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วันนี้ (15 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมนารีอินทนนท ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ลําปาง อํ าเภอเมื องลําปาง จําหวัดลําปาง พลเอก ประยุ ทธ จัน ทรโอชา นายกรัฐ มนตรี เป น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวม
5 ฉบับ
เศรษฐกิจ - สังคม

2.

เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.
6.

เรื่อง
เรื่อง

ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจางรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ กรณีที่มี
วงเงินรวม ตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป รายการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พรอมที่จอดรถ จังหวัดเชียงใหม ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
การดําเนินการใหความชวยเหลือผูสูญหายในวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ (ดศ.)
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 4/2561
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงิน
เขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
แตงตั้ง

7.
8.

เรื่อง
เรื่อง

9.

เรื่อง

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (กรณีพนตําแหนงตาม
วาระ)
ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ

(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2562)
ดวยการสแกน QR Code

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
กฎหมาย

2
1. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวม 5 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ ประกอบดวย
1. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ....
2. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ....
3. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ....
4. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ....
5. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงราง
กฎกระทรวงดังกลาว รวม 5 ฉบับ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(1) สํานักบริหารกลาง
กองกลาง (เปลี่ยนชื่อ)
(2) กองตรวจและประเมินผล
กองตรวจราชการ (เปลี่ยนชื่อ)
(3) กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน (เปลี่ยนชื่อ)
(4) สํานักความรวมมือระหวางประเทศ
กองการตางประเทศ (เปลี่ยนชื่อ)
(5) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(6) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คงเดิม)
(7) กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
(8) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
(9) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (คงเดิม)
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค (คงเดิม)
สํานักงานพลังงานจังหวัด
สํานักงานพลังงานจังหวัด
2. ปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานโยบายและแผนพลังงาน ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
(1) สํานักบริหารกลาง
สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)
(2) กองนโยบายและแผนพลังงาน
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(3) ศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)
(4) สํานักนโยบายปโตรเลียมและปโตรเคมี
กองนโยบายปโตรเลียม (เปลี่ยนชื่อ)
(5) สํานักนโยบายไฟฟา
กองนโยบายไฟฟา (เปลี่ยนชื่อ)
(6) สํานักนโยบายอนุรักษพลังงานและ
กองนโยบายอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน (เปลี่ยน
พลังงานทดแทน
ชื่อ)
(7) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
(8) กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
3. ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
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สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)
กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (เปลี่ยนชื่อ)
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปโตรเลียม (เปลี่ยนชื่อ)
กองบริหารกิจการปโตรเลียมระหวางประเทศ (เปลี่ยนชื่อ)
กองบริหารสัญญาและสัมปทานปโตรเลียม (เปลี่ยนชื่อ)
กลุมตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(ตั้งใหม)
4. ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมธุรกิจพลังงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
(1) สํานักบริหารกลาง
สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)
(2) กองแผนงานธุรกิจพลังงาน
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(3) สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ
กองความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ (เปลี่ยนชื่อ)
กองความปลอดภัยธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว (เปลี่ยนชื่อ)
(4) สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว
กองความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน (เปลี่ยนชื่อ)
(5) สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (เปลี่ยนชื่อ)
(6) สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
กองบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง (เปลี่ยนชื่อ)
(7) สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คงเดิม)
(8) ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน (คงเดิม)
(9) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
กลุมตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
(10) กลุมตรวจสอบภายใน
(11) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
5.ปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
(1) สํานักบริหารกลาง
สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)
(2) กองแผนงาน
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(3) ศูนยสารสนเทศขอมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)
พลังงาน
(4) สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
กองกํากับและอนุรักษพลังงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(5) สํานักถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี
กองถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี (เปลี่ยนชื่อ)
(6) สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เปลี่ยนชื่อ)
(7) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(8) สํานักพัฒนาพลังงานทดแทน
กองพัฒนาพลังงานทดแทน (เปลี่ยนชื่อ)
(9) สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย(เปลี่ยนชื่อ)
(10) สํานักวิจัยคนควาพลังงาน
กองวิจัยคนควาพลังงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(11) สํานักสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
กองสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(12) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
(13) กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
(1) สํานักบริหารกลาง
(2) กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(3) ศูนยสารสนเทศขอมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(4) สํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(5) สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปโตรเลียม
(6) สํานักบริหารกิจการปโตรเลียมระหวางประเทศ
(7) สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม
(8) กลุมตรวจสอบภายใน
(9) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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เศรษฐกิจ- สังคม
2. เรื่อง ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจางรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ กรณีที่มีวงเงินรวมตั้งแต 1,000
ลานบาทขึ้นไป รายการกอสรางอาคารศูนยบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พรอมที่จอดรถ จังหวัด
เชียงใหม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.)
ดําเนินการกอสรางอาคารศูนยบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พรอมที่จอดรถ จังหวัดเชียงใหม ของ
มช. ในวงเงิน 1,209 ลานบาท โดยใหใชจายจากเงินงบประมาณ 358.60 ลานบาท และใชเงินนอกงบประมาณสมทบ
850.40 ลานบาท โดยเงินงบประมาณให มช. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป และใหกระทรวงศึกษาธิการรับ
ความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงศึกษาธิการรายงานวา มช. ไดจัดทํารายละเอียดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ของโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พรอมที่
จอดรถ จังหวัดเชียงใหม ของ มช. เรียบรอยแลว โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. วัตถุประสงคของโครงการ
1.1 เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางธุรกิจบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อเปนศูนยกลางการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง และนานาชาติ
1.3 เพือ่ สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมในการบริการสุขภาพทางเลือกใหม
