๒,๗๐๑ ไร่  

แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าระดบัจังหวัด 

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น

ส่งผลให้จุดความร้อนในพื้นที่ป ่าอนุรักษ์ ป ่าสงวนแห่งชาติ  

พื้นที่เกษตร และพ้ืนที่ชุมชนลดลงจากปี ๒๕๖๓ ถึงร้อยละ ๕๑  

รวมถึงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต้นน�้า  

(ชั้นคุณภาพ ลุ ่มน�้า ๑/๒) ให้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผล 

ในรูปแบบของวนเกษตร

  ๑.๑.๒	 ด�าเนินการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าและความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า โดยจัดท�าแผน	

การจัดการช้างป่าในพ้ืนที่ประสบปัญหา (เร่งด่วน) และติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรม 

และการเคลื่อนที่ของช้างป่า ส�ารวจประชากรลิง	เพื่อจัดท�าเป็นฐานข้อมูล จัดท�าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการ

ปัญหาลิงและเผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาลิง และท�าหมันลิงทั้งสิ้น ๑๖,๙๘๓ ตัว

 ๑.๒	 การฟื ้นฟูป่าชายเลน	 รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน 

จดัท�ากิจกรรมเพือ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ฟื้นฟูและปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน โดยปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ี

จงัหวัดจนัทบรีุ ตรงั สตลู กระบี ่และภเูกต็ จ�านวน ๘๕๖ ไร่ และปลกูป่า 

ป้องกันไฟป่า จ�านวน ๘,๘๘๕.๕๓ ไร่ รวมพื้นที่ ๙,๗๔๑.๕๓ ไร่ 

รวมถึงจัดท�าร่างกฎกระทรวงก�าหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ 

และมาตรการคุ้มครองป่าชายเลน ในพื้นที่ ๘๗๓,๖๐๖ ไร่

ปลูกกล้าไม้ 
๓.๒๕ ล้านต้น 

ในพื้นที่ 
๒๒,๗๐๑ ไร่
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 ๑.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ ์

  ๑.๓.๑	 อนรุกัษ์และพฒันามรดกธรณแีละอทุยานธรณ	ีโดยจดัท�าข้อมูลธรณวีทิยาภายในแหล่งมรดกธรณี 

และอุทยานธรณี จ�านวน ๔ ภาค ภาคละ ๑๐ แห่ง และพัฒนายกระดับเป็นอุทยานธรณีของประเทศ ๑ แห่ง 

ได้แก่ อุทยานธรณีขอนแก่น และส่งเสริม พัฒนา รวมทั้งจัดท�าข้อมูลธรณีวิทยาภายในอุทยานธรณี จ�านวน ๖ พื้นที ่

ได้แก่ ๑) อทุยานธรณโีลกสตลู จงัหวดัสตลู ๒) อทุยานธรณผีาชัน สามพนัโบก จงัหวดัอบุลราชธาน ี๓) อทุยานธรณโีคราช 

จังหวัดนครราชสีมา ๔) อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕) อุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

(มีการประกาศให้อุทยานธรณีขอนแก่นเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย) และ ๖) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก  

จังหวัดตาก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุพรรณบุรีด้วย 

  ๑.๓.๒	 ส�ารวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ�้า เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ๓ ระบบถ�้า  

ได้แก่ ถ�้าผาฆ้อง จังหวัดน่าน ถ�้าปาฏิหาริย์ จังหวัดอุบลราชธานี และถ�้าธารน�้าลอด จังหวัดชุมพร

 ๑.๔	 การป้องกันและปราบปรามการบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้	ได้มกีารด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิ	

ตามกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ คดีบุกรุกป่า จ�านวน ๑,๘๗๗ คดี จับกุมผู้ต้องหา จ�านวน ๓๔๕ คน เนื้อที่  

๒๙,๑๖๑ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา คดีไม้ จ�านวน ๑,๒๔๓ คดี จับกุมผู้ต้องหา จ�านวน ๖๗๖ คน คดีไม้ของกลาง 

จ�านวน ๒๕,๔๓๒ ท่อน/แผ่น/เหล่ียม ปริมาตร ๔,๘๙๖.๖๑ ลูกบาศก์เมตร	 ด�าเนินการทวงคืนผืนป่าชายเลน		

จ�านวน ๖๒ คดี จับกุมผู้กระท�าความผิด จ�านวน ๑๒ คน พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทั้งสิ้น จ�านวน ๑,๔๗๖.๖๗ ไร่  

