
รายงานการประชุม 

คณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมอารียสัมพันธ ช้ัน ๓ อาคารสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

๑. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๓. นางพัชราภรณ อินทรียงค ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

๔. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๕. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

๖. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

๗. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  

๘. นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๙. นายทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

๑๐. นายปกรณ นิลประพันธ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๑. นายสมเกียรติ ประจาํวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

๑๒. นายประสงค พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 

๑๓. นายปรเมธ ี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย 

๑๔. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑๕. นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๖. นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑๗. นายวิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๘. นายธรรมยศ ศรีชวย ปลัดกระทรวงพลังงาน 

๑๙. นางนันทวัลย ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย 



- ๒ - 

 

๒๐. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒๑. ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒๒. นายจรินทร จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน 

๒๓. นายกฤษศญพงษ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๒๔. รองศาสตราจารย สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒๕. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ เลขาธิการสภาการศึกษา 

๒๖. นายบุญรักษ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๗. นายสุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒๘. นายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒๙. นายเจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓๐. นายพส ุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๓๑. นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓๒. พลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจินดา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

๓๓. พลตํารวจตรี รมยสิทธิ ์ วีริยาสรร เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน 

๓๔. พันโท กรทิพย ดาโรจน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ 

๓๕. นายภัทรุตม ทรรทรานนท ปลัดกรุงเทพมหานคร 

๓๖. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน            

เลขานุการ 

ผูลาประชุม 

๑. พลเอก เทพพงศ ทิพยจันทร ปลัดกระทรวงกลาโหม                       

๒. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
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ผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทน  

๑. นายภาสกร ศิริยะพันธุ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

๒. นายสันต ิ ปาหวาย รองปลัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 

๓. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔. นายโชคด ี แสงแกว รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ผูเขารวมประชุม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑. นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. นางสาวสุทธิลักษณ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม 

๓. นายพงศบุณย ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔. นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. นายเสริมยศ สมม่ัน หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๖. นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

๗. นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๘. นายวรศาสน อภัยพงษ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

๙. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

๑๐. นางสุณี ปยะพันธุพงศ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

๑๑. นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

๑๒. นายวัฒน ทาบึงกาฬ เลขานุการกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๑๓. นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๑๔. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

๑๕. นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผูอํานวยการองคการสวนสัตว 

๑๖. นายรณรงค เส็งเอ่ียม ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
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๑๗. นายชีระ วงศบูรณะ รองผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย 

๑๘. นางประเสริฐสุข จามรมาน ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  

(องคการมหาชน) 

๑๙. นางจุฬารัตน นิรัตศยกุล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องคการมหาชน) 

๒๐. นางสาวกานดา ชูแกว ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร        

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและ

แผนงาน 

๒๑. นางสาวสมหญิง พงษสมุทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๒. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๓. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

๔. พลตรี อภิชาติ ไชยะดา คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๕. พันเอก นิมิตต สุวรรณรัฐ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๖. พันเอก ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๗. พันโท ภาณุเดช บุญประสิทธิ์ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๘. นางสาววรินทร โพนนอย คณะทํางานโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑. นายวิศณุ ติวะตันสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๒. นายวรพรต สัมฤทธิ์เดชขจร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงาน ก.พ. 

๑. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๒. นางสาวอรวรรณ นุยภักดี ท่ีปรึกษาระบบราชการ 

๓. นางสาวอลินี ธนะวัฒนสัจจะเสรี ผูอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง 

๔. นายชินพันธุ ฤกษจํานง ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 
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๕. นางปยสุรางค กุลจิตติประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๖. นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๗. นางสาววรรณวรางค ทัพเสนีย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๘. นางสาวรัตนอาภา ทรัพยสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๙. นางสาวปาณพร สมบัติเปยม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๑๐. นางสาวนพกร ไพศาลม่ันคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๑. นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กลาวเปดการประชุม และท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีสาระสําคัญ     

สรุปไดตามลําดับ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เลขาธิการ ก.พ. กลาวขอบคุณนายกรัฐมนตรีท่ีสละเวลาและใหเกียรติเปนประธาน 

การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา สําหรับการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการฯ 

ในครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งท่ีสามของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผูรวมประชุมจํานวน ๔๒  ทาน 

ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา จํานวน ๓๕ ทาน และ 

รองหัวหนาสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทนจํานวน ๔ ทาน มีหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทาลาประชุม จํานวน ๒ ทาน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องจากติดราชการตางประเทศ 

และเลขาธิการ ศูนย อํ านวยการบ ริห ารจั งหวัดชายแดนภ าค ใต  เนื่ อ งจากป วยกะ ทันหั น  และ 

ในการประชุมครั้งนี้ มีหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีไดรบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม

