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สรุป 

ผลการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน  
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคเหนือ  

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.15 – 14.30 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

ตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีได้บัญชำให้มีกำรพบปะหำรือระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้แทน
ภำคเอกชน ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภำคเหนือ เรื่อง ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ภำคเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวำคม 2560 เวลำ 13.15 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน พร้อมด้วย รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหำรส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
เข้ำร่วมกำรประชุม นั้น มีข้อสั่งกำรดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ โดยขอให้พิจำรณำ (1) เร่งรัดโครงกำรก่อสร้ำงท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่แห่งที่ 2 ตำมผลกำรศึกษำที่ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ได้ว่ำจ้ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ศึกษำไว้ (2) ปรับปรุงพัฒนำท่ำอำกำศยำน ประกอบด้วย กำรขยำยทำงวิ่ง
ท่ำอำกำศยำนล ำปำง แพร่ น่ำน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรประชำชนของท่ำอำกำศยำน
พิษณุโลก 

ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอไปเร่งพิจำรณำในรำยละเอียดและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อไป 

1.2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบก โดยขอให้พิจำรณำเร่งรัดด ำเนินกำร (1) โครงกำร
มอเตอร์เวย์เชียงใหม่- เชียงรำย (2) สร้ำงศูนย์กำรขนส่งสินค้ำไปสู่กำรขนส่งหลำยรูปแบบ (Multi Modals 
Transportation Logistics Center) ต ำบลบึงพระ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเชื่อมต่อไปยังสถำนี
รถไฟศิลำอำสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (3) พัฒนำระบบรถไฟฟ้ำรำงเบำ หรือ Light Rail Transit System (LRT) 
โดยรัฐบำลลงทุนเอง หรือร่วมทุนกับเอกชน (Public Private Partnership : PPP) (4) ก่อสร้ำงทำงหลวง 
แนวใหม่ (เชียงใหม่–เลี่ยงเมืองล ำพูน) จำกทำงหลวงหมำยเลข 1141 บรรจบกับทำงหลวงหมำยเลข 106  
(5) พัฒนำโครงกำรข่ำยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 101 จังหวัดก ำแพงเพชร-สุโขทัย-อุตรดิตถ์-แพร่-น่ำน-
พะเยำ-เชียงรำย เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และเส้นทำง R3A R3B และ (6) เพ่ิมประสิทธิภำพ
ทำงหลวง โดยกำรขยำยช่องทำงจรำจร ดังนี้ 1) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 106 เป็น 4 ช่องทำงจรำจร (กม.
28-507-153+903) และส ำรวจออกแบบช่วง อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง–อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน เชื่อมต่อไปยัง 
อ ำเภอแม่สะเรียง–อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1091 อ ำเภอจุน–อ ำเภอ
ปง–อ ำเภอเชียงม่วน–จังหวัดน่ำน 3) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 115 ก ำแพงเพชร-พิจิตร- พิษณุโลก และ  
4) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 21 หล่มสัก–เพชรบูรณ์–ท่ำลี่–เลย 

ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอไปเร่งพิจำรณำในรำยละเอียดและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตำมขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้กำรพิจำรณำให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมด้ำนกำร
ลงทุนในรูปแบบร่วมทุนกับเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ที่ประชำชนในพื้นท่ีจะได้รับต่อไปในอนำคต 

1.3 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบก โดยขอให้พิจำรณำเร่งรัดศึกษำออกแบบเส้นทำง  
(1) กำรก่อสร้ำงสะพำนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภำค ทำงหลวงหมำยเลข 1026 ตอนผำเวียง -ปำกนำย (กม.
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75+957) เพ่ือบรรจบทำงหลวงหมำยเลข 1339 ตอนน้ ำปำด-ปำกนำย (กม.101+218) และ (2) เส้นทำงสำย
แม่สอด–ตำก เชื่อมทำงหลวงหมำยเลข 12 เพ่ือเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก 

ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอไปเร่งพิจำรณำในรำยละเอียดและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อไป 

1.4 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางราง โดยขอให้พิจำรณำเร่งรัดส ำรวจออกแบบเส้นทำง
รถไฟจำกล ำนำรำยณ์ จังหวัดลพบุรี-เพชรบูรณ์ เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ำยโครงกำรรถไฟทำงคู่ภำคเหนือและ
โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง ที่รัฐบำลอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงคมนาคม รับไปพิจำรณำเร่งรัดศึกษำควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำ
โครงข่ำยกำรขนส่งทำงรำงที่เสนอ โดยให้ส ำนักงบประมำณรับไปพิจำรณำงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนโดยด่วน 