ไม้ของกลาง จ�านวน ๒๒๗ ท่อน ปริมาตร ๓.๒๗ ลูกบาศก์เมตร

๒.	 การปรับปรุงระบบที่ดินท�ากินและลดความเหลื่อมล�้าด้านการถือครองที่ดิน

	 ๒.๑	 การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล		

โดยจัดสรรที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัยให ้แก ่ราษฎรที่ยากไร ้ 

และเกษตรกรตามหลกัการของคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ 

(คทช.) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ จ�านวน ๑,๐๗๑ พื้นที่ ๗๑ จังหวัด 

เนื้อที่ประมาณ ๑,๙๙๐,๕๘๑-๐-๕๘.๙๕ ไร ่  โดยปัจจุบัน 

ได้ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตแล้วใน ๒๘๐ พื้นที่ ๖๖ จังหวัด  

เนือ้ท่ี ๗๕๖,๘๓๑-๐-๒๙.๒๖ ไร่ จัดคนลงพืน้ท่ี จ�านวน ๖๗,๓๑๖ ราย 

ใน ๒๙๔ พ้ืนท่ี ๖๗ จังหวัด เนื้อท่ี ๔๕๓,๘๑๐-๐-๑๓.๑๐ ไร่  

และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใน ๑๗๗ พื้นที่  ๖๐ จังหวัด  

เนือ้ท่ี ๔๖๗,๑๔๐-๑-๒๔.๓๔ ไร่ รวมถงึจดัสรรทีด่นิท�ากนิให้กบัราษฎรในพ้ืนทีน่คิมสร้างตนเอง ๔๓ แห่ง เพือ่ให้ราษฎร

ได้มทีีต้ั่งเคหสถานและการประกอบอาชพีเป็นหลกัแหล่งในท่ีดนิ ด�าเนนิการออกหนงัสือแสดงการท�าประโยชน์ (น.ค.๓) 

ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ๒,๙๖๐ ราย ๓,๖๘๓ แปลง

	 ๒.๒	 การส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากนิของเกษตรกร	โดยส่งเสรมิและพฒันาอาชพี

การเกษตรทีเ่หมาะสมกับพืน้ท่ีให้กบัสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ๒๔ พืน้ที ่จ�านวน ๖๘๒ ราย ถ่ายทอดองค์ความรู ้

และเทคโนโลยกีารผลติพชืทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี จ�านวน ๑,๐๗๔ ราย การเลีย้งไก่พืน้เมอืง สกุรชีวภาพ โคเนือ้ 

และการปลูกพืชอาหารสัตว์ จ�านวน ๖๒๙ ราย ส่งเสริมความรู้อาชีพประมง จ�านวน ๒,๓๗๑ ราย และสนับสนุน 

ปัจจัยการผลิต จ�านวน ๑,๐๓๕ ราย รวมถึงส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ�ารุงดินในแปลงเกษตร

ที่ได้รับการจัดที่ดินท�ากิน จ�านวน ๔,๐๐๐ ราย

ราษฎรยากไร้
และเกษตรกร

ได้รับจัดสรรที่ดินท�ากิน 
๑.๙๙ ล้านไร่
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๓.	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	แหล่งน�้าชุมชน	และทะเล 