ซ่ึงเขารวมการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ เปนครั้งแรก จํานวน ๒ ทาน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (นายปกรณ นินประพันธ) และปลัดกระทรวงการคลัง (นายประสงค ภูธเนศ) 

๑.๒  นายกรัฐมนตรี ไดมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยใหทุกกระทรวงใหความสําคัญกับ

การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบูรณาการการทํางานระหวางสวนราชการในแผนงานโครงการ

ท่ีสอดคลองกัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมท้ังการสงเสริม

ขาราชการรุนใหมใหเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาประเทศมากยิ่งข้ึน และการพัฒนาระบบราชการใหดียิ่งข้ึน  

วาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนะนํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมนําเสนอภารกิจและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทางวีดิทัศน สรุปไดดังนี้ 
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๒.๑  โครงสรางหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนราชการและหนวยงานภายในสังกัด

รวม ๑๖ หนวยงาน ประกอบดวย ๑๐ สวนราชการ ๔ รัฐวิสาหกิจ และ ๒ องคการมหาชน โดยแบงหนวยงาน

ภายในสังกัดตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเปน ๔ กลุม ดังนี้  

 ๑) กลุมอํานวยการ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

 ๒) กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรธรณี องคการสวนสัตว (รัฐวิสาหกิจ) องคการ

อุตสาหกรรมปาไม (รัฐวิสาหกิจ) องคการสวนพฤกษศาสตร (รัฐวิสาหกิจ) และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

 ๓) กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน ไดแก กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล และ 

 ๔) กลุมภารกิจดานสิ่งแวดลอม ไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

องคการจัดการน้ําเสีย (รัฐวิสาหกิจ) และองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

๒.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมได กําหนดแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี ้

 ๑) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน จํานวน ๕ เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี ๖ การมีน้ํา

และสุขาภิบาลท่ีดี เปาหมายท่ี ๑๒ การผลิตและบริโภคท่ีมีความรับผิดชอบ เปาหมายท่ี ๑๓ การรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ เปาหมายท่ี ๑๔ การอนุรักษและจัดการทรัพยากรทางทะเล และเปาหมายท่ี ๑๕ 

การอนุรักษและจัดการทรัพยากรทางบก  

 ๒) ยุทธศาสตรชาต ิระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ี เป น มิตรตอสิ่ งแวดลอม  ได แก  (๑ ) การสรางการเติบ โตอย างยั่ งยืนบนสั งคมเศรษฐกิจสี เขียว                    

(๒) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (๓) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ (๕) การพัฒนาความม่ันคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (๖) การยกระดับ

กระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศไทย  
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 ๓) แผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน ๖ ดาน ไดแก  

(๑) ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรปาไม สัตวปา ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร) (๒) ทรัพยากรน้ํา (๓) ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง (๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ (๕) สิ่งแวดลอม และ (๖) ระบบบริหารจัดการ  

 ๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับ ท่ี  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐  - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ไดแก (๑) การรักษาและฟนฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ (๒) การสรางความม่ันคงและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (๓) การบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ และ (๔) การพัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมได ดํ าเนินการปฏิรูปภารกิจด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมให เชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาอยางยั่ งยืน  ยุทธศาสตรชาติ  

และแผนตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตน และไดกําหนดวิสัยทัศนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คือ อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนใน 

ป พ.ศ. ๒๕๘๐ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงเปน ๖ ดาน ดังนี้ 

 ดานท่ี ๑ การอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยใหมี (๑) การปองกัน ดูแลและรักษาพ้ืนท่ีปาสมบูรณ ใหคงสภาพไมใหมีการบุกรุก

ทําลายรวมท้ังระวังการเกิดไฟปา จํานวน ๑๐๒.๔ ลานไร (๒) การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมจากพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือสราง

ปาเศรษฐกิจ และฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงตนน้ําลําธาร (๓) การเพ่ิมความสมบูรณของปะการัง หญาทะเล และ

ระบบนิเวศทางทะเล (๔) การแกไขปญหาราษฎรในพ้ืนท่ีปาอยางเปนธรรมตามโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (๕) การลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพ

ของประเทศลงอยางมีนัยสําคัญ และ (๖) การบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอยางสมดุลและยั่งยืนโดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน 

 ดานท่ี ๒ การบริหารจัดการน้ํา ท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินแบบมีสวนรวม เปนธรรม และ

เพียงพอ โดยใหมีการจัดการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางเพียงพอ โดยมีเปาหมาย

การพัฒนาน้ําผิวดิน จํานวน ๑๔,๕๖๖ แหง และน้ําใตดิน จํานวน ๔๕,๓๑๕ แหง  

 ดานท่ี ๓ การปองกัน รักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม เปาหมายหลัก คือ สิ่งแวดลอม

ไดรับการจัดการใหมีคุณภาพดีตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล  

