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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562                                               1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม  2562  ณ  ห้องประชุมนารีอินทนนท์ 
ช้ัน 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จําหวัดลําปาง ภายหลังการประชุมฯ 
สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที ่5 เรือ่ง ผลการประชมุคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาต ิครั้งที ่4/2561 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

(กนช.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอ  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  
โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้  ดังน้ี 
    1. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 2 เรือ่ง ได้แก่  
        1.1 รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. จํานวน 4 คณะ ประกอบด้วย 
            (1) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 

(2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า  
    (3) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
     (4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญ  
        1.2 ความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายที่
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่       
    2. เรื่องเพ่ือพิจารณา 4 เรื่อง ได้แก่ 
       2.1 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญ จํานวน 2 โครงการ  
มี 2 หน่วยงานเสนอโครงการ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน       
       2.2 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าได้เสนอการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (ปี 2558 – 
2569) โดยเปลี่ยนช่ือเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (แผนระดับ 3) และได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการนํ้า 
ทั้งระบบ และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นระบบเส้นทางนํ้า การบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ (นํ้าชุมชน) โดยปรับปรุงกลยุทธ์เป็น 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน ทั้งได้วิเคราะห์การแก้ไขพ้ืนที่  
Area based (นํ้าแล้งและนํ้าท่วม) 66 พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ และการปรับตัวช้ีวัดให้ถึงระดับผลลัพธ์ (outcome)  
พร้อมทั้งให้มีหน่วยขับเคลื่อนระดับกระทรวง  
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        2.3 หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ (ร่าง) แผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี  
         2.4 การทบทวนการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและ
ผลกระทบการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้า  
    3. เรื่องอ่ืน ๆ 3 เรื่อง ได้แก่ 
         3.1 การขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญ  
                          3.2 การมอบหมายผู้แทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการลุ่มนํ้า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
        3.3 แผนปฏิบัติการ 5 ปี สาขาทรัพยากรนํ้า ค.ศ. 2018-2022 ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
แม่โขง-ล้านช้าง (Five-years Action Plan for Mekong-Lancang Water Resources Cooperation)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 6 เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2  

และการเตมิเงนิเขา้กระเปา๋เงนิอเิลก็ทรอนกิสใ์นบัตรสวสัดกิารแหง่รฐั 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

   1. รับทราบความคืบหน้าของการดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ระยะที่ 2  
  2. เห็นชอบข้อเสนอในการดําเนินการต่อไปสําหรับการดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2  
  3. เห็นชอบการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับ
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 โดยจะใช้จา่ยจากเงินงบประมาณรายจ่ายภายใต้
กองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  
  4. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ..... มีผลบังคับใช้  
   5. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการ
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในส่วนของ ข้อ 4.1.1 (3) โดยเห็นชอบการปรับเปลี่ยนการเติมเงิน 
รายเดือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นฯ (300 หรือ 200 บาทต่อคนต่อเดือน) เป็นการแบ่งเติมเงิน
รายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสทิธิ จํานวน 200 หรือ 100 บาท 
ต่อคนต่อเดือน และส่วนที่เหลือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน ยังคงเติมเงินเข้าวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ี
จําเป็นฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 (3 เดือน) เพ่ือให้ผู้มบัีตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถถอนเงินสด
ผ่านตู้ ATM และสาขาของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้  
   สาระสําคัญของเรื่อง    
  กะทรวงการคลังเสนอว่า   
   1. ความคืบหน้าของการดําเนินมาตรการฯ  
  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ารว่มมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย ซึง่ได้รับการพัฒนาแล้ว
จํานวน 3,267,941 ราย และจากผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 สามารถติดตามได้ จํานวน 2,607,195 ราย หรอืคิดเป็นร้อยละ 80 ของผูท้ีพั่ฒนาแล้ว  
  2. ข้อเสนอในการดําเนินการต่อไป  
      จากผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วม 
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มาตรการฯ ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการฯ มีผลสําเร็จซึ่งมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผูม้ีบัตร 
สวัสดิการแห่งรัฐหลุดพ้นจากเส้นความยากจน (Poverty Line) หรือมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปีมีจํานวน
ที่เพ่ิมขึ้น และหลุดพ้นจากความยากจนหรือมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี มจีํานวนถึง 115,116 ราย 
จากเดิมก่อนพัฒนาที่ไม่มีผูม้บัีตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใดมรีายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี ดังน้ัน เพ่ือให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และก่อให้เกิด
ความย่ังยืนในการประกอบอาชีพและการมีรายได้ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว 
เห็นควรขยายการดําเนินมาตรการฯ ต่อไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ภายใต้ช่ือ 
“มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2” (มาตรการฯ ระยะที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
      (1) หลักการและโครงสร้างการดําเนินงาน คงหลักการและโครงสร้างการดําเนินการ
เช่นเดียวกับการดําเนินมาตรการฯ ที่ผ่านมา และเพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย มีรายได้ที่
มั่นคงและย่ังยืน ให้ได้รับการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึง่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไมเ่กิน 30,000 บาท ในปี 2559 จะได้รับเงินจํานวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน และ 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มรีายได้สูงกว่า 30,000 บาทในปี 2559 จะได้รบัเงินจํานวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน  
ต่อไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมถิุนายน 2562  
        (2) กลุ่มเป้าหมายสําหรับมาตรการฯ ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
           (2.1) ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  
           (2.2) ผู้ที่ผ่านการพัฒนาแล้วแต่ยังมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี  
      (3) การพัฒนาภายใต้มาตรการฯ ระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ดังน้ี  
            (3.1) กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนายังคงเหลือจํานวนมาก ซึ่งกลุม่ดังกล่าว
ได้มีการแสดงความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพัฒนาในโครงการพัฒนาของหน่วยงานพัฒนาที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ได้แก่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) 
ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอให้หน่วยงานพัฒนาที่เก่ียวข้องดําเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมมาตรการฯ 
ในกลุ่มน้ีให้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกภายใต้โครงการของแต่ละหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีของ
หน่วยงานน้ัน ๆ หรืองบประมาณที่แต่ละหน่วยงานจะทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2562  
          (3.2) กลุ่มผู้ทีผ่่านการพัฒนาแล้วแต่ยังมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เห็นควรให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพจนสามารถประกอบอาชีพให้มีรายได้สูงกว่า 
30,000 บาทต่อปี ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอให้ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ในฐานะผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ดําเนินการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มน้ีต่อไป  

   (4) งบประมาณ การเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสใ์นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
สําหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จาํนวน 4,145,397 ราย ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 เป็นเงินจํานวน 
4,370 ล้านบาท (ประมาณ 728 ล้านบาทต่อเดือน) โดยจะใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
ทั้งน้ี กระทรวงการคลังจะดําเนินการเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มผีลบังคับใช้   

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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  วาระที่ 8 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับ ข้อสั่งการไปพิจารณาดําเนินการต่อไป รวมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบด้วย 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
ณ  จั งห วั ดลํ าปาง  ใน วั น อั งคารที่  15 มกราคม  2562 โดยมอบหมายใ ห้ สํ า นั กงานสภาพั ฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวมและจัดทํารายงานสรุป เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี น้ัน 

  ในการน้ี สํานักงานฯ ขอเสนอรายงานผลการติดตามงานและโครงการ รวมท้ังแนวทางและ 
ข้อสั่งการการแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรีในการติดตามงานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระหว่าง
วันที่ 10 – 14 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ภาคเหนือ มีเป้าหมายการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่ นํ้าโขง มีศักยภาพจากการมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มี 
อัตลักษณ์ มีพ้ืนที่การเกษตรเหมาะสมต่อการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ และมีพ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง สามารถเช่ือมโยงไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
 2. ภาพรวมการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีพ้ืนที่รวม 49,828.163 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าสําคัญของประเทศ อาชีพหลักของประชาชน 
คือ การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ข้าว พืชผัก ลําไย ส้มเขียวหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประเด็น 
การพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเน้นความโดดเด่นและ
เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด (2) เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและ
การค้าต่างประเทศ (3) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม (4) พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และ (5) บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 3. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรใีนพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ผลการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ 
ตรวจราชการ รวม 26 คน มปีระเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการโดยสรุป ดังน้ี 
   3.1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเช่ือมโยงห่วงโซ่ 
มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด    

3.2 เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
  3.3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

3.4  พัฒนาการบริการด้านสขุภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
3.5  บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
3.6  อ่ืนๆ  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 5 ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8 สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคเหนือตอนบน 1

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                              เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 
 
  วันน้ี (15 มกราคม 2562)  เวลา 10.30 น . ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ช้ัน 5 อาคารบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จําหวัดลําปาง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
   1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวม 
    5 ฉบับ    

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  2. เรื่อง ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีที่มี 
   วงเงินรวม ต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 
   สุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ จังหวัดเชียงใหม่ ของ 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  3. เรื่อง สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
   การดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนนํ้านางนอน 
   อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  4. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและ
   ประเมินผลการดําเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ (ดศ.) 
  5. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 
   6. เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงิน
    เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสใ์นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   
  7.  เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
  8.  เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
    ตอนบน 1 
  9.    เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
        ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) ของกระทรวงคมนาคม  

แต่งต้ัง 
 
   10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
   11. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
    การดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตําแหน่งตามวาระ)  
  12. เรื่อง ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 15 มกราคม 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 

 
 
 

****************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวม 5 ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรา่งกฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ ประกอบด้วย 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
  5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
   ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
    (1) สํานักบริหารกลาง 
    (2) กองตรวจและประเมนิผล 
    (3) กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ 
    (4) สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    (5) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
    (6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (7) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
    (8) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
    (9) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
        สํานักงานพลังงานจังหวัด 

 
กองกลาง (เปลี่ยนชื่อ)  
กองตรวจราชการ (เปลี่ยนชือ่) 
กองศกึษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (เปลีย่นชื่อ)            
กองการต่างประเทศ (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คงเดิม)  
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)                         
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (คงเดิม) 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (คงเดิม) 
   สํานักงานพลังงานจังหวัด 

   2. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานโยบายและแผนพลังงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
(1) สํานักบริหารกลาง 
(2) กองนโยบายและแผนพลังงาน 
(3) ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
(4) สํานักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
(5) สํานักนโยบายไฟฟ้า 
(6) สํานักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ 
    พลังงานทดแทน 
(7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(8) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)  
กองนโยบายปโิตรเลียม  (เปลี่ยนชื่อ)  
กองนโยบายไฟฟ้า (เปลี่ยนชื่อ)  
กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (เปลี่ยน
ชื่อ)  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  (คงเดิม)     
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)        
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   3. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังน้ี 

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
(1) สํานักบริหารกลาง 
(2) กองแผนงานเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(3) ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(4) สํานักจัดการเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(5) สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
(6) สํานักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ 
(7) สํานักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม 
(8) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(9) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ) 
กองจัดการเช้ือเพลิงธรรมชาติ (เปลี่ยนชื่อ)                      
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (เปลี่ยนชื่อ)  
กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (เปลี่ยนชื่อ)  
กองบริหารสญัญาและสัมปทานปิโตรเลยีม (เปลี่ยนชือ่)  
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)     
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)          
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
(ต้ังใหม่) 

   4. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
(1) สํานักบริหารกลาง 
(2) กองแผนงานธุรกิจพลังงาน 
(3) สํานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
(4) สํานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(5) สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 
(6) สํานักคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(7) สํานักบริการธุรกิจและการสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(8) ศูนย์เทคโนโลยีและการสือ่สาร 
(9) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 
(10) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(11) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)  
กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (เปลี่ยนชื่อ) 
กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เปลี่ยนชื่อ)     
กองความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิง (เปลี่ยนชื่อ) 
กองบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเช้ือเพลิง (เปลี่ยนชื่อ) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (คงเดิม)          
สถาบนัพัฒนาเทคนิคพลังงาน (คงเดิม)          
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)          
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)          

   5.ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังน้ี 

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
(1) สํานักบริหารกลาง 
(2) กองแผนงาน 
(3) ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 
(4) สํานักกํากับและอนุรักษพ์ลังงาน 
(5) สํานักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 
(6) สํานักพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ 
 

สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)  
 
กองกํากับและอนุรักษ์พลังงาน  (เปลี่ยนชื่อ)          
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (เปลีย่นชื่อ)        
กองพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ (เปลีย่นชื่อ) 
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 (7) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
(8) สํานักพัฒนาพลังงานทดแทน 
(9) สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 
(10) สํานักวิจยัค้นคว้าพลังงาน 
(11) สํานักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(13) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองพัฒนาพลังงานทดแทน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์(เปลี่ยนชื่อ) 
กองวิจัยค้นคว้าพลังงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (เปลี่ยนชือ่) 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)         
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 

 
2. เรื่อง ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายการก่อหนีผ้กูพันข้ามปีงบประมาณ กรณีที่มีวงเงินรวมต้ังแต่ 1,000 
ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างอาคารศนูย์บริการสขุภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ จังหวัด
เชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ใหม้หาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 
ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ จังหวัดเชียงใหม่ ของ 
มช. ในวงเงิน 1,209 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 358.60 ล้านบาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ 
850.40 ล้านบาท โดยเงินงบประมาณให้ มช. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอ
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป และให้กระทรวงศึกษาธิการรับ
ความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า มช. ได้จัดทํารายละเอียดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสขุภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่
จอดรถ จังหวัดเชียงใหม่ ของ มช. เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
    1.1 เพ่ือพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ   
   1.2 เพ่ือเป็นศนูย์กลางการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ้าโขง และนานาชาติ  
   1.3 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริการสุขภาพทางเลือกใหม่  
   1.4 เพ่ือเป็นศนูย์เครื่องมือกลางรักษาโรคเฉพาะทางในเขตภาคเหนือตอนบน   
   1.5 เพ่ือเป็นศนูย์กลางเรียนรู้ และพัฒนาทกัษะของบุคลากรทางการแพทย์  
   2. ประมาณการรายจ่ายและแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนนิการ แบ่งเป็นรายจ่ายประเภท
ต่าง ๆ ตามวิธีการเสนอของบประมาณ โดยจัดทําเป็นรายปี พร้อมยอดรวมของทุกปี รวม 1,209 ล้านบาท  
  3. ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ  
   3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยสามารถรับผูป่้วยนอกเพ่ิมขึ้น 
400,000 ราย/ปี ผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้น 30,000 ราย/ปี และผูป่้วยที่ต้องการฟ้ืนฟูในระยะยาวเพ่ิมขึ้น 2,000 ราย/ปี   
   3.2 เกิดศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขง และนานาชาติ ที่ทันสมัยและมีประสทิธิภาพ อาทิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ศนูย์โรคทางสมอง ศูนย์โรค
ทางเดินอาหาร ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ศูนย์ดูแลสุขภาพสตรีและเด็ก   
   3.3 ผลิตแพทย์เฉพาะทาง และนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ิมขึ้น จํานวน 500 คน/ปี  
    3.4 บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
ทันสมัย 2,500 คน/ปี   

เศรษฐกิจ- สังคม 
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   3.5 เกิดเครือขา่ยการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
   3.6 มผีลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือรักษาสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพทีส่ามารถนําไปใช้
ประโยชน์ทางการรักษาพยาบาล อย่างน้อย 50 ผลงาน/ปี   
  4. การดําเนินโครงการดังกล่าว จะก่อใหเ้กิดความคุ้มคา่ดังน้ี  
   4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจบริการสุขภาพกับนานาชาติ   
   4.2 เพ่ิมความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเก่ียวกับบริการสุขภาพที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ   
   4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริการสุขภาพทางเลือก การ
ท่องเที่ยวแบบพักอาศัยระยะยาว การให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีความ
ต้องการได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ทนัสมัย และมีประสิทธิภาพ  
   4.4 สร้างมูลคา่เพ่ิมทางการตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศ   
   4.5 เกิดศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขง และนานาชาติ ที่ทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 
   4.6 รองรับการเข้าสู่สังคมผูส้งูอายุของโลกที่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ที่จะต้องอาศัยการดูแล
ด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น  
   4.7 ลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และแพทย์เฉพาะทาง และได้บุคลากรทางการแพทย์ที่
มีทักษะความรู้ความสามารถ  
 
3.  เรื่อง สรปุผลการถอดบทเรียนภายหลงัการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การดําเนนิการให้
ความช่วยเหลอืผู้สูญหายในวนอุทยานถํ้าหลวง – ขุนน้าํนางนอน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ มอบหมายให้ส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง เช่น [เช่น กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) สํานักงบประมาณ (สงป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น] ดําเนินการตามผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action 
Review : AAR) การดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ําหลวง – ขนุนํ้านางนอน อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ดังน้ี 

การดําเนินการ หน่วยงาน 
ที่จะต้องดําเนนิการ 

1. พิจารณาปรับปรุง เพ่ิมศักยภาพการจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการพัฒนาความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากรและเครือ่งมือในการกู้ภัยให้มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น
ในระดับสากล 

มท. กห. หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน 

2. ยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในและนอกภูมภิาคอาเซียนเพ่ือให้มีการ
ฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคนิค วิทยาการ และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ของหน่วยกู้ภัย และหน่วยบรกิารทางการแพทย์ฉุกเฉิน

กห. กต. มท. สธ. 

3. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนสนับสนุนการ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐในการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือการให้บริการระบบสื่อสารและ

ดศ. ร่วมกับ กสทช. 
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โทรคมนาคมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใน
ทุกสภาพพ้ืนที่ 
4. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยในภาวะ
ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์พิเศษสําหรับการ
กู้ภัยและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยที่มีความซับซอ้นและมี
ลักษณะพิเศษเพ่ิมมากขึ้น 

สงป. 