1.4 เพื่อเปนศูนยเครื่องมือกลางรักษาโรคเฉพาะทางในเขตภาคเหนือตอนบน
1.5 เพื่อเปนศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย
2. ประมาณการรายจายและแหลงเงินที่ใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ แบงเปนรายจายประเภท
ตาง ๆ ตามวิธีการเสนอของบประมาณ โดยจัดทําเปนรายป พรอมยอดรวมของทุกป รวม 1,209 ลานบาท
3. ประโยชนที่จะไดรับ
3.1 เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลผูปวย โดยสามารถรับผูปวยนอกเพิ่มขึ้น
400,000 ราย/ป ผูปว ยในเพิ่มขึ้น 30,000 ราย/ป และผูปวยที่ตองการฟนฟูในระยะยาวเพิ่มขึ้น 2,000 ราย/ป
3.2 เกิดศูนยกลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง และนานาชาติ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิ ศูนยโรคหัวใจ ศูนยโรคมะเร็ง ศูนยโรคทางสมอง ศูนยโรค
ทางเดินอาหาร ศูนยดูแลผูปวยสูงอายุ ศูนยดูแลสุขภาพสตรีและเด็ก
3.3 ผลิตแพทยเฉพาะทาง และนักวิทยาศาสตรสุขภาพเพิ่มขึ้น จํานวน 500 คน/ป
3.4 บุคลากรทางการแพทยไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีทางการแพทยที่
ทันสมัย 2,500 คน/ป
3.5 เกิดเครือขายการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
3.6 มีผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อรักษาสุขภาพ และสงเสริมสุขภาพที่สามารถนําไปใช
ประโยชนทางการรักษาพยาบาล อยางนอย 50 ผลงาน/ป
4. การดําเนินโครงการดังกลาว จะกอใหเกิดความคุมคาดังนี้
4.1 เสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน ใหสามารถแขงขันในธุรกิจบริการสุขภาพกับนานาชาติ
4.2 เพิ่มความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวเกี่ยวกับบริการสุขภาพที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ
4.3 สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ในการบริการสุขภาพทางเลือก การ
ทองเที่ยวแบบพักอาศัยระยะยาว การใหบริการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีความ
ตองการไดรับการบริการทางการแพทยที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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4.4 สรางมูลคาเพิ่มทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
4.5 เกิดศูนยกลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง และนานาชาติ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4.6 รองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกที่เปนไปอยางตอเนื่อง ที่จะตองอาศัยการดูแล
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
4.7 ลดปญหาการขาดแคลนแพทย และแพทยเฉพาะทาง และไดบุคลากรทางการแพทยที่
มีทักษะความรูความสามารถ
3. เรื่อง สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การดําเนินการให
ความชวยเหลือผูสูญหายในวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ มอบหมายใหสวนราชการที่
เกี่ยวของ เชน [เชน กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการตางประเทศ (กต.) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) สํานักงบประมาณ (สงป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เปนตน] ดําเนินการตามผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action
Review : AAR) การดําเนินการใหความชวยเหลือผูสูญหายในวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย เพื่อใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยเปนไปตามมาตรฐานสากล สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
ดังนี้
หนวยงาน
การดําเนินการ
ที่จะตองดําเนินการ
1. พิจารณาปรับปรุง เพิ่มศักยภาพการจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการพัฒนาความ มท. กห. หนวยงานของรัฐ และ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานใหกับบุคลากรและเครื่องมือในการกูภัยใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น เอกชน
ในระดับสากล
2. ยกระดับความรวมมือกับตางประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนเพื่อใหมีการ กห. กต. มท. สธ.
ฝกแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู เทคนิค วิทยาการ และเพิ่มพูน
ประสบการณของหนวยกูภยั และหนวยบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
3. พัฒนาและบริหารจัดการโครงขายสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนสนับสนุนการ ดศ. รวมกับ กสทช.
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐในการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อการใหบริการระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใน
ทุกสภาพพื้นที่
4. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยในภาวะ
สงป.
ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณพิเศษสําหรับการ
กูภัยและชวยชีวิตผูประสบภัย ใหพรอมรับสถานการณภัยที่มีความซับซอนและมี
ลักษณะพิเศษเพิ่มมากขึ้น
5. ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูในระบบบัญชาการ
ทุกหนวยงานตามแผน
เหตุการณเพื่อใหเกิดมาตรฐานการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศ
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2558
6. กําหนดรูปแบบของแผนเผชิญเหตุพื้นที่เสี่ยงภัยในสถานที่ทองเที่ยวทาง
กก. มท. ทส.
ธรรมชาติใหเปนมาตรฐาน เพื่อใหจังหวัดที่มีพื้นที่ดังกลาวนําไปจัดทําเปนแผน
เผชิญเหตุในการแกไขปญหาระดับพื้นทีใ่ หเกิดประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
วัฒนธรรม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. รายงานวา
1. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ไดเกิดเหตุนักฟุตบอลเยาวชนและโคช ทีม “หมูปา” ทีน ทอลค
อะคาเดมี” รวม 13 คน พลัดหลงบริเวณวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยมี
หนวยงานภาครัฐ ทั้งฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรสาธารณกุศล
ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนหนวยงาน อาสาสมัครชาวตางชาติ รวมแรงรวมใจเขาทําการคนหา และชวยเหลือทั้ง 13
คน ออกมาจากถ้ําไดอยางปลอดภัยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 18 วัน
2. มท. (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ไดจัดเวทีถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After
Action Review : AAR) ในการใหความชวยเหลือผูสูญหายในวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ซึ่งจากผลการดําเนินการจัดเวทีถอดบทเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
การสัมภาษณเชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณการดําเนินการใหความชวยเหลือผูสูญหายในวนอุทยานถ้ําหลวง –
ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย สรุปได ดังนี้
2.1 ผลการปฏิบัติที่ดี ปญหาอุปสรรค และสิ่งที่ไดเรียนรูจากเหตุการณ
1) ผลการปฏิบัติที่ดี : ผูเขารวมปฏิบัติงานทุกคนมุงเปาไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ
การชวยเหลือเด็กดังจะเห็นจากภารกิจการคนหาและกูภัยทั้งภายในถ้ําและนอกถ้ํา และภารกิจการระบายน้ําและ
เบี่ยงเบนทางน้ํา ซึ่งเปนปจจัยเสริมซึ่งกันและกันจนนําไปสูความสําเร็จของการกูภัยในครั้งนี้
2) ปญหาอุปสรรค : การขาดขอมูล แผนผัง โครงสรางของถ้ําที่ชัดเจน ตลอดจน
ขาดอุปกรณ เครื่องมือที่ตอบสนองตอภารกิจกูภัยภายในถ้ําสงผลตอประสิทธิภาพในการประเมินสถานการณใน
ชวงแรก แตหลังจากที่มีการสนับสนุนเพิ่มเติมกําลัง ทรัพยากร ผูที่มีความรูในดานตาง ๆ เขาไปสนับสนุนการจัดการ
ตลอดจนผลจากการบูรณาการฝกซอมตามภารกิจรวมกันในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความคุนเคย
ความคลองตัว และความมั่นใจในการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานตลอดจนผูบริหารระดับสูงไดเปนอยางดี
3) สิ่งที่ไดเรียนรูจากเหตุการณ :
(1) การใชขอมูลที่เปนวิทยาศาสตรประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการมีที่
ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตาง ๆ และทุกภาคสวนไดรวมกันหารือกันโดยใชหลักของเหตุและผล สงผลตอการ
นําเสนอขอมูลที่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณตาง ๆ ตอผูบัญชาการเหตุการณในพื้นที่ ทําใหการตัดสินใจแกไข
ปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว โดยผูมีอํานาจตัดสินใจในเหตุการณจะตองเปดกวางรับขอมูล ความรูและเทคนิคตาง ๆ ทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินรวมกัน
(2) การปฏิบัติงานที่สอดคลองตามแผนและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่ใชระบบโครงสรางการจัดการในภาวะฉุกเฉินในการปฏิบัติงานรวมกันที่มีสวนปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ สวนสนับสนุนการประสานการปฏิบัติ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการเชื่อมโยงองคความรู
ดานตาง ๆ จากที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ อันนําไปสูการปฏิบัติงานรวมกันอยางประสานสอดคลอง ไดรับการยอมรับ
จากทุกหนวยงานที่เขารวมปฏิบัติงาน และเกิดความคุมครองตอผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย สงผลใหทุกหนวยงาน
ปรับเปลี่ยนบทบาท หนาที่ ใหเปนไปตามภารกิจของโครงสรางหลักในการจัดการเหตุการณ