 ดานท่ี ๔ การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการพัฒนา

และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชแนวทางการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน

เปนกลไกลหลักในการขับเคลื่อน 

 ดานท่ี ๕ การลดกาซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจก 
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และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเพ่ือบรรลุเปาหมายลดการปลอยกาซเรือน

กระจก รอยละ ๒๐ - ๒๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยบูรณาการการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และมี

ระบบการติดตามรายงานความกาวหนาเปนระยะๆ ในแตละชวงเวลา 

 ดานท่ี ๖ การพัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง 

มีประสิทธิภาพ และการจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการองคกรและพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๒.๓  การปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเขาไปมีบทบาทในแผนการปฏิรูปประเทศ

ท้ัง ๕ ดาน ดังนี้  

 ดานท่ี ๑ การแกจน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีรายได มีท่ีดินทํากินและสรางอาชีพ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เชน พระราชบัญญัติสวนปา และพระราชบัญญัติปาชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

สวนปา ปาชุมชน และการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปาชุมชนใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนและถูกตองตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการรวมกับกระทรวงพาณิชยในการแกไข

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๗ ในเรื่องการพัฒนาแหลงน้ํา เนนพัฒนาแหลงน้ําเดิม และเพ่ิม

ระบบกระจายน้ํา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีประชากรมีรายไดต่ํา (ต่ํากวา ๓๒,๐๐๐ บาท ตอป ตอครอบครัว)  

 สําหรับโครงการจัด ท่ีดิน ทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการวางแผนการจัดท่ีดินใหประชาชนผูยากไรจํานวน ๑ ลานไร ท้ังนี้ 

ไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในเรื่องของจัดท่ีทํากิน 

เรื่องท่ีอยูอาศัยและการสงเสริมอาชีพ  

 ดานท่ี ๒ การแกความเหลื่อมล้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานในการขออนุมัติอนุญาตตาง ๆ ใหเปนระบบ

ดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดงายดายและ

สะดวกมากยิ่ ง ข้ึน  เชน  การขอใช พ้ืน ท่ีป าในเมือง พ้ืน ท่ีป าท่ีอยู ใกล เมือง นอกจากนี้ ยั งส งเสริมให         

ประชาชนเขาไปใชพ้ืนท่ีปาในการทํากิจกรรมนันทนาการและการศึกษาเรียนรู เชน การศึกษาระบบนิเวศของ

พ้ืนท่ีปาในเมืองดงฟาหวน จังหวัดอุบลราชธานี  

 ดานท่ี ๓ การแกโกง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการออก

มาตรการตาง ๆ ในการตอตานการทุจริต การจัดซ้ือจัดจางมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมท้ังมีระบบ

การประเมินและแตงตั้งขาราชการอยางเปนธรรม 

 ดานท่ี ๔ การมีสวนรวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสงเสริม 

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
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ยั่งยืน โดยสรางเปนเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน และมีประชาชน

สนใจเขารวมเปนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานกวา ๒๐๐,๐๐๐ คน ซ่ึง

อาสาสมัครดังกลาวจะทําหนาท่ีดานการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของ

ตนเอง นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังดําเนินการรวมกับภาคประชาชนในการจัดตั้ง

ศูนยการเรียนรู ศูนยชุมชนตนแบบ ชุมชนท่ีสามารถบริหารจัดการขยะดวยตัวเอง (Zero Waste) เปนตน  

 ดานท่ี ๕ ดานการปฏิรูประบบราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไดปรับปรุงการดําเนินงานของกระทรวงในดานตาง ๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ๑) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะเรงผลักดันและ

ขับเคลื่อนใหเกิดผลตามกฎหมายอยางเปนรูปธรรม เนนการติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว

ในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ๒) การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) เปนกระบวนการท่ีชวยในการตัดสินใจเชิงระบบท่ีมีเปาหมายเพ่ือ 

ใหเกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการพิจารณาในการทํานโยบาย แผน และโครงการ

อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท้ังในระดับนโยบาย แผน และโครงการ  

โดยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรจะพิจารณาภาพรวมของแผนงานตาง ๆ เชน ภาพรวมระดับพ้ืนท่ี 

ภาพรวมระดับโครงการสําหรับโครงการขนาดใหญ ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดทํางาน

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในการพัฒนาระบบการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศไทย ๓) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงระบบการ

อนุมัติอนุญาตตาง ๆ รวมท้ังการใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  ๔) การปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเปนปจจุบัน

และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน เรื่องดานปาไม และ ๕) การลดขยะพลาสติกและ

งดการใชโฟม ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเพ่ือกําหนดใหสวนราชการทุกสวนราชการดําเนินการเปนแบบอยางในการลดการใชพลาสติก 

และงดการใชโฟม  

๒.๔   การดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิรูประเทศท่ีมีความจําเปนเรงดวน (Quick Win) 

