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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150664 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพื่ อด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน  า เพื่ อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ปี 2563/2564 

 
สารัตถะ : สนทช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 3,248.52 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 จ านวน 2,854 รายการ โดยรายละเอียด 
ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. สทนช. รายงานว่า ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด าเนินกาตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลน

น  าฤดูแล้ง ปี 2563/2564 (มติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2563) สทนช. ได้บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว โดยแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณามอบหมายหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดท าแผนงานรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน  าเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน  าจังหวัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
พร้อมทั งจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โดย สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามีแผนงานโครงการที่ต้องด าเนินการ  
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 และเพื่อเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน  า
ของประเทศในฤดูฝน ปี 2564 ให้มีความพร้อมและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั งไว้ อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานบางแห่งไม่ได้
ด าเนินการเสนอขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นต่อไป 

2. สงป. ได้น าเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้หน่วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อที่หน่วยงานจะได้ด าเนินการโครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563/2564 ซึ่งจะเป็น
ก ารลดผลกระทบ จากสถาน การณ์ ภั ยแล้ งปี  2 5 6 3 /2 5 6 4  
และเตรียมการเพื่อรองรับปริมาณน  าฝนในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล รวมถึงเป็นการป้องกัน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงจากน  าหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเรื่องน  าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 

 

รับงบประมาณด าเนินการตามโครงการดังกล่าวรวม 2,914 รายการ ภายในกรอบวงเงิน 3,359.36 ล้านบาท  
โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น และให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี  

2.1 ให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน  า กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัด 13 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้เสนอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
โดยตรง ส าหรับโครงการของจังหวัดที่ต้องระบุในแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ขอให้ สทนช. ตรวจสอบก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา หากยัง
มิได้ก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเห็นควรให้ไปด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดให้ครบถ้วนก่อน ในส่วนของ 
อปท. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ หากพบว่าเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยตรง หากมิใช่ ให้เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2.2 ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามขั นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้เร่งรัดด าเนินการก่อหนี ผูกพันภายในเดือนกันยายน 2564 โดยให้จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอท าความตกลงในรายละเอียดกับ สงป. ตามขั นตอนต่อไป 

2.3 ให้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอ านวยการน  าแห่งชาติติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการฯ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ด้วย 

3. สทนช. ได้ด าเนินการตามความเห็นของ สงป. ดังกล่าวแล้ว โดยด าเนินการร่วมกับ มท. ตรวจสอบแผนงาน
โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัด ปรากฏว่ามีหน่วยงานและจังหวัดขอยกเลิกแผนงานโครงการ จ านวน 60 รายการ 
งบประมาณ 110.84 ล้านบาท ท าให้คงเหลือแผนงานโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ปี 2563/2564 และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในฤดูฝน ปี 2564 รวม 
2,854 รายการ กรอบงบประมาณ 3,248.52 ล้านบาท จ านวน 5 กระทรวง 7 หน่วยงาน รายละเอียดสรุปได้ดังนี  

หน่วยงาน จ านวน 
(รายการ) 

ตัวอย่างรายการ/โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

 

(1) กรมชลประทาน 44 รายการ - การขุดลอกฝาย/ห้วย/อ่างเก็บน  า 
- สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น  า 
- เครื่องสูบน  า 

1,202.42  
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(2) กรมทรัพยากรน  า 4 รายการ - การปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน  า 
- การก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

48.36  

(3) กรมทรัพยากรน  า
บาดาล 

2,195 
รายการ 

- การฟื้นฟูสภาพบ่อน  าบาดาล 
- โครงการเติมน  าใต้ดินระดับตื น 

1,447.65  

(4) จังหวัด 395 รายการ - การขุดลอกคลอง/สระ/อ่างเก็บน  า 
- การปรับปรุงแหล่งน  าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร 
- การขุดเจาะบ่อบาดาล 

227.92  

(5) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

212 รายการ - การก่อสร้างคลองส่งน  า 
- ก ารขุ ด เจ าะบ่ อบ าด าลพ ลั งงาน
แสงอาทิตย์ 
- ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ผ ลิ ต เพิ่ ม
ประสิทธิภาพน  าประปา 