ทั้งนี้ ในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญกำรขนส่งทำงบกและทำงรำง ควรให้ควำมส ำคัญกับเส้นทำงเชื่อมโยง
ระหว่ำงจังหวัดภำยในกลุ่มจังหวัดและระหว่ำงกลุ่มจังหวัด เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
อย่ำงเป็นระบบ 

2. ด้านการบริหารจัดการน้้า 

ขอให้พิจำรณำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ในลุ่มน้ ำหลักของภำคเหนือที่ส ำคัญ 
ประกอบด้วย (1) ตอนบนของลุ่มน้ ำ ก่อสร้ำงแหล่งเก็บกักน้ ำ ทบทวนกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรน้ ำที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ศึกษำกำรผันน้ ำระหว่ำงลุ่มน้ ำ เช่น โครงกำร กก -
อิง-น่ำน เป็นต้น (2) ตอนล่ำงของลุ่มน้ ำ ก่อสร้ำงฝำย/ประตูระบำยน้ ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำ ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำ และ (3) ลุ่มน้ ำยม ขอให้พิจำรณำ 1) เร่งด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ เพ่ือก่อสร้ำงแหล่งเก็บกักน้ ำตำมล ำน้ ำสำขำในพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้ ำยม   
2) เร่งด ำเนินกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำ ผันน้ ำเลี่ยงเขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่ำควำมเสียหำยสูง
ในเขตจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร และ 3) เร่งก่อสร้ำงประตูระบำยน้ ำในพื้นที่ตอนล่ำงของลุ่มน้ ำยม 

ข้อสั่งการ : เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำจัดล ำดับ
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในลุ่มน้ ำหลักของภำคเหนือตำมที่เสนอ โดยค ำนึงถึง
กำรอนุรักษ์/ฟ้ืนฟู/เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำ กำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมซ้ ำซำก/ภัยแล้งที่เกิดจำกกำรไม่มีแหล่งเก็บกักน้ ำ
ตำมล ำน้ ำสำขำในลุ่มน้ ำหลัก โดยเฉพำะลุ่มน้ ำยม โดยให้เร่งด ำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนในพ้ืนที่ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้ำงกำรยอมรับและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร และ
หำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ให้เสนอส ำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.) พิจำรณำตำม
ขั้นตอนโดยด่วนต่อไป 

3. ด้านการเกษตรและแปรรูป 

ขอรับกำรสนับสนุน “โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ” โดยใช้ผักและผลไม้
น ำร่อง ได้แก่ กล้วยหอม สับปะรด กระเจี๊ยบเขียว ขิง มะม่วง ข้ำว ไผ่ และพืชสมุนไพร ในลักษณะครอบคลุม
กำรผลิตต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง เพ่ือเป็นอำหำรอนำคต (Functional food/Healthy food) 

ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 
ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรแห่งชาติ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำ
ในรำยละเอียดในกำรสนับสนุนโครงกำรฯ โดยให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับพ้ืนที่  Zoning by Agri-Map 
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คุณภำพวัตถุดิบและแปรรูปสินค้ำที่ได้มำตรฐำนตรงควำมต้องกำรของตลำด ควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินกำร และ
ต้องไม่เป็นภำระรัฐในอนำคต รวมทั้งให้กลุ่มเกษตรกร องค์กรพัฒนำเอกชนและสถำบันพัฒนำองค์กำรชุมชนมี
ส่วนร่วมด ำเนินกำรตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และยั่งยืน 

4. ด้านการค้าและการลงทุน 
4.1 การส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกทางการค้า การค้าชายแดน การลงทุน  และ 

การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมา โดยขอให้พิจำรณำสนับสนุน (1) กำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรผ่ำนแดน 
โดยกำรท ำ Visa on Arrival (VOA) ณ ด่ำนชำยแดนไทยและเมียนมำ (2) กำรท ำควำมตกลงทวิภำคีกำรเปิดเดิน
รถส่วนบุคคลเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวระหว่ำงไทย-เมียนมำ (3) กำรอนุญำตให้รถขนส่งของเมียนมำเข้ำมำ
ขนส่งสินค้ำในฝั่งไทยด้ำนด่ำนแม่สอด จังหวัดตำก (4) ศึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันตก (West Economic Corridor : WEC) ในพ้ืนที่ จังหวัดตำก พิษณุโลก และสุโขทัย และ (5) เร่งรัด
ด ำเนินกำรเพิกถอนเส้นทำงในกำรก่อสร้ำงถนนเพ่ือกำรคมนำคมและกำรค้ำระหว่ำงประเทศไปยังจุดผ่อนปรน
บ้ำนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยเวียงหล้ำ และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ
แม่เงำ-แม่ส ำเพ็ง ระยะทำง 9.7 กม. คิดเป็นพ้ืนที่ 365 ไร่ เพ่ือยกระดับเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรในอนำคต 