 ๑) โครงการทําดีดวยหัวใจลดภัยสิ่ งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดจัดทําโครงการทําดีดวยหัวใจลดภัยสิ่งแวดลอมโดยบูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรุงเทพมหานคร และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ การใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรตัวอยาง

ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการลดขยะ ลดการใชพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถานท่ีราชการ ท้ังนี้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดประกาศลดการใชถุงหูหิ้ว งดใชโฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ 

และพ้ืนท่ีสวนสัตวท่ัวประเทศไปแลว และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดดําเนินการรวมกับจังหวัด

ชายทะเล จํานวน ๒๔ จังหวัดในเรื่องการจัดการขยะบกไมใหลงไปสูพ้ืนท่ีทะเลและชายฝง 
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 ๒) โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดบูรณาการการทํางานรวมท้ัง

ดําเนินการกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน และหนวยงานในทองถ่ินพ้ืนท่ีชายฝงทะเลจัดทํา

แนวทางการจัดทําแผนงาน โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง เพ่ือใหหนวยงานท่ีทําเรื่องการ

แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยัง

มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการและ/หรือผลกระทบโครงการปองกันและแกไขปญหา

การกัดเซาะชายฝง สําหรับกรณีการปกไมไผชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมมีเปาหมายในการดําเนินการในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ระยะทาง จํานวน ๑๕,๐๐๐ เมตร                                                     

 ๓) โครงการสงเสริมใหปลูกตนไมเพ่ือเปนหลักประกันทรัพยสิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดดําเนินการรวมกับกระทรวงพาณิชย โดยปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

มาตรา ๗ รวมท้ังออกกฎหมายอนุบัญญัติท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ใหมีผลบังคับใช 

 ๔) โครงการพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมตามแนวทาง

ประชารัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการจัดตั้งเครือขายปาชุมชน รวมท้ังมีการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการพัฒนา ดูแลรักษา และบริหารจัดการทรัพยากร

ในพ้ืนท่ีปาชุมชนนั้นๆ  

๒.๕  ผลการดําเนินงานตามขอส่ังการนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี

ขางตน และไดรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑) การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดดําเนินการแลว และมีประชาชนไดเขาใชประโยชนหรืออยูอาศัยในท่ีดินแปลงรวมแลวจํานวน 

๔๖,๖๒๓ ราย ใน ๑๖๕ พ้ืนท่ี ๖๑ จังหวัด จํานวน ๕๘,๓๑๑ แปลง ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีเปาหมายการดําเนินการท้ังหมด ๖๓๕ พ้ืนท่ี ๗๐ จังหวัด เปนเนื้อท่ีจํานวนรวมประมาณ ๑ ลานไร 

และไดมีการออกหนังสืออนุญาตใหจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนแลวใน ๑๐๒  พ้ืนท่ี ๕๐ จังหวัด จํานวนเนื้อท่ีรวม

ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ไร นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการจัดการสงเสริม

และพัฒนาอาชีพแลวใน ๑๑๒ พ้ืนท่ี ๕๕ จังหวัด  

 ๒) การจัดการน้ํ าผิ วดินและน้ํ า ใต ดิน  สํ าหรับการจัดการน้ํ าผิ วดิน  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเนนการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ํา และพัฒนา

ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยโดยมีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับประโยชนประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ ไร 

สําหรับการจัดการน้ําใตดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการจัดหาน้ําบาดาลเพ่ือ 
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การอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรแลว จํานวนรวม ๑๔,๐๘๐ แหง มีประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 

๙๔๗,๔๙๙ ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรของประชาชนประมาณ ๓๓๖,๐๐๐ ไร 

 ๓) การจัดการขยะมูลฝอย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอมาตรการ

แกไขปญหาขยะพลาสติกภายใตโครงการ "ทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม" โดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซ่ึง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการโครงการดังกลาวรวมกับทุกจังหวัด และให

ความสําคัญกับปญหาขยะพลาสติกในทะเลซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการ

รวมกับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สําหรับ กรณีพลาสติกหุมขวดพลาสติกหรือขวดน้ําดื่ม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการรวมกับภาคเอกชนผูประกอบการขนาดใหญท่ีผลิตน้ําดื่ม โดย

คาดวา ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูประกอบการขนาดใหญจะสามารถลดพลาสติกหุมฝาขวดไดประมาณ ๒,๖๐๐    

ลานชิ้นตอป สําหรับผูประกอบการขนาดเล็กในระดับจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะ

ใหหนวยงานภายในสังกัดจัดสงเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปทําความเขาใจในการลดการใชพลาสติกหุมฝาขวดใน

การผลิตตอไป 

 ๔) การเตือนภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีดําเนินการติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการเฝาระวัง และเตือนภัยลวงหนาน้ําหลาก – ดินถลม (Early Warning System) เพ่ือเฝาระวัง

