
 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th 
 
  วันนี้ (15 มกราคม 2562)  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จ าหวัดล าปาง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
   1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวม 
    5 ฉบับ    

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  2. เรื่อง ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีท่ีมี 
   วงเงินรวม ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 
   สุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ จังหวัดเชียงใหม่ ของ 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  3. เรื่อง สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
   การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน 
   อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  4. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและ
   ประเมินผลการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ (ดศ.) 
  5. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 
   6. เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงิน
    เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   
 

แต่งตั้ง 
 
   7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
   8. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
    การด าเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นต าแหน่งตาม
    วาระ)  
   9. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 

 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวม 5 ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ ประกอบด้วย 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
  5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
   ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
    (1) ส านักบริหารกลาง 
    (2) กองตรวจและประเมินผล 
    (3) กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ 
    (4) ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    (5) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
    (6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (7) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
    (8) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
    (9) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
        ส านักงานพลังงานจังหวัด 

 
กองกลาง (เปลี่ยนชื่อ)  
กองตรวจราชการ (เปลี่ยนชื่อ) 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (เปลี่ยนชื่อ)            
กองการต่างประเทศ (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คงเดิม)  
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)                         
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (คงเดิม) 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (คงเดิม) 
    ส านักงานพลังงานจังหวัด 

   2. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานโยบายและแผนพลังงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้  

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
(1) ส านักบริหารกลาง 
(2) กองนโยบายและแผนพลังงาน 
(3) ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
(4) ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
(5) ส านักนโยบายไฟฟ้า 
(6) ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ 
    พลังงานทดแทน 
(7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(8) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)  
กองนโยบายปิโตรเลียม  (เปลี่ยนชื่อ)  
กองนโยบายไฟฟ้า (เปลี่ยนชื่อ)  
กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (เปลี่ยน
ชื่อ)  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  (คงเดิม)     
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)        

   3. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
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การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
(1) ส านักบริหารกลาง 
(2) กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(3) ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(4) ส านักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(5) ส านักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
(6) ส านักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ 
(7) ส านักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม 
(8) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(9) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

ส านักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ) 
กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (เปลี่ยนชื่อ)                            
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (เปลี่ยนชื่อ)  
กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (เปลี่ยนชื่อ)  
กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม (เปลี่ยนชื่อ)  
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)     
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)          
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
(ตั้งใหม่) 

   4. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
(1) ส านักบริหารกลาง 
(2) กองแผนงานธุรกิจพลังงาน 
(3) ส านักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
(4) ส านักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(5) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(6) ส านักคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง 
(7) ส านักบริการธุรกิจและการส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง 
(8) ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
(9) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 
(10) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(11) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)  
กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (เปลี่ยนชื่อ) 
กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เปลี่ยนชื่อ)        
กองความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง (เปลี่ยนชื่อ) 
กองบริการธุรกิจและการส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง (เปลี่ยนชื่อ) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (คงเดิม)          
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน (คงเดิม)          
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)          
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)          

   5.ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
(1) ส านักบริหารกลาง 
(2) กองแผนงาน 
(3) ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 
(4) ส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน 
(5) ส านักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 
(6) ส านักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(7) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
(8) ส านักพัฒนาพลังงานทดแทน 
(9) ส านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 
(10) ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน 
(11) ส านักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(13) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)  
 
กองก ากับและอนุรักษ์พลังงาน  (เปลี่ยนชื่อ)          
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (เปลี่ยนชื่อ)        
กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เปลี่ยนชื่อ) 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองพัฒนาพลังงานทดแทน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์(เปลี่ยนชื่อ) 
กองวิจัยค้นคว้าพลังงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (เปลี่ยนชื่อ) 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)         
กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 
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2. เรื่อง ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 
ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ จังหวัด
เชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 
ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ จังหวัดเชียงใหม่ ของ 
มช. ในวงเงิน 1,209 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 358.60 ล้านบาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ 
850.40 ล้านบาท โดยเงินงบประมาณให้ มช. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป และให้กระทรวงศึกษาธิการรับ
ความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
   สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า มช. ได้จัดท ารายละเอียดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่
จอดรถ จังหวัดเชียงใหม่ ของ มช. เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
  1. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
    1.1 เพ่ือพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ   
   1.2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง และนานาชาติ  
   1.3 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริการสุขภาพทางเลือกใหม่  
   1.4 เพ่ือเป็นศูนย์เครื่องมือกลางรักษาโรคเฉพาะทางในเขตภาคเหนือตอนบน   
   1.5 เพ่ือเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์  
   2. ประมาณการรายจ่ายและแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ แบ่งเป็นรายจ่ายประเภท
ต่าง ๆ ตามวิธีการเสนอของบประมาณ โดยจัดท าเป็นรายปี พร้อมยอดรวมของทุกปี รวม 1,209 ล้านบาท  
  3. ประโยชน์ที่จะได้รับ  
   3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยสามารถรับผู้ป่วยนอกเพ่ิมข้ึน 
400,000 ราย/ปี ผู้ป่วยในเพิ่มข้ึน 30,000 ราย/ปี และผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูในระยะยาวเพ่ิมข้ึน 2,000 ราย/ปี   
   3.2 เกิดศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และนานาชาติ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์โรคทางสมอง ศูนย์โรค
ทางเดินอาหาร ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ศูนย์ดูแลสุขภาพสตรีและเด็ก   
   3.3 ผลิตแพทย์เฉพาะทาง และนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ิมขึ้น จ านวน 500 คน/ปี  
    3.4 บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
ทันสมัย 2,500 คน/ปี   
   3.5 เกิดเครือข่ายการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
   3.6 มีผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อรักษาสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทางการรักษาพยาบาล อย่างน้อย 50 ผลงาน/ปี   
  4. การด าเนนิโครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าดังนี้  
   4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจบริการสุขภาพกับนานาชาติ   
   4.2 เพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับบริการสุขภาพท่ีทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ   