	 ๓.๑	 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)		
มีผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้
  ๓.๑.๑	 ด ้ านที่ 	 ๑	 การจัดการน�้ า อุปโภคบริ โภค  
เช่น เพิม่ประสิทธภิาพประปาหมูบ้่าน ๓,๒๑๔ แห่ง ขยายเขต/เพิม่เขตจ่ายน�า้ 
๕๕๖ แห่ง พัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ ๔ แห่ง  
และจัดหาแหล่งน�้าส�ารอง ๙ แห่ง ปริมาณน�้า ๖.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
  ๓.๑.๒	 ด ้ านที่ 	 ๒	 การสร ้ างความมั่นคงของน�้ า	
ภาคการผลิต เช่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน 
๒๔๙.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาแหล่งเก็บกักน�้า/อาคารบังคับน�้า/
ระบบส่งน�้าใหม่ ๖๓๕.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และพัฒนาน�้าบาดาล 
เพื่อการเกษตร ๑๑๓.๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
  ๓.๑.๓	 ด ้านที่ 	 ๓	 การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย  
เช่น ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน�้า ๑๑๐ แห่ง ปรับปรุงล�าน�้าธรรมชาติ  
๒๒๓ แห่ง และสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ๕๙ กิโลเมตร
  ๓.๑.๔	 ด้านท่ี	 ๔	 การจัดการคุณภาพน�้าและอนุรักษ์
ทรพัยากรน�า้ เช่น พัฒนาระบบบ�าบดัท่ีก่อสร้างใหม่ ๑๑ แห่ง และควบคมุ 
ก�ากับ แหล่งก�าเนิดมลพิษทางน�้า ๑,๑๒๐ แห่ง
  ๓.๑.๕	 ด้านที่	๕	การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน เช่น ฟื้นฟูป่าต้นน�้า ๑๓๕,๑๗๐ ไร่ 
ป้องกัน/ลดการชะล้างพังทลายของดิน (พ้ืนที่ป่าต้นน�้า) ๓,๕๖๓ ไร่  
และป้องกัน/ลดการชะล้างพังทลายของดิน (พ้ืนท่ีเกษตรนอกพ้ืนท่ี
อนุรักษ์) ๓๖๗,๙๐๐ ไร่
  ๓.๑.๖	 ด้านท่ี	๖	การบรหิารจัดการ เช่น จดัท�าแผนแม่บท 
ระดบัลุม่น�า้และแผนปฏบัิตกิาร ศกึษาวจิยัแนวทางการประเมนิสิง่แวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ ๙ ลุ่มน�้า พัฒนาแอปพลิเคชัน Thai Water Plan  
เพ่ือการจดัท�าแผนงานโครงการด้านน�า้ พฒันาแอปพลิเคชนั National Thai 
Water เพ่ือติดตามสถานการณ์น�า้ รวมถงึพฒันาระบบ Thai Water Assessment (TWA) ในการติดตามและประเมนิผล 
ด้านน�า้ของประเทศไทย รวมถึงการรายงานตัวชีว้ดั SDG indicator 6.5.1 Degree of integrated water resources 
management implementation และตัวชีว้ดั SDG indicator 6.5.2 Proportion of transboundary basin area 
with an operational arrangement for water cooperation ตัวช้ีวัด SDG 6.4.1 ประสิทธิภาพการใช้น�้า 
(Water-Use Effciency: WUE) และตัวชี้วัด SDG 6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน�้า (Level of Water Stress)

 ๓.๒	 การด�าเนินการให้ประชาชนและเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน�้าอย่างเพียงพอและท่ัวถึง	 ได้ด�าเนิน 
โครงการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูพฒันาแหล่งน�า้และบรหิารจดัการน�า้ เพือ่ตอบสนองความต้องการใช้น�า้ในพืน้ท่ีเกษตรน�า้ฝน 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน�้า พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๙๗,๘๘๖ ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์  
จ�านวน ๒๖,๑๓๑ ครวัเรือน และโครงการพฒันาและเพิ่มประสทิธภิาพระบบกระจายน�า้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากแหลง่น�้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๒๔๕,๙๖๐ ไร่ มีประชาชน 
ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๕๑,๖๐๕ ครัวเรือน สามารถเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนได้ ๙๒.๖๕๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 



247รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๓.๓	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	ได้ด�าเนินการ ดังนี้

  ๓.๓.๑	 สร้างความม่ันคงของน�้าภาคการผลิต	 โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ ่

และขนาดกลาง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน�้า จ�านวน ๗๗๗ แห่ง เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ จ�านวน ๐.๒๗ ล้านไร่  

เพิ่มปริมาตรเก็บกักน�้าได้ จ�านวน ๙๖.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นท่ีรับประโยชน์ จ�านวน ๐.๙๐ ล้านไร่  

มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๒๗๓,๘๙๙ ครัวเรือน รวมถึงก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าขนาดเล็ก 

ในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนท�าการศึกษา ส�ารวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน

  ๓.๓.๒	 ปรบัปรงุงานชลประทาน ด้วยการเพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทาน/การบรหิารจดัการน�า้ 

ในพื้นที่ชลประทาน ซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จ�านวน ๔๐๑ รายการ ในพื้นที่ ๘๒๑,๖๘๗ ไร่  

มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๕๗.๘๔ 

  ๓.๓.๓	 สนับสนุนการบริหารจัดการน�้าชลประทาน ด้วยการซ่อมแซมและขุดลอกระบบส่งน�้า  

ระบายน�า้ชลประทานเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการน�า้ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ มผีลการด�าเนนิงาน 

ร้อยละ ๗๖.๑๘ 

  ๓.๓.๔	 จัดการคุณภาพน�้า ด้วยการปรับปรุงคันก้ันน�้า ก่อสร้างสถานีสูบน�้าและประตูระบายน�้า  

พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๓๗๘,๙๐๐ ไร่ มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๓๗.๘๗

  ๓.๓.๕	 ลดการใช้น�า้ภาคอตุสาหกรรมและพืน้ทีช่ลประทานเดิม ด้วยการจดัรปูท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม 

ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๙๗ และจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๙๕.๐๙ 

  ๓.๓.๖	 ป้องกันการชะล้างพงัทลายของดนิและฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่กษตรกรรมด้วยระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ 

ด�าเนินโครงการด้วยการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน�้า  

มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๙๕

  ๓.๓.๗	 ปรับปรุงท่อเพื่อลดน�้าสูญเสีย	 (ปรับปรุงท่อจ่าย) ด้วยการปรับปรุงท่อท่ีช�ารุดหมดสภาพ 

การใช้งานให้สามารถใช้งานได้ ช่วยลดน�้าสูญเสียและรองรับการจ่ายน�้าด้วยแรงดันสูง มีผลการด�าเนินงานปรับปรุง

ท่อจ่ายสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จ�านวน ๑,๑๘๘.๘๘๙ กิโลเมตร 

  ๓.๓.๘	 พฒันาแหล่งน�า้บาดาล ด้วยการจดัหาแหล่งน�า้ต้นทนุในพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน เพิม่ประสิทธิภาพ

การกักเก็บน�้า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยได้ด�าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล 

และก่อสร้างระบบกระจายน�า้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๑,๘๕๐ แห่ง และด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ 

พร้อมระบบกระจายน�้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓๘๑ โครงการ 

 ๓.๔	 การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการน�า้แล้ง

โดยจัดหาน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนเป็นล�าดับแรก 

จัดหาน�้ า เ พ่ือการเกษตรให ้กับประชาชนในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน รวมถึงสนับสนุนให้มีการเติมน�้าใต้ดินเพื่อรักษา

สมดุลทางธรรมชาติ พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๓๗,๘๔๐ ไร่  

มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๗๒,๗๑๗ ครัวเรือน 

แก้ ไขปัญหาน�้าแล้ง
ประชาชนได้รับประโยชน์

๑๗๒,๗๑๗ ครัวเรือน
ในพื้นที่ ๑๓๗,๘๔๐ ไร่
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๔.	 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 ๔.๑	 การบริหารเพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่	มีการด�าเนินโครงการ เช่น	

	 	 ๔.๑.๑	 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ โดยก�าหนดพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการท�าเหมือง 

ที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมืองภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปแล้วทั้งสิ้น  

๕๑ จังหวัด เนื้อที่รวม ๖.๖๓ ล้านไร่

  ๔.๑.๒	 จัดท�าแผนที่แสดงแหล่งแร่เศรษฐกิจเพ่ือการบริหารจัดการแร่และการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน	

โดยได้ด�าเนินการประเมนิพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพในการท�าเหมอืงตามหลกัเกณฑ์การจ�าแนกทรพัยากรแร่ของประเทศไทย 

(Thailand Mineral Framework Classification: TMFC) (กรณีหินอุตสาหกรรม)	พบว่า มีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 

ในการท�าเหมอืงของหนิอตุสาหกรรมทัง้หมด ๑,๐๒๘ พืน้ที ่กระจายตวัอยูใ่น ๖๖ จงัหวัด โดยสามารถท�าการประเมินพืน้ที่ 

ที่มีศักยภาพในการท�าเหมืองกรณีหินอุตสาหกรรมท้ังประเทศตามหลักเกณฑ์การจ�าแนกทรัพยากรแร  ่

ของประเทศไทย จ�านวน ๙๔๔ พื้นที่

	 	 ๔.๑.๓	 ส�ารวจธรณีวิทยาเพ่ือการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	 ได้จัดท�าแผนที่ธรณีสัณฐาน

ชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร และจังหวัดตราด ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร  

รวมถงึจดัท�าแผนทีธ่รณีวทิยาพ้ืนทะเลและแหล่งทรัพยากรธรณ ีและข้อเสนอแนะแหล่งทรายในทะเล พืน้ทีท่ะเลห่างฝ่ัง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมพื้นที่ ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร และจังหวัดตราด รวมพื้นที่ ๒๐๐ ตารางกิโลเมตร 

  ๔.๑.๔	 ประกาศก�าหนดพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง	 โดยประกาศกฎกระทรวงก�าหนดให้ 