ติดตามสถานการณน้ําหรือภัยทวมฉับพลัน จํานวน ๑,๕๔๕ สถานี โดยการมีสวนรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงท่ี

ผานมาระบบไดเตือนภัย ๕,๙๑๙ ครั้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ ๒๐,๐๐๐ หมูบาน รวมท้ังมีการเผยแพรขอมูล

ผานเว็บไซตกรมทรัพยากรน้ํา และมีในรูปแบบของ Mobile Application ดวย 

 ๕) การปฏิบัติการคนหาผูสูญหายในวนอุทยานถํ้าหลวง – ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการถอดบทเรียนจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (After Action 

Review: AAR) ในสวนของภารกิจคนหาผูประสบภัยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับแผนการดําเนินงาน

ในระยะยาว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการนักทองเท่ียวและ

รักษาความปลอดภัย ปรับปรุงและซอมแซมสิ่งกอสรางของวนอุทยานโดยไมทําลายระบบนิเวศเดิม ท้ังนี้ การ

ดําเนินการดังกลาวไดบูรณาการรวมกับจังหวัดเชียงราย  

๒.๖ ประเด็นท่ีขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 

 ๑) โครงการทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุ

วัตถุประสงค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขอความรวมมือจากทุกสวนราชการในการ

ดําเนินการลด  และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐพรอมกัน ท่ัวประเทศ  ท้ั งนี้  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขอดําเนินการรวมกับสํานักงาน กพร. ในการกําหนดให “ผลการลดและคัด

แยกขยะมูลฝอย” เปนหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการ



- ๑๒ - 

 

ประเมิน โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการรวม

รณรงคทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก พรอมกันในทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทย 

 ๒) การสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยขอความ

รวมมือจากทุกสวนราชการใหเลือกใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Product) เพ่ิมข้ึน 

เชน การใชกระดาษ Eco Fiber (เยื่อกระดาษท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) แทนการใชกระดาษปกติ และ 

การดาวนโหลดเอกสารแทนการผลิตเอกสาร 

 ๓) การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีทําหนาท่ีอนุญาตในการกํากับ

ดูแลเรื่องการติดตามตรวจสอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดของ

ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง จะตองประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และหนวยงานท่ีทํา

หนาท่ีอนุญาตตองจัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ประชาชนและชุมชนท่ี

เก่ียวของกอนการอนุมัติอนุญาต สําหรับสวนราชการท่ีเปนเจาของแผนงานโครงการขนาดใหญ เชน กระทรวง

พลังงาน และกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขอความรวมมือในการ

ดําเนินการเรื่องการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) อีกดวย 

 ๔) การพัฒนาการทองเท่ียวควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมขอความรวมมือจากกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย 

ในการเพ่ิมศักยภาพในการรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีวิกฤต เนื่องจากสถานประกอบการบาง

แหงไมมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา การรับนักทองเท่ียวเกินศักยภาพท่ีสามารถบริหารจัดการได 

รวมท้ังการไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีจะทําลายธรรมชาติได เชน การเหยียบปะการัง การ

ปลอยน้ํามันลงสูทะเล เปนตน 

 ๕) การขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยินดีและพรอมท่ีจะสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ ของทุกสวนราชการ แตขอความรวมมือในเรื่อง

การขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาเทาท่ีจําเปนเทานั้น เนื่องจากการใชประโยชน

พ้ืนท่ีปาไมมีความเก่ียวของและมีผลกระทบกับสัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพดวย 

๒.๗  นโยบายและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี  

 นายกรัฐมนตรีกลาวขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดสรางผลงาน

ไดอยางดีเยี่ยมในปผานมา และไดมอบนโยบาย รวมท้ังขอสั่งการเพ่ิมเติมแกคณะหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

 



- ๑๓ - 

 

 ๑) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป                                                      

  ใหทุกสวนราชการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยควรตองมีแผนงาน/โครงการ 

และกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ท้ัง ๖ ดาน โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาคําของบประมาณ

รายจายประจําปตามแนวทางขางตน เพ่ือลดความซํ้าซอนของการเสนอของบประมาณรายจายประจําป 

 ๒) การใหขาราชการรุนใหมมีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบท  

  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสนับสนุน 

และสงเสริมใหขาราชการรุนใหมเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนคนรุนใหม รวมถึงนิสิตนักศึกษาท่ีสนใจ 

 ๓) การรายงานผลการดําเนินงานภารกิจสําคัญดวยขอมูลเชิงประจักษ    

     ใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานภารกิจสําคัญโดยใหมีการนําเสนอขอมูล

