สรุปขาวประจำในวันที่ 14-16 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป%าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ+
- 'บิ๊กปอม'ย้ำทส.ใชทรัพยากรรวมฟนศก. ( มติชน 14 พ.ย. 63 หนา 10 )
- 'จี้ทส.จางงานคนจบใหมกระตุนเศรษฐกิจ ( ไทยรัฐ 14 พ.ย. 63 หนา 8 )
- เดลินิวส6กอนขึ้นแทน: จับลอบตัดไมหวงหาม (เดลินิวส6 14 พ.ย. 63 หนา 11 )
ขาวเว็บไซต+
‘บิ๊กปอม’ มอบนโยบายทส. ย้ำใชทรัพยากรธรรมชาติ ฟนเศรษฐกิจ สรางรายไดชุมชนยั่งยืน
( มติชน 13 พ.ย. 63 )
https://www.matichon.co.th/politics/news_2439465
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_369516
"บิ๊กปอม" ตรวจงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ย้ำ 6 ขอ ขับเคลื่อนไทย
( ไทยรัฐ 13 พ.ย. 63 )
https://www.thairath.co.th/news/politic/1975792
พลเอกประวิตร ย้ำรักษาปXาไม สิ่งแวดลอม เพื่อศก.เขมแข็ง ( สำนักขาวไทย 13 พ.ย. 63 )
https://tna.mcot.net/politics-583184
บิ๊กปอม กำชับชวยดูแลรักษาปXาไม แหลงน้ำ สิ่งแวดลอม ( สยามรัฐ 13 พ.ย. 63 )
https://siamrath.co.th/n/196896
"พล.อ.ประวิตร" ตรวจงาน ทส.ย้ำชวยดูแลรักษาปXาไม แหลงน้ำ สิ่งแวดลอม สรางงาน อาชีพ
เสริมรายไดชุมชน ( ไทยพีบีเอส 13 พ.ย. 63 )
https://news.thaipbs.or.th/content/298309
"บิ๊กปอม" ตรวจงาน ทส. ย้ำชวยดูแลรักษาปXาไม แหลงน้ำ สิ่งแวดลอม สรางงาน อาชีพ
เสริมรายไดชุมชน ( เนชั่น 13 พ.ย. 63 )
https://www.nationtv.tv/main/content/378805807
บิ๊กปอม ตรวจงานทส. ย้ำชวยดูแลรักษาปXาไม แหลงน้ำ สิ่งแวดลอม สรางงาน อาชีพ เสริมรายไดชุมชน
(ขาวสด 13 พ.ย. 63)
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5314703

"บิ๊กปอม" ตรวจเยี่ยม ทส.ชมผลงานสนองตอบรัฐบาลทุกมิติ มอบนโยบายเทิดทูน ( นิวส618 13 พ.ย. 63 )
https://www.newtv.co.th/news/69309
“บิ๊กปอม” มอบนโยบาย ทส.บูรณาการทุกภาคสวนแกไขปcญหาประชาชน ( ผูจัดการ 13 พ.ย. 63 )
https://mgronline.com/business/detail/9630000117456
“บิ๊กปอม”ตรวจงาน ทส.ย้ำขรก.เทิดทูนสถาบัน ลุย 6 ภารกิจดูแลทรัพยากร ( เดลินิวส6 13 พ.ย. 63 )
https://www.dailynews.co.th/politics/806681
“ประวิตร” เขม มอบนโยบาย 6 ภารกิจสำคัญทส. แกปcญหาความเดือดรอน (ไทยโพสต6 13 พ.ย. 63)
https://www.thaipost.net/main/detail/83730
"ประวิตร" พอใจแผนงานดานสิ่งแวดลอม ( NNT สำนักขาวกรมประชาสัมพันธ6 13 พ.ย. 63 )
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201113133517938
จี้ ทส. จางงานคนจบใหมกระตุนเศรษฐกิจ เปmดแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 63)
https://www.thairath.co.th/news/local/1976439
เครือซีพีรวมงานครบรอบ5ปoสถาปนา 'น้ำพางโมเดล' (แนวหนา 13 พ.ย. 63)
https://www.naewna.com/relation/531721
ปXาไมลงพื้นที่สอบปม ตร.ยุติเรื่องคดีกลุมทุนสงเครื่องจักร (สำนักขาวอิศรา 15 พ.ย. 63)
https://www.isranews.org/article/isranews/93493-tree.html
สนธิกำลังหลายฝXาย ปmดลอมบานผูตองสงสัยพื้นที่บานหวยวอก
(สำนักประชาสัมพันธ6เขต3เชียงใหม 14 พ.ย. 63)
https://region3.prd.go.th/topic/news/20072
ปXาไมลุยจับกลุมทุน-ขรก.ปลูกปาล6มรุกปXา จ.กระบี่ 400 ไร (สำนักขาวอิศรา 15 พ.ย. 63)
https://www.isranews.org/article/isranews/93504-isra.html
"ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯลุยแกปcญหา ที่ดินและ แหลงน้ำ (คมชัดลึก 13 พ.ย. 63)
https://www.komchadluek.net/news/agricultural/448965
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‘บิ๊กปอม’ มอบนโยบายทส. ย้ำใชทรัพยากรธรรมชาติ ฟนเศรษฐกิจ สรางรายไดชุมชนยั่งยืน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 - 10:24 น.
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่หองอารีย8สัมพันธ8 อาคาร กรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(ทส.) พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวง โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมใหการตอนรับ พรอมทั้งรายงาน
สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวง ในรอบปFงบประมาณที่ผ:านมา
พล.อ.ประวิตร กล:าวว:า ขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ที่ไดปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปHญหา
ใหกับประชาชนเปBนอย:างดี พรอมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เนนย้ำเรื่อง การ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให
ไดรับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากใหร:วมกันปกปอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได ขอเนนย้ำการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและจัดหา
อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพ
ร:างกาย รวมถึงสรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้ง ยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับ
พลังประชาชน เอกชน รวมถึงทองถิ่น “เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน” โดยตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของ
รัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย ดังนี้ 1.เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดิน
ทำกิน ภายใตคณะกรรมการจัดที่ดินแห:งชาติ (คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 รวมถึงการ
สรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปดวย และดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน
สรางอาชีพและรายไดของชุมชน รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน
2.เรื่องการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSา ซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8
อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3.เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำ
บาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว 4.เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำ
บาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการเติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บ
กักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด 5.การแกปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธี
ปฏิบัติในการปองกันและลดผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให
มากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และ 6.การแกไขปHญหาสัตว8ปSา (ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึง
การดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหายาก ปะการัง และแหล:งหญาทะเล ในส:วนของ การปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลด
ผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎร

ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สรางความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกทั้งใหประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้ง
ฝSายปกครอง ฝSายความมั่นคง ส:วนทองถิ่น และประชาชน ในการเฝาระวัง ปองกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟ
เมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟูหลังการเกิดไฟปSา ทั้งนี้ ตองมีการเตรียมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่น ๆ ที่
เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
“สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม กระทรวงตองบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือ และ
ประสานความร:วมมือกับหน:วยงานที่เกี่ยวของใหมีความพรอมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพื่อช:วยเหลือการอพยพของ
ประชาชน การสูบน้ำ การสรางพนังกั้นน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการยังชีพ ดานปHญหาภัยแลง กระทรวงมี
ความสำคัญในการหาน้ำตนทุน ทั้งแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ตองประสานผูว:าราชการจังหวัด เพื่อกำหนด
เปาหมายกรช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ” พล.อ.ประวิตร กล:าว
พล.อ.ประวิตร กล:าวถึงการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมว:า รัฐบาลมีความมุ:งมั่น ในการสราง
เศรษฐกิจใหประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1.การกระตุน
เศรษฐกิจในระยะสั้น อยากใหมีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือ ผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการปองกันและดับไฟปSา
การปลูกปSา รวมถึงการสรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่นๆ 2.การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จาก
แหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวง ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและ
ชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม กำหนดมาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: (New normal)
รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ควรมีการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว
ทั้งที่พัก และรานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ดวย 3.การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการ
ปลูกไมทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และ
ไมเพื่อพลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าในที่ดินเอกสารสิทธิ รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการ
อนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัด
ดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBนรูปธรรม

https://www.matichon.co.th/politics/news_2439465
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_369516