5. ใหค้วามสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหม้ีองค์ความรู้ในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศ 

ทุกหน่วยงานตามแผน 
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 

6. กําหนดรูปแบบของแผนเผชิญเหตุพ้ืนที่เสี่ยงภัยในสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้จังหวัดที่มีพ้ืนที่ดังกล่าวนําไปจัดทําเป็นแผน
เผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

กก. มท. ทส. 

   ทั้งน้ี ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
วัฒนธรรม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้เกิดเหตุนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช ทีม “หมูป่า” ทีน ทอลค์    
อะคาเดมี” รวม 13 คน พลัดหลงบริเวณวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนนํ้านางนอน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล 
ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนหน่วยงาน อาสาสมัครชาวต่างชาติ ร่วมแรงร่วมใจเข้าทําการค้นหา และช่วยเหลือทั้ง 13 
คน ออกมาจากถ้ําได้อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 18 วัน 
  2. มท. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้จัดเวทีถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After 
Action Review : AAR) ในการให้ความช่วยเหลือผู้สญูหายในวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนนํ้านางนอน อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งจากผลการดําเนินการจัดเวทีถอดบทเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์การดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สญูหายในวนอุทยานถ้ําหลวง – 
ขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย สรุปได้ ดังน้ี 
   2.1 ผลการปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากเหตุการณ ์
    1) ผลการปฏิบัติที่ดี : ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานทุกคนมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ 
การช่วยเหลือเด็กดังจะเห็นจากภารกิจการค้นหาและกู้ภัยทั้งภายในถ้ําและนอกถ้ํา และภารกิจการระบายนํ้าและ
เบ่ียงเบนทางนํ้า ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันจนนําไปสู่ความสําเร็จของการกู้ภัยในครั้งน้ี 
    2) ปัญหาอุปสรรค : การขาดข้อมูล แผนผัง โครงสร้างของถํ้าที่ชัดเจน ตลอดจน
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ตอบสนองต่อภารกิจกู้ภัยภายในถ้ําส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประเมินสถานการณ์ใน
ช่วงแรก แต่หลังจากที่มีการสนับสนุนเพ่ิมเติมกําลัง ทรัพยากร ผู้ที่มคีวามรู้ในด้านต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุนการจัดการ 
ตลอดจนผลจากการบูรณาการฝึกซ้อมตามภารกิจร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดความคุ้นเคย 
ความคล่องตัว และความม่ันใจในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้บริหารระดับสูงได้เป็นอย่างดี 
    3) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ : 
     (1) การใช้ข้อมลูที่เป็นวิทยาศาสตร์ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการมีที่
ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันหารือกันโดยใช้หลักของเหตุและผล ส่งผลต่อการ
นําเสนอข้อมูลที่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่ ทําใหก้ารตัดสินใจแก้ไข
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ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้มีอํานาจตัดสินใจในเหตุการณ์จะต้องเปิดกว้างรับข้อมูล ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินร่วมกัน 
     (2) การปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามแผนและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่ใช้ระบบโครงสร้างการจัดการในภาวะฉุกเฉินในการปฏิบัติงานร่วมกันที่มีส่วนปฏิบัติการ 
ส่วนอํานวยการ ส่วนสนับสนุนการประสานการปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการเช่ือมโยงองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ จากที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ อันนําไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ได้รับการยอมรับ
จากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และเกิดความคุ้มครองต่อผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ส่งผลให้ทุกหน่วยงาน
ปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ ให้เป็นไปตามภารกิจของโครงสร้างหลักในการจัดการเหตุการณ์ 
   2.2 ข้อเสนอจากการถอดบทเรียน 
    เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ได้เห็นการจัดต้ังระบบบัญชาการเหตุการณ์ มีการ
ดําเนินการตามแผน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตลอดจนการจัดผังโครงสร้างองค์กรเช่ือมโยงตามสายบังคับบัญชา (Chain of Command)     
ที่ค่อนข้างชัดเจน 
    อย่างไรก็ตาม จากข้อคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานพบว่า ปัญหาอุปสรรค
สําคัญ คือ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการสาธารณภัยตามกฎหมายและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่
เท่ากัน ส่งผลให้ช่วงแรก ๆ ของเหตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานมีความสับสนในเรื่องระบบบัญาชาการเหตุการณ์ นอกจากน้ี 
ยังรวมถึงการขาดทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนทรัพยากรกู้ภัยที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ และไม่ทันสมัย ดังน้ัน จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานควรมีการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการจัดการสาธารณภัยใน
ประเด็นการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ 
วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ดังน้ี 
 

การดําเนินการ รายละเอียดการดําเนนิการ 

1. การสรา้งมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   1.1 การขยายองค์ความรู้การจัดการภาวะฉุกเฉินใน
เรื่องระบบการบัญชาการเหตุการณ์ให้กับส่วนราชการ 
ทหาร พลเรือน เอกชน และอาสาสมัครให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้
บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับจะต้องจัดต้ังศูนย์
บัญชาการได้ทันท่วงทีและสามารถประสานงานกับทุก
หน่วยงานในพ้ืนที่ 
 

(1) ยกระดับการฝึกการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในแต่ละระดับโดยเน้นการฝึกฯ ระดับชาติใน
ทุกไตรมาสร่วมกับผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ 
(2) เพ่ิมการอบรมที่เป็นมาตรฐานตามแนวทางของ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System : ICS) ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในทุกระดับ 
ตลอดจนการสร้างทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ 
(Incident Management Assistant Team : IMAT) 
สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่

1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จัดทําให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และสามารถประสานสอดคล้อง
กับแผนการปฏิบัติของหน่วยทหารในพ้ืนที ่

2. การพัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนนุการเผชญิเหตุ 

   2.1 เพ่ิมการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือสร้างมาตรฐาน ให้ดําเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือน  
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บุคลากรในเร่ืองการเผชิญเหตุการกู้ภัยในเหตุสาธารณ
ภัยที่มีความซบัซ้อน 

ทหาร ภาคเอกชนในระดับพ้ืนที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเคร่ืองจักรกล 
สาธารณภัยร่วมกันโดยเฉพาะหลักสูตรความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรการฝึกการกู้ภัยทางนํ้า

  2.2 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรกู้ภัย  
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

- ใหค้วามสําคญักับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการสาธารณภัย ซึ่งมีความ
จําเป็นต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษเช่น 
ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญด้านการกู้ภัยทางนํ้า เป็นต้น 
- การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
แผนที ่แผนผัง ระบบงานสารสนเทศข้อมลู และ
ระบบงานด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS-Geographic 
Information System) ร่วมกัน  เพ่ือให้ระบบ
ฐานข้อมลูฯ เป็นปัจจุบันและครอบคลุมในทุกประเภท
ภัย

  2.3 การจัดทาํคู่มือ (Handbook) การเผชิญเหตุใน
ภาวะฉุกเฉิน 

จัดทําคู่มือสําหรับการปฏิบัติงานฯ ที่เป็นมาตรฐานตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558

  2.4 การเสริมระบบการเตือนภัย - การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ 
- การติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณ
นํ้าฝนพร้อมแอพพลิเคช่ัน 
- จัดใหม้ีชุดประจําที่และเคลือ่นที่ ณ จุดเสีย่งภัย 
- การเสริมระบบการแจ้งข้อมูลเมื่อเข้าพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
(Alert SMS) ที่สามารถแจ้งเตือนประชาชนท่ีเดิน
ทางเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงหรือในพ้ืนที่ที่หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ 
พ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่เสี่ยงภัยอ่ืน ๆ เช่น สึนามิ ดินโคลน
ถล่ม

  2.5 ระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารระบบดิจิตอล (National Mobile  
Broadband Network for Public Protection and 
Disaster Relief (PPDR)) ระบบการสื่อสารที่
เคลื่อนย้ายได้สะดวก ยานพาหนะบัญชาการเคลื่อน 
(Mobile Command Post) ที่สามารถเช่ือมต่อการ
สื่อสารกับระบบดาวเทียม ตลอดจนสมาร์ทโฟนและ
เครื่องวิทยุสื่อสารที่สามารถต้ังกลุ่มในการสนทนาได้   
ทําให้ติดต่อสื่อสารกันได้ครอบคลุมทุกพ้ืนทีโ่ดยใช้
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงกับระบบ Zello 

  2.6 การจัดหาทรัพยากรกู้ภัยที่เหมาะสมตามภารกิจ 
และสภาพพ้ืนที่ เน่ืองจากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการกู้ภัยของภาครัฐยังไม่ทันสมัย
และไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

- จัดหาเคร่ืองสูบนํ้า ระบบสนับสนุนการระบายนํ้า 
ตัวอย่างจากภารกิจการระบายนํ้า อุปกรณ์ของส่วน
ราชการที่มีอยู่ส่วนใหญ ่เช่น เครื่องสูบส่งนํ้าระยะไกล 
เครื่องสูบนํ้าขนาดต่าง ๆ ที่นํามาใช้ที่ถ้ําหลวง เป็น
เครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเป็นหลัก ไม่เหมาะสมกับการใช้สูบ
นํ้าในพ้ืนที่แคบและเกิดมลพิษระหว่างการใช้งานเป็น
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อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัย จึงควร
พิจารณาจัดหาเคร่ืองสูบนํ้าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ระบบไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง มาเตรียมความ
พร้อมไว้ 
- จัดหาเคร่ืองมือในการกู้ภัยทั้งทางบกและทางนํ้า ตาม
มาตรฐานสากล เช่น ชุดอุปกรณ์สําหรับการดํานํ้าในถ้ํา 
ระบบการตรวจวัดปริมาณนํ้าไหลเข้าและระบายนํ้าออก
บริเวณถํ้า ตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

   ทั้งน้ี จากผลการถอดบทเรียนดังกล่าว มท. จึงขอให้ส่วนราชที่เก่ียวข้อง เช่น กห. กต. กก. ทส. ดศ. 
สธ. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยตามผลการถอดบทเรียนดังกล่าว 
 
4. เรื่องรายงานผลการดําเนนิงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรือ่งการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนนิงานโครงการเน็ตประชารัฐ (ดศ.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอรายงานผล
การดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานโครงการเน็ตประชา
รัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสัง่การในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให ้ดศ. จดัต้ัง
คณะทํางานร่วมกับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผูต้รวจราชการ นร.) เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการเน็ต
ประชารัฐที่มีขอ้ร้องเรียนเรื่องคุณภาพสัญญาณและการเขา้ถึงการใช้งาน โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
  1. การหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการเพ่ิม ประสทิธิภาพ
โครงการเน็ตประชารัฐ ดศ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการ นร. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 พบว่า 
ประเด็นการร้องเรียนมีหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหน่ึงเกิดจากประชาชนได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของโครงการเน็ตประชารัฐไม่ชัดเจนและบางส่วนต้องการจุดติดต้ังอินเทอร์เน็ตเพ่ิมซึง่ไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการ
หรืออยู่นอกพ้ืนที่เป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ัน จึงได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ร่วมกับสํานักงานสถิติ
แห่งชาติจัดทําวีดิทัศน์และสือ่นําเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นอกจากน้ีได้แต่งต้ังคณะทํางานร่วมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐแล้ว เมื่อวันที่      
25 กันยายน 2561 มีปลัด ดศ. เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นร. รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผูแ้ทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นคณะทํางาน 
  2. การประชุมคณะทาํงานรว่มติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน โครงการเน็ตประชารัฐ 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
   2.1 ภาพรวมการดําเนินการ มีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Wi-Fi เน็ตประชารัฐแล้วจํานวนกว่า 
4.05 ล้านคน รวมท้ังรัฐบาลได้เปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐในรูปแบบโครงข่ายแบบเปิด (Open Acceess Network) 
เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายเน็ตประชารัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังบ้านเรือนของประชาชนได้ในราคาถูก โดยมีผู้ประกอบการย่ืนความประสงค์ขอเช่ือมต่อ
โครงข่ายแล้ว 8 ราย และ ดศ. อยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากน้ียังมีระบบการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ซึ่งสามารถตรวจสอบจํานวนการใช้งานและจุดที่อุปกรณ์เสยีหายได้ โดย คศ. จะจัดทําบัญชีเข้าใช้งาน (account) 
ให้กับผู้ตรวจราชการ นร. และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพ่ือให้สามารถเข้าระบบตรวจสอบได้ด้วยเช่นกัน 
   2.2 ประเด็นรอ้งเรียนจากประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแนะนําการใช้งาน การ
ขอติดต้ังเน็ตประชารัฐในหมูบ้่านที่อยู่นอกโครงการ การขอย้ายจุดติดต้ัง และการขอเพ่ิมจํานวนจุดติดต้ังมากกว่า     
1 จุด โดยประเด็นร้องเรียนเก่ียวกับประสิทธิภาพของสัญญาณการใช้งานมีน้อยมาก ในการดําเนินโครงการเน็ตประชา
รัฐของ ดศ. จํานวน 24,700 หมู่บ้าน มีความแตกต่างกับโครงการเน็ตประชารัฐและเน็ตชายขอบที่สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) รับผิดชอบ 
ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยอาจเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของ ดศ. ทั้งหมด 
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   2.3 แนวทางการดําเนินการของคณะทํางานฯ ประกอบด้วย 
    2.3.1 ติดตามการให้บริการเน็ตประชารัฐ รวมทั้งเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) หมายเลขโทรศัพท ์1111 กด 88 และ 2) แอปพลเิคชันเน็ตอาสาประชารัฐ 
    2.3.2 ประเมินผลการดําเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยการลงพ้ืนที่ ทั้งหมด      
5 ภาค ภาคละ 1 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังผลการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 
    2.3.3 รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือน 
  3. การลงพื้นที่ตรวจเย่ียมการดําเนนิโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ณ จังหวัด
เชียงใหม่และลําพนู เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้ง ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยได้ลงพ้ืนที่
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐของ ดศ. จํานวน 3 หมู่บ้าน และจุดติดต้ังโครงการเน็ตชายขอบของสํานักงาน กสทช. จํานวน  
2 จุด พบว่า 
   3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเน็ตประชารัฐและบริการ Wi-Fi โดยใช้ประโยชน์
ในการค้าขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ ใช้เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสารและติดต่อสื่อสารของคนในหมู่บ้าน 
รวมทั้งเด็กและเยาวชนใช้ในการค้นหาข้อมูลในการทํารายงาน ทั้งน้ี ไม่พบปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 
   3.2 โครงการเน็ตชายขอบในพ้ืนที่ตรวจเย่ียม 2 จุด ซึ่งเป็นจุดบริการ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
และบริการสญัญาณโทรศัพทเ์คลื่อนที่ยังไม่เปิดให้บริการ อย่างไรก็ตามพบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่จากผู้
ให้บริการรายอ่ืนเข้าถึงแล้ว และโรงเรียนซึง่เป็นสถานที่ต้ังอาคาร USO Net มีโครงข่าย Fiber Optic เข้าถึง และมีผู้
ให้บริการรายอ่ืนให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วเช่นกัน 
   3.3 ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจไม่ชัดเจนเก่ียวกับขอบเขต การให้บริการเน็ตประชารัฐ 
ดังน้ัน จึงควรมีการทําความเข้าใจอย่างต่อเน่ืองโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
   3.4 ในบางพ้ืนที่ยังไม่มีไฟฟ้าทําให้ไม่สามารถติดต้ังโครงข่ายเน็ตประชารัฐได้ ดังน้ัน จึงควร
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน 
   3.5 ควรเตรียมการออกแบบการเช่ือมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐกับโครงข่ายภาครัฐอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บริการประชาชนและหน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล ในพ้ืนที ่
  อย่างไรก็ตาม ดศ. ได้จัดให้มกีลไกการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และต่อยอดเน็ตประชารัฐผ่าน
คณะทํางานขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ในจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในพ้ืนที่ควรใหค้วามร่วมมือและให้การสนับสนุนด้วย ทั้งน้ี คณะทํางานฯ กําหนดจะลงพ้ืนที่ครั้งที่ 2 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
  4. การส่งเสรมิและผลักดันให้เกิดการนําอินเทอรเ์น็ตไปใช้ประโยชน ์มีการดําเนินการที่สําคัญ เช่น 
การจัดทําคู่มือสําหรับฝึกอบรมครู กศน. ให้เป็นวิทยากรแกนนํา การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้นําชุมชนและการอบรม
ให้แก่ผู้ที่สนใจ นอกจากน้ี ได้มีการสร้างเครือข่าย “เน็ตอาสาประชารัฐ” โดยการพัฒนาบุคลากรหมู่บ้านเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ขอ้มูลการใช้งาน ปัญหา ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ 
  
5. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหง่ชาติ ครั้งที่ 4/2561  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอ  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
   คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมี
นายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม ซึ่งสรุปสาระสาํคัญได้  ดังน้ี 
    1. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 2 เรือ่ง ได้แก่  
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     1.1 รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. จํานวน 4 คณะ ประกอบด้วย 
     (1) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา  ผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ปี 2557 - 2561 มีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น และผล
ความก้าวหน้าการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และข้อสั่งการของประธาน
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค ได้พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
จากเป้าหมาย 7,490 แห่ง แล้วเสร็จจํานวน 7,291 แห่ง โดยดําเนินการเสร็จแล้วในปี 2561 จํานวน 57 หมู่บ้าน      
ปี 2562 จะดําเนินในส่วนคงเหลือ จํานวน 170 หมู่บ้าน ส่วนการขยายเขตประปาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคดําเนินการจัดทําแผนจัดหาแหล่งนํ้าต้นทุนสํารองด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิตตามเป้าหมายของแผน
จากพ้ืนที่ชลประทาน 8.70 ล้านไร่/ปริมาณนํ้าเพ่ิมขึ้น 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยดําเนินการตามเป้าหมาย ทําให้มีพ้ืนที่
ชลประทานเพ่ิมขึ้น 2.53 ล้านไร่ ปริมาณนํ้าเพ่ิมขึ้น 1,483 ล้านลูกบาศก์เมตร สําหรับความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจฯ ด้านแหล่งนํ้า 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้ร่วมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการเข้าไปปรับปรุงแหล่งนํ้าที่ถ่ายโอนของหน่วยงานที่เข้าดําเนินการ และเรื่อง
การขอใช้พ้ืนที่ป่า ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีกลุ่มโครงการทีติ่ดค้างมากที่สุด ในขั้นตอนการ
พิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม คงค้าง 34 โครงการ ค้างที่หน่วยงานเจา้ของโครงการ (กรมชลประทาน) จํานวน 30 
โครงการ และรอเข้าวาระการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาํนวน 4 โครงการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย ได้วางระบบการป้องกันนํ้า
ท่วมพ้ืนที่ชุมชน เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ 69 แห่ง ปรับปรุงทางนํ้า 291 กิโลเมตร ในจํานวน 50 ร่องนํ้า วางระบบป้องกัน
บรรเทาอุทกภัยนํ้าท่วมเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ และการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางนํ้า
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 111 แห่ง ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยปัจจุบัน คงเหลืออยู่ในแผนของกรมชลประทานที่จะ
ดําเนินการโดยใช้งบประมาณปี 2562 จํานวน 11 แห่ง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคณุภาพนํ้า พัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียได้ 58 แห่ง 
และควบคุมนํ้าเค็ม 6 ลุ่มนํ้า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าที่เสื่อมโทรม และป้องกัน
การพังทลายของดิน ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าเสื่อมโทรมแล้ว 450 แห่ง พ้ืนที่ 0.49 ล้านไร ่และการฟ้ืนฟูเขาหัวโล้น
จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 5 หน่วยงานมาร่วมดําเนินการ ประกอบด้วย กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ร่วมบูรณาการการดําเนินงานปลูกฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมไปแล้ว 318,638 ไร่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ มีการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ การต้ังสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. …. การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า 20 ปี (ร่าง) 
พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....     
    มติที่ประชุม รบัทราบผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า (ปี 2557 - 2561) และการประเมินผลสมัฤทธ์ิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของหน่วยงานภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ 
  ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังน้ี 
  (1)  การจัดหานํ้าอุปโภคบริโภค มอบกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดหานํ้าอุปโภคบริโภค ให้ครบทั้ง 170 หมู่บ้าน ภายในปี 2562 โดยให้สํานัก
งบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป   
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  (2) การสร้างความมั่นคงของนํ้าเพ่ือการผลิต เพ่ือให้ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมมแีหล่งนํ้าต้นทุนในการจัดการอย่างสมดุล ใหท้กุหน่วยงานเร่งรัดดําเนินการโดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ต้ัง และมอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ อํานวยการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลต่อไป 
  (3) การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย ในพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่เศรษฐกิจสําคญัและ
พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมและอุทกภัย มอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ วางแผนแก้ไขปัญหา
อุทกภัยเชิงพ้ืนที่ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสิง่กีดขวางทางนํ้า พร้อมทั้งมอบกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อนการปรับตัวหนีภัยนํ้าท่วม   
  (4) การจัดการคุณภาพนํ้า มอบกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อนระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน และมอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม วางแผนบูรณาการระบบการ
จัดการนํ้าเสีย 
  (5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าฯ มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนในพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าในการวางแผนและกําหนดเจ้าภาพ
ในแต่ละพ้ืนทีใ่ห้ชัดเจน รวมท้ังมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูเรื่องเขาหัวโล้น ในการปลูก
ต้นไม้เสริม เพ่ือลดการพังทลายของดิน ที่เป็นต้นไม้ที่โตเร็วและยืนต้น ปลกูใกล้ในพ้ืนที่ทีม่ีนํ้าและชุมชนเพ่ือจะได้
ช่วยกันดูแล 
  (6) การบริหารจัดการ มอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
หลักบูรณาการการบริหารจัดการนํ้าอย่างเหมาะสม ในการรวบรวมงานศึกษาวิจัย นวัตกรรม และเช่ือมโยงข้อมูล
กลางในระดับลุ่มนํ้า  การบริหารจัดการลุ่มนํ้า กฎหมายลาํดับรองให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญของต่างประเทศ เช่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ด้วย เพราะนํ้ามีคุณค่าต่อชีวิตประจําวัน “นํ้าคือชีวิต”  
 (2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สรุปการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการนํ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 งบประมาณจํานวน 61,225.2699 ล้านบาท ปรับลดตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ จํานวน 
815.4518 ล้านบาท คงเหลอืงบประมาณจัดสรรถือจ่ายสุทธิ จํานวน 60,409.8181 ลา้นบาท  โดยมีหน่วยงานเสนอ
ขอปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จํานวน 9 หน่วยงาน วงเงินรวม 8,084.0739 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
13.4 ของงบประมาณจัดสรรถือจ่ายสุทธิ โดยเป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีสญัจรและตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรแีละรองนายกรัฐมนตรีในการลงตรวจราชการในพ้ืนที่ จํานวน 24 โครงการ วงเงิน 645.2742 ล้านบาท 
มีผลการเบิกจา่ยรวม จํานวน 44,528.1706 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.71 คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายจํานวน 
15,881.6475 ล้านบาท จําแนกเป็นเงินที่ก่อหน้ีผูกพันแลว้จํานวน 11,077.1165 ล้านบาท และที่ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน/
เหลือจ่าย จํานวน 4,804.5310 ล้านบาท โดยมีมาตรการท่ีสําคัญ คือ การปรับแผนงานต้องแสดงตัวช้ีวัดและ
ผลสมัฤทธ์ิที่ขบัเคลื่อน เป้าหมายของแผนงานบูรณาการและนโยบายรัฐบาลเป็นอันดับแรก โดยผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีกํากับแผน แล้วส่งรายละเอียดให้สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ประมวลผลและรายงานต่อไป ทั้งน้ี เลขาธิการสาํนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ประธานอนุ
กรรมการฯ ได้เสนอมาตรการป้องกันปัญหาอุปสรรคความล่าช้าของการดําเนินงานและการปรับแผนงบประมาณที่ให้
ทุกหน่วยงานดําเนินการ   
     มติที่ประชุม รบัทราบผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข  
     ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม โดยมอบให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
เป็นหน่วยดําเนินการกํากับตามมาตรการป้องกันปัญหาอุปสรรคความลา่ช้าของการดําเนินงานปรับแผนงบประมาณ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป  
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     (3) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา มีการประเมินสถานการณ์นํ้าในการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และสถานการณ์ปัจจุบันเกิด
อุทกภัยทางภาคใต้ จํานวน 2 ครั้งที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งช่วยเหลือด้านการขนย้ายสิ่งของ และสนับสนุนเคร่ืองจักรกล และได้
คาดการณ์สภาพฝน ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ว่าปริมาณฝนภาพรวมทุกภาคมีฝนตํ่ากว่าค่าปกติ จึงได้
เตรียมการวางแผนการบรหิารจัดการนํ้าในฤดูแล้งปี 2561/62 โดยการจัดสรรนํ้าช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 จํานวน 
30,145 ล้านลกูบาศก์เมตร และสํารองนํ้าไว้ช่วงต้นฤดูฝน ปี 2562 จํานวน 13,760 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีพ้ืนที่เสีย่ง
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 9 จังหวัด นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 20 จังหวัด  
     มติที่ประชุม รบัทราบการบริหารจัดการนํ้าช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาในปี 2561 และการ
วางแผนการบริหารจัดการนํ้าในฤดูแล้ง ปี 2561/2562  
     ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังน้ี 
      (1) ให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าหลากในภาคใต้และแจ้งเตือน
ประชาชนโดยเร็ว   
     (2) มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เตรียมความพร้อมของเครื่องจกัร เครื่องมือ เครื่องสูบนํ้าเคลื่อนที่ 
และรถยนต์บรรทุกนํ้าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการที่กําหนดไว้ หากเกิดวิกฤตภัยแล้ง  
     (3) มอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชน 
       (4) พ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ําแล้งหรอืนํ้าท่วมซ้ําซากเหมือนเดิมทกุปี ขอให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จอย่างเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ การย้ายชุมชนเมือง การเปลี่ยนชนิดพืชพันธ์ุเพาะปลูก โดยการบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วน 
      (4) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคญั 
ความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญแ่ละโครงการสําคัญทีผ่่านมติคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ จํานวน 13 
โครงการ โดยเป็นโครงการทีค่ณะรฐัมนตรมีมีติให้ความเหน็ชอบเปิดโครงการและกรอบวงเงินของกรมชลประทาน 
จํานวน 6 โครงการ  และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเปิดโครงการและกรอบวงเงิน จํานวน 7 
โครงการ ประกอบด้วย กรมชลประทาน จํานวน 4 โครงการ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ และกรมแผนที่ทหาร 
จํานวน 1 โครงการ 
       มติที่ประชุม รบัทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการสําคัญในการติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญที่ผา่นมติ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ จํานวน 13 โครงการ  
     ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพ่ิมเติม ให้สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
พิจารณางบประมาณอย่างรอบครอบ ไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณในอนาคต ทั้งน้ี ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อม
โครงการให้ครบถ้วนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการต่อไป 
    1.2 ความก้าวหน้าแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรีสญัจร และงานนโยบายที่
นายกรัฐมนตร ีและรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที ่สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้รวบรวมแผนงานโครงการตามขอ้
สั่งการนายกรัฐมนตรแีละรองนายกรัฐมนตร ีและมติการประชุมคณะรฐัมนตรีสญัจร นอกสถานที่ทีเ่ก่ียวข้องด้าน
ทรัพยากรนํ้า จาํนวน 18 ครั้ง ได้ 782 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว จํานวน 308 โครงการ วงเงิน 12,710 
ล้านบาท อยู่ในแผนงานปี 2563 - 2564 จํานวน 400 โครงการ วงเงิน 11,667 ล้านบาท และอยู่ระหว่างศึกษาความ
เหมาะสม/เตรยีมความพร้อม จํานวน 74 โครงการ     
     มติที่ประชุม รบัทราบความก้าวหน้าการดําเนินงาน แผนงานโครงการที่เสนอใน
คณะรัฐมนตรสีัญจร และงานนโยบาย ที่นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ 
     ประธาน กนช. สั่งการเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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 1. มอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ อํานวยการ ติดตามร่วมกับสํานักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมความพร้อมนําเข้าแผนงานต่อไป  
 2. มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเรื่องการจัดทํา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)  
    2. เรื่องเพื่อพจิารณา 4 เรื่อง ได้แก่ 
    2.1 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสาํคัญ จํานวน 2 โครงการ มี 2 
หน่วยงานเสนอโครงการ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน ดังน้ี 
     (1) กรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการอุโมงค์ระบายนํ้าใต้
คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร เพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าท่วม บรรเทานํ้าหลากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีวงเงิน 9,800 ล้านบาท และระยะเวลาดําเนินการ ปี พ.ศ. 2563 - 2569 ทั้งน้ี สํานักงบประมาณแจ้ง
ผลการพิจารณาสัดส่วนงบประมาณ เป็นงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 70% และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
30% 
     ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้เร่งดําเนินการโครงการในปี 2562 และพร้อมทั้งให้สํานักงบประมาณ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต่อไป 
      มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และใหก้รงุเทพมหานครนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ และเร่งดําเนินการโครงการในปี 2562 พร้อมทั้งให้สํานัก
งบประมาณดําเนินการพิจารณางบประมาณต่อไป 
      (2) กรมชลประทาน  เสนอขอความเห็นชอบให้ดําเนินการโครงการปรับปรุงคลองยม-
น่าน จังหวัดสุโขทัย เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าต้นทุน พร้อมทั้งส่งนํ้าอุปโภคบริโภค และรักษาระบบ
นิเวศ โดยมีวงเงิน 2,875 ล้านบาท และระยะเวลาดําเนินการ ปี พ.ศ. 2563 - 2567 
     ประธาน กนช. สั่งการเพ่ิมเติมว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ให้เร่งดําเนินการโครงการในปี 2562 และใหส้ํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินการต่อไป 
      มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัการและให้กรมชลประทาน นําเสนอเข้า
คณะรัฐมนตร ีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและกรอบงบประมาณ และเร่งดําเนินการโครงการในปี 2562 พร้อม
ทั้งให้สํานักงบประมาณดําเนินการพิจารณางบประมาณต่อไป  
     2.2 (รา่ง) แผนแม่บทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าได้เสนอการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (ปี 2558 – 2569) 
โดยเปลี่ยนช่ือเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (แผนระดับ 3) และได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ และแผน
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นระบบเส้นทางนํ้า การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (นํ้า
ชุมชน) โดยปรับปรุงกลยุทธ์เป็น 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน ทั้งได้วิเคราะห์การแก้ไขพ้ืนที่ Area based (นํ้าแล้งและนํ้าท่วม) 
66 พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ และการปรับตัวช้ีวัดให้ถึงระดับผลลัพธ์ (outcome) พร้อมทั้งให้มีหน่วยขับเคล่ือนระดับ
กระทรวง  
     มติที่ประชุม    
     1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี 
และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามกลยุทธ์/แผนงาน เพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ทําหน้าที่กํากับ และติดตามประเมินผล   
     2. หากมีการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มอบให้
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าพิจารณาปรับแก้ไขให้ใหส้อดคล้องต่อไป  
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     2.3 หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรบั (ร่าง) แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ (ร่าง) แผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์แยกตามแผนงาน ได้แก่ (1) 
แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (FUNCTION)  (2) แผนงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ (AGENDA) (3) แผนงานตามภารกิจพ้ืนที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุม่จังหวัด 
(AREA) และการกําหนดขั้นตอนการเสนอแผนงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้ง มีการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาและแนวทางการดําเนินการในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า สามารถนําไปสู่การปฏิบัติในระดับลุ่มนํ้าได้ และเพ่ือใช้เป็นข้อกําหนดในการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      มติที่ประชุม  
 1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาํแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ (รา่ง) แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 2. มอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณ บูรณาการดําเนินการพิจารณาแผนงานใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
 3. มอบคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเป็นผู้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีหน่วยงานเสนอ แล้วเสนอ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเพ่ือทราบต่อไป 
     2.4 การทบทวนการแบ่งพืน้ที่ลุ่มน้ําทีเ่หมาะสมสําหรบัการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา
และผลกระทบการแบ่งพืน้ที่ลุ่มน้าํ สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนิน
การศึกษาทบทวนการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประธานให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบองค์รวม ตาม
ข้อกําหนดใน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. …. มาตรา 25 โดยใช้หลักการพิจารณา ได้แก่ จุดออกของลุ่ม
นํ้า สภาพภูมิศาสตร์พ้ืนที่ วัฒนธรรมองค์กร การแบ่งเขตการปกครอง การใช้นํ้า การบริหารจัดการนํ้าและพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ไม่ควรอยู่ต่างภูมิภาค  การบริหารจัดการนํ้าควรมีจํานวนไม่มากเกินความจําเป็นและสามารถนํามาใช้ร่วมกับลุ่มนํ้า
สาขาย่อย ที่จะทําให้ทราบถึงสถานการณ์นํ้าและสามารถบรหิารจัดการนํ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันต่อ
สถานการณ์ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งน้ี ได้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผลของ
การทบทวนแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจากเดิม 25 ลุ่มนํ้าหลัก 254 ลุ่มนํ้าสาขา เป็น 22 ลุ่มนํ้าหลัก 353 ลุ่มนํ้าสาขา โดยใช้แผนที่
มาตราส่วน 1 : 4,000 มีภาคท่ีมีการยุบรวมลุ่มนํ้า ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ สําหรับภาค
กลาง และภาคอีสาน ยังคงลุ่มนํ้าเดิม 
     ข้อสังเกตของที่ประชุม  การแบ่งขอบเขตลุ่มนํ้าต้องคํานึงถึงผลกระทบในแผนงาน
ที่อยู่ระหว่างดําเนินงานในช่ือลุ่มนํ้าเดิมด้วย 
     มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็น 22 ลุ่มนํ้าหลัก 353 ลุม่นํ้า
สาขา โดยให้สาํนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ดําเนินการจัดทําแผนทีแ่สดงแนวเขตลุ่มนํ้า ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... มาตรา 25 และดําเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพ่ือมีผลบังคับใช้ ทั้งน้ี ให้รับข้อสังเกตจาก
ที่ประชุมพิจารณาต่อไปด้วย  
   3. เรื่องอ่ืน ๆ 3 เรื่อง ได้แก่ 
     3.1 การขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญ ตามผลการจัดทํา 
(ร่าง) แผนแมบ่ทบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี นํามาสู่การวิเคราะห์ขับเคลื่อนแผนงานโครงการให้สอดคล้องและ
บรรลุเป้าหมายของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้นําผลของการกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายมาเป็น
กรอบในการพิจารณาโครงการสําคัญ คือ (1) พ้ืนที่เป้าหมาย (Area based) จํานวน 66 พ้ืนที่ (2) พ้ืนทีท่ี่มี
ความสําคัญ คอื พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วม พ้ืนที่เสีย่งนํ้าแล้ง และพ้ืนที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจ (3) แผนงานโครงการท่ีมี
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ศักยภาพเริ่มดําเนินการได้ ภายในปี 2563 - 2565 จํานวน 408 โครงการ วงเงิน 831,701 ล้านบาท (4) แผนงาน
โครงการที่มีความพร้อม ด้านแบบสิ่งแวดล้อมและด้านมวลชน สามารถเรง่รัดดําเนินการได้ภายในปี 2563 รวม 66 
แห่ง วงเงิน 39,904 ล้านบาท สามารถเร่งรดัดําเนินการได้ภายในปี 2564 รวม 97 แห่ง วงเงิน 281,167 ล้านบาท 
และสามารถเร่งรัดดําเนินการได้ปี 2565 เป็นต้นไป รวม 245 แห่ง วงเงิน 510,630 ล้านบาท 
  สําหรับความต้องการงบประมาณปี 2563 วงเงินงบประมาณรวม 103,816 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) งานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีละประมาณ 30,000 ล้านบาท (2) งบประมาณจากรายการผูกพัน
งบประมาณข้ามปีและรายการต่อเน่ือง วงเงินงบประมาณ 56,166.2435 ล้านบาท (3) งานตามนโยบายจาก
คณะรัฐมนตรสีัญจร นายกรฐัมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ วงเงินงบประมาณ 10,804.2657 ล้านบาท และ 
(4) แผนงานโครงการสําคัญเปิดใหม่ปี 2563 ประกอบด้วย โครงการขนาดใหญ่ วงเงินงบประมาณ 2,194.0051 ล้าน
บาท และโครงการขนาดกลาง วงเงินงบประมาณ 4,655.8000 ล้านบาท 
     มติที่ประชุม เห็นชอบโดย  
     1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดําเนินการ สถานภาพความพร้อม เพ่ือให้
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยสํานักงานทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติ ทําหน้าที่กํากับ บูรณาการขับเคลื่อน  
     2. มอบสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พิจารณาความสําคัญของโครงการและแหล่งเงินที่
เหมาะสมต่อไป 
  3.2 การมอบหมายผู้แทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหง่ชาติ เปน็กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการลุ่มน้าํ ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบรหิารทรพัยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ แต่งต้ังข้าราชการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการลุ่มนํ้า ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า บรรลุตาม (ร่าง) 
แผนแมบ่ทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และให้การดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มนํ้า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ และมอบเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ แต่งต้ังข้าราชการของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการลุ่มนํ้า    
    3.3 แผนปฏิบติัการ 5 ปี สาขาทรพัยากรน้าํ ค.ศ. 2018-2022 ภายใต้กรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านชา้ง (Five-years Action Plan for Mekong-Lancang Water Resources Cooperation) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มได้จัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ปี สาขาทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ภายใต้กรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการดําเนินกิจกรรมโครงการและการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรนํ้าระหว่างประเทศสมาชิก โดยพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ หลักการ สาขาการดําเนินงาน กิจกรรม
โครงการ การจัดโครงสร้างการดําเนินงาน และงบประมาณ รวมถึงพิจารณาแนวทางการนําแผนปฏิบัติการ 5 ปี มา
ดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม  โดยสาระสาํคัญในการจัดทํา ได้กําหนด 1) บทบาทของประเทศสมาชิกและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ที่สาํคัญคือ บทบาทนําของประเทศสมาชิกในแต่ละสาขาความร่วมมือ รวมทั้งสิ้น 6 สาขา/6ประเทศ 2) 
แนวทางการดําเนินงาน 3) เงินทุนและการจัดต้ังเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ ทั้งน้ี ฝ่ายไทยจะเสนอประเทศสมาชิก ทําหน้าที่
บทบาทนํา (Lead Country) ในสาขาความร่วมมือเรียงตามลําดับ ได้แก่ (1) สาขาที ่2 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) สาขาท่ี 6 ด้านความร่วมมือ
แม่นํ้าข้ามพรมแดนและการแลกเปลี่ยนข้อมูล (3) สาขาที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรนํ้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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     ประธาน กนช. สั่งการเพ่ิมเติม  ให้พิจารณาให้ครอบคลมุทุกด้าน และสร้างการ
รับรู้กับประชาชนให้ทั่วถึง  
     มติที่ประชุม รบัทราบ  
     1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ปี สาขาทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งมี
สาระสําคญัและขอบเขตการดําเนินความร่วมมอืเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมอืแมโ่ขง - ล้านช้าง 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561  
 2. การเลือกสาขาความร่วมมือ ซึ่งไทยจะเสนอประเทศสมาชิกทําหน้าที่บทบาท
ผู้นํา (Lead Country) 
 3. มอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเป็นเจ้าภาพและดําเนินการต่อไป  
 