2.2 ขอเสนอจากการถอดบทเรียน
เหตุการณดังกลาวทําใหไดเห็นการจัดตั้งระบบบัญชาการเหตุการณ มีการ
ดําเนินการตามแผน และกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ผูวาราชการจังหวัด) ตลอดจนการจัดผังโครงสรางองคกรเชื่อมโยงตามสายบังคับบัญชา (Chain of Command)
ที่คอนขางชัดเจน
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อยางไรก็ตาม จากขอคิดเห็นของผูที่เขารวมปฏิบัติงานพบวา ปญหาอุปสรรค
สําคัญ คือ ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยตามกฎหมายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม
เทากัน สงผลใหชวงแรก ๆ ของเหตุการณ ผูปฏิบัติงานมีความสับสนในเรื่องระบบบัญาชาการเหตุการณ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการขาดทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนทรัพยากรกูภัยที่ไมเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ และไมทันสมัย ดังนั้น จึงมีขอเสนอใหหนวยงานควรมีการเรียนรูรวมกันในเรื่องการจัดการสาธารณภัยใน
ประเด็นการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางเปนระบบ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาองคความรู ทักษะ
วัสดุอุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตาม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ดังนี้
การดําเนินการ

รายละเอียดการดําเนินการ

1. การสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
1.1 การขยายองคความรูการจัดการภาวะฉุกเฉินใน
เรื่องระบบการบัญชาการเหตุการณใหกับสวนราชการ
ทหาร พลเรือน เอกชน และอาสาสมัครใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู
บัญชาการเหตุการณทุกระดับจะตองจัดตั้งศูนย
บัญชาการไดทันทวงทีและสามารถประสานงานกับทุก
หนวยงานในพื้นที่

1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยงภัย
2. การพัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ

(1) ยกระดับการฝกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแตละระดับโดยเนนการฝกฯ ระดับชาติใน
ทุกไตรมาสรวมกับผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ
(2) เพิ่มการอบรมที่เปนมาตรฐานตามแนวทางของ
ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command
System : ICS) ใหกับบุคลากรทุกภาคสวนในทุกระดับ
ตลอดจนการสรางทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ
(Incident Management Assistant Team : IMAT)
สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการ
เหตุการณจังหวัดไดทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ
จัดทําใหมีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะ
แหลงทองเที่ยวตาง ๆ และสามารถประสานสอดคลอง
กับแผนการปฏิบัติของหนวยทหารในพื้นที่

2.1 เพิ่มการฝกอบรมใหความรูเพื่อสรางมาตรฐาน ใหดําเนินการรวมกันระหวางฝายพลเรือน
บุคลากรในเรื่องการเผชิญเหตุการกูภัยในเหตุสาธารณ ทหาร ภาคเอกชนในระดับพื้นที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ภัยที่มีความซับซอน
ความรู ประสบการณในการใชเครื่องมือเครื่องจักรกล
สาธารณภัยรวมกันโดยเฉพาะหลักสูตรความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เชน หลักสูตรการฝกการกูภัยทางน้ํา
2.2 การปรับปรุงระบบฐานขอมูลทรัพยากรกูภัย
- ใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ภาคเอกชนในการจัดการสาธารณภัย ซึ่งมีความ
จําเปนตองใชความรูความเชี่ยวชาญพิเศษเชน
ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญดานการกูภัยทางน้ํา เปนตน
- การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร ระบบขอมูลสารสนเทศ
แผนที่ แผนผัง ระบบงานสารสนเทศขอมูล และ
ระบบงานดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS-Geographic
Information System) รวมกัน เพื่อใหระบบ
ฐานขอมูลฯ เปนปจจุบันและครอบคลุมในทุกประเภท
ภัย
2.3 การจัดทําคูมือ (Handbook) การเผชิญเหตุใน จัดทําคูมือสําหรับการปฏิบัติงานฯ ที่เปนมาตรฐานตาม
ภาวะฉุกเฉิน
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.
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2.4 การเสริมระบบการเตือนภัย