176.59  

(6) สทนช. 2 รายการ - การจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อม
ระบบโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- หน่วยอ านวยการติดตามคาดการณ์
สถานการณ์น  าเคลื่อนที่ในภาวะเข้าใกล้
วิกฤติ 

115.01  

(7) หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

2 รายการ - การขุดลอกแหล่งน  า 
- การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง 

30.57  

รวม 2,854 รายการ 3,248.52  
กรอบวงเงินท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ 3,359.36  

กรอบวงเงินภายหลังจากการตรวจสอบของ มท. ต่ ากว่ากรอบวงเงินท่ีนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบ 

110.84  

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/11822 ลงวันที่  
31 พฤษภาคม 2564) ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150664 
 
เรื่อง : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
ทส. โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดท ารายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 และรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2561 ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุม 
ครั งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบร่างรายงานดังกล่าวทั ง 2 ฉบับแล้ว และมอบหมายให้ ทส. 
น าเสนอคณะรัฐมนตรีสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี  

1. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ได้น าร่างรายงานฯ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ สาระส าคัญของรายงานฯ มีการน าเสนอ
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์และการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และภายในประเทศ รวมทั งข้อมูลที่ส าคัญอื่น ดังนี  

1.1 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา จ านวน 11 สาขา ในช่วง พ.ศ. 2562 - เดือนมิถุนายน 2563 
สรุปได้ ดังนี  

รายการ รายละเอียด 

สาขาท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

(1) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน พื นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ น (2) ทรัพยากรแร่
การผลิตและการใช้แร่ลดลง (3) พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ น (4) ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเพิ่มขึ น (5) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พื นที่ชุ่มน  าที่ขึ นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ น (6) สิ่งแวดล้อม

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สผง.สป.กษ./ชป./กป./พด./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบันส าหรับใช้ในการก าหนด
พื นที่อนุรักษ์และพื นที่ ใช้ประโยชน์ได้ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม  
และสอดคล้องกับสภาพพื นที่ ในปั จจุบัน  เพื่ อ ใช้ประโยชน์พื นที่ 
และการอนุรักษ์พื นที่มีความสมดุลเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชุมชน อัตราส่วนพื นที่สีเขียวในพื นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพิ่มขึ น และ (7) สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม สถานภาพแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 

สาขาท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลง 
ในทิศทาง 
ที่ควรเฝ้าติดตาม 

(1) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื นท่ีป่าไม้คงท่ี แต่พื นท่ีไฟไหม้ ความรุนแรงของไฟไหม้ 
รวมทั งจุดความร้อนสะสมในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ น ส่งผลให้
จ านวนสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ในสถานการณ์ที่ควรเฝ้าติดตาม (2) ทรัพยากรน  า ปริมาณฝน
ลดลง ท าให้ปริมาตรน  าในอ่างเก็บน  าและน  าใช้การได้ลดลง รวมทั งน  าบาดาลมีระดับลดลง
ด้วย (3) สถานการณ์มลพิษ คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในพื นที่เมืองใหญ่ หมอกควัน
จากไฟป่าในพื นที่ภาคเหนือรุนแรงเพิ่มขึ น รวมทั งปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จากชุมชนเพิ่มขึ น และ (4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ย
เพิ่มขึ นและปริมาณฝนเฉลี่ยลดลง 

1.2 ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 4 เรื่อง ได้แก ่

ประเด็น รายละเอียด 

1) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

ลุ่มน  ายมมีปัญหาน  าล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื นที่ตลอด 2 ข้างล าน  า ที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้าง
อ่างเก็บน  าและอาคารควบคุมน  าประเภทต่าง ๆ อาทิ ประตูระบายน  า ฝาย แก้มลิง  
และสถานีสูบน  าจ านวนมาก แต่ก็สามารถเก็บน  าได้เพียงส่วนน้อยของปริมาณน  าทั งหมด  
ท าให้ปัญหาน  าแล้งและอุทกภัยยังคงเกิดขึ นเป็นประจ า ดังนั น หน่วยงานทีม่ีภารกิจด้านการ
บริหารจัดการน้ าของประเทศหลายหน่วยงานได้บูรณาการข้อมูล และการท างานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ มีแผนการศึกษาเพ่ือสร้างอ่างเก็บน  า แก้มลิง ประตูระบายน  า 
การผันน  าระหว่างลุ่มน  ายมและลุ่มน  าน่าน ซึ่งบางโครงการก่อสร้างแล้วและบางโครงการ  
อยู่ระหว่างการศึกษา ท าให้การบริหารจัดการน  าในลุม่น  ายม และการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ น 

2) ฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก  เส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5)  
ในพ้ืนที่ กทม.  
และปริมณฑล 

ในปี 2562 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีจ านวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน
และค่าเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงจากปี 2561 และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 

เฉลี่ยรายปี ตั งแต่ปี 2554 - 2562 พบว่า มีจ านวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐานและค่าเฉลี่ยรายปี
ลดน้อยลง โดยปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ น ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน  
มีแหล่งก าเนิดมลพิษส าคัญในพื นที่ ได้แก่ การจราจร โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์
ดีเซล การเผาในที่โล่งเพื่อก าจัดเศษวัสดุการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ โดยมีการ
ก าหนดเป็นมาตรการระยะเร่งด่วน/ช่วงวิกฤต ระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564)  
และระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) การลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด โดยการตรวจสภาพ
และบ ารุงรักษารถยนต์ รณรงค์ลดการใช้รถสว่นตัว และสนับสนุนการใช้รถสาธารณะ การจัด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้กับประชาชนและสถานศึกษา เผยแพร่ข้อมูล
คุณภาพอากาศ และแจ้งเตือนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

3) ไฟไหม้ป่า ในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) พบว่า พื นที่ถูกไฟไหม้เกือบทุกภาค
เพิ่มขึ นจากปี 2562 สอดคล้องกับจ านวนจุดความร้อนสะสมในพื นท่ีป่าอนุรักษ์และป่าสงวน
แห่งชาติทั งประเทศที่เพิ่มขึ น ส่วนใหญ่เกิดขึ นบริเวณภาคเหนือและในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2563 พบจุดความร้อนสะสมเพิ่มขึ น จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 และพบจุดความร้อนสะสมหนาแน่นมากกว่า  5 จุดต่อตารางกิโลเมตร  
ในหลายอ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และจากสถิติปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ย้อนหลัง 8 ปี 
(พ.ศ. 2555 - 2562) ที่สถานีตรวจวัดศรีภูมิ  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  
มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงค่าฝุ่นละออง PM2.5 คล้ายคลึงกันโดยมีค่าฝุ่นละออง PM2.5  
เกินค่ามาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีและมีค่าสูงสุดในเดือนมีนาคม 
ไฟไหม้ป่าส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละออง PM10 และปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 
รวมทั งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
ซึ่ งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้ป้องกันไฟไหม้ป่ าในพ้ืนที่ จั งหวัดเชียงใหม่  โดยการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวเขตป่า ส่งเสริม
ความรู้การท าเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศจัดท าแผนที่จ าแนกพื นที่
เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ลาดตระเวนตรวจปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น 
และการตรวจติดตามข้อมูลจุดความร้อนส าหรับการจัดการเชื อเพลิง เช่น จัดท าแนวกันไฟ 
การชิงเผา เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงานดับไฟป่า และใช้ระบบบริหารจัดการแบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command) ในช่วงวิกฤต 
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4) ระบบสาธารณสุข
ชุมชนภายใต้สภาวะ
วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ               
โควิด 19  

ในพื นที่ กทม. มีตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าพื นที่จังหวัดอื่น ๆ 
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัย
หนาแน่น จึงท าให้ กทม. สั่งปิดสถานที่ท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และมีมาตรการอื่น ๆ 
เช่น ส่งเสริมการเว้นระยะห่าง เกิดการใช้ชีวิตวิถีใหม่จากมาตรการดังกล่าวท าให้ กทม.  
มีคุณภาพอากาศดีขึ น และมีปริมาณขยะมูลฝอยลดลง โดยในปี 2563 ขยะมูลฝอยทั่วไป 
มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 แต่สัดส่วนของขยะพลาสติก 
ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จากการสั่งสินค้าออนไลน์ หรือการสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่  
มีปริมาณเพิ่มขึ น และมีปริมาณมูลฝอยติดเชื อลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 
ดังนั น กทม. จึงได้จัดเก็บและก าจัด โดย (1) มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดส่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อส่งให้ผู้ประกอบการเอกชนน าไปก าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผา
ขยะติดเชื อที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม (2) ขยะมูลฝอยทั่วไปจากสถานที่
ท างานหรือบ้านที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส านักเขตพื นที่นั น ๆ จะฆ่าเชื อด้วย
น  ายาฟอกขาวและขนส่งไปก าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผาขยะติดเชื อชุมชนที่ศูนย์ก าจัดมูล
ฝอย และ (3) มูลฝอยติดเชื้อจากศูนย์กักกันโรงแรมส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ผู้ประกอบการเอกชนจัดรถเฉพาะขนส่งมูลฝอยติดเชื อไปก าจัดด้วยวิธีการเผา 
ในเตาเผาขยะติดเชื อท่ีศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม 