ข้อสั่งการ :  

4.1.1 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำสนับสนุนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรค้ำชำยแดน กำร
ลงทุนและกำรท่องเที่ยวระหว่ำงไทยกับเมียนมำ โดยกำรท ำ Visa on Arrival (VOA) ณ ด่ำนชำยแดนไทยกับ
เมียนมำ กำรท ำควำมตกลงทวิภำคีกำรเปิดเดินรถส่วนบุคคล และกำรอนุญำตให้รถขนส่งของเมียนมำเข้ำมำ
ขนส่งสินค้ำในฝั่งไทยด้ำนด่ำนแม่สอด จังหวัดตำก ตำมข้ันตอนต่อไป 

4.1.2 ให้ สศช. รับข้อเสนอการขอสนับสนุนให้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฯ ไป
ประกอบกำรพิจำรณำกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันตก (West Economic Corridor : 
WEC) ตำมข้ันตอน 

4.1.3 ใหส้ภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักรับไปประสาน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำเร่งรัดด ำเนินกำรเพิกถอนฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอนโดยด่วน และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะรัฐมนตรีรับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 

4.2 ขอให้พิจำรณำสนับสนุน (1) กำรจัดงำนแสดงสินค้ำศักยภำพกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูปมูลค่ำเพ่ิมสูงภำคเหนือ (Northern Thailand Food Valley & Fruit Expo) และ (2) กำรจัด
งำนแสดงสินค้ำและจับคู่ธุรกิจภำคเหนือในระดับนำนำชำติ (Northern Thailand GMS Trade Fair and 
Business Forum) 

ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปหารือกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินโครงกำรฯ และ
ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณในปี 2561 ตำมข้ันตอนต่อไป  

5. ด้านการแพทย์ การบริการผู้สูงอายุ และสังคม 

ขอให้พิจำรณำสนับสนุน (1) โครงกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบครบวงจรภำคเหนือ โดยใช้ศักยภำพของ
สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ในกำรขับเคลื่อน และ (2) ผลักดันนโยบำยเมืองสมุนไพร (Herb City) และกำรแพทย์
แผนไทยเพ่ือควำมเป็นเลิศตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข 
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ข้อสั่งการ :  

5.1 ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำจัดท ำแผนแม่บทกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบครบวงจรภำคเหนือ โดยพิจำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ที่มีศักยภำพที่พร้อมด ำเนินกำร รวมทั้งต้องมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ต้องไม่เป็น
ภำระของรัฐในอนำคตก่อนที่จะขยำยผลสัมฤทธิ์ไปยังพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

5.2 ใหก้ระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับพิจำรณำผลักดันนโยบำยเมืองสมุนไพร (Herb City) และกำรแพทย์แผนไทยเพ่ือ
ควำมเป็นเลิศ และติดตำมผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรเพ่ือขยำยไปสู่พ้ืนที่ที่มีศักยภำพต่อไป 

6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โดยมุ่งเน้นกำรท่องเที่ยว 
เพ่ือชมควำมสวยงำมของสถำนที่ และกำรเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรท่องเที่ยวของภำคเหนือให้พัฒนำไปได้อย่ำงยั่งยืน  ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะน ำเสนอ
นำยกรัฐมนตรีในกำรลงพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัยในครำวนี้ด้วย 

ข้อสั่งการ : รับทราบ และให้กระทรวงคมนาคมรับไปหารือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงวัฒนธรรม รับไปพิจำรณำโครงข่ำยกำรคมนำคมเชื่อมโยง โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยง 
กำรท่องเที่ยวระหว่ำงจังหวัด ภูมิภำค รวมทั้งเปิดโอกำสให้คนในท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยว ทั้งในทำงเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

7. ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี 

7.1 การส่งเสริมการปลูกไผ่สร้างป่าเศรษฐกิจ มอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยร่วมกับ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รับไปพิจำรณำด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

7.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการท่องเที่ยว โดยขอรับการสนับสนุนการสร้างแก้ม
ลิงทุ่งหนองค้อและทุ่งทะเลหลวง มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปพิจำรณำด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนต่อไป 

7.3 การบริหารจัดการน้้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม : บางระก้าโมเดล มอบหมำยให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์รับไปพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป 