"บิ๊กปอม" ตรวจงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ย้ำ 6 ขอ ขับเคลื่อนไทย ช:วยดูแลรักษาปSาไม แหล:งน้ำ
สิ่งแวดลอม สรางงาน และอาชีพ เสริมรายไดชุมชน เพื่อเศรษฐกิจเขมแข็งยั่งยืน
วันที่ 13 พ.ย. เมื่อเวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมใหการตอนรับ พรอมทั้งรายงานสรุปแนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณที่ผ:านมา ณ หองอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
พลเอกประวิตร กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ที่ไดปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปHญหาใหกับ
ประชาชนเปBนอย:างดี พรอมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เนนย้ำเรื่อง การเทิดทูน
สถาบัน พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยใหไดรับความร:มเย็นเปBนสุข
ตลอดมา ดังนั้น อยากใหร:วมกันปกปอง รักษาสถาบัน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
รองนายกฯ ยังเนนย้ำ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและจัดหา
อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพ
ร:างกาย รวมถึงสรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้งยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับ
พลังประชาชน เอกชน รวมถึงทองถิ่น “เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน” โดยตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของ
รัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย ดังนี้
1) เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดินทำกิน ภายใตคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห:งชาติ (คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 รวมถึงการสรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพ
ควบคู:ไปดวย และดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน สรางอาชีพและรายไดของชุมชน
รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน
2) เรื่องการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSา ซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8
อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
3) เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว
4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการ
เติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด
5) การแกปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลด
ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง

และ 6) การแกไขปHญหาสัตว8ปSา (ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8
ทะเลหายาก ปะการัง และแหล:งหญาทะเล ในส:วนของการปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้ง
ชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
สรางความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกทั้ง ใหประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัด เพื่อผนึกกำลังทั้งฝSายปกครอง ฝSายความมั่นคง
ส:วนทองถิ่น และประชาชน ในการเฝาระวัง ปองกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟูหลังการ
เกิดไฟปSา ทั้งนี้ ตองมีการเตรียมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่นๆ ที่เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ตองบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือ และ
ประสานความร:วมมือกับหน:วยงานที่เกี่ยวของใหมีความพรอมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพื่อช:วยเหลือการอพยพของ
ประชาชน การสูบน้ำ การสรางพนังกั้นน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการยังชีพ ดานปHญหาภัยแลง กระทรวงฯ มี
ความสำคัญในการหาน้ำตนทุน ทั้งแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และน้ำบาดาล ตองประสานผูว:าราชการจังหวัด เพื่อกำหนด
เปาหมายการช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
ทายสุด พลเอกประวิตร ไดกล:าวถึงการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลมีความมุ:งมั่น ใน
การสรางเศรษฐกิจใหประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากใหมีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่นๆ
2) การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8
สัตว8ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม
กำหนดมาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ
ทั้งนี้ ควรมีการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่พัก และรานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรใน
พื้นที่ดวย
3) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไมมีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต
ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และไมเพื่อพลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าใน
ที่ดินเอกสารสิทธิ รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการอนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อยกระดับสู:
มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัดดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBนรูปธรรม

https://www.thairath.co.th/news/politic/1975792

พลเอกประวิตร ย้ำรักษาปSาไม สิ่งแวดลอม เพื่อศก.เขมแข็ง
กรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 13 พ.ย.-พลเอกประวิตร มอบนโยบายกระทรวงทรัพย8ฯ ย้ำดูแลรักษาปSาไม แหล:งน้ำ
สิ่งแวดลอม สรางงาน อาชีพ เสริมรายไดชุมชน เพื่อเศรษฐกิจเขมแข็งยั่งยืน
พลเอกประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมใหการตอนรับ
พรอมทั้งรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณที่ผ:านมา
พลเอกประวิตร กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ที่ไดปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปHญหาใหกับ
ประชาชนเปBนอย:างดี พรอมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เนนย้ำเรื่อง การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย8 ที่ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยใหไดรับความร:มเย็นเปBนสุข
ตลอดมา ดังนั้นอยากใหร:วมกันปกปอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
รองนายกฯ ยังเนนย้ำ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ8
ในการปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพร:างกาย รวมถึง
สรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้ง ยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับพลังประชาชน
เอกชน รวมถึงทองถิ่น เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน โดยตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสรางสุข
ใหคนไทย ดังนี้ 1.เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดินทำกิน ภายใต
คณะกรรมการจัดที่ดินแห:งชาติ (คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 รวมถึงการสรางสาธารณูปโภค
และพัฒนาอาชีพควบคู:ไปดวย และดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน สรางอาชีพและรายได
ของชุมชน รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน 2.เรื่องการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการ
ปลูกปSาและปองกันไฟปSา ซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
3.เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว
4.เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการ
เติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด

5.การแกปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลด
ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
และ 6. การแกไขปHญหาสัตว8ปSา (ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหา
ยาก ปะการัง และแหล:งหญาทะเล ในส:วนของ การปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิตและ
ทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สรางความ
ตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกทั้ง ใหประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้งฝSายปกครอง ฝSายความมั่นคง ส:วนทองถิ่น
และประชาชน ในการเฝาระวัง ปองกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟูหลังการเกิดไฟปSา
ทั้งนี้ ตองมีการเตรียมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่น ๆ ที่เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่อง
ปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ตองบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือ และประสานความ
ร:วมมือกับหน:วยงานที่เกี่ยวของใหมีความพรอมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพื่อช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบ
น้ำ การสรางพนังกั้นน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการยังชีพ ดานปHญหาภัยแลง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหา
น้ำตนทุน ทั้งแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ตองประสานผูว:าราชการจังหวัด เพื่อกำหนดเปาหมายกรช:วยเหลือ
โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
พลเอกประวิตร ยังไดกล:าวถึงการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลมีความมุ:งมั่น ในการ
สรางเศรษฐกิจใหประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. การกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากใหมีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือ ผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่น ๆ
2. การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา
พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม กำหนดมาตรการ
การท:องเที่ยววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ ควรมีการกระตุน
เศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่พัก และรานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ดวย
3. การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไมทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต
ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และไมเพื่อพลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าใน
ที่ดินเอกสารสิทธิ์ รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการอนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อ
ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBน
รูปธรรม .- สำนักข:าวไทย
https://tna.mcot.net/politics-583184

บิ๊กปอม กำชับช:วยดูแลรักษาปSาไม แหล:งน้ำ สิ่งแวดลอม
สยามรัฐออนไลน8 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 13 พ.ย.63 ที่หองอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมพลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ
โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัด
กระทรวงร:วมใหการตอนรับ พรอมทั้งรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณที่
ผ:านมา
พลเอกประวิตร กล:าวอีกว:า การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและ
จัดหาอุปกรณ8ในการปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและ
สมรรถภาพร:างกาย รวมถึงสรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้ง ยังเนนย้ำใหสราง
ความร:วมมือกับพลังประชาชน เอกชน รวมถึงทองถิ่น “เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน”. โดยตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBน
นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย ดังนี้ 1) เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู
ยากไร หรือไรที่ดินทำกิน ภายใตคณะกรรมการจัดที่ดินแห:งชาติ (คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำ
ประโยชน8 รวมถึงการสรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปดวย และดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อ
เปBนแหล:งการสรางงาน สรางอาชีพและรายไดของชุมชน รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน 2)