- การประเมินและวิเคราะหสถานการณ
- การติดตั้งเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณ
น้ําฝนพรอมแอพพลิเคชั่น
- จัดใหมีชุดประจําที่และเคลื่อนที่ ณ จุดเสี่ยงภัย
- การเสริมระบบการแจงขอมูลเมื่อเขาพื้นที่เสี่ยงภัย
(Alert SMS) ที่สามารถแจงเตือนประชาชนที่เดิน
ทางเขาไปในพื้นที่เสี่ยงหรือในพื้นที่ที่หนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ เชน เขตอุทยานแหงชาติ
พื้นที่ทองเที่ยว พื้นที่เสี่ยงภัยอื่น ๆ เชน สึนามิ ดินโคลน
ถลม
2.5 ระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
การสื่อสารระบบดิจิตอล (National Mobile
Broadband Network for Public Protection and
Disaster Relief (PPDR)) ระบบการสื่อสารที่
เคลื่อนยายไดสะดวก ยานพาหนะบัญชาการเคลื่อน
(Mobile Command Post) ที่สามารถเชื่อมตอการ
สื่อสารกับระบบดาวเทียม ตลอดจนสมารทโฟนและ
เครื่องวิทยุสื่อสารที่สามารถตั้งกลุมในการสนทนาได
ทําใหติดตอสื่อสารกันไดครอบคลุมทุกพื้นที่โดยใช
สัญญาณอินเทอรเน็ตเชื่อมโยงกับระบบ Zello
2.6 การจัดหาทรัพยากรกูภัยที่เหมาะสมตามภารกิจ - จัดหาเครื่องสูบน้ํา ระบบสนับสนุนการระบายน้ํา
และสภาพพื้นที่ เนื่องจากเหตุการณดังกลาวพบวา
ตัวอยางจากภารกิจการระบายน้ํา อุปกรณของสวน
เครื่องมือ อุปกรณในการกูภัยของภาครัฐยังไมทันสมัย ราชการที่มีอยูสวนใหญ เชน เครื่องสูบสงน้ําระยะไกล
และไมเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
เครื่องสูบน้ําขนาดตาง ๆ ที่นํามาใชที่ถ้ําหลวง เปน
เครื่องยนตที่ใชน้ํามันเปนหลัก ไมเหมาะสมกับการใชสูบ
น้ําในพื้นที่แคบและเกิดมลพิษระหวางการใชงานเปน
อันตรายตอผูปฏิบัติงานและผูประสบภัย จึงควร
พิจารณาจัดหาเครื่องสูบน้ําในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปน
ระบบไฟฟาทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง มาเตรียมความ
พรอมไว
- จัดหาเครื่องมือในการกูภัยทั้งทางบกและทางน้ํา ตาม
มาตรฐานสากล เชน ชุดอุปกรณสําหรับการดําน้ําในถ้ํา
ระบบการตรวจวัดปริมาณน้ําไหลเขาและระบายน้ําออก
บริเวณถ้ํา ตลอดจนเทคโนโลยีอื่น ๆ
ทั้งนี้ จากผลการถอดบทเรียนดังกลาว มท. จึงขอใหสวนราชที่เกี่ยวของ เชน กห. กต. กก. ทส. ดศ.
สธ. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยตามผลการถอดบทเรียนดังกลาว
4. เรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ (ดศ.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอรายงานผล
การดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานโครงการเน็ตประชา
รัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให ดศ. จัดตั้ง
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คณะทํางานรวมกับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผูตรวจราชการ นร.) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเน็ต
ประชารัฐที่มีขอรองเรียนเรื่องคุณภาพสัญญาณและการเขาถึงการใชงาน โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. การหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
โครงการเน็ตประชารัฐ ดศ. ไดมีการประชุมหารือรวมกับผูตรวจราชการ นร. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 พบวา
ประเด็นการรองเรียนมีหลายสาเหตุ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับจุดใหบริการอินเทอรเน็ต
ของโครงการเน็ตประชารัฐไมชัดเจนและบางสวนตองการจุดติดตั้งอินเทอรเน็ตเพิ่มซึ่งไมอยูในขอบเขตของโครงการ
หรืออยูนอกพื้นที่เปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น จึงไดมอบหมายใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวมกับสํานักงานสถิติ
แหงชาติจัดทําวีดิทัศนและสื่อนําเสนอเพื่อสรางความเขาใจใหแกประชาชน โดยไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
นอกจากนี้ไดแตงตั้งคณะทํางานรวมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐแลว เมื่อวันที่
25 กันยายน 2561 มีปลัด ดศ. เปนประธาน หัวหนาผูตรวจราชการ นร. รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนคณะทํางาน
2. การประชุมคณะทํางานรวมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โครงการเน็ตประชารัฐ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
2.1 ภาพรวมการดําเนินการ มีผูลงทะเบียนเขาใชงาน Wi-Fi เน็ตประชารัฐแลวจํานวนกวา
4.05 ลานคน รวมทั้งรัฐบาลไดเปดโครงขายเน็ตประชารัฐในรูปแบบโครงขายแบบเปด (Open Acceess Network)
เพื่อใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถเชื่อมตอกับโครงขายเน็ตประชารัฐไดโดยไมเสียคาใชจาย และสามารถ
ใหบริการอินเทอรเน็ตไปยังบานเรือนของประชาชนไดในราคาถูก โดยมีผูประกอบการยื่นความประสงคขอเชื่อมตอ
โครงขายแลว 8 ราย และ ดศ. อยูระหวางการพิจารณา นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารจัดการโครงขายเน็ตประชารัฐ
ซึ่งสามารถตรวจสอบจํานวนการใชงานและจุดที่อุปกรณเสียหายได โดย คศ. จะจัดทําบัญชีเขาใชงาน (account)
ใหกับผูตรวจราชการ นร. และผูแทนกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อใหสามารถเขาระบบตรวจสอบไดดวยเชนกัน
2.2 ประเด็นรองเรียนจากประชาชน พบวา สวนใหญเปนเรื่องการแนะนําการใชงาน การ
ขอติดตั้งเน็ตประชารัฐในหมูบานที่อยูนอกโครงการ การขอยายจุดติดตั้ง และการขอเพิ่มจํานวนจุดติดตั้งมากกวา
1 จุด โดยประเด็นรองเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสัญญาณการใชงานมีนอยมาก ในการดําเนินโครงการเน็ตประชา
รัฐของ ดศ. จํานวน 24,700 หมูบาน มีความแตกตางกับโครงการเน็ตประชารัฐและเน็ตชายขอบที่สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) รับผิดชอบ
ซึ่งประชาชนในพื้นที่อาจเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน โดยอาจเขาใจวาเปนความรับผิดชอบของ ดศ. ทั้งหมด
2.3 แนวทางการดําเนินการของคณะทํางานฯ ประกอบดวย
2.3.1 ติดตามการใหบริการเน็ตประชารัฐ รวมทั้งเปดชองทางการรับเรื่องรองเรียน
ผาน 2 ชองทาง คือ 1) หมายเลขโทรศัพท 1111 กด 88 และ 2) แอปพลิเคชันเน็ตอาสาประชารัฐ
2.3.2 ประเมินผลการดําเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยการลงพื้นที่ ทั้งหมด
5 ภาค ภาคละ 1 ครั้ง รวมทั้งประชุมรวมกับหนวยงานในพื้นที่เพื่อรับฟงผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค
2.3.3 รายงานสรุปความกาวหนาผลการดําเนินงานตอนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีเปนรายเดือน
3. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ณ จังหวัด
เชียงใหมและลําพูน เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 พรอมทั้ง ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยไดลงพื้นที่
หมูบานเน็ตประชารัฐของ ดศ. จํานวน 3 หมูบาน และจุดติดตั้งโครงการเน็ตชายขอบของสํานักงาน กสทช. จํานวน
2 จุด พบวา
3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจตอโครงการเน็ตประชารัฐและบริการ Wi-Fi โดยใชประโยชน
ในการคาขายผลิตภัณฑทองถิ่นออนไลน ใชเปนชองทางในการกระจายขาวสารและติดตอสื่อสารของคนในหมูบาน
รวมทั้งเด็กและเยาวชนใชในการคนหาขอมูลในการทํารายงาน ทั้งนี้ ไมพบปญหาดานประสิทธิภาพการใชงาน
3.2 โครงการเน็ตชายขอบในพื้นที่ตรวจเยี่ยม 2 จุด ซึ่งเปนจุดบริการ อินเทอรเน็ต Wi-Fi
และบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ยังไมเปดใหบริการ อยางไรก็ตามพบวามีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่จากผู
ใหบริการรายอื่นเขาถึงแลว และโรงเรียนซึ่งเปนสถานที่ตั้งอาคาร USO Net มีโครงขาย Fiber Optic เขาถึง และมีผู
ใหบริการรายอื่นใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแลวเชนกัน
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3.3 ประชาชนบางสวนมีความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขต การใหบริการเน็ตประชารัฐ
ดังนั้น จึงควรมีการทําความเขาใจอยางตอเนื่องโดยใชภาษาที่เขาใจงาย
3.4 ในบางพื้นที่ยังไมมีไฟฟาทําใหไมสามารถติดตั้งโครงขายเน็ตประชารัฐได ดังนั้น จึงควร
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปญหาดังกลาวกอน
3.5 ควรเตรียมการออกแบบการเชื่อมตอโครงขายเน็ตประชารัฐกับโครงขายภาครัฐอื่น ๆ
เพื่อใหบริการประชาชนและหนวยงานราชการ เชน โรงเรียนและโรงพยาบาล ในพื้นที่
อยางไรก็ตาม ดศ. ไดจัดใหมีกลไกการขับเคลื่อนการใชประโยชนและตอยอดเน็ตประชารัฐผาน
คณะทํางานขับเคลื่อนการสรางการรับรูในจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ควรใหความรวมมือและใหการสนับสนุนดวย ทั้งนี้ คณะทํางานฯ กําหนดจะลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย
4. การสงเสริมและผลักดันใหเกิดการนําอินเทอรเน็ตไปใชประโยชน มีการดําเนินการที่สําคัญ เชน
การจัดทําคูมือสําหรับฝกอบรมครู กศน. ใหเปนวิทยากรแกนนํา การสรางการรับรูใหแกผูนําชุมชนและการอบรม