1.3 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้มีการสรุปสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพร้อมน าเสนอประเด็นที่ควรเร่งแก้ไขปัญหา  
และป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ น จ านวน 4 เรื่อง รวมทั งได้เสนอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายทั งในระยะสั น (1 - 2 ปี) 
และระยะยาว (3 - 10 ปี) ดังนี  

1.3.1 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา 
และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ พ.ศ. 2563 มีประเด็นที่ส าคัญที่อาจเกิดขึ นในระยะสั นและควรเร่งแก้ไขปัญหา  
จ านวน 4 เรื่อง สรุปได้ ดังนี  

ประเด็น รายละเอียด 

1) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

ปัญหา การขาดแคลนน  าเพื่อน ามาใช้ในภาคการเกษตร การรักษาระบบนิเวศ การบริโภค
ของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในช่วงฤดูแล้ง และการเกิดปัญหาน  าท่วมในช่วงฤดูฝน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การเปิดโอกาสให้ชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่หลากหลายได้เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการของพื นที่โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการก าหนด 
กลยุทธ์ การจัดท าแผนหลักและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรของน  า 
พ้ืนที่ด าเนินการเร่งด่วน ได้แก่ ลุ่มน  ายม และลุ่มน  าเจ้าพระยา 

2) ฝุ่นละออง PM2.5 ปัญหา ฝุ่นละออง PM2.5 มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
แก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชน  โดยมี แหล่ งก า เนิ ดส าคัญ จากการคมนาคมขนส่ ง การ เผาในที่ โล่ ง 
ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และหมอกควันข้ามแดน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การรณรงค์ให้ความรู้เพื่อลดการเผาในที่โล่ง การส่งเสริม
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคล การลดการปล่อยมลพิษ 
ทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการมีระบบเตือนภัยให้มีการป้องกันสุขภาพ
จากฝุ่นละออง PM2.5  
พ้ืนที่ด าเนินการเร่งด่วน ได้แก่ กทม. และปริมณฑล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
อ าเภอหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 

3) ไฟไหม้ป่า ปัญหา ไฟไหม้ในพื นที่ป่าเกิดขึ นในพื นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทั งประเทศ  
ส่วนใหญ่เกิดขึ นบริเวณภาคเหนือ สาเหตุของไฟไหม้ป่าส่วนใหญ่มักเกิดจากการกระท า  
ของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 
ของพื นที่ รวมถึงท าให้มีปริมาณฝุ่นละออง PM10 และฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การให้ความรู้และรณรงค์ขอความร่วมมืองดเว้นการจุดไฟ
บริเวณแนวเขตป่า ส่งเสริมความรู้การท าเกษตรปลอดการเผา ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศจัดท า
แผนที่จ าแนกพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตรวจติดตามข้อมูล
จุดความร้อน น าเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับบินส ารวจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
พ้ืนที่ด าเนินการเร่งด่วน ได้แก่ พื นที่ป่าไม้ในภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา และล าพูน พื นที่ป่าพรุควนเคร็ง  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าพรุบาเจาะและป่าพรุโต๊ะแดงในจังหวัดนราธิวาส 
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4) การจัดการระบบ
สาธารณสุขชุมชน 
ภายใต้สภาวะวิกฤตโรค
ติด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา 
2019 หรือโรคโควิด 
19 