เศรษฐกิจ- สังคม 
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   4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริการสุขภาพทางเลือก การ
ท่องเที่ยวแบบพักอาศัยระยะยาว การให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีความ
ต้องการได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  
   4.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ   
   4.5 เกิดศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และนานาชาติ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
   4.6 รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่จะต้องอาศัยการดูแล
ด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน  
   4.7 ลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และแพทย์เฉพาะทาง และได้บุคลากรทางการแพทย์ที่
มีทักษะความรู้ความสามารถ  
 
3.  เรื่อง สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การด าเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ มอบหมายให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น [เช่น กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ส านักงบประมาณ (สงป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น] ด าเนินการตามผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action 
Review : AAR) การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ดังนี้ 

การด าเนินการ หน่วยงาน 
ที่จะต้องด าเนินการ 

1. พิจารณาปรับปรุง เพ่ิมศักยภาพการจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากรและเครื่องมือในการกู้ภัยให้มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ในระดับสากล 

มท. กห. หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน 

2. ยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอาเซียนเพ่ือให้มีการ
ฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคนิค วิทยาการ และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ของหน่วยกู้ภัย และหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

กห. กต. มท. สธ. 

3. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนสนับสนุนการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐในการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือการให้บริการระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใน
ทุกสภาพพ้ืนที่ 

ดศ. ร่วมกับ กสทช. 

4. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยในภาวะ
ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษส าหรับการ
กู้ภัยและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยที่มีความซับซ้อนและมี
ลักษณะพิเศษเพ่ิมมากขึ้น 

สงป. 

5. ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศ 

ทุกหน่วยงานตามแผน 
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 

6. ก าหนดรูปแบบของแผนเผชิญเหตุพื้นที่เสี่ยงภัยในสถานที่ท่องเที่ยวทาง กก. มท. ทส. 



 

 

 

6 

ธรรมชาติให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้จังหวัดที่มีพ้ืนที่ดังกล่าวน าไปจัดท าเป็นแผน
เผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

   ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
วัฒนธรรม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  มท. รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้เกิดเหตุนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช ทีม “หมูป่า” ทีน ทอล์ค    
อะคาเดมี” รวม 13 คน พลัดหลงบริเวณวนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล 
ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนหน่วยงาน อาสาสมัครชาวต่างชาติ ร่วมแรงร่วมใจเข้าท าการค้นหา และช่วยเหลือทั้ง 13 
คน ออกมาจากถ้ าได้อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 18 วัน 
  2. มท. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้จัดเวทีถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After 
Action Review : AAR) ในการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งจากผลการด าเนินการจัดเวทีถอดบทเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง – 
ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย สรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 ผลการปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
    1) ผลการปฏิบัติที่ดี : ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานทุกคนมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ 
การช่วยเหลือเด็กดังจะเห็นจากภารกิจการค้นหาและกู้ภัยทั้งภายในถ้ าและนอกถ้ า และภารกิจการระบายน้ าและ
เบี่ยงเบนทางน้ า ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันจนน าไปสู่ความส าเร็จของการกู้ภัยในครั้งนี้ 
    2) ปัญหาอุปสรรค : การขาดข้อมูล แผนผัง โครงสร้างของถ้ าท่ีชัดเจน ตลอดจน
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ตอบสนองต่อภารกิจกู้ภัยภายในถ้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประเมินสถานการณ์ใน
ช่วงแรก แต่หลังจากท่ีมีการสนับสนุนเพิ่มเติมก าลัง ทรัพยากร ผู้ที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุนการจัดการ 
ตลอดจนผลจากการบูรณาการฝึกซ้อมตามภารกิจร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความคุ้นเคย 
ความคล่องตัว และความมั่นใจในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้บริหารระดับสูงได้เป็นอย่างดี 
    3) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ : 
     (1) การใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการมีที่
ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันหารือกันโดยใช้หลักของเหตุและผล ส่งผลต่อการ
น าเสนอข้อมูลที่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ ท าให้การตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้มีอ านาจตัดสินใจในเหตุการณ์จะต้องเปิดกว้างรับข้อมูล ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินร่วมกัน 
     (2) การปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามแผนและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่ใช้ระบบโครงสร้างการจัดการในภาวะฉุกเฉินในการปฏิบัติงานร่วมกันที่มีส่วนปฏิบัติการ 
ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนนุการประสานการปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการเชื่อมโยงองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ จากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ อันน าไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ได้รับการยอมรับ
จากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และเกิดความคุ้มครองต่อผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ส่งผลให้ทุกหน่วยงาน
ปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ ให้เป็นไปตามภารกิจของโครงสร้างหลักในการจัดการเหตุการณ์ 
   2.2 ข้อเสนอจากการถอดบทเรียน 
    เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ได้เห็นการจัดตั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์ มีการ
ด าเนินการตามแผน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตลอดจนการจัดผังโครงสร้างองค์กรเชื่อมโยงตามสายบังคับบัญชา (Chain of Command)     
ที่ค่อนข้างชัดเจน 
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    อย่างไรก็ตาม จากข้อคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานพบว่า ปัญหาอุปสรรค
ส าคัญ คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยตามกฎหมายและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่
เท่ากัน ส่งผลให้ช่วงแรก ๆ ของเหตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานมีความสับสนในเรื่องระบบบัญาชาการเหตุการณ์ นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงการขาดทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนทรัพยากรกู้ภัยที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ และไม่ทันสมัย ดังนั้น จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานควรมีการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการจัดการสาธารณภัยใน
ประเด็นการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ 
วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ดังนี้ 
 