บริเวณหมู่เกาะกระ ต�าบลปากพนัง ฝั่งตะวันออก อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีคุ้มครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ พื้นที่

ภาพประกอบข้อ ๔.๓ สัตว์ทะเลหายาก

 ๔.๒	 การบรหิารทรพัยากรแร่เพือ่การพัฒนาประเทศและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน	ได้ด�าเนินโครงการ 

ส่งเสรมิอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพ้ืนฐานสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื เช่น ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการเหมอืงแร่ 

และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี ๒ มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว และมาตรฐาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ โดยตรวจประเมินการปฏิบัต ิ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู ้ประกอบการเหมืองแร่และให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

การจัดการสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๓๓๔ ราย ในพื้นที่ ๓๑ จังหวัด ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ ระดับเสียง  
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

และแรงสั่นสะเทือนบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่และโรงโม่หินในพื้นที่จังหวัดสระบุรี บุรีรัมย์ ชลบุรี  

และราชบุรี ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าบริเวณพื้นท่ีประกอบการเหมืองแร่ทองค�า จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์  

และพ้ืนที่ประกอบการเหมืองแร่สังกะสี จังหวัดตาก ส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ประกอบการท�าเหมืองแร่ 

ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

สถานประกอบการด้านแร่ พฒันาระบบงานรงัวัดส�ารวจเพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ ๔.๐ โดยออกภาคสนาม 

เพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและอุบลราชธานี รวมทั้งจัดท�า 

ฐานข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเหมืองแร่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยรังวัดจัดท�าแผนที่เพื่อหาปริมาตรในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

ค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 ๔.๓ การดแูล	คุม้ครอง	ป้องกัน	พืน้ทีท่ีม่รีะบบนเิวศทีส่�าคัญ	ด�าเนนิการปลกูเสรมิปะการงั จ�านวน ๑๕๐ ไร่ 

๒๔๐,๐๐๐ กิ่ง ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ปลูกหญ้าเสริมทะเล จ�านวน ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ ต้น/กอ ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด  

วางปะการังเทียม จ�านวน ๓,๗๙๔ แท่ง ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ด�าเนินการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่าทะเล 

โลมา วาฬ และพะยูน ให้รอดตาย จ�านวน ๑๕๕ ตัว มีการเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองและปล่อยลูกเต่ามะเฟือง 

ลงสู่ทะเล จัดต้ังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและสัตว์ทะเล  

นอกจากน้ี ยังได้ออกตรวจปราบปรามการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) จ�านวน ๗๕ ครั้ง ตรวจสอบเรือจ�านวน ๖๕๓ ล�า 

แรงงาน จ�านวน ๙,๗๕๒ คน พบการกระท�าผิด ๒ คดี
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 ๔.๔ การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง	ด�าเนนิการปักไม้ไผ่ชะลอความรนุแรงของคลืน่ ในพืน้ที ่๕ จงัหวดั 

ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช ระยะทางไม้ไผ่ รวม ๑๑,๑๕๐ เมตร  

รวมทั้งด�าเนินการส�ารวจศึกษาทางทะเล การบริหารจัดการชายฝั่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และวางแผน 

เตรียมการแก้ไขปัญหาหินร่วงในพื้นที่ชายทะเลภาคใต้โดยใช้การส�ารวจธรณีฟิสิกส์ในทะเล

๕.	 การแก้ไขปัญหาก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

	 ๕.๑	 การด�าเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อน	 โดยจัดท�าแผนที่ 

น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ เพ่ือเป ็นกรอบการบรรลุเป ้าหมาย 

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ร้อยละ ๒๐ ซ่ึงคิดเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๗๓  

ทัง้สิน้ประมาณ ๑๑๕.๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และขับเคล่ือนนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และการจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว ดังนี้ ๑) ปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon  

๒) เพิ่มสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ๓) บริหารจัดการของเสีย ผ่านแนวคิดระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ๔) ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเกิดคาร์บอนต�่า  

๕) มุ่งสู่การท�าโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และ ท�าการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)  

ผ่าน BCG Model และเทคโนโลยีดิจิทัล และ ๖) ดักจับ กักเก็บใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีไฮโดรเจน  

รวมถึงจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน จ�านวน ๑๑,๘๘๕ ไร่  

รณรงค์งดเผาตอซัง จ�านวน ๔๙ แปลง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 

	 ๕.๒	 การส่งเสรมิการลดก๊าซเรอืนกระจกในทกุภาคส่วน	ผ่านโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก ดงันี้