เชิงประจักษและสถิติตัวเลขประกอบโดยเปรียบเทียบกับขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใหประชาชนเห็นผลการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน และใหรายงานภารกิจสําคัญท่ีจะดําเนินการในเดือนตอไป ท้ังนี้ใหจัดทํารายงานเปนประจํา

ทุกเดือนเพ่ือสรางความรับรูและความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล 

 ๔) การเผยแพรขอมูลทางดานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสรางความเขาใจใหแกประชาชน 

     ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการสรางความเขาใจใหแก

ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุนใหมในเรื่องการอนุรักษ พิทักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย โดยใหจัดทําขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเผยแพร และอยูในรูปแบบ

ท่ีสามารถคนควาไดงาย เชน พ้ืนท่ีปาไม จํานวนสัตวปา เพ่ือใหเยาวชนไดเห็นถึงความสมบูรณของธรรมชาติ 

และสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 ๕) การเปนแบบอยางท่ีดีในการลดปริมาณขยะ 

  ใหทุกสวนราชการดําเนินการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคมในเรื่องการลดปริมาณขยะ 

การลดการใชพลาสติก และการใชกระดาษในสํานักงาน ท้ังนี้ ใหสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูติดตามผลการ

ดําเนินงานเรื่องดังกลาว และรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเปนระยะ 

 ๖) การใชมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนนโยบายลดการใชพลาสติก 

  ใหกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชยรวมกันศึกษาแนวทางการใชมาตรการทาง

ภาษีเพ่ือสนับสนุนนโยบายลดการใชพลาสติก เชน ถุงพลาสติก กลองโฟม และผลิตภัณฑพลาสติกท่ีไมสามารถ

นํากลับมาใชใหมได โดยอาจสนับสนุนผูผลิตบรรจุภัณฑท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติอ่ืน เชน ชานออย เพ่ือใหมี

ตนทุนการผลิตท่ีแขงขันได ท้ังนี้ ใหดําเนินการโดยเร็วและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

 



- ๑๔ - 

 

 ๗) การจัดสรรท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรและท่ีอยูอาศัยใหประชาชนจากการคืนพ้ืนท่ีปา 

     ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการเรื่องการคืนพ้ืนท่ีปาโดย

ดูแลประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดวยการจัดหาท่ีดินทํากินเพ่ือทําการเกษตรและท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ ใหรวมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในการจัดหาท่ีอยูอาศัยท้ังในเขตเมืองและนอกเมือง โดย

อาจจะรวมกับภาคเอกชนในการจัดสรางบานน็อคดาวนในราคาประหยัดและเหมาะสม 

 ๘) การปฏิรูประบบราชการเพ่ือลดคาใชจายภาครัฐ 

     ใหสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการปฏิรูประบบราชการเพ่ือ 

ลดคาใชจายภาครัฐ โดยปรับบทบาทการทํางานของราชการสวนกลางจากผูปฏิบัติ (Operator) เปนผูทําหนาท่ี

กํากับดูแล (Regulator) และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เชน การปรับปรุงเง่ือนไขการบรรจุ

บุคคลเขารับราชการ เพ่ือแกไขปญหาการสูญเสียขาราชการจากการยายและการลาออก การดูแลเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพ และการปรับปรุงคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของขาราชการโดยเฉพาะขาราชการ

ชั้นผูนอย อาทิ คาเชาบาน โดยใหดําเนินการรวมกระทรวงการคลัง 

 ๙) การนําโปรแกรมท่ีพัฒนาโดยคนไทยมาใชในภาคราชการ 

  ใหทุกสวนราชการศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบหรือโปรแกรมการทํางานท่ี

พัฒนาโดยสถาบันการศึกษาหรือบริษัท Startups ของคนไทยมาใชในภาคราชการ เชน ระบบการควบคุม

จราจรภายใน และกลองวงจรปดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืนๆ 

 ๓.๑ ปลัดกระทรวงพาณิชยไดเสนอในท่ีประชุมเรื่องมาตรการเก่ียวกับการลดการใช

ถุงพลาสติกในหางสรรพสินคาซ่ึงปจจุบันเปนการขอความรวมมือจากภาคเอกชนในการดําเนินการตามความ

สมัครใจโดยอาจกําหนดใหเปนมาตรการบังคับ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางจริงจังและตอเนื่อง  

  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเรียนใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติม

วาคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแห งชาติ ไดจัดตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก  ซ่ึ ง

คณะอนุกรรมการดังกลาวจะทํางานรวมกับกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยขณะนี้อยูใน

ระหวางกระบวนการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบการใชถุงพลาสติกระหวางประเทศท่ีเก็บเงิน และประเทศท่ีไมเก็บ

เงินคาถุงพลาสติก เม่ือผลการศึกษาออกมาแลว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะไดกําหนดเปน

มาตรการและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

  ปลัดกระทรวงการคลังไดเสนอในท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา กระทรวงการคลังอาจนํา