ใหแกผูที่สนใจ นอกจากนี้ ไดมีการสรางเครือขาย “เน็ตอาสาประชารัฐ” โดยการพัฒนาบุคลากรหมูบานเปาหมาย
และผูสนใจทั่วไปใหเปนเครือขายการแจงขอมูลขาวสาร ขอมูลการใชงาน ปญหา ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารจาก
ภาครัฐ
5. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 4/2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามที่เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดมีการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมี
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธานการประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 2 เรื่อง ไดแก
1.1 รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต กนช. จํานวน 4 คณะ ประกอบดวย
(1) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป 2557 - 2561 มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น และผล
ความกาวหนาการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และขอสั่งการของประธาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ไดพัฒนาระบบประปาหมูบาน
จากเปาหมาย 7,490 แหง แลวเสร็จจํานวน 7,291 แหง โดยดําเนินการเสร็จแลวในป 2561 จํานวน 57 หมูบาน
ป 2562 จะดําเนินในสวนคงเหลือ จํานวน 170 หมูบาน สวนการขยายเขตประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหการ
ประปาสวนภูมิภาคดําเนินการจัดทําแผนจัดหาแหลงน้ําตนทุนสํารองดวย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตตามเปาหมายของแผน
จากพื้นที่ชลประทาน 8.70 ลานไร/ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น 4,800 ลานลูกบาศกเมตร โดยดําเนินการตามเปาหมาย ทําใหมีพื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 2.53 ลานไร ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น 1,483 ลานลูกบาศกเมตร สําหรับความกาวหนาตามขอสั่งการของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 ไดแก เรื่องการถายโอนภารกิจฯ ดานแหลงน้ํา
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดรวมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ เงื่อนไขการเขาไปปรับปรุงแหลงน้ําที่ถายโอนของหนวยงานที่เขาดําเนินการ และเรื่อง
การขอใชพื้นที่ปา ไดมีการบูรณาการระหวางหนวยงานเพิ่มขึ้น แตยังมีกลุมโครงการที่ติดคางมากที่สุด ในขั้นตอนการ
พิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม คงคาง 34 โครงการ คางที่หนวยงานเจาของโครงการ (กรมชลประทาน) จํานวน 30
โครงการ และรอเขาวาระการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวน 4 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ไดวางระบบการปองกันน้ํา
ทวมพื้นที่ชุมชน เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ 69 แหง ปรับปรุงทางน้ํา 291 กิโลเมตร ในจํานวน 50 รองน้ํา วางระบบปองกัน
บรรเทาอุทกภัยน้ําทวมเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจในโครงการขนาดใหญ 3 โครงการ และการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา
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ในพื้นที่ภาคใต 111 แหง ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 โดยปจจุบัน คงเหลืออยูในแผนของกรมชลประทานที่จะ
ดําเนินการโดยใชงบประมาณป 2562 จํานวน 11 แหง
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียได 58 แหง
และควบคุมน้ําเค็ม 6 ลุมน้ํา
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษ ฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม และปองกัน
การพังทลายของดิน ฟนฟูสภาพปาตนน้ําเสื่อมโทรมแลว 450 แหง พื้นที่ 0.49 ลานไร และการฟน ฟู เขาหัวโลน
จังหวั ดนาน ซึ่ งเป นสวนหนึ่งของยุทธศาสตร ที่ 5 มี 5 หนวยงานมารว มดําเนิ น การ ประกอบดว ย กรมปาไม
กรมอุทยานแห งชาติ สั ตวป าและพันธุ พืช มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูป ถั มภ สถาบันสารสนเทศ
ทรั พยากรน้ําและการเกษตร และกรมพัฒนาที่ ดิน รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่ อประสานงาน
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ รว มบูร ณาการการดําเนินงานปลู กฟน ฟูป าเสื่ อมโทรมไปแลว 318,638 ไร
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ การตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. …. การปรับปรุง (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (ราง)
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (ป 2557 - 2561) และการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของหนวยงานภายใต
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
ประธาน กนช. มีขอสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
(1) การจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค มอบกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดหาน้ําอุปโภคบริโภค ใหครบทั้ง 170 หมูบาน ภายในป 2562 โดยใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตอไป
(2) การสรางความมั่นคงของน้ําเพื่อการผลิต เพื่อใหภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีแหลงน้ําตนทุนในการจัดการอยางสมดุล ใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการโดยใหคํานึงถึงประโยชนของ
ประชาชนเปนที่ตั้ง และมอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ อํานวยการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตอไป
(3) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญและ
พื้นที่เกษตรที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมและอุทกภัย มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ วางแผนแกไขปญหา
อุทกภัยเชิงพื้นที่ และเรงรัดการแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมทั้งมอบกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก
ขับเคลื่อนการปรับตัวหนีภัยน้ําทวม
(4) การจัดการคุณภาพน้ํา มอบกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก
ขับเคลื่อนระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และมอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วางแผนบูรณาการระบบการ
จัดการน้ําเสีย
(5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาฯ มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม บูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนในพื้นที่ปาตนน้ําในการวางแผนและกําหนดเจาภาพ
ในแตละพื้นที่ใหชัดเจน รวมทั้งมอบใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดูเรื่องเขาหัวโลน ในการปลูก
ตนไมเสริม เพื่อลดการพังทลายของดิน ที่เปนตนไมที่โตเร็วและยืนตน ปลูกใกลในพื้นที่ที่มีน้ําและชุมชนเพื่อจะได
ชวยกันดูแล
(6) การบริหารจัดการ มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนหนวยงาน
หลักบูรณาการการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม ในการรวบรวมงานศึกษาวิจัย นวัตกรรม และเชื่อมโยงขอมูล
กลางในระดับลุมน้ํา การบริหารจัดการลุมน้ํา กฎหมายลําดับรองใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญของตางประเทศ เชน ประเทศ
เนเธอรแลนดดวย เพราะน้ํามีคุณคาตอชีวิตประจําวัน “น้ําคือชีวิต”
(2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะหโครงการ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สรุปการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 งบประมาณจํานวน 61,225.2699 ลานบาท ปรับลดตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ จํานวน
815.4518 ลานบาท คงเหลืองบประมาณจัดสรรถือจายสุทธิ จํานวน 60,409.8181 ลานบาท โดยมีหนวยงานเสนอ
ขอปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จํานวน 9 หนวยงาน วงเงินรวม 8,084.0739 ลานบาท คิดเปนรอยละ
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13.4 ของงบประมาณจัดสรรถือจายสุทธิ โดยเปนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรและตามขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในการลงตรวจราชการในพื้นที่ จํานวน 24 โครงการ วงเงิน 645.2742 ลานบาท
มีผลการเบิกจายรวม จํานวน 44,528.1706 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.71 คงเหลือยังไมเบิกจายจํานวน
15,881.6475 ลานบาท จําแนกเปนเงินที่กอหนี้ผูกพันแลวจํานวน 11,077.1165 ลานบาท และที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน/
เหลือจาย จํานวน 4,804.5310 ลานบาท โดยมีมาตรการที่สําคัญ คือ การปรับแผนงานตองแสดงตัวชี้วัดและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ขับเคลื่อน เปาหมายของแผนงานบูรณาการและนโยบายรัฐบาลเปนอันดับแรก โดยผานความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีเจาสังกัด และไดรับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีกํากับแผน แลวสงรายละเอียดใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ประมวลผลและรายงานตอไป ทั้งนี้ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ประธานอนุ