เรื่องการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSา ซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8
อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3) เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำ
บาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว 4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำ
บาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาล
ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการเติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด 5) การแกปHญหาคุณภาพ
อากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลดผลกระทบ โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และ 6) การแกไขปHญหา
สัตว8ปSา (ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหายาก ปะการัง และ
แหล:งหญาทะเล. ในส:วนของ การปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย8สินของ
ประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สรางความตระหนัก
และการมีส:วนร:วม อีกทั้ง ใหประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้งฝSายปกครอง ฝSายความมั่นคง ส:วนทองถิ่น และ
ประชาชน ในการเฝาระวัง ปองกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟูหลังการเกิดไฟปSา
ทั้งนี้ ตองมีการเตรียมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่น ๆ ที่เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่อง
ปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ตองบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือ และประสานความ
ร:วมมือกับหน:วยงานที่เกี่ยวของใหมีความพรอมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพื่อช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบ
น้ำ การสรางพนังกั้นน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการยังชีพ ดานปHญหาภัยแลง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหา
น้ำตนทุน ทั้งแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ตองประสานผูว:าราชการจังหวัด เพื่อกำหนดเปาหมายกรช:วยเหลือ
โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
พลเอกประวิตร กล:าวถึงการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลมีความมุ:งมั่น ในการสราง
เศรษฐกิจใหประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1) การกระตุน
เศรษฐกิจในระยะสั้น อยากใหมีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือ ผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการปองกันและดับไฟปSา
การปลูกปSา รวมถึงการสรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่น ๆ 2) การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จาก
แหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเล
และชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม กำหนดมาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: (New
normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ ควรมีการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่รอบ
แหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่พัก และรานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ดวย 3) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ส:งเสริมการปลูกไมทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม
ไมแปรรูป และไมเพื่อพลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าในที่ดินเอกสารสิทธิ์ รวมถึงที่ดิน
ราษฎรไดรับการอนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของ
โลก และเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBนรูปธรรม
https://siamrath.co.th/n/196896

"พล.อ.ประวิตร" ตรวจงาน ทส.ย้ำช:วยดูแลรักษาปSาไม แหล:งน้ำ สิ่งแวดลอม สรางงาน อาชีพ เสริมรายไดชุมชน เพื่อเศรษฐกิจ
เข็มแข็งยั่งยืน
วันนี้ (13 พ.ย.63) พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกฯ เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ พรอมขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ที่ไดปฏิบัติงานในการสนอง
ตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปHญหาใหกับประชาชนเปBนอย:างดี พรอมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF
2564 โดยประการแรก เนนย้ำเรื่อง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรง
ปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยใหไดรับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากใหร:วมกันปกปอง รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
รองนายกฯ ยังเนนย้ำ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและจัดหา
อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพ
ร:างกาย รวมถึงสรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้ง ยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับ
พลังประชาชน เอกชน รวมถึงทองถิ่น “เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน” โดยตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของ
รัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย ดังนี้
1) เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดินทำกิน ภายใตคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห:งชาติ (คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 รวมถึงการสรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพ
ควบคู:ไปดวย และดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน สรางอาชีพและรายไดของชุมชน
รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน
2) เรื่องการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSา ซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8
อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
3) เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว
4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการ
เติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด

5) การแกปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลด
ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
6) การแกไขปHญหาสัตว8ปSา (ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหา
ยาก ปะการัง และแหล:งหญาทะเล ในส:วนของการปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบการสูญเสีย ทั้งชีวิตและ
ทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สราง
ความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกทั้ง ใหประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้งฝSายปกครอง ฝSายความมั่นคง
ส:วนทองถิ่น และประชาชน ในการเฝาระวัง ปองกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟู
หลังการเกิดไฟปSา
ทั้งนี้ ตองมีการเตรียมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่น ๆ ที่เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่อง
ปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ตองบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือ และประสานความ
ร:วมมือกับหน:วยงานที่เกี่ยวของใหมีความพรอมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพื่อช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบ
น้ำ การสรางพนังกั้นน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการยังชีพ ดานปHญหาภัยแลง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหา
น้ำตนทุน ทั้งแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ตองประสานผูว:าราชการจังหวัด เพื่อกำหนดเปาหมายกรช:วยเหลือ
โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
ทายสุด พล.อ.ประวิตร ไดกล:าวถึงการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลมีความมุ:งมั่น ใน
การสรางเศรษฐกิจใหประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร:งรั
1) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากใหมีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือ ผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่น ๆ
2) การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8
สัตว8ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม
กำหนดมาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ
ทั้งนี้ ควรมีการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่พัก และรานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรใน
พื้นที่ดวย
3) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไมทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต
ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และไมเพื่อพลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าใน
ที่ดินเอกสารสิทธิ์ รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการอนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อ
ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBน
รูปธรรม
https://news.thaipbs.or.th/content/298309

"บิ๊กปอม" ตรวจงาน ทส. ย้ำช:วยดูแลรักษาปSาไม แหล:งน้ำ สิ่งแวดลอม สรางงาน อาชีพ เสริมรายไดชุมชน เพื่อเศรษฐกิจเข็มแข็ง
ยั่งยืน พรอมมอบนโยบายที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานในปF 2564
วันนี้ (13พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น.พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเปBนประธานการประชุมมอบนโยบาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว:าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมใหการตอนรับพรอมทั้งรายงานสรุปแนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯในรอบปFงบประมาณที่ผ:านมา ณ หองอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
พลเอกประวิตร กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วนที่ไดปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปHญหาใหกับ
ประชาชนเปBนอย:างดีพรอมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564โดยประการแรก เนนย้ำเรื่อง การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย8พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยใหไดรับความร:มเย็นเปBนสุข
ตลอดมา ดังนั้น อยากใหร:วมกันปกปองรักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
รองนายกฯ ยังเนนย้ำการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใหมีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ8ใน
การปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอมีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพร:างกายรวมถึงสราง
ขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:างอีกทั้ง ยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับพลังประชาชน เอกชน
รวมถึงทองถิ่น "เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน" โดยตองขับเคลื่อนงานเดิมซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย
ดังนี้ 1) เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัยในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดินทำกินภายใตคณะกรรมการจัด
ที่ดินแห:งชาติ (คทช.)ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 รวมถึงการสรางสาธารณูปโภคและพัฒนา
อาชีพควบคู:ไปดวยและดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงานสรางอาชีพและรายไดของ
ชุมชนรวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน
2) เรื่องการปลูกปSาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSาซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8
อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904วปร.
3) เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมและเพื่อบริการการท:องเที่ยว
4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ:การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาลในเสนทางคมนาคมหลักและตองมีการ
เติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด
5) การแกปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลด
ผลกระทบโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
และ 6) การแกไขปHญหาสัตว8ปSา(ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแลและอนุรักษ8สัตว8ทะเล
หายาก ปะการัง และแหล:งหญาทะเล. ในส:วนของ การปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิต

และทรัพย8สินของประชาชนโดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎรถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สราง
ความตระหนัก และการมีส:วนร:วม
อีกทั้ง ใหประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้งฝSายปกครองฝSายความมั่นคง ส:วนทองถิ่น และประชาชน ในการ
เฝาระวัง ปองกันการเกิดไฟปSามีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟูหลังการเกิดไฟปSาทั้งนี้ ตองมีการ
เตรียมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่น ๆที่เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม
กระทรวงฯตองบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือและประสานความร:วมมือกับ
หน:วยงานที่เกี่ยวของใหมีความพรอมทั้งยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ8เพื่อช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบน้ำ การ
สรางพนังกั้นน้ำรวมถึงแจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการยังชีพ ดานปHญหาภัยแลง กระทรวงฯมีความสำคัญในการหาน้ำตนทุน
ทั้งแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาลตองประสานผูว:าราชการจังหวัด เพื่อกำหนดเปาหมายกรช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำ
บาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ:และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
ทายสุด พลเอกประวิตรไดกล:าวถึงการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งรัฐบาลมีความมุ:งมั่น ใน
การสรางเศรษฐกิจใหประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดังนั้น อยากใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังนี้ 1) การกระตุน
เศรษฐกิจในระยะสั้นอยากใหมีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือ ผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการปองกันและดับไฟปSา
การปลูกปSารวมถึงการสรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่น ๆ
2)การกระตุนระยะกลางโดยใชประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติเขตรักษาพันธุ8สัตว8
ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาดสวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอมกำหนด
มาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศทั้งนี้ ควรมี
การกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่พัก และรานอาหารรานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ดวย
3) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาวส:งเสริมการปลูกไมทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูกซึ่งในปHจจุบันและอนาคต
ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และไมเพื่อพลังงานมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าใน
ที่ดินเอกสารสิทธิ์รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการอนุญาตจากรัฐและตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อยกระดับ
สู:มาตรฐานการส:งออกของโลกและเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBนรูปธรรม
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บิ๊กปอม ตรวจงานทส. ย้ำช:วยดูแลรักษาปSาไม แหล:งน้ำ สิ่งแวดลอม สรางงาน อาชีพ เสริมรายไดชุมชน เพื่อเศรษฐกิจเข็มแข็งยั่งยืน
วันที่ 13 พ.ย.63 พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมใหการตอนรับ พรอมทั้งรายงานสรุปแนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณที่ผ:านมา ณ หองอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
พล.อ.ประวิตร กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ที่ไดปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปHญหาใหกับ
ประชาชนเปBนอย:างดี พรอมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เนนย้ำเรื่อง การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยใหไดรับความร:มเย็นเปBนสุข
ตลอดมา ดังนั้น อยากใหร:วมกันปกปอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
รองนายกฯ ยังเนนย้ำ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและจัดหา
อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพ
ร:างกาย รวมถึงสรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้ง ยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับ
พลังประชาชน เอกชน รวมถึงทองถิ่น “เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน”
โดยตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย ดังนี้ 1.เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย
ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดินทำกิน ภายใตคณะกรรมการจัดที่ดินแห:งชาติ (คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการ
สำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 การสรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปดวย ตลอดจนฟนฟู พัฒนาปSา
ชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน สรางอาชีพและรายไดของชุมชน

2.เรื่องการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSา 3.เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำ ขอให
บูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว 4.
เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการเติม
น้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด
5.การแกปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลด
ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และ6.
การแกไขปHญหาสัตว8ปSา โดยเฉพาะชางและลิง ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8
ทะเลหายาก ปะการัง และแหล:งหญาทะเล
การปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน เรื่องปHญหาไฟปSาและ
หมอกควัน ใหทำความเขาใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การประสานงานกับหน:วยงานที่เกี่ยวของ การเตรียมความ
พรอมของเครื่องมือ อุปกรณ8 ส:วนเรื่องน้ำท:วม กระทรวงฯ ตองบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน:วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อช:วยเหลือประชาชน การสูบน้ำ สรางพนังกั้นน้ำ แจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารยังชีพ ดานภัยแลง กระทรวงฯ มีความสำคัญใน
การหาน้ำตนทุน ทั้งแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ตองประสานผูว:าราชการจังหวัด เพื่อกำหนดเปาหมายกรช:วยเหลือ
โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
กระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกระทรวงทรัพยากรฯ เร:งรัดกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น อยาก
ใหมีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือ ผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการปองกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการ
สรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่น ๆ
การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8
ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม กำหนด
มาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใน
พื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่พัก และรานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ดวย
การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไมทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต
ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และไมเพื่อพลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าใน
ที่ดินเอกสารสิทธิ รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการอนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อ
ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก
สุดทายพล.อ.ประวิตร ขอกำชับฝSายเลขานุการของคณะกรรมการ เร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่
เกี่ยวของใหเกิดผลเปBนรูปธรรม และรายงานผลใหเปBนไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอใหกรมทรัพยากรน้ำ กรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมควบคุมมลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห:งชาติ และกอง
อำนวยการน้ำแห:งชาติอย:างเต็มที่
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5314703

"บิ๊กปอม" ตรวจเยี่ยม ทส.ชมผลงานสนองตอบรัฐบาลทุกมิติ มอบนโยบายเทิดทูน ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย8 ซึ่งเปBนศูนย8รวม
จิตใจของคนไทยทั้งชาติ
เมื่อ 13 พ.ย. พล.ต.พัชร8ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท8 ผูช:วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปvดเผยว:าวันนี้ เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ8
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม พรอมใหกำลังใจในการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส.ป โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และผูบริหารระดับสูง ร:วมใหการตอนรับ ณ หองประชุมอารีย8สัมพันธ8 กรม
ส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
พล.อ.ประวิตร และคณะ ไดรับชมวิดีทัศน8สรุปผลการดำเนินงานที่ผ:านมาและรับฟHงการบรรยายสรุป แนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของ ทส. จากนายวราวุธ ซึ่งมีความคืบหนาและความสำเร็จของงาน รวมทั้งมีแผนงานต:อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล
ครอบคลุมทุกมิติ อย:างน:าพอใจ หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ไดกล:าวมอบนโยบาย ใหแก: ทส. ผ:านระบบวิดีทัศน8ทางไกลไปยัง 106
หน:วยงาน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีใจความสำคัญคือ ในปF2564 นี้ ขอให ทส. มุ:งมั่นในการปฏิบัติหนาที่ อย:างต:อเนื่อง ยึดมั่น
เทิดทูน และร:วมกันปกปองสถาบันพระมหากษัตริย8 ซึ่งเปBนศูนย8รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะตองเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ8 ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยใหเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เนนการมีส:วนร:วมของพลังประชาชน เอกชน จิตอาสา รวมถึงทองถิ่น เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน การจัดที่ดินทำกิน
และที่อยู:อาศัยในมีลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎร ผูยากไร ใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทําประโยชน8 ใหเร:งฟนฟูและ
พัฒนาปSาชุมชน เพื่อเปBนแหล:งสรางงาน สรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน มีการปลูกปSาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหครอบคลุม ทั่วทุก
จังหวัด เร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเกษตรแปลงใหญ: จัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาลในเสนทางคมนาคมหลัก เร:งเติมน้ำใตดินเพื่อเปBน
แหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด การแกปHญหาคุณภาพอากาศและฝุSนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตองวางมาตรการและวิธีปฏิบัติ
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เร:งแกไขปHญหาสัตว8ปSาคือ ชางและลิงออกจากปSามารบกวนราษฎร และการอนุรักษ8สัตว8ทะเลหายาก การปองกัน
ไฟปSาและหมอกควันใหทำความเขาใจแก:ราษฎรถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น และใหตระหนัก พรอมเขามามีส:วนร:วม การแกไขปHญหาน้ำ
ท:วมใหประสานกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในการช:วยเหลือประชาชน และปHญหาภัยแลง การหาน้ำตนทุนทั้งแหล:งน้ำผิวดิน
ธรรมชาติและน้ำบาดาล ตองประสานกับ ผวจ.ในพื้นที่ สำหรับการกระตุนเศรษฐกิจ ในระยะสั้นใหมีการจางงานของผูตกงาน หรือผูจบ
การศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการปองกัน และดับไฟปSา ในระยะกลาง ใหกำหนดมาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: และ
ประชาสัมพันธ8เชิญชวน นักท:องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อช:วยกระตุนเศรษฐกิจ และในระยะยาว ใหส:งเสริมการปลูกไมที่มีค:า ทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับสู:มาตรฐาน การส:งออกของโลก
พล.อ.ประวิตร ยังไดเนนย้ำให ทส. นอมนำพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปFหลวง เปBนหลักนำทางในการแกปHญหา น้ำ ปSาไม
และที่ดินทำกิน อย:างต:อเนื่อง เพื่อช:วยเหลือพี่นองประชาชน พรอมกำชับใหกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรม
ควบคุมมลพิษ ตองใหการสนับสนุนการดำเนินงานภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห:งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห:งชาติ อย:าง
เต็มที่ และจริงจัง ดวย
https://www.newtv.co.th/news/69309