6. เรื่อง มาตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้มีบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงินเขา้กระเปา๋เงนิ
อิเล็กทรอนิกสใ์นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
   1. รับทราบความคืบหน้าของการดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ
ที่ 2  
  2. เห็นชอบข้อเสนอในการดําเนินการต่อไปสําหรับการดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที ่2  
  3. เห็นชอบการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับ
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 โดยจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายภายใต้กองทุน
ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  
  4. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ..... มีผลบังคับใช้  
   5. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการการ
ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในส่วนของ ขอ้ 4.1.1 (3) โดยเห็นชอบการปรับเปลี่ยนการเติมเงินราย
เดือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นฯ (300 หรอื 200 บาทต่อคนต่อเดือน) เป็นการแบ่งเติมเงินรายเดือน
เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสใ์นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ จํานวน 200 หรือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน และ
ส่วนที่เหลือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน ยังคงเติมเงินเข้าวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นฯ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 (3 เดือน) เพ่ือให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM และสาขาของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้  
   สาระสาํคญัของเร่ือง    
  กะทรวงการคลังเสนอว่า   
   1. ความคืบหน้าของการดําเนนิมาตรการฯ  
  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ารว่มมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย ซึ่งได้รับการพัฒนาแล้วจํานวน 
3,267,941 ราย และจากผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอ้มูล ณ สิ้นปี 
2561 สามารถติดตามได้ จํานวน 2,607,195 ราย หรือคดิเป็นร้อยละ 80 ของผู้ที่พัฒนาแล้ว สรุปได้ ดังน้ี   
    (1) มีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่า 30,000 บาทต่อปี จํานวน 1,566,353 ราย โดยแบ่งเป็น
จํานวนที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นเป็น 1,451,237 ราย (ก่อนพัฒนามี
จํานวน 553,626 ราย) และรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี จํานวน 115,116 ราย (ก่อนพัฒนามีจํานวน 0 ราย)  
    (2) สําหรับผูม้บัีตรสวัสดิการแห่งรัฐทีผ่่านการพัฒนาแล้ว แต่ยังมีรายได้ไม่เกิน 30,000 
บาทต่อปี ลดลงอย่างมีนัยสําคัญถึง 1,012,727 ราย คงเหลือ 1,040,842 ราย (ก่อนพัฒนามีจํานวน 2,053,569 ราย) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 50  
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  2. ข้อเสนอในการดําเนินการต่อไป  
   จากผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วม
มาตรการฯ ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการฯ มีผลสําเร็จซึ่งมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผูม้ีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐหลุดพ้นจากเส้นความยากจน (Poverty Line) หรือมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปีมีจํานวนที่เพ่ิมขึ้น และ
หลุดพ้นจากความยากจนหรือมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี มีจํานวนถึง 115,116 ราย จากเดิมก่อนพัฒนาที่
ไม่มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใดมีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี ดังน้ัน เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริม
โอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และก่อให้เกิดความย่ังยืนในการประกอบ
อาชีพและการมีรายได้ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรขยายการดําเนิน
มาตรการฯ ต่อไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ภายใต้ช่ือ “มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที ่2” (มาตรการฯ ระยะที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
   (1) หลักการและโครงสร้างการดําเนินงาน คงหลักการและโครงสร้างการดําเนินการ
เช่นเดียวกับการดําเนินมาตรการฯ ที่ผ่านมา และเพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย มีรายได้ที่มั่นคง
และยั่งยืน ให้ได้รับการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสใ์นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้มบัีตรสวัสดิการ
แห่งรัฐทีม่ีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ในปี 2559 จะได้รับเงินจํานวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน และผูม้ีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐทีม่ีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทในปี 2559 จะได้รับเงินจํานวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน ต่อไปอีก 6 เดือน 
ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562  
     (2) กลุ่มเป้าหมายสําหรับมาตรการฯ ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
    (2.1) ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  
    (2.2) ผูท้ี่ผ่านการพัฒนาแล้วแต่ยังมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี  
   (3) การพัฒนาภายใต้มาตรการฯ ระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ดังน้ี  
     (3.1) กลุม่ผู้เขา้ร่วมมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนายังคงเหลือจํานวนมาก ซึ่ง
กลุ่มดังกล่าวได้มีการแสดงความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพัฒนาในโครงการพัฒนาของหน่วยงานพัฒนาที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) 
ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอให้หน่วยงานพัฒนาที่เก่ียวข้องดําเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมมาตรการฯ 
ในกลุ่มน้ีให้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกภายใต้โครงการของแต่ละหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีของ
หน่วยงานน้ัน ๆ หรืองบประมาณที่แต่ละหน่วยงานจะทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562  
    (3.2) กลุม่ผู้ทีผ่่านการพัฒนาแล้วแต่ยังมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เห็นควร
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพจนสามารถประกอบอาชีพให้มีรายได้สูงกว่า 
30,000 บาทต่อปี ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอให้ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ในฐานะผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดําเนินการ
พัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มน้ีต่อไป  
   (4) งบประมาณ การเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สําหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จาํนวน 4,145,397 ราย ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 เป็นเงินจํานวน 4,370 
ล้านบาท (ประมาณ 728 ล้านบาทต่อเดือน) โดยจะใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ทั้งน้ี 
กระทรวงการคลังจะดําเนินการเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานรากและสงัคม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้   
 
7. เรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  ดังน้ี 
  สาระสําคัญ                                       
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 1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และ
แม่ฮ่องสอน) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจํานวนนักท่องเท่ียว และรายได้จากการท่องเท่ียว มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี ประมาณร้อยละ 7 และ 10 ต่อปี ตามลําดับ โดยปี 2561 มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่พักค้างและไม่พักค้าง
สะสมต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม มีจํานวนประมาณ 14 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 2560 ร้อยละ 
3.81 คิดเป็นสัดส่วนต่อจํานวนนักท่องเท่ียวของภาคเหนือ ประมาณร้อยละ 40 และสัดส่วนต่อจํานวนนักท่องเที่ยว
ของประเทศ ประมาณร้อยละ 4 จากการสํารวจพบว่าเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 70 ในขณะท่ีอีกร้อยละ 30 
เป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยประมาณ 3 วัน 
สําหรับรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สะสมต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 
2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 91,147 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.24 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ประมาณร้อยละ 62 และสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ ประมาณ
ร้อยละ 4 จากข้อมูลปี 2560 พบว่านักท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งต่อ
คน จํานวน 7,954.49 บาท โดยจังหวัดเชียงใหม่มีค่าใช้จ่ายฯ จํานวน 9,534.44 บาท/ครั้ง/คน ลําพูน จํานวน 
1,315.18 บาท/ครั้ง/คน ลําปาง จํานวน 3,103.20 บาท/ครั้ง/คน และแม่ฮ่องสอน จํานวน 4,799.32 บาท/ครั้ง/คน 
นอกจากน้ี จากสถิติปี 2561 ต้ังแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม พบว่ามีการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
เ ชี ย ง ใ ห ม่ ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ  7 6  คิ ด เ ป็ น จํ า น ว น  8 , 1 5 6 , 3 0 5  ค น  แ ล ะ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้  
จํานวน 83,324.30 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ในกลุ่มจังหวัดฯ ขณะที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้ว่าจะมี
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว น้ อ ย ที่ สุ ด ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ  จํ า น ว น เ พี ย ง   7 1 7 , 1 4 4  คน  ( ต้ั ง แ ต่ เ ดื อ น ม ก ร า ค ม 
ถึงเดือนตุลาคม 2561) แต่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัด จํานวน 3,661 ล้านบาท ซึ่ง
มากกว่าจังหวัดลําปาง และลําพูน ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ถึง 3,000 ล้านบาท 
 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 
เ นื่ อ ง จ า ก ท รั พ ย า ก ร ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ใ น ร ะ ดั บ สู ง  
ทั้งใน เชิงของประเภทแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความโดดเด่นด้วยมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น 
(1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เ ช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ขุนยวม อุทยานแห่งชาติแม่ เงา 
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนลําปาง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นต้น (2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศ พระมหาธาตุนภเมทินีดล วัดพระ
ธา ตุดอยกองมู  พิ พิ ธ ภัณฑ์อ นุสรณ์ สถาน ไทย -ญี่ ปุ่ น  วั ดพระธา ตุลํ าปา งหลวง  สะพานรั ษฎา ภิ เ ศก 
วัดพระธาตุหริ ภุญชัยวรมหาวิหาร  อนุสาวรี ย์พระนางจามเทวี  และอนุสาวรี ย์ครูบาศ รี วิ ชัย  เ ป็น ต้น 
(3) แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เช่น อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภูโคลน กาดกองต้า โรงไฟแม่เมาะ และ
โครงการพระราชดําริ บ้านทุ่ งจี้ เป็นต้น  และ (4) กิจกรรมและประเพณีที่มี ช่ือเสียง เ ช่น งานมหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ เทศกาลโตกช้างลําปาง งานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลําปาง” งาน
เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีสรงนํ้าพระหริภุญชัย งานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประเพณีปอยส่างลองหรือบวช
ลูกแก้ว ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยโคมย่ีเป็ง และงานนมัสการพระธาตุลําปางหลวง เป็นต้น     
 3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพในการเช่ือมโยงการเดินทางท่องเท่ียวในเชิง
โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน  และความร่ ว ม มื อ ร ะหว่ า งป ร ะ เ ทศ  โ ด ยกลุ่ ม จั ง ห วั ดภ าค เห นื อตอนบน  1  
มีระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนน และทางอากาศท่ีมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
และชาวต่างชาติ ทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ 1 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภายในประเทศ จํานวน 2 แห่ง ที่มีสายการบินพาณิชย์เช่ือมโยงกับ
กรุงเทพฯ ได้แก่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานจังหวัดลําปาง  ทั้งนี้ ในอนาคตรัฐบาล  ได้
กําหนดแผนในการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเดินทางเชื่อมโยงกับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
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ตอนบน 1 เช่น (1) โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่) และ (2) โครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ และ (3) โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เป็นต้น 
 4. ข้อจํากัดและอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สําคัญ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ได้แก่  (1) ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  (2) ปัญหาการบริหารจัดการ
นักท่องเท่ียวในพ้ืนที่ เช่น ด้านความปลอดภัย และการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว  (3) ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับตํ่าบางพ้ืนที่ (4) ปัญหาด้านการเช่ือมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัด เนื่องจากลักษณะของ
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบสูง (5) ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ
ข้อจํากัดในการเดินทางข้ามแดน เช่น ข้อจํากัดของการใช้บัตรผ่านแดนช่ัวคราว (border pass) และข้อจํากัดของการ
เข้าประเทศไทยซ้ํา (Re-entry) ของนักท่องเที่ยวนอกอาเซียน (Non-ASEAN Nationality)  และ (6) ปัญหาด้าน
ความไม่พร้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ   
 5. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน 
ลําปาง และแม่ฮ่องสอน) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับ
ส่วนกลาง และระดับส่วนภูมิภาค เพ่ือร่วมกันกําหนดแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งสรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เป็น 2 ระดับ ดังน้ี 
  5.1 แนวทางการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด : เป้าหมายการพัฒนา “เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
สร้ า งสรรค์  สะท้ อน เอก ลักษณ์ของอารยธรรม ล้ านนา  สู่ ก า ร เ ป็น เมื อ งมรดกโลก ด้ าน วัฒนธรรม”  
โดยเป็นแนวทางที่มุ่ งเน้นใช้ฐานของวัฒนธรรมล้านนาที่ โดดเด่น มาต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาขีดความสามารถในการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ โดยมีแนวทาง การ
พัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 
   1) สนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ด้านศิลปหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่น 
ตามหลักเกณฑ์ของ UNESCO เพ่ือพัฒนาสู่การประกาศเป็นพ้ืนที่มรดกโลกต่อไป เพ่ือส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนเมือง
สร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถกรรมตามหลักเกณฑ์ของ UNSECO และยกระดับให้เป็นเมืองมรดกโลก  
   2) พัฒนาระบบการจัดการนักท่องเท่ียว ที่มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัย  
พร้อมทั้งการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
   3 )  สนับสนุนการท่องเที่ ยวเ ช่ือมโยงบนเรื่ องราวของวัฒนธรรม  ศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ และชาติพันธ์ุ 
   4) สนับสนุนการนําภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และชุมชน มาใช้สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
   5) ยกระดับมาตรฐานการบริการและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตามแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเพ่ือรองรับคนทั้งมวล (Universal Design) 
   6) ประกาศตัวเป็นผู้นําในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา ในเวที 
ระดับสากล โดยเริ่มจากการขับเคลื่อนผ่านกรอบความร่วมมือ ACMECS และ GMS 
  5.2 แนวทางการพัฒนาระดับจังหวัด โดยได้กําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
position) ของแต่ละจังหวัด ดังน้ี 
    1) จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายการพัฒนา “MICE City เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ 
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี  
    (1) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเมืองในการเป็น MICE city และ
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยมุ่งเน้นมิติด้านความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกให้แก่ของนักท่องเที่ยวทั้งมวล 
   (2) สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือกระจายสู่เมืองรอง  
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   (3) สนับสนุนให้เป็นสถานที่หลักในการจัดประชุมระดับอนุภูมิภาค ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก เช่น ACMECS  ASEAN และ UNWTO 
  2) จังหวัดลําพูน เป้าหมายการพัฒนา “ประตูแห่งวัฒนธรรมล้านนา” มีแนวทาง 
การพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 
   (1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของ
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาล้านนา 
   (2) ส่งเสริมการนําเสนอกิจกรรมทางประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์สู่การรับรู้ระดับสากล 
   (3) สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบ หรือ No Foam City  
  3) จังหวัดลําปาง เป้าหมายการพัฒนา “เมืองสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม ศิลปะ 
ภูมิปัญญา และทรัพยากร” มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 
   (1) สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ ให้
สามารถนําเสนอในรูปแบบ Edutainment บนฐานเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาและทรัพยากรของ
ท้องถิ่น 
   (2) สนับสนุนการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาผ่านการลงมือปฏิบัติ 
   (3) สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน  
โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับสายการบินพาณิชย์ เ พ่ือกระจายนักท่องเท่ียวจากเมืองหลักสู่ เมืองรอง 
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว และเพ่ือลดความหนาแน่นของท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ 
  4) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป้าหมายการพัฒนา “วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ  แหล่งธรรมชาติ  
เมืองสามหมอก” มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 
   (1) สนับสนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิด
จิตสํานึกที่ดีต่อความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม และความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยร้อยเรียงตามประวัติศาสตร์ 
และเรื่องราวของแต่ละชาติพันธ์ุ 
   (3) สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งในเรื่องของแหล่ง
ท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สปาน้ําพุร้อนและโคลนร้อน อาหารเพ่ือสุขภาพ และโยคะ 
   (4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อความ “แม่ฮ่องสอน ครั้งหน่ึงในชีวิต              
ที่ต้องมา” เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยรถยนต์ 
 
8. เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการ
ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับ ข้อสั่งการไปพิจารณาดําเนินการต่อไป รวมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบด้วย 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
ณ  จั ง ห วั ดลํ า ป า ง  ใ น วั น อั ง ค า รที่  1 5  มก ร าคม  2 5 6 2  โ ด ยมอบหมาย ใ ห้ สํ า นั ก ง านสภาพัฒน า 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวมและจัดทํารายงานสรุป เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานฯ ขอเสนอรายงานผลการติดตามงานและโครงการ รวมทั้งแนวทางและ 
ข้อสั่งการการแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรีในการติดตามงานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 
10 – 14 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 1. ภาคเหนือ มีเป้าหมายการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่ นํ้าโขง มีศักยภาพจากการมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มี 
อัตลักษณ์ มีพ้ืนที่การเกษตรเหมาะสมต่อการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ และมีพ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง สามารถเช่ือมโยงไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
 2. ภาพรวมการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีพ้ืนที่รวม 49,828.163 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าสําคัญของประเทศ อาชีพหลักของประชาชน คือ 
การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ข้าว พืชผัก ลําไย ส้มเขียวหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประเด็นการพัฒนา 
5 ด้าน ประกอบด้วย (1) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเช่ือมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด (2) เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
(3) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(4) พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ (5) บริหารจัดการ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 3. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ผลการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการ รวม 26 คน มีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการโดยสรุป ดังน้ี 
   3.1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเน้นความโดดเด่นและเช่ือมโยงห่วงโซ่ 
มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
   1) ตรวจเย่ียมการดําเนินงานพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ข้อสั่งการ (1) ให้กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมล้านนา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น พ้ื น ที่ สู่ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ร ว ม ทั้ ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ 
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ UNESCO ในปี 2563 (2) ให้กรมศิลปากรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ถ่ า ย โ อน ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ปกค รอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น รั บ ผิ ด ช อบ ดู แ ล ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร แหล่ ง โ บ ร าณสถ าน 
เวียงกุมกามตามความพร้อม และ (3) ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดส่งเสริมชุมชนที่มี
ศักยภาพจัดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรุกขมรดกของแผ่นดินให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างย่ังยืน  
   2) ตรวจเย่ียมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ผ้าทอยกดอก” บ้านแม่สารบ้าน 
ตอง ข้อสั่งการ (1) ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอําเภอ เป็นผู้ฝึกอบรมในการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนมากข้ึน (2) ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่บริหารจัดการขยะให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่ รวมทั้งช่วยกันดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเท่ียวในชุมชน และ (3) โครงการเน็ตประชารัฐให้หมู่บ้านขยายผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ เป็นต้น และให้เยาวชนใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ 
   3) ตรวจเย่ียม หมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) บ้าน
ดอนหลวง ข้อสั่งการ ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ดําเนินการดังน้ี 
(1) ให้คําปรึกษาแนะนําผู้ประกอบการเรื่องการทําการตลาดออนไลน์ และ (2) ให้คําปรึกษาแนะนํากระบวนการ
ตกแต่งผ้าสําเร็จ (Finishing) เพ่ือให้ผ้ามีความนุ่ม กันนํ้าและเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ต่อไป 
   4) ตรวจเย่ียมหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) บ้าน
หนองเงือก ข้อสั่งการ ให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้คําปรึกษาแนะนําการออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ผ้า 
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เสื้อผ้าสําเร็จรูป รวมทั้งรองเท้าจากยางรถยนต์ให้ทันสมัย และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ 

3.2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
1) ตรวจเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน บริเวณด่านชายแดน 

ไทย-เมียนมา จุดผ่อนปรนช่องทางก่ิวผาวอก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ข้อสั่งการ (1) ให้กรมทางหลวงเร่งรัด
ขยายและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1178 ช่วง อําเภอเชียงดาว-บ้านอรุโณทัย-อ่างขาง ระยะทาง 74 กิโลเมตร ให้
เป็นมาตรฐานทางหลวงช้ัน 2 ตลอดทั้งเส้นทางเพ่ือเช่ือมโยงด่านการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ก่ิวผาวอก บ้าน
อรุโณทัย ให้เป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมท้ังเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน และ (2) ให้
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท พิจารณาขอถ่ายโอนถนนที่เช่ือมโยงไปยังจุดผ่านแดนต่างๆ ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถดําเนินการปรับปรุงและ
บํารุงรักษาเส้นทางได้สะดวกย่ิงขึ้น และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานตลอดทั้งเส้นทาง 
   2) ตรวจเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณด่านชายแดน
ไทย -เ มี ยนมา  จุ ดผ่ อนปรนการค้ า บ้ านห้ วย ต้น นุ่น  อํ า เภอขุ นยวม  จั งห วัดแม่ ฮ่ อ งสอน  ข้ อสั่ ง ก าร 
ให้กรมทางหลวง (ทล.) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่เช่ือมต่อกับถนนไปยังพ้ืนที่ด่าน
ชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้อยู่ในสภาพดีเพ่ือพัฒนาเป็นเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงประเทศเพ่ือน
บ้าน 
   3) ตรวจเยี่ยมบริษัท รอยัล เซรามิก จํากัด ข้อสั่งการ (1) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไป
พิจารณาความชัดเจนเก่ียวกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ด้านเหมืองแร่ และมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในแต่ละห่วงโซ่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
มีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น (2) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาสิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนด้านการนําเข้า
เครื่องจักร และหาแหล่งสินเช่ือและกองทุนที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ตรงความต้องการ 
และ (3) ให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าต่อไป 
   4) ตรวจเย่ียมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออก บริษัท เจริญแสง จํากัด ข้อสั่งการ (1) ให้
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดําเนินการส่งเสริมพัฒนาและการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ โดยเช่ือมโยงกับการ
ดําเนินการของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) และ (2) ให้
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประสานและให้การสนับสนุนด้านการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการใน
เรื่องการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ตามมาตรฐาน PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) 
ต่อไป 
   5) การประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ต อ น บ น  1  ข้ อ สั่ ง ก า ร ( 1 )  ใ ห้ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ร่ ว ม กั บ ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด  
สภาหอการค้าจังหวัดและภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้คําปรึกษาเรื่องเทคโนโลยี แบบ Big Brother ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและมีกลไกเข้าถึงพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี 
ขอให้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีภาคเอกชนเป็นหลักขับเคลื่อน Food Valley ให้เข้าถึงเทคโนโลยี การลดต้นทุน 
มีองค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดี (2) ให้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center 
: ITC) จังหวัดลําปาง และเชียงใหม่ ทํางานกับภาคเอกชนและสภาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด เพ่ือนําเทคโนโลยี
เข้าสู่พ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้น สนับสนุนการทํางานของ Big Brother โดยเน้นโมเดลเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing 
Economy) (3) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานกับหน่วย Stem ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
สมุนไพรที่จะนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปแบบ Cosmetic Valley (4) ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนการทํางานกับภาคเอกชนในอุตสากรรมสร้างสรรค์ ที่เน้นการ
ผสมผสานการออกแบบร่วมในผลิตภัณฑ์เซรามิกและงานไม้แกะสลัก เพ่ือส่งออกในระดับไฮเอนด์ ทั้งน้ี ให้สนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆของศูนย์ฯ รวมทั้งโครงการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการด้วย (5) ให้ SME Bank และ
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สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิจารณาออกแบบกองทุนหรือสินเช่ือที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
และ Local Economy เพ่ือรองรับการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังรองรับการวิจัยในระดับ 
อุตสาหกรรมไปสู่การผลิตต้นแบบ โดยระบุรูปแบบกองทุนหรือสินเช่ือพิเศษ ให้เหมาะสมกับโครงการของ
ผู้ประกอบการ และ (6) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัด Workshop การพัฒนา Food Valley ในระยะแรก  
เพ่ือบูรณาการเป้าหมายการทํางานและงบประมาณดําเนินการ โดยให้มีแผนงานที่ชัดเจนในการยกระดับการ
ขับเคลื่อน Food Valley อย่างเป็นรูปธรรม 
   6) ตรวจเย่ียมบริษัทแสงผึ้งทรัพย์ทวี จํากัด ข้อสั่งการ (1) ให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนํ้าผึ้ง และใหค้ําปรึกษาด้านการตลาดผ่านทางศูนย์ ITC และ            
(2) ให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนเงินทุน 
   7) ตรวจเย่ียมกลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ข้อสั่งการ (1) ให้ศูนย์สง่เสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้คาํแนะนําผู้ประกอบการในการ
พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ (2) ใหก้รมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแอพพลิเคช่ัน RISMEP และ
มีการบริหารจดัการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ 
   8) ตรวจเย่ียมบริษัท พานาคอฟฟ่ี จํากัด ข้อสั่งการ ให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 ร่วม
ดําเนินการพัฒนาการผลิตกาแฟ และพัฒนาผู้ประกอบการกาแฟร่วมกับบริษัท ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พ้ืนที่ และความต้องการของตลาด 
  3.3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1) ตรวจเย่ียมศูนย์วิจัยและผลิตนํ้าเช้ือแช่แข็งพ่อโคพันธ์ุโครงการหลวงอินทนนท์             
ข้อสั่งการ ให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการ ดังน้ี (1) พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม เพ่ือรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) โดย
ใช้แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบตามที่กรมปศุสัตว์เสนอกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (2) ดําเนินการจัดทําเรื่องเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือย และเร่ืองการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคปากและเท้า
เป่ือยหรือฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ (Compartmentalization) ตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดส่งออกไปต่างประเทศ (3) เร่งรัดการผลิตนํ้าเช้ือของศูนย์วิจัยและผลิตนํ้าเช้ือแช่
แข็งพ่อพันธ์ุ ทั้ง 3 แห่งของกรมปศุสัตว์ ให้เต็มกําลังการผลิต (Capacity) และ (4) ควรหารือร่วมกับภาคเอกชนใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาพันธ์ุโคเน้ือและส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือให้มีมาตรฐานโคพันธ์ุของไทย และเกษตรกรมี
มาตรฐานฟาร์มสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ 
    2) ตรวจเย่ียมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ข้อสั่งการ (1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
บริหารจัดการลําไยให้เบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด และนําแผนส่งเข้าคณะ Fruit Board  (2) ให้กรมวิชาการเกษตร
ออกแบบเคร่ืองตัดแต่งก่ิงและเคร่ืองเก็บเก่ียวลําไยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําผล
จ า ก ง า น วิ จั ย ม า ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร เ พ่ื อ ช่ ว ย เ พิ่ ม มู ล ค่ า แ ล ะ ล ด ต้ น ทุ น 
การผลิต (3) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ใช้ตะแกรงไม้ไผ่  
ให้สามารถผ่านมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (4) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรศึกษาการ
เข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Alibaba.com) (5) ให้กรมวิชาการเกษตร วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเป็น
การเพ่ิมมูลค่าของลําไยให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ (6) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยประสานงาน อํานวย
ความสะดวก รวมถึงเป็นหน่วยงานให้คําปรึกษากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน 
    3) ตรวจเย่ียมเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐสับปะรด จังหวัดลําปาง ข้อสั่งการ (1) ให้กรม
วิชาการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลําปางดําเนินการเรื่องการรับรองพันธ์ุและ
การขยายพันธ์ุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพันธ์ุสับปะรดลําปาง (2) ให้กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตรวจเช็คพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมและจัดทําแผน 3 ปี เพ่ือรองรับในการปรับเปลี่ยนเกษตรกรให้ปลูกพืชชนิดอ่ืนในพ้ืนที่
โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (3) ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริม
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การเกษตร ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการสับปะรดแบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด โดยดําเนินการดังน้ี (3.1) ระยะ
ยาว ให้สนับสนุนและพัฒนาสับปะรดลําปางเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเน้นการบริโภคผลสด ตามแผนยุทธศาสตร์
สับปะรด  (3.2) ระยะสั้น ให้จัดการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และประสาน
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)จังหวัด เพ่ือจัดทําแผนการกระจายผลผลิตในช่วง
ผลผลิตออกมาก และนําเข้าคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในช่วง
ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก และ (4) ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนสินเช่ือ และ
หาตลาดรองรับให้เกษตรกร รวมทั้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่ือมโยงตลาดและช่วยดึงผลผลิตออกสู่ตลาดโดยเร็วที่สุด 
    4) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ “แม่แจ่มโมเดล” ข้อสั่งการ (1) ให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน บูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนที่ร่วมกัน โดย (1.1) ให้กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทําฐานข้อมูลบัญชีรายได้ของเกษตรกร และนํามาวิเคราะห์ให้ทราบถึงแหล่งที่มาของรายได้ - 
รายจ่าย (1.2) ให้กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ไถกลบตอซังและผลติปุ๋ยหมักอินทรีย์จากซังข้าวโพด ซึ่ง
จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาหมอกควันจากการเผา 
(1.3) ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างต้นแบบความสําเร็จการนําศาสตร์พระราชามาแก้ไขปัญหาเกษตรกร โดยการน้อม
นําเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ลดการทําการเกษตรเชิงเด่ียว ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ตามรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และช่วยลดปัญหาหมอกควัน เพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า และ (2) ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ตามศาสตร์พระราชา โดยลงศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านทําความเข้าใจและ
แก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้านจริงๆ ในพ้ืนที่ซึ่งจะทําให้สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้จริง 

3.4  พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
    1) ตรวจเย่ียมโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล/รพ.สต. : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
กับโรงพยาบาลลําพูน ข้อสั่งการ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนําระบบข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรที่
ได้จากการคัดกรองสุขภาพไปบริหารจัดการในการดูแลรักษาสุขภาพตามกลุ่มอายุให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น และให้นํา
ผลการดําเนินงานของจังหวัดลําพูนเป็นต้นแบบในการดําเนินงานต่อไป 
    2)  ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ กั บ ผู้ แ ท นภ า ค เ อ ก ชน  ภ า ค รั ฐ แ ล ะภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง 
การดําเนินงานและความร่วมมือ Medicopolis ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ข้อสั่งการ (1) ให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติขยายผลการดําเนินงานรูปแบบย่าน 
นวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) ไปยังส่วนภูมิภาค และ (2) ให้ศูนย์ 
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการกําหนดเป้าหมาย
ทางด้านการแพทย์ให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ ในลักษณะเดียวกับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีเป้าหมายในการ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

3.5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
1) การประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล 

สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ข้อสั่งการ (1) 
การจัดหานํ้าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจะต้องดําเนินการตามความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน หากในพ้ืนที่ไม่มีนํ้าบาดาลขอให้กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลพิจารณาแนวทางที่มีความเหมาะสม
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น การจัดทําระบบกระจายน้ําให้ถึงหมู่บ้าน เป็นต้น (2) ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน 4 ภูมิภาคในเร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้เป้าหมาย “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพ่ิมคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
พร้อมนํ้าถึงไร่นา ประปาทุกหมู่บ้าน” เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในอนาคต รวมถึงการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ดังน้ัน 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีความเข้าใจในภาพรวมการดําเนินงานของกระทรวงฯ เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
ต่อไป (4) ทุกส่วนราชการควรปรับปรุงเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ โดยต้องเน้นเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ที่สื่อให้เห็นถึง
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดําเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (5) กรมป่า
ไม้ต้องกําหนดกติกาในการดําเนินการด้านป่าชุมชนให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
   2) การเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าโดยบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน” ข้อสั่งการ ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอยู่ที่จิตสํานึกของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความร่วมมือในการดําเนินการเป็นอย่างดี ดังน้ัน ให้ส่วนราชการ
ประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดําเนินการทุกคร้ัง และให้กรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์ไฟป่าในทุก
จังหวัดด้วย 

3.6 อ่ืนๆ  
1) ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในกํากับเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและ 

ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ข้อสั่งการ (1) ให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในการถอดบทเรียน
ความสําเร็จของกองทุนที่ประสบความสําเร็จจนได้รับรางวัลระดับประเทศโดยกองทุนน้ันๆเป็นผู้ให้บทเรียนในการ
ดําเนินการที่ทําให้ประสบความสําเร็จเพ่ือให้กองทุนอ่ืนๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการนําไปเป็นแบบอย่าง (2) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สทบ. ร่วมกันรณรงค์เผยแพร่หลักเกณฑ์และเชิญชวนให้กองทุนหมู่บ้าน
ย่ืนเรื่องขอรับตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการของ
กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง (กทบ.) ว่ามีมาตรฐานและยุติธรรม รวมทั้งให้ สคบ. สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลต้องมีการให้ตัวอย่างของการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคท่ีชัดเจน (3) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สทบ. และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกันดําเนินการแก้ไข
ปัญหาปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้ กทบ. เป็นกลไก
ขับเคลื่อนของภาคประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชน (4) ให้ พศ. ประสานวัด/ศาสนสถานให้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุน
การทํางานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ในการพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนตามแนวทาง “บวร” (5) ให้ สทบ. เร่งรัดขับเคล่ือนการจัดทําแผน
แม่บทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายให้ กทบ. เป็นกองทุนคุณธรรมระดับสากลซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้การนําของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (6) ให้ กทบ. เน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือนําไปสู่
การเป็น Smart International Fund และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนในการมาศึกษาดูงาน
การพัฒนาต่อไป (7) การพัฒนาความเป็นอยู่ของหมู่บ้านและชุมชนต้องยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด และราชการ 
โครงการพัฒนาต่างๆ ที่รัฐดําเนินการเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ให้ทุกภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการกับคณะสงฆ์
เพ่ือให้โครงการมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (8) วัดจองคํามีช่ือเสียงด้านพระปริยัติศึกษาแผนก
ธ ร ร ม บ า ลี ซึ่ ง เ มื่ อ ร่ า ง  พ ร บ .  ก า ร ศึ ก ษ า พ ร ะ ป ริ ยั ติ ธ ร ร ม ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ 
มีผลใช้บังคับ ขอให้วัดดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเพ่ือทําให้การศึกษาพระปริยัติธรรมมีความเข้มแข็ง 
   2) ติดตามการดําเนินงานร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และเย่ียมชมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ฮักนํ้าจาง 
จังหวัดลําปาง ข้อสั่งการ (1) ให้กรมการค้าภายในศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดให้มีการจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษของ
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเป็นระยะในห้วงเวลาที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากไข่ไก่ราคาพิเศษท่ีจําหน่ายอยู่ในปัจจุบัน โดย
อาจพิจารณาสินค้าอ่ืน เช่น นํ้ามันพืช และนํ้าปลา เป็นต้น (2) ให้ขอความร่วมมือเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้
จําหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และนําสินค้าที่ผลิตในชุมชนเข้ามาจําหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐด้วย และ (3) ให้
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําปางหาร้านค้าที่เหมาะสมจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกํากับดูแลการจําหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการและ
เพียงพอของพ้ืนที่ 
   3) ตรวจเย่ียมการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงาน ข้อสั่งการ ให้ทุก
หน่วยงานของกระทรวงแรงงานดําเนินการ ดังน้ี (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเน้นความเรียบง่ายดูดี สถานที่สะอาด 

/ทุกภาคส่วน... 
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บุคลากรมีคุณภาพ มีระบบงานที่ดี โดยให้ถือเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการทํางาน และ (2) ทิศทางการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านแรงงานใน ปี 2562 (2.1) การขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (2.1.1) การยกระดับฝีมือแรงงาน
รองรับ EEC เพ่ือเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานและบริหารจัดการเพ่ือ Matching การจ้างงานให้แก่
นายจ้างและลูกจ้าง (2.1.2) เตรียมการให้สัตยาบันอนุสัญญา C188 และให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ประเด็นการ
แก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาคประมง และ (2.1.3) การเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานโดยใช้กลไกของกฏหมายตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (2.2) การขับเคลื่อนตามภารกิจสําคัญของกระทรวง (2.2.1) เน้นการดูแล
ประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมสร้างความคุ้มครองและสร้างหลักประกันทางสังคม
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพ่ือให้มีความมั่งคงในชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทุกพ้ืนที่ (2.2.2) ส่งเสริมกลุ่มยุ
วแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารก่อนปลดประจําการ และผู้ต้องขังให้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้งการ
สร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือการมีงานทํามีรายได้ (2.2.3) เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความพร้อมรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (AI) (2.2.4) พัฒนาระบบการบริการ 
ประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา (One Stop Service) รวมถึงการสมัครงานผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่น Line Job หรือ Job Box และสร้างความปลอดภัยในการทํางาน ปลูกฝังค่านิยมถึง 
ในสถานศึกษา และ (2.2.5) ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานด้วยการบูรณาการงานระหว่างกระทรวง หน่วยงาน
ภายนอก เอกชน เพ่ือขับเคลื่อนงานทั้งระบบ 

4 ) ประชุมติดตามโครงการสําคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ข้อสั่งการ (1) การ
ก่อสร้ างสะพานข้ ามทางรถไฟ ให้กรมทางหลวง (ทล . )  และ  กรมทางหลวงชนบท  (ทช . )  พิจารณานํ า 
เทคโนโลยีและการปรับแนวทางการดําเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ และจุดตัดทางแยก เพ่ือให้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างลดลง ซึ่งปกติต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี (2) ให้กรมทางหลวงเร่งรัดดําเนินการพัฒนา ทล. 1035 ตอนวังหม้อ
พัฒนา-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.4+800 – กม.105+110 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ให้ดําเนินการ ขยายเป็น 4 ช่อง
จราจร ระยะทาง 15 กิโลเมตร ในปี 2564 และระยะที่ 2 ให้ดําเนินการปรับปรุงทางเป็นทางมาตรฐานทางหลวงช้ัน 1 
(7/12) ระยะทาง 80 กิโลเมตร ในปี 2565 (3) ให้กรมทางหลวงชนบทเร่งดําเนินการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม (ถนนสาย
แยก ชม. 3029 –แยก ทล. 1095 จังหวัดเชียงใหม่) โดยตอนที่ 1 ระยะทาง 21.96 กิโลเมตร ให้เร่งดําเนินการออก พ.ร.ฎ. 
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในปี 2563 เวนคืนที่ดินในปี 2564 เริ่มก่อสร้าง ในปี 2565 และการก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายในปี 2567  และตอนที่ 2 ระยะทาง 21 กิโลเมตร จะดําเนินการสํารวจและออกแบบรายละเอียดในปี 2562 (4) 
ให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เร่งรัดการดําเนินการจัดทํารายงาน EIA ของการพัฒนาท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป (5) ในการศึกษาโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด ประสานกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
(บวท.) ในการวางแนวทางวงจรการบินที่เหมาะสมของท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานแห่งใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (6) ให้ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) วางแผนการเช่ือมโยงโครงข่ายถนน 
ร่วมกับ ทล. และ ทช. เพ่ือรองรับการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานแห่งใหม่ ที่อําเภอบ้านธิ 
จังหวัดลําพูน รวมทั้ง ให้พิจารณาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการนําระบบรางมาใช้ในการเช่ือมต่อระหว่าง 
2 ท่าอากาศยาน (7) ให้ สนข. ศึกษาการเช่ือมโยงการระบบขนส่งสาธารณะใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ครอบคลุมแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการจราจร และเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่กับถนนด้านนอก และ (8) ให้ 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาปรับแบบสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ (Truck Terminal) ให้มีการพัฒนาเป็น
ท่าเรือบก (Dry Port) เพ่ือเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าทางถนน (รถบรรทุก) และการขนส่งสินค้าทางราง 
   5) ตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ข้อสั่งการ            
(1) การพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต้องเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และสนับสนุนให้มีการเดินทางใน
ลักษณะเส้นทางโดยสารโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยว ให้กรมท่าอากาศ
ยาน (ทย.) ประสานงานกับจังหวัดและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพ่ือผลักดันให้เกิดแผนการสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และวางแผนการพัฒนาท่าอากาศยานให้สอดคล้องกันต่อไป (2) ให้กรมท่า
อากาศยานประสานกับกรมการขนส่งทางบกในการกําหนดจุดจอดรถโดยสารให้มีความเหมาะสม ซึ่งสํานักงานขนส่ง



 

 

28 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถหมวด 4 เช่ือมต่อระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับท่าอากาศยาน
แม่ฮ่องสอนและท่าอากาศยานปายแล้ว โดยการกําหนดจุดจอดรถโดยสารในท่าอากาศยานควรมีความเหมาะสมอยู่
ใกล้อาคารและอยู่ในพ้ืนที่ที่มีหลังคามีการติดต้ังป้ายราคาเพ่ือแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอย่างเป็นทางการ รวมทั้งให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการขนส่ง และร่วมกันบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว (3) ให้ กรมท่าอากาศยานประสานกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการที่กรมท่าอากาศยายจะสนับสนุนพ้ืนที่ในการสร้างถังเก็บนํ้ามันในบริเวณพ้ืนที่ท่า
อากาศยานแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะทําให้ ปตท. สามารถเก็บนํ้ามันไว้ได้เพียงพอต่อการรองรับความมั่นคงปลอดภัยในการ
เดินทางของอากาศยาน และ (4) ให้มีการฝึกซ้อมด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไว้ในระดับสากล เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิด
ความพร้อมและความมั่นใจแก่ประชาชนผู้โดยสาร เป็นต้น 
   6) ตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานปาย ข้อสั่งการ(1) เพ่ือเป็น
การส่งเสริมศักยภาพและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อําเภอปาย อาจกําหนด position ของท่าอากาศยานปายให้เป็นท่าอากาศ
ยานเพ่ือรองรับอากาศยานส่วนตัวและอากาศยานขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ให้กรมท่าอากาศ
ยาน (ทย.) ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และภาคเอกชนที่มีเครื่องบินขนาดเล็กเพ่ือกําหนดแผนการพัฒนาและ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในอนาคต และ (2) ให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการท่า
อากาศยานปายและประสานกับสายการบินที่ให้บริการเพ่ือกําหนดอัตราค่าโดยสารที่จะทําให้เกิดการกระตุ้นความ
ต้องการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น 
   7) ตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ข้อสั่ง
การ (1) ให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เร่งดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ โดยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นลําดับแรก และนําเทคโนโลยี
การก่อสร้างมาช่วยให้ก่อสร้างแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และรักษาอัตราการเติบโตของผู้โดยสารในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับ
รูปแบบการลงทุนของโครงการเห็นควรพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุน โดย ทอท. ควรพิจารณาลงทุนบางส่วน 
เพ่ือให้ภาคเอกชนเกิดความสนใจการเข้าร่วมลงทุน และสามารถเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ และ 
(2) สําหรับปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการจราจรในบริเวณท่า
อากาศยานเชียงใหม่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นระบบ ทอท. ควรบูรณาการแก้ไข
ปัญหากับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทล. และ ทช. เป็นต้น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับปริมาณ
รถยนต์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
โครงข่ายคมนาคมโดยรอบสนามบิน 
   8) ตรวจเย่ียมท่าอากาศยานลําปาง ข้อสั่งการ (1) ให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) พิจารณา
เร่งรัดการขยายทางว่ิงของท่าอากาศยานลําปางให้เป็นขนาด 45 x 2500 เมตร เพ่ือให้สามารถรองรับอากาศยาน
ขนาดใหญ่ได้มากขึ้น และเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการของท่าอากาศยานได้ต่อไป (2) ให้กรมท่าอากาศยานเร่ง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ท่าอากาศยานลําปางเป็นท่าอากาศยานศุลกากร ซึ่งจะทํา
ให้เกิดการให้บริการที่หลากหลายมากข้ึน (3) ให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาการสร้างเอกลักษณ์ของท่าอากาศยาน
ลําปางให้เป็น "Boutique Airport" ซึ่งจะทําให้ท่าอากาศยานลําปางมีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จักของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว เช่น การจัดให้มี Mascot และจุดถ่ายภาพที่สวยงามเป็นที่จดจํา เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น Free Wi-Fi และจุดชาร์ตไฟอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น และ (4) ให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาเร่งรัดการ
ก่อสร้างรั้วรอบท่าอากาศยานลําปาง และจัดให้มีการฝึกซ้อมการใช้งานรถดับเพลิงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
ชํานาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
   9) โครงการขุดลอกและบํารุงรักษาแม่นํ้าวัง ตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง           
ข้อสั่งการ (1) ให้กรมเจ้าท่า (จท.) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาตลิ่งภายหลังจากที่มี
การดําเนินโครงการแล้วเสร็จ เช่น การปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น รวมทั้งหารือแนวทางการปรับภูมิทัศน์บริเวณริมตลิ่งให้



 

 

29 

มีความร่มรื่น สวยงาม เพ่ือให้สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้ (2) ให้กรมเจ้าท่าพิจารณา
ออกแบบตลิ่งในลักษณะชานคลองที่มีลักษณะ 2 ระดับ ซึ่งจะทําให้ชุมชนสามารถใช้พ้ืนที่ราบชายตลิ่ง ในการจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ได้ และ (3) ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาแผนงาน/โครงการ การพัฒนาและบํารุงรักษาแม่นํ้าวัง 
ให้เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืน ให้มีรูปแบบที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

10)  ตรวจเส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ข้อสั่งการ (1) ให้กรมทางหลวง (ทล.) เร่งรัดดําเนินการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 
1263 ขุนยวม - ปางอุ๋ง บริเวณ ก.ม. ที่ 18+600 ซึ่งเกิดเหตุดินสไลด์ ทําให้ถนนทรุดตัว 1 ช่องจราจร โดยในเบ้ืองต้น 
ให้ดําเนินการติดต้ังป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบก่อนถึงจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างช่ัวคราวใน
บริเวณดังกล่าว และให้พิจารณาจัดทํารายละเอียดการก่อสร้างสะพานทดแทนถนนช่วงดังกล่าว และดําเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี (2) ให้กรมทางหลวงพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้างเส้นทางแนวใหม่ 
โดยเช่ือมระหว่างทางหลวงหมายเลข 1088 และทางหลวงหมายเลข 1013 ตัดผ่านพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ เพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น และ (3) ให้กรม
ทางหลวงเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 1263 ตลอดทั้งเส้นทาง ตอนปางอุ๋ง - แม่นาจร ระยะทาง 
66.725 ก.ม. ช่วงที่มีสภาพชํารุดเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
   11) ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนเทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อสั่งการ (1)  ให้กรมทางหลวง (ทล.) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบน ทล.108 ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ 
กม.ที่ 28+700 - กม.ที่ 29+400  ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง กรมทางหลวงได้แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
โดยการล้อมย้ายต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น และติดต้ังป้ายเตือนพร้อมไฟกระพริบ เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง
ระมัดระวังมากขึ้น รวมท้ังได้เสนอแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการเสนอของบประมาณ 5 ล้านบาท ในปี 2562 
เพ่ือย้ายจุดกลับรถ ติดต้ังป้าย "Your Speed" แบบ Overhead ขยายพ้ืนที่ ไหล่ทางบริเวณซอยที่มีรถเข้า - ออก ติดต้ัง
หลักล้มลุกแบ่งช่องจราจร และทาสีเพ่ิมความหนืดของผิวจราจร (Anti Skid) และสั่งการให้กรมทางหลวงพิจารณาการใช้
อุปกรณ์ในการแบ่งช่องจราจรขยายป้าย Your Speed ทําเป็นป้ายเปลี่ยนข้อความ (VMS) รวมทั้งปรับปรุงทางด้าน
กายภาพพ้ืนที่ทางเลี้ยวบริเวณปากซอย ให้รถตีวงได้ง่ายย่ิงขึ้น (2) ให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ถนนสาย ทช.5036 (ถนนเลียบคลองชลประทาน) เช่ือมจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยัง จังหวัด
ลําพูน เพ่ือให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น (3) ให้กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซม ทล.1103 
 สายฮอด - แม่ต่ืน จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่มีสภาพชํารุดเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน และ (4) ให้กรมทางหลวงดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างบน ทล.108 สาย เชียงใหม่ - 
หางดง ให้มีแสงสว่างถนนอย่างเพียงพอตลอดทั้งเส้นทาง 
   12) ตรวจเย่ียมหมวดทางหลวงจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อสั่งการ (1) ให้กรมทางหลวง (ทล.) 
ดําเนินการปรับปรุงห้องนํ้าที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายในหมวดทางหลวงจอมทอง รวมท้ังปรับแต่งภูมิทัศน์พ้ืนที่
บริเวณดังกล่าว ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และ (2) ให้กรมทางหลวงดําเนินการปรับปรุงป้าย
บริเวณด้านหน้าหมวดทางหลวงจอมทองให้มีข้อความและสัญลักษณ์จุดพักรถ (Rest Area) ที่เห็นได้ชัดเจน และให้จัดทํา
แผนที่แนะนําเส้นทางท่องเที่ยว รวมทั้งให้ข้อมูลเตือนถนนที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายแก่นักท่องเที่ยว ภายในพ้ืนที่ด้านในหมวด
ทางหลวงจอมทอง  

13) ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ข้อสั่งการ (1) ให้ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความคล่องตัวเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
ทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี (1.1) ด้านหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม่ร้อยละ 30 นอกเหนือจากหลักสูตรแกนกลางเพ่ือให้เช่ือมโยง
กับชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของสังคมในชุมชนน้ัน โดยอาศัยผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการ นักวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสอนสาขาวิชาต่างๆ (1.2) ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ สมรรถนะ สามารถสร้าง
นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศได้ และ (1.3) ด้านการบริหารงานท่ัวไป ต้องมีความคล่องตัว และ (2) ให้ผู้บริหาร
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สถานศึกษาศึกษารายละเอียดโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และสํารวจความพร้อมของสถานศึกษาตนเองเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ เน่ืองจากเป็นแนวทางที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

14) ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ) 
ข้อสั่งการ (1) ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคพิจารณาให้ความสําคัญในการจัดการศึกษา และการดําเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้เก่ียวกับความต้องการของพ้ืนที่ที่ดําเนินการอยู่แต่ละภาค จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ระบบ โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลแต่ละฐาน 
บุคลากรที่มีอยู่แล้วในการจัดระเบียบข้อมูล ถือเป็นเรื่องสําคัญในวางแผนบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินการต่อไป นอกจากน้ี ควรมีการพิจารณาระเบียบที่ต้องมีการเสนอเพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
สร้างความเข้าใจท่ีตรงกันต่อไป (2) ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งดําเนินการศูนย์ประสานงานผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา รวมท้ังให้ความสําคัญกับ Big Data ซึ่งจะต้องดําเนินการให้เสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําไปดําเนินการวางแผนจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําได้ โดยภายใน
ปีการศึกษา 2562 ต้องมีแนวทางการดําเนินงานที่มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและสามารถเช่ือมโยงกันในทุก
พ้ืนที่ การผลิตกําลังคนต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งแผนการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องและ
จุดเด่นของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการวางแผนด้านการศึกษา และเกิดความร่วมมือทั้งระดับภายในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น การศึกษารูปแบบทวิภาคี ศูนย์การศึกษา การศึกษาดูงาน การพัฒนาสมรรถนะให้มีมาตรฐานอาชีพ การวิจัยเพื่อการ
พัฒนา และการสร้างการรับรู้ เป็นต้น นอกจากน้ัน ต้องให้ความสําคัญในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนกับ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทั้งระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา และ (3) ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการเรื่อง นวัตกรรมการศึกษา ทบทวนการดําเนินงานเป็นระยะๆ ให้เกิดความ
เข้มแข็ง ทั้งน้ีการพัฒนาเป็น Thailand 4.0 ต้องเน้นในเรื่องนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ความคิดการดําเนินงานที่ทําให้เห็น
ความก้าวหน้า รวมทั้ง ให้เร่งดําเนินการในการขยายการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอน EDU Digital ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

15) ตรวจเย่ียมการดําเนินงานตามนโยบายลดความเหล่ือมล้ําของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ
สั่งการ (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนํา VTR เรื่อง การดําเนินงานตามนโยบายลดความเหล่ือมล้ํา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ เน่ืองจากเป็นการนําเสนอการทํางานของทุกหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เกิดจากความร่วมมือการดําเนินงานของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ 
และนักเรียน (2) ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการนําบุคลากรในสังกัดจัดสื่อการเรียนการสอน และ
แนะนําให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งบูรณาการให้เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตครู และนวัตกรรมนํา
ร่องเพ่ือการศึกษา และ (3) ให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่
สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม เพ่ือให้ประชาชนเห็นความสําคัญทางการศึกษา 

16) การนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมดําเนินการในพ้ืนที่ภาคเหนือผ่าน
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และโครงการ Lanna 4.0 ข้อสั่งการ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขยายอาคารอํานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในพ้ืนที่การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือสนับสนุนและเช่ือมโยงโครงการ EECi 

17) ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน “โครงการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อวกาศและ
ดาวเทียม” ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย (THAI Space Consortium : 
TSC) ข้อสั่งการ (1) ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พัฒนาโครงการ TSC และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป (2) ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นพ่ีเลี้ยงให้นักวิจัยรุ่นใหม่ 
(Young Scientist) เพ่ือทําการวิจัยด้าน Space Technology และ Quantum Technology ผ่านกลไก Frontier 
Research เพ่ือสร้างงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงาน TSC และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว และ (3) ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขยายผลโครงการ Star-to-Baht ในการใช้ 
Big Data สําหรับผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

/ดําเนินงาน... 
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18) ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน “Big Data” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ข้อสั่งการ (1) ให้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ต่อยอดการพัฒนาแผนที่เกษตรเพ่ือ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยเน้นการบูรณาการข้อมูลทางด้านอุปสงค์ (Demand) แทนด้านอุปทาน 
(Supply) (2) ให้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พิจารณาเพ่ิมเติมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
ประมวลผลของระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (TPMAP) อย่างรอบด้าน อาทิ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ปัญหาความยากจนทั้ง 5 มิติ เ พ่ือสร้างความแม่นยําในการกําหนดเป้าหมายนโยบายสาธารณะ (3) ให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (ด้านการบริหาร
จัดการนํ้า) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ด้านการใช้ประโยชน์จาก
ดาวเทียม) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (การแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชโดยการทําหมัน
แมลงวันทอง) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ด้านการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่ 
ด้วย Internet of Things) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (เทคโนโลยีพร้อมใช้ เช่น ปุ๋ย
สั่งตัด) บูรณาการการทํางานร่วมกันเป็น Area-based STI เพ่ือให้เกิดการยกระดับการดําเนินงานตามนโยบายวิทย์
แก้จนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (4) ให้สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประสานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกันในการ
จัดทําระบบแอปพลิเคช่ันฐานข้อมูลการจราจร โดยพัฒนาจากพ้ืนที่ต้นแบบในกรุงเทพมหานครก่อนขยายผลการ
ดําเนินงานไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป 

19) ตรวจเย่ียมการดําเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ข้อสั่งการ (1) ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสินใช้ชุมชนบ้านทุ่งขามเป็น
ต้นแบบในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพ้ืนที่ (2) ให้สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาอาชีพและการเพ่ิมรายได้ และ (3) ให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประเมินและศึกษาเก่ียวกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะถัดไป 

20) ตรวจเย่ียมสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว และโรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ
สั่งการ (1) ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับฟังและสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการต่างประเทศให้กับหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นและประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2562 ซึ่งไทยเป็น
ประธานอาเซียน และ (2) ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือ
พิจารณาใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสถาปนาความสัมพันธ์
บ้านพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กับเมืองของประเทศต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายในมิติการ
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity) ในอนุภูมิภาค 
รวมทั้งการดําเนินการภายใต้กรอบ ACMECS และอาเซียนให้เป็นรูปธรรม 

21) การให้บริการข้อมูลคุณภาพด้านอุตุนิยมวิทยาการบินแก่ผู้รับบริการด้วยระบบ ISO 
9001:2015 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้อสั่งการ ให้กรมอุตุนิยมวิทยาดําเนินการ ดังน้ี 
(1) จัดระบบการเฝ้าระวังและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
และ (2) เร่งรัดการตรวจสอบ รวมถึงการติดต้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นในงานอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะที่
ใช้ในงานอุตุนิยมวิทยาการบินเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

22) ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพ่ือพ่อหลวงเทศบาลตําบลออนใต้ ข้อสั่งการ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ดําเนินการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่นอกเหนือจากการจัดอบรมให้ความรู้ และการ
ขายสินค้าออนไลน์แล้ว ควรเพ่ิมในเรื่องของการท่องเที่ยว การสาธารณสุข และความรู้ในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 

23) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือระบบนิเวศสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture 
ณ Oon IT Valley เมืองไอที วิถีล้านนา ข้อสั่งการ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากดิจิทัลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
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24) ตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการ
ดําเนินโครงการไทยนิยมย่ังยืน ทั้ง 10 เรื่อง ข้อสั่งการ (1) ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสําคัญ และเป็นวาระแห่งชาติ ให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ปัญหา และป้องกัน รวมท้ังการบําบัดผู้ติดยาเสพติด ทั้งสมัครใจและ
บังคับเพ่ือลดปัญหาทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (2) การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้หน่วยงานในท้องที่สนับสนุนงาน
ตํารวจ กวดขันการรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดต้ังด่านชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและขยายผลไป
ยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วย (3) โครงการเน็ตประชารัฐ ให้หมู่บ้านขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ บริหารจัดการขยะที่ดี ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่
รวมท้ังให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชน หมู่บ้าน และ (5) ให้ผู้นํา
หมู่บ้านจัดทําข้อมูล จปฐ และ กชช. 2ค. เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
ความต้องการของพ้ืนที่ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปจัดทํา
ตัวช้ีวัดการพัฒนา 

25) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําปาง กองทัพภาคที่ 3 กองกําลัง
ผาเมือง สํานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และมณฑลทหารบกที่ 32 ข้อสั่ง
การ ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องนําแนวทางการดําเนินงานไปปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังน้ี (1) สร้างการรับรู้ให้
ประชาชน เกิดความตระหนักรู้ ภาคภูมิใจและร่วมกันธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (2) สร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการสร้างความรัก ความสามัคคี ขจัดปัญหาความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดขึ้น (3) เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์กู้ภัยประจําหน่วยให้สามารถรับมือกับสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบูรณาการการทํางานอย่างเป็นระบบ (4) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่าง
จริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (5) คงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะ
กลุ่มมือปืนรับจ้างและอาวุธสงครามท่ีเป็นปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ (6) ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ
ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถคลี่คลายในระยะเร่งด่วน ภายใน 6 เดือน โดยใช้กลไกของหน่วยงาน
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติและ กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว (7) ให้ทุกส่วนราชการทั้งทหาร ตํารวจ และฝ่ายปกครอง ใน
พ้ืนที่ทุกระดับร่วมกันสอดส่องการลักลอบเล่นการพนันและบังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการอย่าง
จริงจัง (8) รณรงค์และจัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงสถานประกอบการ โดยต้องมีการ
เฝ้าระวังและการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง (9) รณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างต่อเน่ืองทั้งปี เพ่ือลดการ
บาดเจ็บและสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยให้ทางจังหวัดและสํานักงานตํารวจแห่งชาติขับเคลื่อนกลไกที่มีอยู่ทุกระดับ ในการบังคับ
ใช้กฎหมายจราจร อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังวินัยจราจรควบคู่กันไป (10) บูรณา
การแผนงานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน โดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกัน สําหรับผู้กระทําความผิด ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําผิดอย่างรวดเร็วและเฉียบขาด (11) ใช้มาตรการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยดําเนินการตามกฎหมาย  
อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว (12) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และยุติปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนให้หมดไปโดยเร็ว (13) ให้ทุกส่วนราชการเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนในทุกโอกาส ไม่เป็นผู้มี
อิทธิพลหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่และระมัดระวังไม่ให้บุคคลแอบอ้างหาผลประโยชน์ในทางที่ผิด และ 
(14) นําศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประเทศมั่นคง 
ประชาชนมั่งคั่ง บ้านเมืองมีความสงบและประชาชนมีความสุขตลอดไป 

26) ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ข้อสั่งการ ให้ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 
5 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง และกําลังพลตํารวจทุกนาย ดําเนินการ
ตามแนวทางที่มอบหมายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ดังน้ี (1) ให้จัดสถานท่ีให้เหมาะสม สะดวก เป็นสัดส่วน สําหรับการ
ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะที่จอดรถ ห้องนํ้า และป้ายบอกสถานที่ รวมถึงให้มีความพร้อมทางด้านเอกสารหลักฐานที่
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ต้องใช้ในการแจ้งความร้องทุกข์ ตลอดจนแผนท่ีโต๊ะทราย จัดทําให้มีความละเอียดเพื่อใช้ในการวางแผน (2) ให้เจ้าหน้าที่
บนสถานีตํารวจทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์และมีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชน ทั้งในการให้คําแนะนํา และรับฟังปัญหา
เดือดร้อนของประชาชนด้วยการแสดงออกถึงความเป็นมิตร (3) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ทํา
หน้าที่รับเรื่องคดีต่างๆ โดยจะต้องไม่ปฏิเสธการรับทําคดีทุกกรณี และส่งคดีให้ฝ่ายสืบสวนได้ติดตามผู้กระทําความผิด 
รวมท้ังให้สายตรวจวางแผนและปฏิบัติการตรวจพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุซ้ํา (4) ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการ
ตรวจตราในพ้ืนที่ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ สําหรับนําไปปรับแผนในการตรวจพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลเบาะแสสําคัญ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และการค้ามนุษย์ (5) ให้กวดขันและควบคุมสถานบริการในพ้ืนที่ เพ่ือมิให้มีการกระทําผิดกฎหมายในทุกกรณีโดยเฉพาะ
การจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน การค้าประเวณีเด็ก การเปิด-ปิดสถานบริการและอย่างจริงจัง  
(6) ให้ดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะแสงไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด  
ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(7) ให้จัดทําฐานข้อมูลของคนร้ายหรือบุคคลที่มีหมายจับให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ เพ่ือพร้อมสําหรับการปฏิบัติการ
กดดัน ปิดล้อม และตรวจค้นอย่างจริงจัง (8) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้มีการปลูกฝัง
วินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถและใช้ถนนอย่างจริงจัง เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่าง
เป็นรูปธรรม (9) ให้เน้นยํ้ากําลังพลในเรื่องความรักความสามัคคี เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถทํางานร่วมกันได้อย่าง
ประสานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ (10) ให้บริหารจัดการงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส โดยเฉพาะ
การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตามสิทธิของกําลังพลที่พึงจะได้รับ และ (11) ให้
กวดขันกําลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่ให้กระทําผิดกฎหมายและปฏิบัติงาน โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ทุ่มเท เสียสละและทํางานอย่างใกล้ชิดกับประชาชน รวมท้ังบําบัดทุกข์บํารุงสุข เพ่ือให้ประชาชนมีความ
เช่ือมั่นและศรัทธา ตลอดจนให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข 

27) ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัว คนไร้ที่พ่ึง ข้อสั่งการ (1) ให้กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยสนับสนุนการสร้างอาชีพ สนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเสน่ห์ของความหลากหลายของชนเผ่าสร้างคุณค่าให้กับภูมิภาคเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (2) ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว วางแผนบูรณาการศูนย์ต่างๆ ในพ้ืนที่เช่ือมโยงกันเพ่ือการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น (3) ให้กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมจํานวนศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับตําบล 
(ศปก.ต) ให้ครบ 878 แห่งตามเป้าหมาย (4) ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงประโยชน์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุน
ผู้สูงอายุ และ (5) ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่  ดําเนินการให้ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึงเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม 

28) โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นําบริการรัฐสู่ประชาชนครั้งที่ 3/2562 ข้อสั่งการ นโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) มีนโยบายดูแลประชาชนในเร่ืองการศึกษา การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การ
ประกอบอาชีพและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายที่สําคัญในการช่วยเหลือดูแลประชาชน 
ได้แก่ อํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม และมุ่งเน้น
การทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในระดับพ้ืนที่
บูรณาการกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัด กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบขาดที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการ
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ประกันตัว ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ 
(ยุติธรรมใส่ใจ: Justice Care) กําหนดให้มีการติดตาม รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์จากสายด่วน สื่อ การส่งต่อข้อมูลในสื่อ
สังคมออนไลน์ การแจ้งข่าวจากศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หน่วยงานปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือผู้เสียหาย เพ่ือให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในระดับพ้ืนที่ ได้รับความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วภายใน 24 ช่ัวโมง ในการน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้
มีข้อสั่งการ ดังน้ี (1) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเน้นยํ้าร่วมมือการทํางานกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือประสาน 
ความร่วมมือกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอ รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ระดับจังหวัดให้ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบและผู้ด้อยโอกาส โดยเน้นปลูกฝังการมีจิตอาสาในระดับ
พ้ืนที่ร่วมทํางานในทุกมิติต้ังแต่เยาวชนจนถึงประชาชนทั่วไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและพัฒนาชุมชนให้ย่ังยืน
ต่อไป (2) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่งเสริมให้โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่ทําให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ เข้าถึงการทํากิจกรรมนอก
ห้องเรียน เช่น กิจกรรมการกีฬา การเกษตร เทคโนโลยีที่ทันสมัย พลังงานสะอาด และจัดให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Library) รวมถึงการปลูกฝังการมีจิตอาสาเพ่ือให้มีความรับผิดชอบและเป็นคนดีของสังคมต่อไป (3) ให้กรมคุมประพฤติ
สนับสนุนการสร้างอาชีพที่เป็นการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีราคาย่อมเยาและหาได้ในชุมชน โดย
เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม และช่วยกําจัดขยะในแหล่งชุมชน รวมทั้งเป็นการ
พัฒนาพลังงานทางเลือก อาทิ การสร้างเตาเผาถ่านไร้ควัน เตาเผาชีวมวล และเตาเผาขยะไร้ควัน (4) ให้กรมราชทัณฑ์
ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนที่มาให้องค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่วยหาช่องทางการสร้างรายได้และแหล่งรับซื้อผลผลิต
ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง (5) ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นําผลผลิตที่ได้จากโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงไปตรวจสอบและติดฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์สําหรับการ
บริโภคที่ปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาด (6) ให้กรมบังคับคดีลดปริมาณของคดีที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี 
โดยเน้นการไกล่เกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีเพ่ือให้จําเลยและโจทก์ได้มีทางเลือกในการชําระหน้ี ส่งเสริมการบรรเทาภาระหน้ีสิน
ในครัวเรือน ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (7) ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป .ป .ส . ) และกรมสอบสวนคดีพิ เศษสร้ างประชาคมเครือข่ ายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ งด้านการข่ าว 
ในการดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (8) ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เร่งดําเนินการตรวจพิสูจน์ DNA  
เด็กนักเรียนชนเผ่าในพ้ืนที่ที่ได้มาย่ืนเรื่องขอทําบัตรประชาชนที่อําเภอเพ่ือให้ความช่วยเหลือให้ได้รับสถานะทางทะเบียน
ราษฎร 

29) ตรวจเย่ียมโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สําหรับโรงเรียนชนบท ข้อ
สั่งการ ให้ใช้โครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นต้นแบบในการขยายผลสําหรับโรงเรียนที่ห่างไกล
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

30) ตรวจเย่ียมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ังระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท 
ชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) ข้อสั่งการ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสํานักงานพลังงานจังหวัด
ศึกษารูปแบบและขยายผล SMART DOME ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้องค์ความรู้ และศักยภาพ
การขยายผลพาราโบลาโดม รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนระบบสูบนํ้าพลังงงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ระบบผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ และพลังนํ้าขนาดเล็กสําหรับพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหมู่บ้านสามหมื่น ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

31) ตรวจเย่ียมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 
ข้อสั่งการ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับโรงเรียนในการนําเทคโนโลยีด้านพลังงานใช้ในอาคาร
นิทรรศการของโรงเรียน เพ่ือทําเป็นโรงเรียนต้นแบบ และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้ต่อไป 
 
9. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
(เชียงใหม่ ลําพูน ลาํปาง แม่ฮ่องสอน) ของกระทรวงคมนาคม  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ่ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) ของกระทรวง
คมนาคม ดังน้ี 
   1. ผลการดํ าเนินการตามข้อสั่ งการในการปฏิบั ติราชการของคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่             
ภาคเหนือ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  ณ จังหวัด
สุโขทัย ได้มีมติเห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี  ในการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนที่ภาคเหนือ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่งกระทรวง
คมนาคมโดยหน่วยงานในสังกัดได้รับข้อสั่งการในส่วนที่เก่ียวข้องไปดําเนินการ โดยมีผลความก้าวหน้าตามข้อสั่งการ 
ดังน้ี 
    1.1 ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาในรายละเอียดและจัดลําดับความสําคัญตามความ
จําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ ดังนี้ 
     (1) โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ 2  
     ตามแผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์ของประเทศ ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย ได้ข้อสรุปว่า ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องก่อสร้างท่าอากาศยานเพ่ิมเติม 2 แห่ง  เพ่ือรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 1 ใน 2 ท่าอากาศยานที่จําเป็นต้องก่อสร้างแห่งที่ 2  เนื่องจากมี
ขีดความสามารถท่ีจะรองรับความต้องการได้ถึงปี 2566 แต่ด้วยข้อจํากัดทางด้านพ้ืนที่ ทําให้ไม่สามารถขยายขีด
ความสามารถได้อีก จึงต้องหาพ้ืนที่สําหรับการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นพ้ืนที่ที่เหมาะสมอยู่ใน
บริเวณรอยต่อระหว่าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณา
มอบหมายให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ และให้เร่งดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสม รูปแบบการลงทุน ออกแบบรายละเอียดและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมท้ังดําเนินการ
เพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป  
     (2) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลําปาง  
     กรมท่าอากาศยานได้ดําเนินการก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบินแล้วเสร็จ และในปี 
2563 มีแผนดําเนินการจัดซื้อที่ดิน เพ่ือขยายความยาวทางว่ิง จาก 1,500 เมตร เป็น 2,500 เมตร 
    1.2 ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาในรายละเอียดและจัดลําดับความสําคัญตามความ
จําเป็นเร่งด่วนตามขั้นตอนของการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบก ดังนี้ 
      (1) โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย  
  กรมทางหลวงมีแผนจะขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2564 เพ่ือดําเนินการออกแบบ
รายละเอียด และจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
  (2) โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (เชียงใหม่-ทางเลี่ยงเมืองลําพูน) จากทางหลวง
หมายเลข 1141 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 106  
  เน่ืองจากโครงการดังกล่าวมีการคัดค้านจากประชาชน กรมทางหลวงจึงได้ดําเนินการ
ขยายทางหลวงหมายเลข 11 จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร  
     (3) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโดยการขยายช่องจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 
เป็น 4 ช่องทางจราจร (กม.28+507 - 153+903) และสํารวจออกแบบช่วง อ.เถิน จ.ลําปาง – อ.ลี้ จ.ลําพูน เชื่อม
ต่อไปยัง อ.แม่สะเรียง – อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงความเหมาะสมด้านการลงทุนในรูปแบบร่วมทุนกับ
เอกชน (Public Private Partnership : PPP) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับต่อไป
ในอนาคต   
     กรมทางหลวงมีแผนที่จะดําเนินการพัฒนาทางหลวงเป็นช่วงๆ โดยจะดําเนินการในเส้นทาง
ที่ผ่านย่านชุมชน และเส้นทางช่วงที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นก่อน  
   2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) 
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   ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเพ่ือขยายการค้า การลงทุนและบริการ กับประเทศเพ่ือนบ้าน   ใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยมีโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยง
พ้ืนที่เศรษฐกิจภาคกลางของประเทศและเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic 
Corridor) และ ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)  ดังน้ัน การพัฒนาภาคเหนือ  สู่ความ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล จึงจําเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ
เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค กระทรวงคมนาคมซึ่งมี
ภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ได้จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ง ทั้งการขนส่งในเมืองและระหว่างเมืองให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจน
เช่ือมโยงการขนส่งระหว่างประเทศเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยได้วางแนว
ทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และทิศทางการพัฒนาภาคของประเทศ เพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน  โดยสามารถ
สรุปทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) ได้ ดังน้ี 
    2.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่ง มีโครงข่ายถนนที่เช่ือมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและ
เช่ือมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเช่ือมโยงไปยังจีนตอนใต้ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1 (พหลโยธิน) เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนแม่สาย เช่ือมโยงกับประเทศเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายอินทร์บุรี-เชียงใหม่) เช่ือมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดใน
ภาคเหนือ โดยมีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ระยะทางรวม 3,973.83 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
7.67 ของทางหลวงท้ังประเทศ มีเส้นทางรถไฟผ่านพื้นที่แนวเหนือ-ใต้ (จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่) ระยะทางรวม 751 
กิโลเมตร มีท่าอากาศยาน 4 แห่ง ได้แก่  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานลําปาง  ท่าอากาศยาน
แม่ฮ่องสอน  และท่าอากาศยานปาย  ดังน้ัน กระทรวงคมนาคม    จึงมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือยกระดับโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน รวมทั้งพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะของเมืองศูนย์กลางและท่าอากาศยาน  ให้มีขีดความสามารถเพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดการ
ท่องเที่ยวในอนาคต  
    2.2 งบประมาณลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ระหว่างปี 2557-2562  
    กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้ดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2561 วงเงิน
รวม 45,496.77  ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ  วงเงิน
รวม 10,777.29 ล้านบาท  ดังน้ี 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม ปี 2562  
กรมทาง
หลวง 6,127.70 7,926.45 8,126.98 5,798.01 7,108.26 35,087.40 8,630.36 

กรมทาง
หลวงชนบท 1,975.82 1,717.85 2,898.33 1,993.68 1,823.69 10,409.37 2,146.93 

รวม  8,103.52 9,644.30 11,025.31 7,791.69 8,931.95 45,496.77 10,777.29 
 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) 
   กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดการพัฒนาระบบการคมนาคมของกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาค   ให้มี
โครงข่ายที่สามารถเช่ือมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศ และเช่ือมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างสมบูรณ์ โดยการ
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี    
    3.1 การพัฒนาโครงข่ายทางถนน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะสร้างถนนทุกสายให้เป็นเส้นทางแห่งความสุข เช่ือมโยงการ
เดินทางและการขนส่งสินค้า ตลอดจนการท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาคให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยได้ดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน  ดังน้ี  
   3.1.1 พัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเมืองหลัก เมืองรอง ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองหลัก เมืองรอง  ในภูมิภาค
ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และการบริการต่างๆ และรองรับการขนส่งเช่ือมต่อกับขนส่งระบบอื่นใน
พ้ืนที่ โดยกรมทางหลวง ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ โดยมี
โครงการสําคัญ ดังน้ี 
     (1) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 เชียงใหม่ - ลําพูน ตอนสามแยกดอยติ - 
จ.เชียงใหม่  ระยะทาง 24.35 กิโลเมตร วงเงินรวม 1,477 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้างขยายทาง
หลวงให้เป็น 4 ช่องจราจร ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ กําหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563 
     (2) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่ - เชียงราย  
       - ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเม่ียง ระยะทาง 22.30 กิโลเมตร วงเงินรวม 1,530 
ล้านบาท โดยกรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการประกวดราคา 
         - ตอน อ.เวียงป่าเป้า - อ.แม่สรวย ระยะทาง 40.46 กิโลเมตร วงเงินรวม 2,050 
ล้านบาท โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร  และมีแผนจะ
ก่อสร้างในปี 2564-2566  
       - ตอน อ.แม่สรวย - อ.แม่ลาว ระยะทาง 27.00 กิโลเมตร วงเงินรวม 1,500 ล้าน
บาท โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร  และมีแผนจะก่อสร้างใน
ปี 2564-2566 
     (3) โครงการก่อสร้างส่วนขยายสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ แยกภาคเหนือ 
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกาะคา - สามัคคี กับทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ - ขุนตาน                
จ.ลําปาง  โดยกรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 วงเงิน 551.4 ล้านบาท เพ่ือดําเนินการก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ) จากลําปาง - 
เชียงใหม่ (ขาขึ้น) ระยะเวลาก่อสร้างต้ังแต่ปี 2561-2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ และจะดําเนินการก่อสร้าง
เพ่ิมทางแยกต่างระดับ (Ramp) ทิศทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ (ขาล่อง) อีก 1 แห่ง บนทางหลวงหมายเลข 
1 บริเวณ กม.700+587 โดยมีแผนจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการในปี 2563 วงเงินก่อสร้าง 100 
ล้านบาท  
     (4) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 ร้องกวาง - งาว ตอน บ.วังดิน -                
บ.แม่ตีบหลวง จ.ลําปาง ระยะทาง 19.80 กิโลเมตร วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการ
ก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร และมีแผนจะก่อสร้างในปี 2564-2566  
     (5) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116 จ.ลําพูน 
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       - ตอน แยกป่าสัก - แยกสะปุ๋ง จ.ลําพูน ระยะทาง 13.40 กิโลเมตร วงเงินรวม 
600 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร และมีแผน                 
จะก่อสร้างในปี 2564-2565 
       - ตอน แยกสะปุ๋ง - บรรจบ ทล.108 (บ.ท่าวังพร้าว) จ.ลําพูน (เช่ือมต่อไปยัง  
จ.แม่ฮ่องสอน) ระยะทาง 10.20 กิโลเมตร วงเงินรวม 400 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการก่อสร้างขยายทาง
หลวงให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร และมีแผนจะก่อสร้างในปี 2565-2567 
 
      (6) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1095 อ .แม่แตง - อ .ปาย -                
จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 200 กิโลเมตร วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการปรับปรุงเป็น
มาตรฐานช้ัน 1 (เป็นช่วงๆ) และมีแผนจะก่อสร้างในปี 2564-2569  
     3.1.2 ยกระดับความปลอดภัยทางถนน ปรับปรุงทุกจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงสาย
หลัก และการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางให้กับประชาชน  สามารถเช่ือมโยงการเดินทางได้อย่างสะดวก และปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้ดําเนินการในเส้นทางสาย
หลักที่สําคัญ ดังน้ี  
     (1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน      
เหมืองง่า - ลําพูน จ.ลําพูน เพ่ือเช่ือมทางเลี่ยงเมืองลําพูน สายเหมืองง่า - ท่าจักร และเช่ือมโยง จ.เชียงใหม่ โดยกรมทาง
หลวงมีแผนจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2564 วงเงินรวม 300 ล้านบาท เพ่ือดําเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทาง
รถไฟบริเวณ กม.1+940 (แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 106)    โดยปกติเส้นทางดังกล่าวมี
จํานวนเที่ยวรถไฟ 19 เที่ยวต่อวัน  
     (2) โครงการก่อสร้างทางสายแยก ทล.11 - ทล.1 อ.เมือง จ.ลําปาง ระยะทาง 14 
กิโลเมตร  วงเงินรวม 1,065 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบทจะดําเนินการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง AC ขนาด 4-6 
ช่องจราจร 
     (3) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสันกําแพง สาย ชม.3029 - แยก ชม.4039   อ.เมือง 
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 16.324 กิโลเมตร วงเงินรวม 4,268.60 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบทจะดําเนินการ
ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง AC ขนาด 4-6 ช่องจราจร และมีแผนจะก่อสร้างในปี 2565-2567  
 
     (4) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม สาย ชม.3029 - แยก ทล. 1095                
จ.เชียงใหม่  ระยะทางรวม 42.958 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ตอน  
 
      - ตอนท่ี 1 ระยะทาง 21.958 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 5,360 ล้านบาทกรมทาง
หลวงชนบทจะดําเนินการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง AC ขนาด 4-10 ช่องจราจร และมีแผนจะก่อสร้างในปี                
2565-2567  
      - ตอนที่ 2 ระยะทาง 21.000 กิโลเมตร กรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรร
งบประมาณปี 2562 เพ่ือสํารวจออกแบบรายละเอียด   
     3.1.3 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เพ่ือให้เกิดระบบขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางถนน ทําให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบการ
จัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนการขนส่งสินค้าลดลง ประชาชนสามารถซ้ือสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม 
กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคให้เป็นจุดเช่ือมโยงโครงข่าย     การขนส่งสินค้าทางถนนทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ โดยดําเนินโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ (Truck Terminal) 
ขณะนี้ได้ศึกษาและวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ ซึ่งจะใช้พ้ืนที่ประมาณ 119 ไร่ มีที่ต้ังโครงการอยู่ที่ 
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อ.สารภี (ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11)  โดยในปี 2562  จะดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน และมีแผนการก่อสร้างในปี 2563-2565   
     3.1.4 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดยสํานักงานนโยบายและแผน   
การขนส่งและจราจรได้ศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ แล้วเสร็จ ซึ่ง
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองเชียงใหม่ โดยให้ดําเนินการก่อสร้างคร้ังละ 1 เส้นทางตามลําดับความสําคัญ (เส้นทางสีแดงมี
ความสําคัญลําดับที่ 1) และมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินโครงการในรูปแบบการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้พิจารณารูปแบบโครงสร้างที่
เหมาะสมสําหรับดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ สายสีแดง ได้ข้อสรุปว่า เป็นระบบรถไฟฟ้า
รางเบา (Light Rail Transit : LRT) และรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมควรเป็นโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่าง
ใต้ดินและระดับดิน  ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ 
สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)  คาดว่าจะเริ ่มงานศึกษาฯ  ภายในเดือน
มกราคม  2562 และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ใช้
ระยะเวลาก่อสร้าง 69 เดือน ตามแผนคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570 
    3.2 การพัฒนาโครงข่ายทางราง ให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
    กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการขนส่งทางราง ลดระยะเวลาในการโดยสารและการ
ขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่ง
ทางราง ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจของภาคโดยรวม โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
   (1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ําโพ - เด่นชัย ระยะทางประมาณ 280.60 
กิโลเมตร โดยก่อสร้างทางรถไฟเพ่ิมขึ้นจํานวน 1 ทาง วงเงินลงทุนประมาณ 62,860 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ
ก่อสร้างและติดต้ังระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคม 48 เดือน  ขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ 
   (2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่  ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร 
ผ่านพ้ืนที่ 4 จังหวัด (แพร่ ลําปาง ลําพูน เชียงใหม่) โดยก่อสร้างทางรถไฟขนานไปกับทางรถไฟเดิม วงเงินลงทุน
ประมาณ 56,838 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้างและติดต้ังระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคม 48 
เดือน  ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ 
    3.3  การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค 
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศ ให้เป็นประตูแห่งโอกาสการเดินทาง เพ่ือให้
ผู้โดยสารได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ กรมท่าอากาศ
ยาน  มีแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ดังน้ี 
  (1) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนิน
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (ปี 2561-2565) เพ่ือขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ 
ผู้โดยสารจากเดิม 8 ล้านคนต่อปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี โดยดําเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่  
และปรับอาคารผู้โดยสารอาคารเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  ก่อสร้างทางขับขนาน ขยายหลุมจอด
พร้อมทั้งปรับปรุงหลุมจอดจาก 12 หลุมจอด เพ่ิมเป็น 31 หลุมจอด ติดต้ังสะพานเทียบเพ่ิม 6 ชุด  ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบถนนภายในท่าอากาศยานให้เป็น 4 ช่องจราจร  สร้างอาคารจอดรถยนต์ให้รองรับได้ 3,000 คัน  (เดิม 800 
คัน) ซึ่งจะเริ่มงานก่อสร้างในปี 2563 และมีกําหนดแล้วเสร็จในปี 2565 
  (2) ท่าอากาศยานลําปาง มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 0.62 ล้านคนต่อปี 
(ในปี 2561 มีปริมาณผู้โดยสาร 0.27 ล้านคนต่อปี) ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดําเนินการก่อสร้างทางขับและลาน
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จอดเครื่องบินแล้วเสร็จ โดยมีแผนจัดซื้อที่ดินในปี 2563 เพื่อจะก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่งจาก 1,500 เมตร 
เป็น 2,000 เมตร รองรับ B737 จํานวน 6 ลํา ในเวลาเดียวกัน (จากเดิมรองรับ ATR72 1 ลํา และ B737 4 ลํา ในเวลา
เดียวกัน)   
   (3) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 0.84 
ล้านคนต่อปี (ในปี 2561 มีปริมาณผู้โดยสาร 0.06 ล้านคนต่อปี) ปัจจุบันกรมท่าอากาศยาน  ได้ดําเนินการปรับปรุง
อาคารผู้โดยสารแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน  และมีแผน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เพ่ิมมากขึ้นในปี 2563 
   (4) ท่าอากาศยานปาย  มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 0.03 ล้านคนต่อปี (ใน
ปี 2561 มีปริมาณผู้โดยสาร 600 กว่าคนต่อปี) มีขนาดความยาวทางว่ิง 23 x 900 เมตร (Code 1B)  ปัจจุบันกรมท่า
อากาศยานอยู่ระหว่างดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน  
 

แต่งต้ัง 
 
10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายจิตติพฒัน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํา
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ   
  3. นายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซฟิิกใต้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง  
 
11. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงานของ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (กรณีพ้นตําแหน่งตามวาระ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวม 7 
คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี 
  1. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ประธานกรรมการ  
   2. นางเพชรศรี ศิรินิรันดร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสขุภาพ  
  3. ศาสตราจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล  
  4. รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
  5. รองศาสตราจารย์เนาวรัตน์ พลายน้อย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล  
   6. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักด์ิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสขุภาพ  
  7. รองศาสตราจารย์ชยันต์ ตันติวัสดาการ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   
 
12. เรื่อง ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบัติหนา้ที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่ 23 มกราคม 2562 คงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 
 

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