กรรมการฯ ไดเสนอมาตรการปองกันปญหาอุปสรรคความลาชาของการดําเนินงานและการปรับแผนงบประมาณที่ให
ทุกหนวยงานดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ และขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พรอมทั้งปญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแกไข
ประธาน กนช. มีขอสั่งการเพิ่มเติม โดยมอบใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
เปนหนวยดําเนินการกํากับตามมาตรการปองกันปญหาอุปสรรคความลาชาของการดําเนินงานปรับแผนงบประมาณ
เพื่อใหเกิดความคุมคา และประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป
(3) คณะอนุกรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา มีการประเมินสถานการณน้ําในการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูฝนที่ผานมา และสถานการณปจจุบันเกิด
อุทกภัยทางภาคใต จํานวน 2 ครั้งที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และ
จังหวัดนราธิวาส หนวยงานที่เกี่ยวของเรงชวยเหลือดานการขนยายสิ่งของ และสนับสนุนเครื่องจักรกล และได
คาดการณสภาพฝน ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2562 วาปริมาณฝนภาพรวมทุกภาคมีฝนต่ํากวาคาปกติ จึงได
เตรียมการวางแผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงป 2561/62 โดยการจัดสรรน้ําชวงฤดูแลง ป 2561/62 จํานวน
30,145 ลานลูกบาศกเมตร และสํารองน้ําไวชวงตนฤดูฝน ป 2562 จํานวน 13,760 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยง
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในเขตการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 9 จังหวัด นอกเขตการประปาสวนภูมิภาค 20 จังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบการบริหารจัดการน้ําชวงฤดูฝนที่ผานมาในป 2561 และการ
วางแผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง ป 2561/2562
ประธาน กนช. มีขอสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังสถานการณน้ําหลากในภาคใตและแจงเตือน
ประชาชนโดยเร็ว
(2) มอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เตรียมความพรอมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
และรถยนตบรรทุกน้ําเพื่อชวยเหลือประชาชนตามมาตรการที่กําหนดไว หากเกิดวิกฤตภัยแลง
(3) มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ประชาสัมพันธ สรางการรับรู แจงขอมูล
ขาวสารใหกับประชาชน
(4) พื้นที่ที่มีปญหาน้ําแลงหรือน้ําทวมซ้ําซากเหมือนเดิมทุกป ขอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณาแกไขปญหาใหเบ็ดเสร็จอยางเรงดวน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เชน การปรับเปลี่ยนการใช
ประโยชนพื้นที่ การยายชุมชนเมือง การเปลี่ยนชนิดพืชพันธุเพาะปลูก โดยการบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน
(4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ
ความกาวหนาโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญที่ผานมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ จํานวน 13
โครงการ โดยเปนโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเปดโครงการและกรอบวงเงินของกรมชลประทาน
จํานวน 6 โครงการ และอยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบเปดโครงการและกรอบวงเงิน จํานวน 7
โครงการ ประกอบดวย กรมชลประทาน จํานวน 4 โครงการ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ และกรมแผนที่ทหาร
จํานวน 1 โครงการ
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มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญและโครงการสําคัญในการติดตามความกาวหนาโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญที่ผานมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ จํานวน 13 โครงการ
ประธาน กนช. มีขอสั่งการเพิ่มเติม ใหสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
พิจารณางบประมาณอยางรอบครอบ ไมใหเปนภาระตองบประมาณในอนาคต ทั้งนี้ ใหหนวยงานเตรียมความพรอม
โครงการใหครบถวนกอนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการตอไป
1.2 ความกาวหนาแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายที่
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไดรวบรวมแผนงานโครงการตามขอ
สั่งการนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี และมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นอกสถานที่ที่เกี่ยวของดาน
ทรัพยากรน้ํา จํานวน 18 ครั้ง ได 782 โครงการ เปนโครงการที่ไดรับงบประมาณแลว จํานวน 308 โครงการ วงเงิน 12,710
ลานบาท อยูในแผนงานป 2563 - 2564 จํานวน 400 โครงการ วงเงิน 11,667 ลานบาท และอยูระหวางศึกษาความ
เหมาะสม/เตรียมความพรอม จํานวน 74 โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน แผนงานโครงการที่เสนอใน
คณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบาย ที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ อํานวยการ ติดตามรวมกับสํานักงบประมาณ
และหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมนําเขาแผนงานตอไป
2. มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาเรื่องการจัดทํา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA)
2. เรื่องเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ไดแก
2.1 แผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคั ญ จํานวน 2 โครงการ มี 2
หนวยงานเสนอโครงการ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน ดังนี้
(1) กรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบใหดําเนินโครงการอุโมงคระบายน้ําใต
คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม บรรเทาน้ําหลากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ใกลเคียง โดยมีวงเงิน 9,800 ลานบาท และระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ. 2563 - 2569 ทั้งนี้ สํานักงบประมาณแจง
ผลการพิจารณาสัดสวนงบประมาณ เปนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 70% และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
30%
ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติมวา โครงการนี้มีประโยชนสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหเรงดําเนินการโครงการในป 2562 และพรอมทั้งใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และใหกรุงเทพมหานครนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติเปดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ และเรงดําเนินการโครงการในป 2562 พรอมทั้งใหสํานัก
งบประมาณดําเนินการพิจารณางบประมาณตอไป
(2) กรมชลประทาน เสนอขอความเห็นชอบใหดําเนินการโครงการปรับปรุงคลองยมนาน จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเปนแหลงเก็บกักน้ําตนทุน พรอมทั้งสงน้ําอุปโภคบริโภค และรักษาระบบ
นิเวศ โดยมีวงเงิน 2,875 ลานบาท และระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ. 2563 - 2567
ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติมวา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ในพืน้ ที่จังหวัดสุโขทัย ใหเรงดําเนินการโครงการในป 2562 และใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและใหกรมชลประทาน นําเสนอเขา
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเปดโครงการและกรอบงบประมาณ และเรงดําเนินการโครงการในป 2562 พรอม
ทั้งใหสํานักงบประมาณดําเนินการพิจารณางบประมาณตอไป
2.2 (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดเสนอการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ป 2558 – 2569)
โดยเปลี่ยนชื่อเปนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (แผนระดับ 3) และไดปรับปรุงใหสอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ และแผน
ปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นระบบเสนทางน้ํา การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (น้ํา
ชุมชน) โดยปรับปรุงกลยุทธเปน 28 กลยุทธ 54 แผนงาน ทั้งไดวิเคราะหการแกไขพื้นที่ Area based (น้ําแลงและน้ําทวม)
66 พื้นที่อยางเปนระบบ และการปรับตัวชี้วัดใหถึงระดับผลลัพธ (outcome) พรอมทั้งใหมีหนวยขับเคลื่อนระดับ
กระทรวง
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป
และมอบหมายใหทุกหนวยงานดําเนินการตามกลยุทธ/แผนงาน เพื่อใหเปาหมายบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม โดย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ทําหนาที่กํากับ และติดตามประเมินผล