“บิ๊กปอม” มอบนโยบาย ทส.บูรณาการทุกภาคส:วนแกไขปHญหาประชาชน 13 พ.ย. 2563
พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมใหการตอนรับ พรอมทั้งรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณที่ผ:านมา ณ หองอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีไดกล:าวขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วนที่ไดปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการ
แกปHญหาใหแก:ประชาชนเปBนอย:างดี พรอมมอบนโยบายที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยสรุปไดดังนี้ คือ
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทย
ใหไดรับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากใหร:วมกันปกปอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2. การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ8ในการ
ปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพร:างกาย รวมถึง
สรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้งยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับพลังประชาชน
เอกชน รวมถึงทองถิ่น “เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน”
3. ตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย คือ 1) เรื่อง
การจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดินทำกิน ภายใตคณะกรรมการจัดที่ดินแห:งชาติ
(คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 รวมถึงการสรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไป
ดวย และดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน สรางอาชีพและรายไดของชุมชน รวมถึงเปBน
แหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน
2) เรื่องการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSา ซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8
อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
3) เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำ ขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว
4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาล
ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการเติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด

5) การแกปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลด
ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
และ
6) การแกไขปHญหาสัตว8ปSา (ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหา
ยาก ปะการัง และแหล:งหญาทะเล
4. การปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSา
และหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎรถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สรางความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกทั้งให
ประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้งฝSายปกครอง ฝSายความมั่นคง ส:วนทองถิ่น และประชาชน ในการเฝาระวัง
ปองกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟูหลังการเกิดไฟปSา ทั้งนี้ ตองมีการเตรียมพรอม
ของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่นๆ ที่เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ตอง
บูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือ ประสานความร:วมมือกับหน:วยงานที่เกี่ยวของใหมี
ความพรอมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพื่อช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบน้ำ การสรางพนังกั้นน้ำ รวมถึง
แจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการยังชีพ ดานปHญหาภัยแลง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหาน้ำตนทุน ทั้งแหล:งน้ำผิวดิน
ธรรมชาติ และน้ำบาดาล ตองประสานผูว:าราชการจังหวัดเพื่อกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตรแปลงใหญ: และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ
5. กระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลมีความมุ:งมั่นในการสรางเศรษฐกิจใหประชาชน ชุมชน
อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเร:งรัดการดำเนินงาน
ในการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากใหมีการจางงานสำหรับผูตกงานหรือผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการปองกัน
และดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่นๆ
2) การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8
สัตว8ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด
สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม กำหนดมาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: (New normal) รวมถึง
ประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ ควรมีการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่
พัก และรานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ดวย
3) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไมมีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต
ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และไมเพื่อพลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าใน
ที่ดินเอกสารสิทธิ รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการอนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อ
ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก
6. ขอกำชับฝSายเลขานุการของคณะกรรมการ เร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBน
รูปธรรม และรายงานผลใหเปBนไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอใหกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ
กรมควบคุมมลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห:งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห:งชาติอย:าง
เต็มที่
https://mgronline.com/business/detail/9630000117456

“บิ๊กปอม”ตรวจงาน ทส.ย้ำขรก.เทิดทูนสถาบัน ลุย 6 ภารกิจดูแลทรัพยากร พรอมกระตุนเศรษฐกิจจางงาน-เปvดแหล:ง
ท:องเที่ยว-ปลูกไมมีค:า
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมใหการตอนรับ พรอมทั้งรายงานสรุปแนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณที่ผ:านมา
พล.อ.ประวิตร กล:าวว:า ขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ที่ไดปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปHญหา
ใหกับประชาชนเปBนอย:างดี พรอมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เนนย้ำเรื่อง การ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให
ไดรับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากใหร:วมกันปกปอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได
รองนายกฯ ยังกล:าวย้ำถึงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและจัดหา
อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพ
ร:างกาย รวมถึงสรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้ง ยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับ
พลังประชาชน เอกชน รวมถึงทองถิ่น “เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน” โดยตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของ
รัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย ดังนี้ 1.เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดิน
ทำกิน ภายใตคณะกรรมการจัดที่ดินแห:งชาติ (คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 รวมถึงการ
สรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปดวย และดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน
สรางอาชีพและรายไดของชุมชน รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน 2.เรื่องการปลูกปSา และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSา ซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน
904 วปร.
3.เรื่องการดำเนินงานดานทรัพยากรน้ำขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว 4.เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำ
บาดาล ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการเติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด 5.การแกปHญหา
คุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลดผลกระทบ
โดยเฉพาะในกทม. และปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และ 6.การแกไข
ปHญหาสัตว8ปSา (ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแลและอนุรักษ8สัตว8ทะเลหายาก ปะการัง
และแหล:งหญาทะเล
พล.อ.ประวิตร กล:าวว:า ในส:วนของ การปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย8สินของ
ประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สรางความตระหนัก

และการมีส:วนร:วม อีกทั้ง ใหประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้งฝSายปกครอง ฝSายความมั่นคง ส:วนทองถิ่น และ
ประชาชน ในการเฝาระวัง ปองกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟูหลังการเกิดไฟปSา
ทั้งนี้ ตองมีการเตรียมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่น ๆ ที่เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
พล.อ.ประวิตร ยังกล:าวถึงการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลมีความมุ:งมั่น ในการสราง
เศรษฐกิจใหประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากใหกระทรวงทรัพยากรฯ เร:งรัดการ
ดำเนินงานในการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1.การกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให
มีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือ ผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการปองกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสราง
แหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่น ๆ 2.การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวน
พฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม กำหนดมาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8
เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ ควรมีการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่พัก และ
รานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ดวย
3.การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไมมีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต
ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และไมเพื่อพลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าใน
ที่ดินเอกสารสิทธิ รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการอนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อ
ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBน
รูปธรรม
https://www.dailynews.co.th/politics/806681

“ประวิตร” เขม มอบนโยบาย 6 ภารกิจสำคัญทส. แกปHญหาความเดือดรอนของประชาชน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา: การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมใหการตอนรับ พรอมทั้งรายงาน
สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณที่ผ:านมา ณ หองอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ไดกล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ที่ไดปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการ
แกปHญหาใหกับประชาชนเปBนอย:างดี พรอมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยสรุปได ดังนี้ คือ 1.การ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให
ไดรับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากใหร:วมกันปกปอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได 2.การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหมีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ8
ในการปฏิบัติงานใหมีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น ทั้งดานองค8ความรูและสมรรถภาพร:างกาย
รวมถึงสรางขวัญกำลังใจแก:เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับล:าง อีกทั้ง ยังเนนย้ำใหสรางความร:วมมือกับพลัง
ประชาชน เอกชน รวมถึงทองถิ่น “เพื่อร:วมขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน”
3. ตองขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสรางสุขใหคนไทย คือ 1) เรื่อง
การจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผูยากไร หรือไรที่ดินทำกิน ภายใตคณะกรรมการจัดที่ดินแห:งชาติ
(คทช.) ไดขอใหเร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8 รวมถึงการสรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไป
ดวย และดำเนินการฟนฟู พัฒนาปSาชุมชน ใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน สรางอาชีพและรายไดของชุมชน รวมถึงเปBน
แหล:งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ:ายของครัวเรือน 2) เรื่องการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและ
ปองกันไฟปSา ซึ่งเปBนโครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3) เรื่องการดำเนินงาน
ดานทรัพยากรน้ำ
ขอใหบูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการท:องเที่ยว
4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาล

ในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการเติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญ:ที่สุด 5) การแกปHญหาคุณภาพ
อากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและ
ลดผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่
เสี่ยง และ 6) การแกไขปHญหาสัตว8ปSา (ชางและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกลปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8
สัตว8ทะเลหายาก ปะการัง และแหล:งหญาทะเล
4. การปองกันและแกไขปHญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟ
ปSาและหมอกควัน ตองทำความเขาใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สรางความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกทั้ง ให
ประสานงานกับผูว:าราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้งฝSายปกครอง ฝSายความมั่นคง ส:วนทองถิ่น และประชาชน ในการเฝาระวัง
ปองกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟปSา และมีการฟนฟูหลังการเกิดไฟปSา ทั้งนี้ ตองมีการเตรียมพรอม
ของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอื่น ๆ ที่เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ
ตองบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเปาหมายการช:วยเหลือ ประสานความร:วมมือกับหน:วยงานที่เกี่ยวของให
มีความพรอมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพื่อช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบน้ำ การสรางพนังกั้นน้ำ รวมถึง
แจกจ:ายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการยังชีพ ดานปHญหาภัยแลง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหาน้ำตนทุน ทั้งแหล:งน้ำผิวดิน
ธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ตองประสานผูว:าราชการจังหวัด เพื่อกำหนดเปาหมายกรช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตรแปลงใหญ: และการจัดตั้งจุดจ:ายน้ำเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
5. กระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลมีความมุ:งมั่น ในการสรางเศรษฐกิจใหประชาชน
ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร:งรัดการ
ดำเนินงานในการกระตุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให
มีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือ ผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดานการปองกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสราง
แหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่น ๆ 2) การกระตุนระยะกลาง โดยใชประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด
สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยตองปรับปรุงใหมีความพรอม กำหนดมาตรการการท:องเที่ยววิถีใหม: (New normal) รวมถึง
ประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ ควรมีการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหล:งท:องเที่ยว ทั้งที่
พัก และรานอาหาร รานคาชุมชน เพื่อสรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ดวย 3) การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม
ทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซึ่งในปHจจุบันและอนาคต ความตองการผลิตภัณฑ8จากไม ไมแปรรูป และไมเพื่อ
พลังงาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมใหมีการปลูกไมมีค:าในที่ดินเอกสารสิทธิ รวมถึงที่ดินราษฎรไดรับการ
อนุญาตจากรัฐ และตองมีการดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานดานปSาไมเพื่อยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก
6. ขอกำชับฝSายเลขานุการของคณะกรรมการ เร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปBนรูปธรรม
และรายงานผลใหเปBนไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอใหกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมควบคุม
มลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห:งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห:งชาติอย:างเต็มที่
https://www.thaipost.net/main/detail/83730

"ประวิตร" พอใจแผนงานดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการแกปHญหาน้ำผิวดินและน้ำใตดิน ขณะที่ "วราวุธ" เตรียมขึ้นเหนือสัปดาห8
หนาติดตามงานลดเชื้อเพลิงสะสมในเขตปSา
พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไดตรวจเยี่ยมและติดตามแผนงานต:างๆของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมมอบนโยบายการดำเนินงานปF 2564 ใหเกิดความต:อเนื่อง ทั้งการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย8 // การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม // ตองขับเคลื่อนงานเดิม เช:น การ
จัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย , การปลูกปSา , งานดานทรัพยากรน้ำ , เร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ: , การ
แกปHญหาคุณภาพอากาศและฝุSนละอองขนาดเล็ก PM2.5 , การแกปHญหาสัตว8ปSาโดยเฉพาะชางและลิง // การปองกันและ
แกปHญหาภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบและการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน // กระตุนเศรษฐกิจจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสุดทาย ขอกำชับฝSายเลขานุการของคณะกรรมการเร:งรัดติดตามผลการปฏิบัติของ
หน:วยงานที่เกี่ยวของใหเกิดผลรูปธรรมและรายงานผลใหเปBนไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
โดย รองนายกรัฐมนตรี กล:าวว:า ภาพรวมงานที่กำชับใหหน:วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดำเนินการเปBนไปตามแผนงาน โดยเฉพาะเรื่องความเปBนอยู:ของประชาชนและการสรางสาธารณูปโภค ควบคู:กับการพัฒนาอาชีพ
และฟนฟูปSา โดยเฉพาะปSาชุมชนใหเปBนแหล:งสรางงานและรายได รวมถึง การเนนแผนงานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล เพื่อแกปHญหา
ภัยแลงและอุทกภัยใหกับประชาชน ควบคู:กับการทำแกมลิงในพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำไวใชหนาแลง เนื่องจากคาดการณ8ว:า
สถานการณ8น้ำในปF 2564 จะรุนแรงไม:แพปFนี้ ซึ่งภาคเหนือค:อนขางประสบปHญหามีน้ำกักเก็บในแต:ละแห:งเพียงแค:รอยละ 30
จำเปBนตองเร:งขุดเจาะบ:อบาดาลเพื่อช:วยบรรเทาผลกระทบ
ดาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กล:าวว:า นายกรัฐมนตรี ได
เนนย้ำเร:งแกปHญหาฝุSนละออง หมอกควัน และไฟปSาอย:างมาก จึงใหเดินหนามาตรการอย:างเคร:งครัด อย:างพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเพิ่มการตรวจสอบควันดำรถยนต8ส:วนบุคคลที่มีการเผาไหมไม:สมบูรณ8 ส:วนภาคเหนือจะเร:ง
กำจัดเชื้อเพลิงสะสมใหลดลงก:อนเขาหนาแลง โดยในสัปดาห8หนาตนเองจะลงพื้นที่ติดตามการทำงานในจังหวัดเชียงใหม:
เชียงราย และลำพูน เพื่อดูปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสมอยู:ในพื้นที่ ดวยการใหเจาหนาที่และชาวบานช:วยกันเก็บกวาดใบไมที่ร:วงหล:น
นำมาขายใหกับบริษัทเอกชน เพื่อนำมาแปรรูปเปBนเพลิงอาร8ดีเอฟ หรือการแปรรูปขยะเปBนพลังงาน คาดว:า น:าจะรวบรวมได
ประมาณ 80 ตัน ถือเปBน 1 ในแผนงานที่จะช:วยลดเชื้อเพลิงเกิดไฟปSาหมอกควันใหลดลงกว:าปF 2563 ไดถึงรอยละ 20
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201113133517938

จี้ ทส. จางงานคนจบใหม:กระตุนเศรษฐกิจ เปvดแหล:งท:องเที่ยวธรรมชาติ
14 พ.ย. 2563
พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ว:า ขอให ทส.
ร:วมกันปกปอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ขณะเดียวกันใหมีการเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหสรางความร:วมมือกับพลังประชาชน เอกชน รวมถึงทองถิ่นเพื่อร:วม
ขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน และขอใหสานต:องานเดิมที่ทำ ไดแก: การจัดที่ดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู
ยากไร หรือไรที่ดินทำกินภายใตคณะกรรมการจัดที่ดินแห:งชาติ (คทช.) เร:งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตใหเขาทำประโยชน8
รวมถึงการสรางสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปดวย และฟนฟูพัฒนาปSาชุมชนใหมีศักยภาพเพื่อเปBนแหล:งการสรางงาน
สรางอาชีพและรายไดของชุมชน รวมทั้งการปลูกปSา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใตโครงการปลูกปSาและปองกันไฟปSา ซึ่งเปBน
โครงการที่ดำเนินการร:วมกับศูนย8อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตร
แปลงใหญ: การจัดตั้งจุดจ:ายน้ำบาดาลในเสนทางคมนาคมหลัก และตองมีการเติมน้ำใตดินเพื่อเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติที่
ใหญ:ที่สุดตลอดจนการแกปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSน PM2.5 ซึ่งตองมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปองกันและลด
ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
“ที่สำคัญตองมีการกระตุนเศรษฐกิจ โดยระยะสั้นใหมีการจางงาน สำหรับผูตกงานหรือผูจบการศึกษาใหม: เพื่อปฏิบัติงานดาน
การปองกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสรางแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอื่นๆ ระยะกลาง โดยใช
ประโยชน8จากแหล:งท:องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พื้นที่ปSาไมเพื่อนันทนาการ
พื้นที่ทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยเชิญชวนนักท:องเที่ยวภายในประเทศ และระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม
มีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก” พล.อ.ประวิตรกล:าว
https://www.thairath.co.th/news/local/1976439