การด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ 

1. การสร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   1.1 การขยายองค์ความรู้การจัดการภาวะฉุกเฉินใน
เรื่องระบบการบัญชาการเหตุการณ์ให้กับส่วนราชการ 
ทหาร พลเรือน เอกชน และอาสาสมัครให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้
บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับจะต้องจัดตั้งศูนย์
บัญชาการได้ทันท่วงทีและสามารถประสานงานกับทุก
หน่วยงานในพื้นท่ี 
 

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

1.2 การจัดท าแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดท าให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และสามารถประสานสอดคล้อง
กับแผนการปฏิบัติของหน่วยทหารในพื้นที่ 

2. การพัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

   2.1 เพ่ิมการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างมาตรฐาน
บุคลากรในเรื่องการเผชิญเหตุการกู้ภัยในเหตุสาธารณ
ภัยที่มีความซับซ้อน 

ให้ด าเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือน  
ทหาร ภาคเอกชนในระดับพ้ืนที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกล 
สาธารณภัยร่วมกันโดยเฉพาะหลักสูตรความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรการฝึกการกู้ภัยทางน้ า 

  2.2 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรกู้ภัย  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

- ให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการสาธารณภัย ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษเช่น 
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยทางน้ า เป็นต้น 
- การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
แผนที่ แผนผัง ระบบงานสารสนเทศข้อมูล และ
ระบบงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-Geographic 
Information System) ร่วมกัน  เพ่ือให้ระบบ
ฐานขอ้มูลฯ เป็นปัจจุบันและครอบคลุมในทุกประเภท
ภัย 
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  2.3 การจัดท าคู่มือ (Handbook) การเผชิญเหตุใน
ภาวะฉุกเฉิน 

จัดท าคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานฯ ที่เป็นมาตรฐานตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 

  2.4 การเสริมระบบการเตือนภัย - การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ 
- การติดตั้งเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณ
น้ าฝนพร้อมแอพพลิเคชั่น 
- จัดให้มีชุดประจ าที่และเคลื่อนที่ ณ จุดเสี่ยงภัย 
- การเสริมระบบการแจ้งข้อมูลเมื่อเข้าพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
(Alert SMS) ที่สามารถแจ้งเตือนประชาชนที่เดิน
ทางเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงหรือในพ้ืนที่ที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 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) ที่สามารถเชื่อมต่อการ
สื่อสารกับระบบดาวเทียม ตลอดจนสมาร์ทโฟนและ
เครื่องวิทยุสื่อสารที่สามารถตั้งกลุ่มในการสนทนาได้   
ท าให้ติดต่อสื่อสารกันได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยใช้
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับระบบ Zello 

  2.6 การจัดหาทรัพยากรกู้ภัยที่เหมาะสมตามภารกิจ 
และสภาพพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการกู้ภัยของภาครัฐยังไม่ทันสมัย
และไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

- จัดหาเครื่องสูบน้ า ระบบสนับสนุนการระบายน้ า 
ตัวอย่างจากภารกิจการระบายน้ า อุปกรณ์ของส่วน
ราชการที่มีอยู่ส่วนใหญ่ เช่น เครื่องสูบส่งน้ าระยะไกล 
เครื่องสูบน้ าขนาดต่าง ๆ ที่น ามาใช้ที่ถ้ าหลวง เป็น
เครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็นหลัก ไม่เหมาะสมกับการใช้สูบ
น้ าในพื้นท่ีแคบและเกิดมลพิษระหว่างการใช้งานเป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัย จึงควร
พิจารณาจัดหาเครื่องสูบน้ าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ระบบไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง มาเตรียมความ
พร้อมไว้ 
- จัดหาเครื่องมือในการกู้ภัยทั้งทางบกและทางน้ า ตาม
มาตรฐานสากล เช่น ชุดอุปกรณ์ส าหรับการด าน้ าในถ้ า 
ระบบการตรวจวัดปริมาณน้ าไหลเข้าและระบายน้ าออก
บริเวณถ้ า ตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

   ทั้งนี้ จากผลการถอดบทเรียนดังกล่าว มท. จึงขอให้ส่วนราชที่เก่ียวข้อง เช่น กห. กต. กก. ทส. ดศ. 
สธ. ด าเนินการเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยตามผลการถอดบทเรียนดังกล่าว 
 
4. เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ (ดศ.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอรายงานผล
การด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานโครงการเน็ตประชา
รัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให้ ดศ. จัดตั้ง
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คณะท างานร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ นร.) เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการเน็ต
ประชารัฐที่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสัญญาณและการเข้าถึงการใช้งาน โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1. การหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
โครงการเน็ตประชารัฐ ดศ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการ นร. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 พบว่า 
ประเด็นการร้องเรียนมีหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของโครงการเน็ตประชารัฐไม่ชัดเจนและบางส่วนต้องการจุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ิมซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการ
หรืออยู่นอกพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับส านักงานสถิติ
แห่งชาติจัดท าวีดิทัศน์และสื่อน าเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะท างานร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐแล้ว เมื่อวันที่      
25 กันยายน 2561 มีปลัด ดศ. เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นร. รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน 
  2. การประชุมคณะท างานร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โครงการเน็ตประชารัฐ 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   2.1 ภาพรวมการด าเนินการ มีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Wi-Fi เน็ตประชารัฐแล้วจ านวนกว่า 
4.05 ล้านคน รวมทั้งรัฐบาลได้เปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐในรูปแบบโครงข่ายแบบเปิด (Open Acceess Network) 
เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเน็ตประชารัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังบ้านเรือนของประชาชนได้ในราคาถูก โดยมีผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายแล้ว 8 ราย และ ดศ. อยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ซึ่งสามารถตรวจสอบจ านวนการใช้งานและจุดที่อุปกรณ์เสียหายได้ โดย คศ. จะจัดท าบัญชีเข้าใช้งาน (account) 
ให้กับผู้ตรวจราชการ นร. และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อให้สามารถเข้าระบบตรวจสอบได้ด้วยเช่นกัน 
   2.2 ประเด็นร้องเรียนจากประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแนะน าการใช้งาน การ
ขอติดตั้งเน็ตประชารัฐในหมู่บ้านที่อยู่นอกโครงการ การขอย้ายจุดติดตั้ง และการขอเพ่ิมจ านวนจุดติดตั้งมากกว่า     
1 จุด โดยประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสัญญาณการใช้งานมีน้อยมาก ในการด าเนินโครงการเน็ตประชา
รัฐของ ดศ. จ านวน 24,700 หมู่บ้าน มีความแตกต่างกับโครงการเน็ตประชารัฐและเน็ตชายขอบที่ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) รับผิดชอบ 
ซึ่งประชาชนในพื้นที่อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยอาจเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของ ดศ. ทั้งหมด 
   2.3 แนวทางการด าเนินการของคณะท างานฯ ประกอบด้วย 
    2.3.1 ติดตามการให้บริการเน็ตประชารัฐ รวมทั้งเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) หมายเลขโทรศัพท์ 1111 กด 88 และ 2) แอปพลิเคชันเน็ตอาสาประชารัฐ 
    2.3.2 ประเมินผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยการลงพ้ืนที่ ทั้งหมด      
5 ภาค ภาคละ 1 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 
    2.3.3 รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือน 
  3. การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ณ จังหวัด
เชียงใหม่และล าพูน เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้ง ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยได้ลงพื้นที่
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐของ ดศ. จ านวน 3 หมู่บ้าน และจุดติดตั้งโครงการเน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. จ านวน  
2 จุด พบว่า 
   3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเน็ตประชารัฐและบริการ Wi-Fi โดยใช้ประโยชน์
ในการค้าขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ ใช้เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสารและติดต่อสื่อสารของคนในหมู่บ้าน 
รวมทั้งเด็กและเยาวชนใช้ในการค้นหาข้อมูลในการท ารายงาน ทั้งนี้ ไม่พบปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 
   3.2 โครงการเน็ตชายขอบในพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 2 จุด ซึ่งเป็นจุดบริการ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
และบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่เปิดให้บริการ อย่างไรก็ตามพบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้
ให้บริการรายอื่นเข้าถึงแล้ว และโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอาคาร USO Net มีโครงข่าย Fiber Optic เข้าถึง และมีผู้
ให้บริการรายอื่นให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วเช่นกัน 
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   3.3 ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขต การให้บริการเน็ตประชารัฐ 
ดังนั้น จึงควรมีการท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่องโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
   3.4 ในบางพ้ืนที่ยังไม่มีไฟฟ้าท าให้ไม่สามารถติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐได้ ดังนั้น จึงควร
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน 
   3.5 ควรเตรียมการออกแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐกับโครงข่ายภาครัฐอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บริการประชาชนและหน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล ในพ้ืนที่ 
  อย่างไรก็ตาม ดศ. ได้จัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และต่อยอดเน็ตประชารัฐผ่าน
คณะท างานขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ในจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ควรให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้วย ทั้งนี้ คณะท างานฯ ก าหนดจะลงพ้ืนที่ครั้งที่ 2 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
  4. การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการน าอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ มีการด าเนินการที่ส าคัญ เช่น 
การจัดท าคู่มือส าหรับฝึกอบรมครู กศน. ให้เป็นวิทยากรแกนน า การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้น าชุมชนและการอบรม
ให้แก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ได้มีการสร้างเครือข่าย “เน็ตอาสาประชารัฐ” โดยการพัฒนาบุคลากรหมู่บ้านเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งาน ปัญหา ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ 
  
5. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามที่เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมี
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้  ดังนี้ 
    1. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 2 เรื่อง ได้แก่  
     1.1 รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. จ านวน 4 คณะ ประกอบด้วย 
     (1) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี 2557 - 2561 มีผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึน และผล
ความก้าวหน้าการติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และข้อสั่งการของประธาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค ได้พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
จากเป้าหมาย 7,490 แห่ง แล้วเสร็จจ านวน 7,291 แห่ง โดยด าเนินการเสร็จแล้วในปี 2561 จ านวน 57 หมู่บ้าน      
ปี 2562 จะด าเนินในส่วนคงเหลือ จ านวน 170 หมู่บ้าน ส่วนการขยายเขตประปาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการจัดท าแผนจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนส ารองด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิตตามเป้าหมายของแผน
จากพ้ืนที่ชลประทาน 8.70 ล้านไร่/ปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้น 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยด าเนินการตามเป้าหมาย ท าให้มีพ้ืนที่
ชลประทานเพ่ิมขึ้น 2.53 ล้านไร่ ปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้น 1,483 ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจฯ ด้านแหล่งน้ า 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้ร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้าไปปรับปรุงแหล่งน้ าที่ถ่ายโอนของหน่วยงานที่เข้าด าเนินการ และเรื่อง
การขอใช้พื้นที่ป่า ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพิ่มขึ้น แต่ยังมีกลุ่มโครงการที่ติดค้างมากท่ีสุด ในขั้นตอนการ
พิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม คงค้าง 34 โครงการ ค้างที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ (กรมชลประทาน) จ านวน 30 
โครงการ และรอเข้าวาระการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวน 4 โครงการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย ได้วางระบบการป้องกันน้ า
ท่วมพ้ืนที่ชุมชน เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ 69 แห่ง ปรับปรุงทางน้ า 291 กิโลเมตร ในจ านวน 50 ร่องน้ า วางระบบป้องกัน
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บรรเทาอุทกภัยน้ าท่วมเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ และการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 111 แห่ง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยปัจจุบัน คงเหลืออยู่ในแผนของกรมชลประทานที่จะ
ด าเนินการโดยใช้งบประมาณปี 2562 จ านวน 11 แห่ง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ า พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียได้ 58 แห่ง 
และควบคุมน้ าเค็ม 6 ลุ่มน้ า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม และป้องกัน
การพังทลายของดิน ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าเสื่อมโทรมแล้ว 450 แห่ง พื้นที่ 0.49 ล้านไร่ และการฟ้ืนฟูเขาหัวโล้น
จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 5 หน่วยงานมาร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร่วมบูรณาการการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมไปแล้ว 318,638 ไร่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ การตั้งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ การปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. …. การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (ร่าง) 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....     
    มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า (ปี 2557 - 2561) และการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของหน่วยงานภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
  ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ 
  (1)  การจัดหาน้ าอุปโภคบริโภค มอบกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดหาน้ าอุปโภคบริโภค ให้ครบทั้ง 170 หมู่บ้าน ภายในปี 2562 โดยให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป   
  (2) การสร้างความมั่นคงของน้ าเพ่ือการผลิต เพ่ือให้ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีแหล่งน้ าต้นทุนในการจัดการอย่างสมดุล ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการโดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง และมอบส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ อ านวยการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลต่อไป 
  (3) การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย ในพ้ืนที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจส าคัญและ
พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมและอุทกภัย มอบส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ วางแผนแก้ไขปัญหา
อุทกภัยเชิงพ้ืนที่ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า พร้อมทั้งมอบกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อนการปรับตัวหนีภัยน้ าท่วม   
  (4) การจัดการคุณภาพน้ า มอบกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน และมอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนบูรณาการระบบการ
จัดการน้ าเสีย 
  (5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าฯ มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในการวางแผนและก าหนดเจ้าภาพ
ในแต่ละพ้ืนที่ให้ชัดเจน รวมทั้งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูเรื่องเขาหัวโล้น ในการปลูก
ต้นไม้เสริม เพ่ือลดการพังทลายของดิน ที่เป็นต้นไม้ที่โตเร็วและยืนต้น ปลูกใกล้ในพ้ืนที่ที่มีน้ าและชุมชนเพ่ือจะได้
ช่วยกันดูแล 
  (6) การบริหารจัดการ มอบส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
หลักบูรณาการการบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม ในการรวบรวมงานศึกษาวิจัย นวัตกรรม และเชื่อมโยงข้อมูล
กลางในระดับลุ่มน้ า  การบริหารจัดการลุ่มน้ า กฎหมายล าดับรองให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศ เช่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ด้วย เพราะน้ ามีคุณค่าต่อชีวิตประจ าวัน “น้ าคือชีวิต”  
 (2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 งบประมาณจ านวน 61,225.2699 ล้านบาท ปรับลดตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ จ านวน 
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815.4518 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณจัดสรรถือจ่ายสุทธิ จ านวน 60,409.8181 ล้านบาท  โดยมีหน่วยงานเสนอ
ขอปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน 9 หน่วยงาน วงเงินรวม 8,084.0739 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
13.4 ของงบประมาณจัดสรรถือจ่ายสุทธิ โดยเป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรและตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในการลงตรวจราชการในพื้นที่ จ านวน 24 โครงการ วงเงิน 645.2742 ล้านบาท 
มีผลการเบิกจ่ายรวม จ านวน 44,528.1706 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.71 คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายจ านวน 
15,881.6475 ล้านบาท จ าแนกเป็นเงินที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วจ านวน 11,077.1165 ล้านบาท และท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/
เหลือจ่าย จ านวน 4,804.5310 ล้านบาท โดยมีมาตรการที่ส าคัญ คือ การปรับแผนงานต้องแสดงตัวชี้วัดและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ขับเคลื่อน เป้าหมายของแผนงานบูรณาการและนโยบายรัฐบาลเป็นอันดับแรก โดยผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีก ากับแผน แล้วส่งรายละเอียดให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ประมวลผลและรายงานต่อไป ทั้งนี้ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ประธานอนุ
กรรมการฯ ได้เสนอมาตรการป้องกันปัญหาอุปสรรคความล่าช้าของการด าเนินงานและการปรับแผนงบประมาณท่ีให้
ทุกหน่วยงานด าเนินการ   
     มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข  
     ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม โดยมอบให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
เป็นหน่วยด าเนินการก ากับตามมาตรการป้องกันปัญหาอุปสรรคความล่าช้าของการด าเนินงานปรับแผนงบประมาณ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป  
     (3) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า มีการประเมินสถานการณ์น้ าในการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และสถานการณ์ปัจจุบันเกิด
อุทกภัยทางภาคใต้ จ านวน 2 ครั้งทีจ่ังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือด้านการขนย้ายสิ่งของ และสนับสนุนเครื่องจักรกล และได้
คาดการณ์สภาพฝน ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ว่าปริมาณฝนภาพรวมทุกภาคมีฝนต่ ากว่าค่าปกติ จึงได้
เตรียมการวางแผนการบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้งปี 2561/62 โดยการจัดสรรน้ าช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 จ านวน 
30,145 ล้านลูกบาศก์เมตร และส ารองน้ าไว้ช่วงต้นฤดูฝน ปี 2562 จ านวน 13,760 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีพ้ืนที่เสี่ยง
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 9 จังหวัด นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 20 จังหวัด  
     มติที่ประชุม รับทราบการบริหารจัดการน้ าช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาในปี 2561 และการ
วางแผนการบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้ง ปี 2561/2562  
     ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ 
      (1) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าหลากในภาคใต้และแจ้งเตือน
ประชาชนโดยเร็ว   
     (2) มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ 
และรถยนต์บรรทุกน้ าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการที่ก าหนดไว้ หากเกิดวิกฤตภัยแล้ง  
     (3) มอบส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชน 
       (4) พ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ าแล้งหรือน้ าท่วมซ้ าซากเหมือนเดิมทุกปี ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จอย่างเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์พื้นที่ การย้ายชุมชนเมือง การเปลี่ยนชนิดพืชพันธุ์เพาะปลูก โดยการบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
      (4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญ 
ความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญท่ีผ่านมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จ านวน 13 
โครงการ โดยเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเปิดโครงการและกรอบวงเงินของกรมชลประทาน 
จ านวน 6 โครงการ  และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเปิดโครงการและกรอบวงเงิน จ านวน 7 