2. หากมีการปรับปรุง (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป มอบให
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพิจารณาปรับแกไขใหใหสอดคลองตอไป
2.3 หลักเกณฑและแนวทาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับ (ราง) แผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะหโครงการ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดประชุมพิจารณาหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับ (ราง) แผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหลักเกณฑแยกตามแผนงาน ไดแก (1)
แผนงานตามภารกิจพื้นฐาน (FUNCTION) (2) แผนงานตามภารกิจยุทธศาสตร นโยบายเรงดวน แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ (AGENDA) (3) แผนงานตามภารกิจพื้นที่ ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด
(AREA) และการกําหนดขั้นตอนการเสนอแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้ง มีการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาและแนวทางการดําเนินการในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ปงบประมาณ 2563 เพื่อใหแผนปฏิบัติการการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สามารถนําไปสูการปฏิบัติในระดับลุมน้ําได และเพื่อใชเปนขอกําหนดในการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับ (ราง) แผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณ บูรณาการดําเนินการพิจารณาแผนงานใน
สวนที่เกี่ยวของ
3. มอบคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่หนวยงานเสนอ แลวเสนอ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเพื่อทราบตอไป
2.4 การทบทวนการแบงพื้นที่ลุมน้ําที่เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และผลกระทบการแบงพื้นที่ลุมน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนิน
การศึกษาทบทวนการแบงพื้นที่ลุมน้ําประธานใหเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบองครวม ตาม
ขอกําหนดใน (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. …. มาตรา 25 โดยใชหลักการพิจารณา ไดแก จุดออกของลุม
น้ํา สภาพภูมิศาสตรพื้นที่ วัฒนธรรมองคกร การแบงเขตการปกครอง การใชน้ํา การบริหารจัดการน้ําและพื้นที่ลุมน้ํา
ไมควรอยูตางภูมิภาค การบริหารจัดการน้ําควรมีจํานวนไมมากเกินความจําเปนและสามารถนํามาใชรวมกับลุมน้ํา
สาขายอย ที่จะทําใหทราบถึงสถานการณน้ําและสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันตอ
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ทั้งนี้ ไดมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งผลของ
การทบทวนแบงพื้นที่ลุมน้ําจากเดิม 25 ลุมน้ําหลัก 254 ลุมน้ําสาขา เปน 22 ลุมน้ําหลัก 353 ลุมน้ําสาขา โดยใชแผนที่
มาตราสวน 1 : 4,000 มีภาคที่มีการยุบรวมลุมน้ํา ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต สําหรับภาค
กลาง และภาคอีสาน ยังคงลุมน้ําเดิม
ขอสังเกตของที่ประชุม การแบงขอบเขตลุมน้ําตองคํานึงถึงผลกระทบในแผนงาน
ที่อยูระหวางดําเนินงานในชื่อลุมน้ําเดิมดวย
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการแบงพื้นที่ลุมน้ําเปน 22 ลุมน้ําหลัก 353 ลุมน้ํา
สาขา โดยใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ดําเนินการจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตลุมน้ํา ตาม (ราง) พระราชบัญญัติ
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ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... มาตรา 25 และดําเนินการออกเปนพระราชกฤษฎีกาเพื่อมีผลบังคับใช ทั้งนี้ ใหรับขอสังเกตจาก
ที่ประชุมพิจารณาตอไปดวย
3. เรื่องอื่น ๆ 3 เรื่อง ไดแก
3.1 การขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ตามผลการจัดทํา
(ราง) แผนแมบทบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป นํามาสูการวิเคราะหขับเคลื่อนแผนงานโครงการใหสอดคลองและ
บรรลุเปาหมายของ (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดนําผลของการกําหนดพื้นที่เปาหมายมาเปน
กรอบในการพิจารณาโครงการสําคัญ คือ (1) พื้นที่เปาหมาย (Area based) จํานวน 66 พื้นที่ (2) พื้นที่ที่มี
ความสําคัญ คือ พื้นที่เสี่ยงน้ําทวม พื้นที่เสี่ยงน้ําแลง และพื้นที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจ (3) แผนงานโครงการที่มี
ศักยภาพเริ่มดําเนินการได ภายในป 2563 - 2565 จํานวน 408 โครงการ วงเงิน 831,701 ลานบาท (4) แผนงาน
โครงการที่มีความพรอม ดานแบบสิ่งแวดลอมและดานมวลชน สามารถเรงรัดดําเนินการไดภายในป 2563 รวม 66
แหง วงเงิน 39,904 ลานบาท สามารถเรงรัดดําเนินการไดภายในป 2564 รวม 97 แหง วงเงิน 281,167 ลานบาท
และสามารถเรงรัดดําเนินการไดป 2565 เปนตนไป รวม 245 แหง วงเงิน 510,630 ลานบาท
สําหรับความตองการงบประมาณป 2563 วงเงินงบประมาณรวม 103,816 ลานบาท
ประกอบดวย (1) งานตามภารกิจของหนวยงาน ปละประมาณ 30,000 ลานบาท (2) งบประมาณจากรายการผูกพัน
งบประมาณขามปและรายการตอเนื่อง วงเงินงบประมาณ 56,166.2435 ลานบาท (3) งานตามนโยบายจาก
คณะรัฐมนตรีสัญจร นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ วงเงินงบประมาณ 10,804.2657 ลานบาท และ
(4) แผนงานโครงการสําคัญเปดใหมป 2563 ประกอบดวย โครงการขนาดใหญ วงเงินงบประมาณ 2,194.0051 ลาน
บาท และโครงการขนาดกลาง วงเงินงบประมาณ 4,655.8000 ลานบาท
มติที่ประชุม เห็นชอบโดย
1. มอบหมายใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการ สถานภาพความพรอม เพื่อให
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ สอดคลองกับ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากร
น้ําแหงชาติ ทําหนาที่กํากับ บูรณาการขับเคลื่อน
2. มอบสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พิจารณาความสําคัญของโครงการและแหลงเงินที่
เหมาะสมตอไป
3.2 การมอบหมายผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการลุมน้ํา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2561
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบใหเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ แตงตั้งขาราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการลุมน้ํา ปฏิบัติงานในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา บรรลุตาม (ราง)
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป เปนไปตามเปาหมายที่วางไว และใหการดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการลุมน้ํา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2561
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ แตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการลุมน้ํา
3.3 แผนปฏิบัติการ 5 ป สาขาทรัพยากรน้ํา ค.ศ. 2018-2022 ภายใตกรอบความรวมมือ
แมโขง-ลานชาง (Five-years Action Plan for Mekong-Lancang Water Resources Cooperation)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป สาขาทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. 2561 - 2565)
ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบการดําเนินกิจกรรมโครงการและการปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากรน้ําระหวางประเทศสมาชิก โดยพิจารณากําหนดวัตถุประสงค หลักการ สาขาการดําเนินงาน กิจกรรม
โครงการ การจัดโครงสรางการดําเนินงาน และงบประมาณ รวมถึงพิจารณาแนวทางการนําแผนปฏิบัติการ 5 ป มา
ดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม โดยสาระสําคัญในการจัดทํา ไดกําหนด 1) บทบาทของประเทศสมาชิกและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ที่สําคัญคือ บทบาทนําของประเทศสมาชิกในแตละสาขาความรวมมือ รวมทั้งสิ้น 6 สาขา/6ประเทศ 2)
แนวทางการดําเนินงาน 3) เงินทุนและการจัดตั้งเครือขายผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ฝายไทยจะเสนอประเทศสมาชิก ทําหนาที่
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บทบาทนํา (Lead Country) ในสาขาความรวมมือเรียงตามลําดับ ไดแก (1) สาขาที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) สาขาที่ 6 ดานความรวมมือ
แมน้ําข ามพรมแดนและการแลกเปลี่ ยนข อมู ล (3) สาขาที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรน้ําที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ประธาน กนช. สั่งการเพิ่มเติม ใหพิจารณาใหครอบคลุมทุกดาน และสรางการ
รับรูกับประชาชนใหทั่วถึง
มติที่ประชุม รับทราบ
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป สาขาทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งมี
สาระสําคัญและขอบเขตการดําเนินความรวมมือเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 5 ป ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