เครือซีพีร:วมงานครบรอบ5ปFสถาปนา 'น้ำพางโมเดล'เปลี่ยนภูเขาหัวโลนสู:ระบบเกษตรเชิงนิเวศน:าน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ภูเขาหัวโลน น้ำพางโมเดล สถาปนา ร:วมงานครบรอบ5ปF เครือซีพี ระบบเกษตรเชิงนิเวศ
เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ:านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวย นาย
จตุพร บุรุษพัฒน8 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายนิพันธ8 บุญหลวง ผูว:าราชการจังหวัดน:าน นายธัญญา เนติ
ธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห:งชาติ สัตว8ปSาและพันธุ8พืช นายอดิศร นุชดำรงค8 อธิบดีกรมปSาไม นายประยงค8 ดอกลำไย ผู
อำนวยการมลูนิธิพัฒนาภาคเหนือ และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ8 จำกัด พรอมดวยหน:วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนกว:า 300 คน เขาร:วมงาน "ครบรอบ 5 ปF
สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโลนสู:ระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความร:วมมือระหว:างกัน ณ โรงเรียนบานน้ำ
พาง ต.น้ำพาง อ.แม:จริม จ.น:าน
ในการนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ8 จำกัด เปvดเผย
ว:า "น้ำพางโมเดล" เปBนโครงการที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท8 CEO เครือเจริญโภคภัณฑ8 เขาร:วมมือกับภาคีเครือข:ายหลายภาคส:วน
โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ตั้งแต:ปF 2559 โดยมีเปาหมายที่มุ:งฟนฟูปSาและรักษาผืนปSาธรรมชาติ ที่มีอยู:ถึงรอยละ
90 ของ ต.น้ำพางใหไดรับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนทองถิ่นอย:างสมดุล และยั่งยืน
มีการใชระบบฐานขอมูล จำแนกและกำหนดขอบเขต ที่ดินทำกิน ที่อยู:อาศัย ปSาชุมชน และผืนปSาธรรมชาติ เพื่อวางแผนการจัดการ
พื้นที่อย:างเหมาะสม ภายใตการมีส:วนร:วมของทุกภาคส:วน รวมถึงการสรางความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเดี่ยวมาสู:
การผลิตในระบบเกษตรผสมผสาน ลดผลกระทบต:อสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้นอย:างนอยปFละ 20 % ของพื้นที่ทำกินใน 5 ปF พื้นที่จะ
เปลี่ยนเปBนเกษตรผสมผสานทั้ง 100% พัฒนาและยกระดับอาชีพ สรางรายไดทั้งในและนอกภาคเกษตรควบคู:ไปกับการอนุรักษ8 ดิน
น้ำ ปSา อย:างสมดุล
ปHจจุบัน โครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแลว 5 ปF มีพื้นที่ปSาที่ไดรับการฟนฟูแลว 2,767 ไร: สมาชิก 285 ราย จาก 10 หมู:บาน
ต.น้ำพาง จ.น:าน ผลผลิตสามารถสรางรายไดใหชาวบาน มีการตั้งศูนย8เพาะกลาไมชุมชน ศูนย8แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
พัฒนากลุ:มเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
https://www.naewna.com/relation/531721

ปSาไมลงพื้นที่สอบปม ตร.ยุติเรื่องคดีกลุ:มทุนส:งเครื่องจักร อบจ.รุกปSาบานบางนุ พังงา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ปSาไมรับลูกอธิบดีสอบผูเกี่ยวของปมพนักงานสอบสวนส:งอัยการยุติเรื่อง คดีกลุ:มนายทุนพรอมเครื่องจักร บุกรุกปSาบานบางนุ อ.
ตะกั่วทุ:ง จ.พังงา ขณะที่ ผกก.เคยแจง อบต.รองขอเขาไปช:วยซ:อมถนนเท:านั้นไม:เกี่ยวของรุกปSา
สำนักข:าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว:า เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2563 นายศุภชัย สุกใส ผูอำนวยการศูนย8ปราบปราม 4
กรมปSาไม (ศูนย8หนาพยัฆไพรใต) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสอบสวน พรอมดวยเจาหนาที่นิติกรจากกรมปSาไม ร:วมกัน
สอบสวน นายประวิทย8 ช:วยหมุด ผูอำนวยการศูนย8ปSาไมจังหวัดพังงา และ เจาหนาที่หน:วยปองกันและรักษาปSาที่ พง.2 ทาย
เหมือง ตามคำสั่งของอธิบดีกรมปSาไม เพื่อหาขอเท็จจริงว:า เหตุใด ถึงพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วทุ:ง เจาของสำนวนคดีจึงยุติการ
สอบสวนคดีกลุ:มบุคคลและเครื่องมือหนักขององค8การบริหารส:วนจังหวัด (อบจ.)พังงาที่ใชกระทำความผิดในการบุกรุกปSาสงวน
พื้นที่บานบางนุ หมู:ที่ 6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ:ง จ.พังงา โดยเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ:านมาไดสอบสวนหัวหนาชุดปฎิบัติการพิเศษปSาไม
สจป.12 และในวันจันทร8ที่ 16 พ.ย. นี้ จะเขาตรวจสอบพื้นที่หมู:ที่ 6 ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ:ง จ.พังงา
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ที่ผ:านมา นายกฤษฎา สุตนพัฒน8 หัวหนาหน:วยปองกันรักษาปSา ที่ พง.2 (ทายเหมือง) ได
เปBนตัวแทนเจาหนาที่ ประกอบดวย เจาหนาที่ชุดปฎิบัติการพิเศษปSาไม สจป.12 กระบี่ ผูอำนวยการศูนย8ปSาไมพังงา เจาหนาที่ชุด
ปฎิบัติการพิเศษปSาไมพังงา เจาหนาที่ กอ.รมน.พังงา เจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425(ตะกั่วปSา) และ เจาหนาที่หน:วยปองกัน
และรักษาปSาที่ พง.2 (ทายเหมือง) เขารองทุกข8ต:อพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วทุ:ง จ.พังงา ใหดำเนินคดีกับกลุ:มบุคคลและเครื่องมือ
หนักขององค8การบริหารส:วนจังหวัด(อบจ)พังงาที่ใชกระทำความผิด ในการบุกรุกปSาสงวน พื้นที่ บานบางนุ หมู:ที่ 6 ต.กะไหล อ.ตะกั่ว
ทุ:ง จ.พังงา และในเวลาต:อมาพนักงานสอบสวน สั่งยุติคดีเนื่องจากไม:สามารถหาตัวผูกระทำความผิดมาสั่งฟองคดีได
นายศุภชัย เปvดเผยว:า คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งกรมปSาไม ตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงว:า เหตุใด พนักงานสอบสวน
สภ.ตะกั่วทุ:ง เจาของสำนวนคดีนี้จึงเสนออัยการจังหวัดพังงายุติการสอบสวน ซึ่งการสอบพยายามหาหลักฐานทุกดานและให
ความเปBนธรรมกับทุกภาคส:วนที่เกี่ยว ทั้งเจาหนาที่ปSาไม เจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดน และ เจาหนาที่ กอ.รมน.จังหวัดพังงา
ที่ร:วมลงชื่อการจับกุมดวย โดยจะเร:งรายงานให อธิบดีกรมปSาไม ทราบ ทันที หลังไดขอมูลครบถวนสมบูรณ8แลว เนื่องจากเปBนคดี
ที่เกี่ยวพันถึงนึกการเมืองทองถิ่น และผูกวางขวางหลายคน ที่อยู:ในความสนใจของประชาชน ประกอบกับผูรองเรียนเปBน
เจาหนาที่รัฐ ซึ่งอยู:ในกระบวนการยุติธรรม
ก:อนหนานี้ พ.ต.อ.เอกรัฐ สวนแสน ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ:ง กล:าวถึงเหตุผลที่มีการงดสอบสวนคดีนี้ เนื่องจาก เมื่อ
สอบปากคำผูเกี่ยวของกับกรณีที่มีการพบเครื่องจักรและยานพาหนะของ อบจ.พังงา อยู:ในพื้นที่นั้น เปBนการเพียงการรองขอจาก
อบต.กะไหล ใหเขาไปช:วยซ:อมแซมถนนดานนอกเท:านั้น จึงทำใหเครื่องจักรดังกล:าวไม:เกี่ยวของกับการบุกรุกปSาแต:อย:างใด
ตำรวจจึงตองงดสอบสวนคดีนี้ไวก:อน เนื่องจากว:ายังไม:พบว:ามีผูกระทำความผิด
https://www.isranews.org/article/isranews/93493-tree.html