มาตรการทางภาษีมาใชเพ่ือชวยการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การเก็บ

ภาษีสรรพสามิตท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม โดยเก็บภาษีสรรพสามิตจากผูผลิตโฟม แลวนําเงินท่ีไดนั้นมา

ชวยเหลือกิจการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การผลิตผลิตภัณฑจากชานออย ซ่ึงมีตนทุนในการผลิตและ

ราคาท่ีสูงกวา ท่ีจะทําใหเกิดภาระกับประชาชนผูใชสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะ
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ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการใหความชวยเหลือกิจการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

ศึกษาผลกระทบตอผูผลติผลิตภัณฑจากโฟมดวย  

  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดเรียนใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา กระทรวงสาธารณสุข

ไดประกาศใหโรงพยาบาลของรัฐเลิกใชถุงพลาสติกสําหรับใสยา และขอความรวมมือใหประชาชนนําถุงผามาใช

สําหรับใสยาแทน ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการดําเนินการนํารองไปแลวในโรงพยาบาลจํานวน ๑๘ 

แหงจากท่ัวประเทศ สําหรับโรงพยาบาลท่ีเหลืออยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดวา 

ทุกโรงพยาบาลจะไมมีถุงพลาสติกสําหรับใสยา ภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 ๓.๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดเรียนใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับโครงการสําหรับผูมีบัตร

สวัสดิการแหงรัฐสามารถเขารับการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ โดยไมตองจายคารักษาพยาบาล โดยจะไดรับการรักษาพยาบาลฟรีท้ังหมดในสวนท่ีเปนมาตรฐาน 

ท่ีควรจะไดรับตามท่ีกําหนดไว 

  นายกรัฐมนตรีไดสั่งการเพ่ิมเติมวา โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีดีและเปนการ

ดูแลผูมีรายไดนอย ท้ังนี้ขอใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการวางระบบตรวจสอบและวางมาตรการท่ีเปนธรรม

มีความยั่งยืนในระยะยาว รวมท้ังใหคํานึงถึงผลกระทบและภาระงบประมาณในอนาคตดวย  

 ๓.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทยขอความรวมมือจากคณะหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทา และใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ดังนี้ 

  ๑) เรื่องการดําเนินการของสวนราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ กระทรวงมหาดไทย 

ขอความรวมมือจากทุกสวนราชการท่ีมีการดําเนินการโครงการตาง ๆ ท่ีลงพ้ืนท่ีใหสงขอมูลโครงการและ

แผนการดําเนินงานใหผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ดวย เพ่ือผูวาราชการจังหวัดจะไดสื่อสารและทําความ

เขาใจกับประชาชนถึงการดําเนินงานของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการท่ีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสั่งการใหผูวาราชการจังหวัดจัดการประชุมเพ่ือชี้แจงใหประชาชนในพ้ืนท่ี

ทราบและเขาใจถึงผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

  ๒) เรื่องการดําเนินการหลังโครงการไทยนิยมยั่งยืนเสร็จสิ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการรวบรวมปญหาความเดือดรอนและความตองการใหรัฐเขาไป

ชวยเหลือของประชาชนท้ังหมดท่ีพบในโครงการจัดทําเปนคลังปญหา และจะดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ซ่ึงจะดําเนินการใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) การเสนอนโยบายท่ีจะชวยแกไขปญหาขนาดใหญหรือท่ีมีความซับซอน

ไมสามารถแกไขไดในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน และ (๒) ปญหาท่ีสามารถแกไขไดในพ้ืนท่ีก็จะดําเนินการแกไขปญหาโดยใช

งบประมาณของทองถ่ินไปพลางกอน 

 ๓.๔ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดเสนอในท่ีประชุม ๓ ประเด็น ดังนี ้

   ๑) เรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) เปนหนวยงานใหบริการทดสอบความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน 
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และโปรแกรมตางๆ ท่ีสวนราชการพัฒนาและใชในการทํางาน โดยใหสวนราชการแจงความประสงคท่ีจะขอรับ

บริการทดสอบไปยัง สพธอ. อยางไรก็ตาม การดําเนินงานดังกลาวประสบกับขอจํากัด คือ สวนราชการท่ีขอรับ

บริการทดสอบความปลอดภัยของระบบไมไดสงโปรแกรมหลักท้ังระบบมาใหใชในการทดสอบ และไมไดมี

มาตรการบังคับใหทุกสวนราชการตองดําเนินการทดสอบความปลอดภัยของระบบท่ีใชในการทํางาน ดังนั้น 

เพ่ือใหการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรของภาคราชการมีมาตรฐานท่ีดีข้ึน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมจึงขอเสนอใหมีการกําหนดเปนมาตรการบังคับใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ

ทดสอบความปลอดภัยของระบบท่ีใชในการทํางานและจัดสงโปรแกรมหลักเขารับการทดสอบ 

  ๒) เรื่องขอมูลสวนบุคคลของประชาชน จากกรณีฐานขอมูลดานสุขภาพของ

ประชาชนสาธารณรัฐสิงคโปรไดถูกโจมตีระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และคนรายสามารถเขาถึงขอมูล

สวนตัวและขอมูลดานสาธารณสุขได กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงเห็นควรเสนอในท่ีประชุมใหมี

การกําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานเพ่ือประโยชนในเรื่องความปลอดภัยของขอมูล

รวมท้ังระเบียบปฏิบัติเพ่ือปองกันการโจมตีระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต  

  ๓) เรื่องการสนับสนุนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันท่ีคิดข้ึนโดยคนไทย เนื่องจาก

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดมีการจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัยศึกษาวิจัย และพัฒนา

โปรแกรมหรือ แอปพลิเคชันตาง ๆ เชน Integrate CCTV ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงดําเนินการ

ภายใตโครงการเมืองอัจฉริยะ และการลดความซํ้าซอนในการจัดทําคําของบประมาณเพ่ือพัฒนาโปรแกรมหรือ

แอปพลิเคชันในการใชงานของหนวยงานตาง ๆ เชน ระบบการจายยาของโรงพยาบาล ซ่ึงแตละโรงพยาบาลมี

การพัฒนาระบบการจายยาของตนเอง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงขอความรวมมือจากสวน

ราชการท่ีเก่ียวของบูรณาการรวมกันโดยนําระบบการทํางานเรื่องเดียวกันมาพัฒนาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

รวมท้ังพัฒนาดานเทคนิคใหสามารถรองรับจํานวนหนวยงานท่ีจะใชงานรวมกันไดมากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน

ในการจัดทํางบประมาณของประเทศอีกดวย 

  นายกรัฐมนตรีไดสั่งการเพ่ิมเติมในท่ีประชุมวา ใหสวนราชการลดความซํ้าซอน 

ในการจัดทําคําของบประมาณทางดานดิจิทัล โดยใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนเจาภาพหลัก

ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการดานดิจิทัลเหมือนท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเจาภาพบูรณาการ

เรื่องการบริหารจัดการน้ํา และควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหเชื่อมโยงสอดคลองกัน รวมท้ังจัดเตรียม

ความพรอมเก่ียวกับระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ซ่ึงรัฐบาลยินดีท่ีจะใหการดูแลสนับสนุนในระยะ

แรกเริ่ม และใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมพิจารณาและจัดหาแนวทางดําเนินการเพ่ือนําสังคมไทยไปสูสังคมดิจิทัลและเทคโนโลย ี

 ๓.๕ เลขาธิการ ก.พ. ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาแนวทางการรักษา

กําลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผานกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร/โครงการสําคัญ

ระดับประเทศ (Policy Study/ Work Team) ภายใตโครงการพัฒนานักยุทธศาสตรเพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิง

บูรณาการ (Strategist Development Program) ซ่ึงเปนการสนับสนุนการใชประโยชนจากกลุมกําลังคน
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คุณภาพเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ โดยสํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการโครงการดังกลาวรวมกับ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนหนวยงานนํารองแหงแรก มีผูสนใจสมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน ๑๔๐ 

คน จาก สวนราชการ ๖๐ แหง และมีผูผานการคัดเลือก จํานวน ๑๔ คน จาก ๗ กระทรวง สําหรับการ

ดําเนินการในระยะตอไป สํานักงาน ก.พ. จะไดขยายผลไปยังสวนราชการอ่ืน ๆ และขอเชิญชวนใหทุกสวน

ราชการจัดทําขอเสนอและ/หรือโจทยรวมกันเพ่ือสรางคลังขอมูลกําลังคนคุณภาพเพ่ือปฏิบัติภารกิจระดับ

ยุทธศาสตร และมุงสูเปาหมายสุดทาย คือ “ใหบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน”   

 ๓.๖ เลขาธิการ ก.พ. แจงใหท่ีประชุมทราบวา การประชุมหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทาครั้งตอไปจะจัดในเดือนกันยายน โดยนายกรัฐมนตรีใหเกียรติเปนเจาภาพในการประชุม 

และเลี้ยงขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานท่ีรวมทํางาน รวมท้ังเลี้ยงอําลาหัวหนาสวนราชการท่ีเกษียณอายุ 

สําหรับกําหนดวันประชุม จะแจงใหทราบในภายหลัง 

 นายกรัฐมนตรีกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

-------------------------------------------------------- 

นางสาวนพกร  ไพศาลม่ันคง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

นางสาววรรณวรางค  ทัพเสนีย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

จดรายงานการประชุม 

นายชินพันธุ  ฤกษจํานง ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

ตรวจรายงานการประชุม 
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