ปัญหา จากการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ได้แก่  
การมีพลาสติกเป็นองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเพิ่มขึ นจากการสั่งซื อสินค้าทางออนไลน์
และสั่งซื ออาหารแบบเดลิเวอรี่ รวมถึงมีมูลฝอยติดเชื อจากผู้ที่ต้องสังเกตอาการและผู้ที่ติด
เชื อปะปนในขยะมูลฝอยชุมชน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และกรณี
การสั่งซื อสินค้าทางออนไลน์ หรือสั่งซื ออาหารแบบเดลิเวอรี่ ควรมีการค านึงถึงการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และพิจารณาคัดแยกมูลฝอยติดเชื อ
ใส่ถุงขยะ 2 ชั น มัดปากถุงให้แน่นและระบุข้อความว่า “ถุงขยะส าหรับหน้ากากอนามัย 
ที่ใช้แล้ว” ไว้ท่ีถุงให้ชัดเจน และส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) น าไปก าจัดอย่าง
ถูกวธีิ 
พ้ืนที่ด าเนินการเร่งด่วน ได้แก่ พื นท่ีเขตเมืองในทุกจังหวัด ชุมชนแออัด พื นท่ีสาธารณะที่มี
ผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก 

1.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย มีทั งมาตรการในระยะสั น (1 – 2 ปี) และระยะยาว (3 – 10 ปี) ดังนี  
1) มาตรการระยะสั้น (1 – 2 ปี) 

มาตรการ ตัวอย่างหน่วยงานรับผิดชอบ 

(1) พัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม  โดยการรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่ท าหน้าที่ในการติดตาม 
ก ากับ สังเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในระดับพื นที่  หรือภูมิภาค รวมทั งเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่ อปท. และชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

- สผ. 
- ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ ง
ท้องถิ่น 
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(2) คุ้มครองพ้ืนที่ที่มีความส าคัญหรือมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม อาท ิ
พื นที่ป่าต้นน  า พื นที่ชุ่มน  า พื นที่ชายฝั่งทะเล เกาะ แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
ใกล้สูญพันธุ์ หรือหายาก ย่านชุมชนเก่า แหล่งศิลปกรรมและแหล่งโบราณสถาน 
ควรมีมาตรการที่สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงที เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และ
รักษาพื นท่ีที่ส าคัญและได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

- สผ. 
- กรมศิลปากร 
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 
- ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ ง
ท้องถิ่น 

(3) สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใช้ในการผลิตและการบริโภคอย่างต่อเนื่อง 
และก่อให้เกิดมลพิษในหลายด้าน ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ นท าให้มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ นและปล่อย
มลพิษจากการบริโภคมากขึ น ดังนั น จึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตส านึก
และความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

- สผ. 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมประชาสัมพันธ์ 

2) มาตรการระยะยาว (3 – 10 ปี) 

มาตรการ ตัวอย่างหน่วยงานรับผิดชอบ 

(1) ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจจากการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ซึ่งผู้ผลิตสินค้าและบริการได้น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นต้นทุนการ
ผลิต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั งการบริโภคสินค้าและบริการที่เกินความ
จ าเป็นท าให้เพิ่มการเกิดของเสีย และเป็นภาระในการบ าบัดภายหลัง ดังนั น จึง
ควรส่งเสริมความร่วมมือจากทั งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อ
สนับสนุนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- สผ. 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 
- หอการค้าไทย 
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(2) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะพื นที่ป่า
ไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกท าลาย โดยการตัดไม้ เผาป่า การบุกรุกเพื่อท า
การเกษตร ที่อยู่อาศัย และรีสอร์ท นอกจากนี  มีทรัพยากรอื่นที่ถูกท าลาย อาทิ 
พื นที่ชายฝั่งที่เผชิญปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื นที่ชุ่มน  าตื นเขินและเสื่อมโทรม 
แนวปะการังและหญ้าทะเลเสื่อมโทรม รวมถึงแหล่งธรรมชาติ และแหล่ง
ศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ที่ควรได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อ
ไม่ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ถูกท าลายไปมากกว่านี  

- สผ. 
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 
- กรมป่าไม้ 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมศิลปากร 