สนธิกำลังหลายฝSาย ปvดลอมบานผูตองสงสัยพื้นที่บานหวยวอก พบของกลางยาเสพติดและไมแปรรูปนับรอยแผ:น
วันที่ : 14 พ.ย. 2563 อ:า
เจาหนาที่กองรอยทหารพรานที่ 3601 หน:วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สถานีตำรวจภูธรกองก„อย กองรอยตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 337 ฝSายปกครองอำเภอสบเมย หน:วยปองกันรักษาปSาและพัฒนาปSาไม ( มส.6 ) สนธิกำลังเขาปvดลอม/ตรวจ
คน บานผูตองสงสัย จำนวน 2 ราย ณ บานหวยวอก หมู:ที่ 6 ตำบลกองก„อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม:ฮ:องสอน พบนายพงษ8
(นามสมมติ) พรอมของกลางไมสักแปรรูป จำนวน 164 แผ:น ขนาดยาว 265 เซนติเมตร กวาง 20 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร
จำนวน 153 แผ:น ขนาดยาว 273 เซนติเมตรกวาง 30 เซนติเมตรหนา 2 เซนติเมตร จำนวน 11 แผ:น ผูตองสงสัยอีก 1 ราย คือ
นายโจ (นามสมมติ) พบของกลางปนลูกซองยาว จำนวน 1กระบอก กระสุนจำนวน 3 นัด และยาเสพติด ประกอบดวย ยาบา
จำนวน 62 เม็ด ฝv†นดิบ จำนวน 1.61 กรัม เงินสดจำนวนหนึ่ง และไดทำการตรวจหาสารเสพติดในปHสสาวะผลเปBนบวก
เจาหนาที่จึงไดควบคุมตัว นายพงษ8 และนายโจ พรอมของกลาง ส:งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกองก„อย
อำเภอสบเมย จังหวัดแม:ฮ:องสอน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต:อไป ส:วนไมของกลาง นำไปเก็บรักษาไวที่ หน:วยปองกันรักษาปSา
และพัฒนาปSาไม( มส.6) แม:เกาะ
https://region3.prd.go.th/topic/news/20072

ปSาไมลุยจับกลุ:มทุน-ขรก.ปลูกปาล8มรุกปSา จ.กระบี่ 400 ไร:
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ผอ.สำนักปSาไม 12 จ.กระบี่ ลุยจับกลุ:มทุนปลูกปาล8ม รุกพื้นที่ปSาไมถาวร กว:า 400 ไร: เสียหาย 28.8 ล.รองทุกข8 พนักงาน
สอบสวน ดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.นี้ นายบุญลาภ สุกใส ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปSาไมที่ 12 สาขากระบี่ เปvดเผยเมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.
2563 ไดสั่งการใหเจาหนาที่หน:วยปองกันรักษาปSาที่ กบ 4 (ในช:อง)ไดเขาตรวจยึดพื้นที่โดยเจาหนาที่สำนักจัดการทรัพยากรปSาไม
ที่ 12 กระบี่ ร:วมกับเจาหนาที่ศูนย8ปองกันและปราบปรามที่ 4 ภาคใต เจาหนาที่ตำรวจ กก5 บก.ปทส. เจาหนาที่ตำรวจ ตชด.
426 กระบี่ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดร:วมกัน ตรวจสอบพื้นที่ตามการสั่งการของนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมปSาไม กรณีเรื่อง
รองเรียนว:ามีนายทุนบุกรุกครอบครองพื้นที่มากกว:ารอยไร: ปลูกปาล8มน้ำมันซึ่งเปBนพื้นที่ปSาไมถาวร ทองที่บานหวยโต หมู:ที่ 4
ตำบลทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่คณะเจาหนาที่ตรวจสอบแลว พบว:าพื้นที่ที่ตรวจสอบเปBนสวนปาล8มมีลักษณะการปลูกเปBน
แปลงขนาดใหญ:ไม:ใช:เปBนการดำเนินการของราษฎรผูยากไร และไม:มีเอกสารสิทธิ์ คณะเจาหนาที่จึงไดร:วมกันตรวจยึดพื้นที่
จำนวน 422 ไร: 70 ตารางวา คิดเปBนค:าเสียหายต:อรัฐเบื้องตนเปBนเงิน 28,811,003 บาท และไดแจงความรองทุกข8ต:อพนักงาน
สอบสวน สภ.เมืองกระบี่ เพื่อใหสืบสวนสอบสวนหาผูกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ปSาไมมาดำเนินคดีต:อไป
ผูสื่อข:าวรายงานเพิ่มเติมมาอีกว:าในการสืบสวนในทางลับพบว:าพื้นที่ดังกล:าวมีกลุ:มทุนและมีขาราชในจังหวัดกระบี่เปBนเจาของ
และถือว:าเปBนกลุ:มที่มีอิทธิพลกลุ:มหนึ่งและในอดีตที่ผ:านมามีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรูเห็นเปBนใจค:อยใหการสนับสนุนการบุกรุก
ครอบครองพื้นที่ส:งผลใหมีการตัดไมทำลายปSาปลูกปาล8มอย:างกวางขวาง
https://www.isranews.org/article/isranews/93504-isra.html

"ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯลุยแกปHญหา ที่ดินและ แหล:งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา เขารับฟHงปHญหาของเกษตรกรที่
อาศัย หรือทำกิน
13 พฤศจิกายน 2563
รอยเอก ธรรมนัส พรหมเผ:า รัฐมนตรีช:วยว:าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ8 ลุยแกปHญหา ที่ดินและ แหล:งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการจังหวัดพะเยา ณ เทศบาลตำบลหงษ8หิน อ.จุน จ.พะเยา เพื่อเขารับฟHงปHญหาของพี่นองเกษตรกรที่อาศัย หรือทำกินซึ่ง
เปBนที่เปBนพื้นที่ทับซอน ทั้งพื้นที่ส.ป.ก. กรมปSาไม และนสล. ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร:
"ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯลุยแกปHญหา ที่ดินและ แหล:งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา เขารับฟHงปHญหาของเกษตรกรที่
อาศัย หรือทำกิน
ในส:วนของเกษตรกรที่อยู:ในแนวเขต ส.ป.ก.นั้น ไดรับเอกสารสิทธิ์ในการเขาทำประโยชน8เรียบรอยแลว แต:หากยังมีพี่นอง
เกษตรกรที่อาศัย และทำกินในพื้นที่ทับซอน ที่อยู:ขางเคียงกัน ตองการไดรับเอกสารสิทธิ์ในการถือครองเช:นเดียวกัน วันนี้ทาง
รมช.ธรรมนัส และคณะทำงานจาก ส.ป.ก. พรอมดวยกรมปSาไมไดเขารับฟHง พรอมเร:งใหความช:วยเหลือหาทางออกและการ
ดำเนินการแกไขต:อไปและไดเดินทางต:อไปยังตำบลหวยไคร เพื่อผลักดันการก:อสรางอ:างเก็บน้ำขนาดกลางแก:พี่นองเกษตรกร
https://www.komchadluek.net/news/agricultural/448965