  ๕.๒.๑	 ด�าเนนิโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	

Voluntary	 Emission	 Reduction	 Program:	 T-VER)	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนความส�าเร็จของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เช่น การประเมิน

คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า 

  ๕.๒.๒	 ด�าเนินโครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม	

โดยพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท�าความเย็น ประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ

จดัการของเสยีและสารท�าความเยน็ทีเ่สือ่มสภาพ รายงานผลการลดก๊าซเรอืนกระจกปี ๒๕๖๓ มาตรการทดแทนปนูเมด็ 

มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท�าความเย็น และมาตรการจัดการน�้าเสียอุตสาหกรรม รายงานความก้าวหน้า 

ตามแผนปฏบิตักิารลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ สาขากระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์ 

รวมถึงน�้าเสียอุตสาหกรรม 

	 ๕.๓	 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็	PM
2.5

 ด�าเนนิการทบทวนแผนปฏบัิตกิารขับเคลือ่นวาระแห่งชาต ิ

“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพ่ือยกระดับมาตรการเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงวิกฤต  

และจัดท�าแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ๑๒ แผน มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ 

ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและศูนย์แก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และประสานติดตาม

บรูณาการการด�าเนนิงานในการแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศ รวมถงึสือ่สารประสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูท่ีถกูต้อง

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๕.๔	 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	 ด�าเนินมาตรการป้องกันการเกิดไฟป่าโดยใช้แอปพลิเคชัน  
Burn Check เพือ่จัดระเบยีบช่วงเวลาการเผาของแต่ละอ�าเภอ ด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการเช้ือเพลงิ “ชิงเก็บ ลดเผา” 
และโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน (ทสม.) 
ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ�านวน ๔๙ แห่ง ในพื้นท่ี ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ พัฒนาระบบบริหาร 
การเผาในท่ีโล่ง (Burn Check) พยากรณ์ฝุน่ละอองล่วงหน้า ประยกุต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทยีมในการรายงานฝุน่เชงิพืน้ที่ 
เจรจาสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงรวมถึงภูมิภาคอาเซียน

๖.	 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	

	 ๖.๑	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต	 การบริการ	 และการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม		
โดยน�าแนวคิดระบบเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน เศรษฐกจิสเีขยีว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) 
มาปรับใช้ การด�าเนินงานได้มุ่งเน้นหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ให้มีการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า ตั้งแต่การผลิต การออกแบบให้เกิดของเสียน้อยที่สุด การใช้วัสดุทางเลือก 
ตลอดจนการน�าวัสดุกลับมาใช้ซ�้าและแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ โดยส่งเสริมสถานประกอบการทั้งภาคการผลิต 
และการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ G-Green และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือน�าไปสู่ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส�าหรับ 
ผลิตภณัฑ์ชมุชน (Green Production) จ�านวน ๓๗๕ แห่ง ส่งเสรมิโรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Hotel) 
จ�านวน ๔๕๙ แห่ง อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) จ�านวน ๖๗ แห่ง ส�านักงานสีเขียว  
(Green Office)  จ�านวน ๗๔๘ แห่ง การบรกิารภตัตาคารท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (Green Restaurant) จ�านวน ๑๕ แห่ง 
สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) จ�านวน ๕ แห่ง และส่งเสริมการซ้ือสินค้าและใช้บริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านแอปพลิเคชัน Green Card ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๑๔,๐๐๐ คน นอกจากนี้  
โครงการ G-Green ได้ให้ความรู้กลุ ่มเป้าหมายในการจัดการส่ิงแวดล้อม มีการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 
และให้การรับรอง ๓ ปี มีการมอบโล่เกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ในรูปแบบ Virtual Event พร้อมทั้งส่งเสริม
ช่องทางการสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook: Green Market place  
และการจัดนิทรรศการดิจิทัล (E-exhibition)