2. การเลือกสาขาความรวมมือ ซึ่งไทยจะเสนอประเทศสมาชิกทําหนาที่บทบาท
ผูนํา (Lead Country)
3. มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเจาภาพและดําเนินการตอไป
6. เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงินเขากระเปาเงิน
อิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหนาของการดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะ
ที่ 2
2. เห็นชอบขอเสนอในการดําเนินการตอไปสําหรับการดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ 2
3. เห็นชอบการเติมเงินรายเดือนเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐสําหรับ
ผูเขารวมมาตรการฯ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 โดยจะใชจายจากเงินงบประมาณรายจายภายใตกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
4. เห็นชอบใหกระทรวงการคลังดําเนินการเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เมื่อรางพระราชบัญญัติการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ..... มีผลบังคับใช
5. เห็นชอบใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการการ
ใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ) ในสวนของ ขอ 4.1.1 (3) โดยเห็นชอบการปรับเปลี่ยนการเติมเงินราย
เดือนวงเงินคาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนฯ (300 หรือ 200 บาทตอคนตอเดือน) เปนการแบงเติมเงินรายเดือน
เขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูมีสิทธิ จํานวน 200 หรือ 100 บาทตอคนตอเดือน และ
สวนที่เหลือ 100 บาทตอคนตอเดือน ยังคงเติมเงินเขาวงเงินคาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนฯ ในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเมษายน 2562 (3 เดือน) เพื่อใหผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐสามารถถอนเงินสดผานตู ATM และสาขาของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได
สาระสําคัญของเรื่อง
กะทรวงการคลังเสนอวา
1. ความคืบหนาของการดําเนินมาตรการฯ
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเขารวมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย ซึ่งไดรับการพัฒนาแลวจํานวน
3,267,941 ราย และจากผลการติดตามความคืบหนาการพัฒนาตนเองของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ขอมูล ณ สิ้นป
2561 สามารถติดตามได จํานวน 2,607,195 ราย หรือคิดเปนรอยละ 80 ของผูที่พัฒนาแลว สรุปได ดังนี้
(1) มีรายไดเพิ่มขึ้นมากกวา 30,000 บาทตอป จํานวน 1,566,353 ราย โดยแบงเปน
จํานวนที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาทตอป เพิ่มขึ้นเปน 1,451,237 ราย (กอนพัฒนามี
จํานวน 553,626 ราย) และรายไดเกินกวา 100,000 บาทตอป จํานวน 115,116 ราย (กอนพัฒนามีจํานวน 0 ราย)
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(2) สําหรับผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ผานการพัฒนาแลว แตยังมีรายไดไมเกิน 30,000
บาทตอป ลดลงอยางมีนัยสําคัญถึง 1,012,727 ราย คงเหลือ 1,040,842 ราย (กอนพัฒนามีจํานวน 2,053,569 ราย)
หรือคิดเปนรอยละ 50
2. ขอเสนอในการดําเนินการตอไป
จากผลการติดตามความคืบหนาการพัฒนาตนเองของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่เขารวม
มาตรการฯ ขอมูล ณ สิ้นป 2561 สะทอนใหเห็นวา มาตรการฯ มีผลสําเร็จซึ่งมีสวนสําคัญที่ชวยใหผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐหลุดพนจากเสนความยากจน (Poverty Line) หรือมีรายไดมากกวา 30,000 บาทตอปมีจํานวนที่เพิ่มขึ้น และ
หลุดพนจากความยากจนหรือมีรายไดมากกวา 100,000 บาทตอป มีจํานวนถึง 115,116 ราย จากเดิมกอนพัฒนาที่
ไมมีผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐรายใดมีรายไดเกินกวา 100,000 บาทตอป ดังนั้น เพื่อใหการสนับสนุนและสงเสริม
โอกาสในการพัฒนาตนเองของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนไปอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพและการมีรายไดของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นควรขยายการดําเนิน
มาตรการฯ ตอไปอีก 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ภายใตชื่อ “มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ 2” (มาตรการฯ ระยะที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) หลักการและโครงสรางการดําเนินงาน คงหลักการและโครงสรางการดําเนินการ
เชนเดียวกับการดําเนินมาตรการฯ ที่ผานมา และเพื่อใหผูเขารวมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย มีรายไดที่มั่นคง
และยั่งยืน ใหไดรับการเติมเงินรายเดือนเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐที่มีรายไดไมเกิน 30,000 บาท ในป 2559 จะไดรับเงินจํานวน 200 บาทตอคนตอเดือน และผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาทในป 2559 จะไดรับเงินจํานวน 100 บาทตอคนตอเดือน ตอไปอีก 6 เดือน
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562
(2) กลุมเปาหมายสําหรับมาตรการฯ ระยะที่ 2 แบงเปน 2 กลุม ไดแก
(2.1) ผูเขารวมมาตรการฯ ที่ยังไมไดรับการพัฒนา
(2.2) ผูที่ผานการพัฒนาแลวแตยังมีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป
(3) การพัฒนาภายใตมาตรการฯ ระยะที่ 2 แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
(3.1) กลุมผูเขารวมมาตรการฯ ที่ยังไมไดรับการพัฒนายังคงเหลือจํานวนมาก ซึ่ง
กลุมดังกลาวไดมีการแสดงความประสงควาจะเขารวมพัฒนาในโครงการพัฒนาของหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของตาง ๆ
ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน)
ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอใหหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของดําเนินการพัฒนาผูเขารวมมาตรการฯ
ในกลุมนี้ใหเปนกลุมเปาหมายแรกภายใตโครงการของแตละหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปของ
หนวยงานนั้น ๆ หรืองบประมาณที่แตละหนวยงานจะทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป โดยการพัฒนาดังกลาวจะตองแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562
(3.2) กลุมผูที่ผานการพัฒนาแลวแตยังมีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป เห็นควร
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพจนสามารถประกอบอาชีพใหมีรายไดสูงกวา
30,000 บาทตอป ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ในฐานะผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐดําเนินการ
พัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐในกลุมนี้ตอไป
(4) งบประมาณ การเติมเงินรายเดือนเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
สําหรับผูเขารวมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 เปนเงินจํานวน 4,370
ลานบาท (ประมาณ 728 ลานบาทตอเดือน) โดยจะใชจายจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะดําเนินการเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เมื่อรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช
แตงตั้ง
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7. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายจิตติพัฒน ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตประจํา
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นางสาวภัทรัตน หงษทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ
3. นายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟกใต
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่
วาง
8. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (กรณีพนตําแหนงตามวาระ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวม 7
คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสามป ดังนี้
1. ศาสตราจารยตีรณ พงศมฆพัฒน
ประธานกรรมการ
2. นางเพชรศรี ศิรินิรันดร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการสรางเสริมสุขภาพ
3. ศาสตราจารยทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินผล
4. รองศาสตราจารยชโยดม สรรพศรี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน
5. รองศาสตราจารยเนาวรัตน พลายนอย กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินผล
6. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการสรางเสริมสุขภาพ
7. รองศาสตราจารยชยันต ตันติวัสดาการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2562 เปนตนไป

9. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให นายพงศธร สัจจชลพันธ
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป ในวันที่ 23 มกราคม 2562 คงอยู
ปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2562
----------------------------