(3) ผลักดันการวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ ควรส่งเสริม
การน างานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่ให้
มีการน ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น รวมทั งน าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น สามารถรองรับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
- ส านั กงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
- ส านั ก งาน พั ฒ น าก ารวิ จั ย
การเกษตร (องค์การมหาชน) 

2. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2561 ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดย ทส. 
ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว มีข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี  

2.1 ผลการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2561 จากทั งหมด 119 ข้อเสนอแนะ 11 สาขา หน่วยงานต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้
ครบถ้วน จ านวน 111 ข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 93 ของข้อเสนอแนะทั้งหมด) และยังด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน  
8 ข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี  
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กลุ่มผลการด าเนินการ รายละเอียดสาขา 

ข้อเสนอแนะฯ  
ที่ด าเนินการได้ 
ร้อยละ 100  

ของข้อเสนอแนะทั้งหมด 

มี 8 สาขา ได้แก่ (1) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน (2) พลังงาน (3) ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า (4) ทรัพยากรน  า (5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (6) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (7) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ (8) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (รวมทั งสิ น 62 ข้อเสนอแนะ)  

ข้อเสนอแนะฯ 
ที่ด าเนินการได้ 

ร้อยละ 70 – 90 
 ของข้อเสนอแนะทั้งหมด 

มี 3 สาขาได้แก่ (1) ทรัพยากรแร่ (2) สถานการณ์มลพิษ และ (3) สิ่งแวดล้อมชุมชน 
(รวมทั งสิ น 57 ข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะที่ด าเนินการได้ร้อยละ  70 – 90 
จ านวน 8 ข้อเสนอแนะ โดยสาเหตุที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ข้ามเขตจังหวัด เป็นโครงการที่ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลาย
ภาคส่วน เป็นการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องใช้งบประมาณสูง เป็นต้น 

2.2 ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมจากการติดตามการด าเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ 
และแนวทางแก้ไขปัญหา มีดังนี  

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในบางเรื่องยังขาดนโยบายการด าเนินงาน ท าให้ไม่มี
แนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

จัดท าหรือก าหนดนโยบายเพื่ อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็น 
ห รื อ ส าข า ให้ มี ค ว าม ชั ด เจ น  เพื่ อ เป็ น แ น วท า ง 
การปฏิบัติงาน ลดการด าเนินงานซ  าซ้อนกัน 

2) เจ้าหน้าที่ อปท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดของผังเมือง ส่งผลให้การพัฒนา
พื นที่ไม่สอดคล้องกับผังเมือง 

พัฒนาบุคลากรใน อปท. ให้มีองค์ความรู้ด้านผังเมือง
โดยเฉพาะการอนุญาตพัฒนาพื นที่ให้เป็นไปตามสีของผัง
เมือง รวมถึงการวางระบบระบายน  า  
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3) ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ งแวดล้ อม  รวมถึ งขาดความรู้ ค วาม เข้ า ใจ 
ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีการป้องกัน
ร่างกายที่ถูกต้อง 

สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย 
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารจั ด ก ารท รั พ ย าก รธรรม ช าติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย รวมถึงมีความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานมลพิษ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
เฝ้าระวังมลพิษที่เกิดขึ น 

4) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เคร่งครัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการกระท า
ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การท าประมงผิดกฎหมาย การบุกรุกพื นที่ป่า 

5) อปท. ยังไม่มีการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและน  าเสีย
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณการ
ก่อสร้างและด าเนินการ ตลอดจนขาดบุคลากรที่จะมา
บริหารจัดการระบบดังกล่าว 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
โดยให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบรวบรวม 
และบ าบัดน  าเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพของ อปท. 

6) การประยุกต์ผลการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการทรัพยากรแร่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
การจัดการมลพิษมีน้อย 

ส่งเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการ
ท รั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการน าผลการวิจัย 
และนวัตกรรมมาใช้ 

7) ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

พัฒ นาระบบฐานข้อมู ลด้ านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท า
ข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ น 

8) เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
อยู่ไม่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย เช่น การติดตั ง
ระบบเตือนภัย 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ และส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
และข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง  
เร่งส ารวจและปรับปรุงข้อมูลสภาพและการใช้ประโยชน์พื นที่ป่าไม้และพื นที่ลุ่มน  าต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ประโยชน์ในพื นที่ดังกล่าว  
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 