 ๖.๒	 การส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ ได้ด�าเนินการภายใต้แผนปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสร ้างความเข ้มแข็งให ้เศรษฐกิจชุมชน  
เช่น สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมชน จ�านวน ๑๒๕ แห่ง มีผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
และพัฒนาต่อยอดชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามหลักการ 
ของส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDOs Concept มีผลการด�าเนินงาน  
คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ และส่งเสริมและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วม เช่น เพิม่มลูค่าบรกิารระบบนเิวศจากการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
นอกเขตอนุรกัษ์ มผีลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวทีเ่กดิจากการร่วมด�าเนนิการของชุมชน 
มีผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 ๖.๓	 การส่งเสริมการหยุดเผา	 การไถกลบ	 และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นท่ีเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้ 
และส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาท�าลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม 
มุ่งสู่การท�าการเกษตรปลอดการเผาแก่เกษตรกร จ�านวน ๑๖,๘๙๕ ราย รวมถึงส่งเสริมและด�าเนินการไถกลบตอซัง
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ จ�านวน ๕๑,๓๖๔.๕๐ ไร่ และผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรสารเร่งที่เป็นจุลินทรีย์ (สูตร พด.) 
จ�านวน ๒,๗๓๒ ตัน
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 ๖.๔	 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้ด�าเนินโครงการ 

ส่งเสรมิและยกระดับโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามยัง่ยนืด้วยระบบการจดัการสิง่แวดล้อมและระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)  

ให้กบัโรงงานอตุสาหกรรม จ�านวน ๑๑ โรงงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมการพฒันาระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน 

(Circular Economy) ตามหลักสากลให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน ๑๐ โรงงาน

๗.	 การพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ๗.๑	 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)		

ได้เปิดโอกาสและช่องทางให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ 

โดยให้มีบทบาทในการสนับสนุนการด�าเนินงานและบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานและภาคี รวมถึง 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง แจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ปัจจุบันมี ทสม. ทั่วประเทศ 

จ�านวน ๒๕๗,๘๘๙ คน และได้ส่งเสริมให้เครือข่าย ทสม. สมัครเข้าร่วมเป็น ทสม. จิตอาสาพระราชทาน  

จ�านวน ๑๑๖,๕๙๑ คน อีกทั้งมีการสนับสนุนและเผยแพร่การท�างานของเครือข่ายฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เช่น Facebook เหยี่ยวข่าว ทสม. เครือข่าย ทสม. Line@Arsa4thai และกลุ่ม Line เครือข่ายอาสาฯ ไฟป่า

 ๗.๒	 การจัดท�าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ เช่น  

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยเห็นชอบ

รายงาน EIA จ�านวน ๔๐๔ โครงการ ปรับปรุงกฎหมายโดยทบทวนประเภท/ขนาดโครงการ และออกประกาศ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA/Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการเข้าสู ่

รัฐบาลดิจิทัลโดยย้ายระบบ Smart EIA ไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐ มีการออกค�าแนะน�าแนวทางสาธารณะ 

ด้านระบบ EIA ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

๘.	 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	

	 ๘.๑	 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะทะเล	 ขยะมูลฝอย	
และของเสียอันตราย	
	 	 ๘.๑.๑	 จัดการขยะพลาสติก โดยด�าเนินการ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น
   (๑)	 ร ณ ร ง ค ์ ง ด ใ ห ้ ถุ ง พ ล า ส ติ ก	
จากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	 เช่น	 ห้างสรรพสินค้า  
ซู เปอร ์มาร ์ เก็ตและร ้านสะดวกซื้อ ซึ่ งสามารถลดการใช  ้
ถุงพลาสติกหูห้ิวรวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๔๙.๖ ล้านใบ หรือคิดเป็น 
๘๑,๕๓๑,๘๑๘.๒ กิโลกรัม 

ลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

๑๔,๓๔๙.๖ ล้านใบ
คิดเป็น ๘๑.๕ ล้านกิโลกรัม
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๒)	 ลดปริมาณการน�าเข้าเศษพลาสติก โดยในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลได้ก�าหนดการน�าเข้า 
เศษพลาสติกในปริมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านตันต่อปี หรือร้อยละ ๕๐ ของก�าลังการผลิตทั้งหมดของโรงงาน ปี ๒๕๖๓  
ร่วมกับการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศในปริมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งสามารถลดปริมาณการน�าเข้า 
เศษพลาสติกได้ ร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๙ จะด�าเนินการห้ามน�าเข้าเศษพลาสติก 
เข้ามาในประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG (Bio-Circular-Green Economy) รวมท้ังเสริมสร้างจิตส�านึกการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อให้ได้วัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีระบบรับรองกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติดภายในประเทศ 

   (๓)	 ส่งเสริมการเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว	 (Single-Use	Plastics) โดยการพัฒนา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกเพื่อก�าหนดกฎระเบียบในการเลิกใช ้