.... 
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โครงการ ประกอบด้วย กรมชลประทาน จ านวน 4 โครงการ กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 โครงการ และกรมแผนที่ทหาร 
จ านวน 1 โครงการ 
       มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการส าคัญในการติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญที่ผ่านมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จ านวน 13 โครงการ  
     ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ให้ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
พิจารณางบประมาณอย่างรอบครอบ ไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณในอนาคต ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อม
โครงการให้ครบถ้วนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการต่อไป 
    1.2 ความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายที่
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รวบรวมแผนงานโครงการตามข้อ
สั่งการนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี และมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องด้าน
ทรัพยากรน้ า จ านวน 18 ครั้ง ได้ 782 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว จ านวน 308 โครงการ วงเงิน 12,710 
ล้านบาท อยู่ในแผนงานปี 2563 - 2564 จ านวน 400 โครงการ วงเงิน 11,667 ล้านบาท และอยู่ระหว่างศึกษาความ
เหมาะสม/เตรียมความพร้อม จ านวน 74 โครงการ     
     มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน แผนงานโครงการที่เสนอใน
คณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบาย ที่นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ 
     ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. มอบส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ อ านวยการ ติดตามรว่มกับส านักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมน าเข้าแผนงานต่อไป  
 2. มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเรื่องการจัดท า
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)  
    2. เรื่องเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ได้แก่ 
    2.1 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญ จ านวน 2 โครงการ มี 2 
หน่วยงานเสนอโครงการ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน ดังนี้ 
     (1) กรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบให้ด าเนินโครงการอุโมงค์ระบายน้ าใต้
คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม บรรเทาน้ าหลากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีวงเงิน 9,800 ล้านบาท และระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 2563 - 2569 ทั้งนี้ ส านักงบประมาณแจ้ง
ผลการพิจารณาสัดส่วนงบประมาณ เป็นงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 70% และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
30% 
     ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ใหเ้ร่งด าเนินการโครงการในป ี2562 และพร้อมทั้งให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
      มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้กรุงเทพมหานครน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ และเร่งด าเนินการโครงการในปี 2562 พร้อมทั้งให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการพิจารณางบประมาณต่อไป 
      (2) กรมชลประทาน  เสนอขอความเห็นชอบให้ด าเนินการโครงการปรับปรุงคลองยม-
น่าน จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุน พร้อมทั้งส่งน้ าอุปโภคบริโภค และรักษาระบบ
นิเวศ โดยมีวงเงิน 2,875 ล้านบาท และระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 2563 - 2567 
     ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติมว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ให้เร่งด าเนินการโครงการในปี 2562 และให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการต่อไป 
      มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและให้กรมชลประทาน น าเสนอเข้า
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและกรอบงบประมาณ และเร่งด าเนินการโครงการในปี 2562 พร้อม
ทั้งให้ส านักงบประมาณด าเนินการพิจารณางบประมาณต่อไป  
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     2.2 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้เสนอการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ปี 2558 – 2569) 
โดยเปลี่ยนชื่อเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (แผนระดับ 3) และได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ และแผน
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นระบบเส้นทางน้ า การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (น้ า
ชุมชน) โดยปรบัปรุงกลยุทธ์เปน็ 28 กลยุทธ ์54 แผนงาน ทั้งได้วิเคราะห์การแก้ไขพ้ืนที่ Area based (น้ าแล้งและน้ าท่วม) 
66 พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ และการปรับตัวชี้วัดให้ถึงระดับผลลัพธ์ (outcome) พร้อมทั้งให้มีหน่วยขับเคลื่อนระดับ
กระทรวง  
     มติที่ประชุม    
     1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามกลยุทธ์/แผนงาน เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ท าหน้าที่ก ากับ และติดตามประเมินผล   
     2. หากมีการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มอบให้
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพิจารณาปรับแก้ไขให้ให้สอดคล้องต่อไป  
     2.3 หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับ (ร่าง) แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับ (ร่าง) แผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์แยกตามแผนงาน ได้แก่ (1) 
แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (FUNCTION)  (2) แผนงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ (AGENDA) (3) แผนงานตามภารกิจพ้ืนที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
(AREA) และการก าหนดขั้นตอนการเสนอแผนงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้ง มีการก าหนดกรอบ
ระยะเวลาและแนวทางการด าเนินการในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า สามารถน าไปสู่การปฏิบัติในระดับลุ่มน้ าได้ และเพ่ือใช้เป็นข้อก าหนดในการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      มติที่ประชุม  
 1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ (ร่าง) แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 2. มอบส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และส านักงบประมาณ บูรณาการด าเนินการพิจารณาแผนงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. มอบคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นผู้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่หน่วยงานเสนอ แล้วเสนอ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพ่ือทราบต่อไป 