พลาสตกิแบบครัง้เดยีว จัดให้มมีาตรการจดัการขยะพลาสตกิจาก food delivery และ ๑๓ หน่วยงาน ได้ร่วมลงนาม 

บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ Platform ที่ให้บริการส่งอาหาร  

เช่น Grab Food และ Line Man รวมทั้งส่งเสริมการส่งคืนพลาสติก

แบบใช้ครั้งเดียวในจุดรับคืนของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย  

และภาคีเครอืข่ายภาคเอกชน จ�านวน ๔๔๖ จุด โดยกล่องและลงักระดาษ 

ที่ใช้แล้วสามารถน�ามาผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษ และได้ส่งมอบ 

เตียงสนามกระดาษแล้วกว่า ๓,๘๙๒ เตียง อีกทั้งขวดพลาสติกชนิด 

Polyethylene Terephthalate (PET) ท่ีใช้แล้วสามารถน�ามาผลิต

เป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

และได ้ ส่งมอบชุด PPE สนับสนุนการด�าเนินงานของบุคลากร 

ทางการแพทยท์ี่ด�าเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

  ๘.๑.๒	 จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ์ที่ เกิดขึ้นภายในประเทศและท่ีน�าเข ้าจากต่างประเทศ  

ได้ด�าเนินการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

ปรับปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีน�าเข้าอย่างผดิกฎหมาย โดยออกประกาศกระทรวงพาณชิย์ 

เรื่อง ก�าหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓  

จ�านวน ๔๒๘ รายการ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

  ๘.๑.๓	 บรหิารจัดการขยะทะเล	โดยส�ารวจ ประเมนิ 

วิเคราะห์ และจัดท�าระบบฐานข้อมูลขยะทะเลและจัดเก็บขยะ 

ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ 

ที่ส�าคัญ (ระบบนิเวศชายหาด นิเวศปะการัง และนิเวศป่าชายเลน) 

แบบมีส่วนร่วม จัดท�ามาตรการลดปริมาณขยะในพื้นท่ีเป้าหมาย

ตามหลักวิชาการจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ ่นกักขยะ (Boom)  

ทุ่นกักขยะลอยน�้า (little trap) และเรือเก็บขยะ (Garbage Boat)

โดยต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะ 

ได้รวมทั้งสิ้น ๓๔๖,๙๔๒ กิโลกรัม (๓๔๗ ตัน) 

จัดเก็บ
ขยะทะเล

๓๔๖,๙๔๒ กิโลกรัม



นโยบายข้อ ๑๐
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน254

	 	 ๘.๑.๔	 ด�าเนินโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 “จังหวัดสะอาด”	 ระดับจังหวัด

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓ โดยแบ่งเกณฑ์การให้รางวลัเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ ซึง่ระดบักลุม่จงัหวดัขนาดใหญ่ 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ จังหวดัอุดรธานี รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่๑ ได้แก่ จงัหวัดลพบุร ีรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่๒ 

ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดยโสธร ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ จังหวัดล�าพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ได้แก ่ 

จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีการจัดสรรเงินรางวัลให้ผู้ชนะเลิศ จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

จ�านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว 

สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs: Reduce 

Reuse Recycle หรือ ๓ช : ใช้น้อยลง ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสามารถน�าขยะมูลฝอยไปเพิ่มมูลค่า 

และใช้ให้เกิดประโยชน์

 ๘.๒	 การแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินโครงการ ดังนี้

  ๘.๒.๑	 เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการกากอตุสาหกรรมผ่านการใช้หลกั	3Rs	และหลกัการ	KAIZEN	

โดยให้ความรู้ ประเมิน วิเคราะห์ความสูญเสีย จัดท�าแผนลดการสูญเสีย และจัดการของเสียโดยใช้วิธีการ KAIZEN 

ให้ค�าแนะน�าแก้ไขพัฒนากิจกรรม ตามหลัก 3Rs และ KAIZEN Zero /Waste to Landfill วิเคราะห์จุดเกิดของเสีย 

และเตรียมความพร้อมส�าหรบัการเข้าตรวจประเมินการจัดการของเสยีภายในโรงงานให้กบัโรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๔๐ โรงงาน

  ๘.๒.๒	 พัฒนาและยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสียภาคอตุสาหกรรม โรงงานกากอตุสาหกรรม

ได้รับการตรวจประเมินและยกระดับให้มีมาตรฐานการจัดการของเสีย จ�านวน ๓๔ โรงงาน และได้รับการยกระดับ

เข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) อย่างน้อย ๕ โรงงาน 