     2.4 การทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ าที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
และผลกระทบการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนิน
การศึกษาทบทวนการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าประธานให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวม ตาม
ข้อก าหนดใน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. …. มาตรา 25 โดยใช้หลักการพิจารณา ได้แก่ จุดออกของลุ่ม
น้ า สภาพภูมิศาสตร์พ้ืนที่ วัฒนธรรมองค์กร การแบ่งเขตการปกครอง การใช้น้ า การบริหารจัดการน้ าและพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ไม่ควรอยู่ต่างภูมิภาค  การบริหารจัดการน้ าควรมีจ านวนไม่มากเกินความจ าเป็นและสามารถน ามาใช้ร่วมกับลุ่มน้ า
สาขาย่อย ที่จะท าให้ทราบถึงสถานการณ์น้ าและสามารถบริหารจัดการน้ าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันต่อ
สถานการณท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผลของ
การทบทวนแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าจากเดิม 25 ลุ่มน้ าหลัก 254 ลุ่มน้ าสาขา เป็น 22 ลุ่มน้ าหลัก 353 ลุ่มน้ าสาขา โดยใช้แผนที่
มาตราสว่น 1 : 4,000 มีภาคที่มีการยุบรวมลุ่มน้ า ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ ส าหรับภาค
กลาง และภาคอีสาน ยังคงลุ่มน้ าเดิม 
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     ข้อสังเกตของท่ีประชุม  การแบ่งขอบเขตลุ่มน้ าต้องค านึงถึงผลกระทบในแผนงาน
ที่อยู่ระหว่างด าเนินงานในชื่อลุ่มน้ าเดิมด้วย 
     มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็น 22 ลุ่มน้ าหลัก 353 ลุ่มน้ า
สาขา โดยให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ด าเนินการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้ า ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... มาตรา 25 และด าเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพ่ือมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตจาก
ที่ประชุมพิจารณาต่อไปด้วย  
   3. เรื่องอ่ืน ๆ 3 เรื่อง ได้แก่ 
     3.1 การขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญ ตามผลการจัดท า 
(ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี น ามาสู่การวิเคราะห์ขับเคลื่อนแผนงานโครงการให้สอดคล้องและ
บรรลุเป้าหมายของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้น าผลของการก าหนดพื้นที่เป้าหมายมาเป็น
กรอบในการพิจารณาโครงการส าคัญ คือ (1) พ้ืนที่เป้าหมาย (Area based) จ านวน 66 พ้ืนที่ (2) พ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญ คือ พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม พื้นที่เสี่ยงน้ าแล้ง และพ้ืนที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจ (3) แผนงานโครงการที่มี
ศักยภาพเริ่มด าเนินการได้ ภายในปี 2563 - 2565 จ านวน 408 โครงการ วงเงิน 831,701 ล้านบาท (4) แผนงาน
โครงการที่มีความพร้อม ด้านแบบสิ่งแวดล้อมและด้านมวลชน สามารถเร่งรัดด าเนินการได้ภายในปี 2563 รวม 66 
แห่ง วงเงิน 39,904 ล้านบาท สามารถเร่งรัดด าเนินการได้ภายในปี 2564 รวม 97 แห่ง วงเงิน 281,167 ล้านบาท 
และสามารถเร่งรัดด าเนินการได้ปี 2565 เป็นต้นไป รวม 245 แห่ง วงเงิน 510,630 ล้านบาท 
  ส าหรับความต้องการงบประมาณปี 2563 วงเงินงบประมาณรวม 103,816 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) งานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีละประมาณ 30,000 ล้านบาท (2) งบประมาณจากรายการผูกพัน
งบประมาณข้ามปีและรายการต่อเนื่อง วงเงินงบประมาณ 56,166.2435 ล้านบาท (3) งานตามนโยบายจาก
คณะรัฐมนตรีสัญจร นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ วงเงินงบประมาณ 10,804.2657 ล้านบาท และ 
(4) แผนงานโครงการส าคัญเปิดใหม่ปี 2563 ประกอบด้วย โครงการขนาดใหญ่ วงเงินงบประมาณ 2,194.0051 ล้าน
บาท และโครงการขนาดกลาง วงเงินงบประมาณ 4,655.8000 ล้านบาท 
     มติที่ประชุม เห็นชอบโดย  
     1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการ สถานภาพความพร้อม เพื่อให้
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ ท าหน้าที่ก ากับ บูรณาการขับเคลื่อน  
     2. มอบส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พิจารณาความส าคัญของโครงการและแหล่งเงินที่
เหมาะสมต่อไป 
  3.2 การมอบหมายผู้แทนส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการลุ่มน้ า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการลุ่มน้ า ปฏิบัติงานในพื้นท่ีลุ่มน้ า เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า บรรลุตาม (ร่าง) 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และให้การด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการลุ่มน้ า    
    3.3 แผนปฏิบัติการ 5 ปี สาขาทรัพยากรน้ า ค.ศ. 2018-2022 ภายใต้กรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้าง (Five-years Action Plan for Mekong-Lancang Water Resources Cooperation) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี สาขาทรัพยากรน้ า (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการด าเนินกิจกรรมโครงการและการปฏิบัติงาน
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ด้านทรัพยากรน้ าระหว่างประเทศสมาชิก โดยพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ หลักการ สาขาการด าเนินงาน กิจกรรม
โครงการ การจัดโครงสร้างการด าเนินงาน และงบประมาณ รวมถึงพิจารณาแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ 5 ปี มา
ด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม  โดยสาระส าคัญในการจัดท า ได้ก าหนด 1) บทบาทของประเทศสมาชิกและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ที่ส าคัญคือ บทบาทน าของประเทศสมาชิกในแต่ละสาขาความร่วมมือ รวมทั้งสิ้น 6 สาขา/6ประเทศ 2) 
แนวทางการด าเนินงาน 3) เงินทุนและการจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจะเสนอประเทศสมาชิก ท าหน้าที่
บทบาทน า (Lead Country) ในสาขาความร่วมมือเรียงตามล าดับ ได้แก่ (1) สาขาที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) สาขาที่ 6 ด้านความร่วมมือ
แม่น้ าข้ามพรมแดนและการแลกเปลี่ยนข้อมูล (3) สาขาที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติม  ให้พิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน และสร้างการ
รับรู้กับประชาชนให้ทั่วถึง  
     มติที่ประชุม รับทราบ  
     1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี สาขาทรัพยากรน้ า (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งมี
สาระส าคัญและขอบเขตการด าเนินความร่วมมือเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561  
 2. การเลือกสาขาความร่วมมือ ซึ่งไทยจะเสนอประเทศสมาชิกท าหน้าที่บทบาท
ผู้น า (Lead Country) 
 3. มอบส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นเจ้าภาพและด าเนินการต่อไป  
 
6. เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
   1. รับทราบความคืบหน้าของการด าเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ
ที่ 2  
  2. เห็นชอบข้อเสนอในการด าเนินการต่อไปส าหรับการด าเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 2  
  3. เห็นชอบการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส าหรับ
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 โดยจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายภายใต้กองทุน
ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  
  4. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังด าเนินการเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ..... มีผลบังคับใช้  
   5. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการการ
ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในส่วนของ ข้อ 4.1.1 (3) โดยเห็นชอบการปรับเปลี่ยนการเติมเงินราย
เดือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นฯ (300 หรือ 200 บาทต่อคนต่อเดือน) เป็นการแบ่งเติมเงินรายเดือน
เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ จ านวน 200 หรือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน และ
ส่วนที่เหลือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน ยังคงเติมเงินเข้าวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นฯ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 (3 เดือน) เพ่ือให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM และสาขาของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้  
   สาระส าคัญของเรื่อง    
  กะทรวงการคลังเสนอว่า   
   1. ความคืบหน้าของการด าเนินมาตรการฯ  
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  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมมาตรการฯ จ านวน 4,145,397 ราย ซึ่งได้รับการพัฒนาแล้วจ านวน 
3,267,941 ราย และจากผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูล ณ สิ้นปี 
2561 สามารถติดตามได้ จ านวน 2,607,195 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ที่พัฒนาแล้ว สรุปได้ ดังนี้   
    (1) มีรายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่า 30,000 บาทต่อปี จ านวน 1,566,353 ราย โดยแบ่งเป็น
จ านวนที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนเป็น 1,451,237 ราย (ก่อนพัฒนามี
จ านวน 553,626 ราย) และรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี จ านวน 115,116 ราย (ก่อนพัฒนามีจ านวน 0 ราย)  
    (2) ส าหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการพัฒนาแล้ว แต่ยังมีรายได้ไม่เกิน 30,000 
บาทต่อปี ลดลงอย่างมีนัยส าคัญถึง 1,012,727 ราย คงเหลือ 1,040,842 ราย (ก่อนพัฒนามีจ านวน 2,053,569 ราย) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 50  
  2. ข้อเสนอในการด าเนินการต่อไป  
   จากผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วม
มาตรการฯ ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการฯ มีผลส าเร็จซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้ผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐหลุดพ้นจากเส้นความยากจน (Poverty Line) หรือมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปีมีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน และ
หลุดพ้นจากความยากจนหรือมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี มีจ านวนถึง 115,116 ราย จากเดิมก่อนพัฒนาที่
ไม่มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใดมีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริม
โอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพและการมีรายได้ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรขยายการด าเนิน
มาตรการฯ ต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ภายใต้ชื่อ “มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 2” (มาตรการฯ ระยะที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   (1) หลักการและโครงสร้างการด าเนินงาน คงหลักการและโครงสร้างการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการด าเนินมาตรการฯ ที่ผ่านมา และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จ านวน 4,145,397 ราย มีรายได้ที่มั่นคง
และยั่งยืน ให้ได้รับการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ในปี 2559 จะได้รับเงินจ านวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน และผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทในปี 2559 จะได้รับเงินจ านวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน ต่อไปอีก 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562  
     (2) กลุ่มเป้าหมายส าหรับมาตรการฯ ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
    (2.1) ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  
    (2.2) ผู้ที่ผ่านการพัฒนาแล้วแต่ยังมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี  
   (3) การพัฒนาภายใต้มาตรการฯ ระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
     (3.1) กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนายังคงเหลือจ านวนมาก ซึ่ง
กลุ่มดังกล่าวได้มีการแสดงความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพัฒนาในโครงการพัฒนาของหน่วยงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) 
ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้หน่วยงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมมาตรการฯ 
ในกลุ่มนี้ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกภายใต้โครงการของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานนั้น ๆ หรืองบประมาณท่ีแต่ละหน่วยงานจะท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562  
    (3.2) กลุ่มผู้ที่ผ่านการพัฒนาแล้วแต่ยังมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เห็นควร
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพจนสามารถประกอบอาชีพให้มีรายได้สูงกว่า 
30,000 บาทต่อปี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ในฐานะผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด าเนินการ
พัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มนี้ต่อไป  
   (4) งบประมาณ การเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส าหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จ านวน 4,145,397 ราย ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 เป็นเงินจ านวน 4,370 
ล้านบาท (ประมาณ 728 ล้านบาทต่อเดือน) โดยจะใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ 
กระทรวงการคลังจะด าเนินการเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง 
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รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มผีลบังคับใช้   
 
  

แต่งตั้ง 
 
7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูตประจ า
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ   
  3. นายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่
ว่าง  
 
8. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นต าแหน่งตามวาระ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวม 7 
คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้ 
  1. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ประธานกรรมการ  
   2. นางเพชรศรี ศิรินิรันดร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
  3. ศาสตราจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล  
  4. รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
  5. รองศาสตราจารย์เนาวรัตน์ พลายน้อย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล  
   6. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
  7. รองศาสตราจารย์ชยันต์ ตันติวัสดาการ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   
 
9. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 23 มกราคม 2562 คงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 
 

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


