สรุป
ผลการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคเหนือ
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.15 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ตำมทีน่ ำยกรัฐมนตรีได้บัญชำให้มีกำรพบปะหำรือระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้แทน
ภำคเอกชน ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภำคเหนือ เรื่อง ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ภำคเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวำคม 2560 เวลำ 13.15 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 2 มหำวิ ทยำลั ย รำชภั ฏ พิ บู ล สงครำม จัง หวั ดพิ ษณุโ ลก โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จั นทร์โ อชำ
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน พร้อมด้วย รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหำรส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วมกำรประชุม นั้น มีข้อสั่งกำรดังนี้
1.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ โดยขอให้พิจำรณำ (1) เร่งรัดโครงกำรก่อสร้ำงท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติเ ชี ย งใหม่ แห่ ง ที่ 2 ตำมผลกำรศึ ก ษำที่ ส ำนั กงำนกำรบิ นพลเรื อ นแห่ งประเทศไทย
ได้ว่ำจ้ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ศึกษำไว้ (2) ปรับปรุงพัฒนำท่ำอำกำศยำน ประกอบด้วย กำรขยำยทำงวิ่ง
ท่ำอำกำศยำนลำปำง แพร่ น่ำน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรประชำชนของท่ำอำกำศยำน
พิษณุโลก
ข้อสั่ งการ : ให้ กระทรวงคมนาคม รั บข้ อเสนอไปเร่ง พิจ ำรณำในรำยละเอี ยดและจั ดล ำดั บ
ควำมสำคัญตำมควำมจำเป็นเร่งด่วนต่อไป
1.2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบก โดยขอให้พิจำรณำเร่งรัดดำเนินกำร (1) โครงกำร
มอเตอร์เวย์เชียงใหม่ - เชียงรำย (2) สร้ำงศูนย์กำรขนส่งสินค้ำไปสู่กำรขนส่งหลำยรูปแบบ (Multi Modals
Transportation Logistics Center) ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเชื่ อมต่อไปยังสถำนี
รถไฟศิลำอำสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (3) พัฒนำระบบรถไฟฟ้ำรำงเบำ หรือ Light Rail Transit System (LRT)
โดยรัฐบำลลงทุนเอง หรือร่วมทุนกับเอกชน (Public Private Partnership : PPP) (4) ก่อสร้ำงทำงหลวง
แนวใหม่ (เชียงใหม่ –เลี่ยงเมืองลำพูน) จำกทำงหลวงหมำยเลข 1141 บรรจบกับทำงหลวงหมำยเลข 106
(5) พัฒนำโครงกำรข่ำยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 101 จั งหวัดกำแพงเพชร-สุโขทัย-อุตรดิตถ์-แพร่-น่ำนพะเยำ-เชียงรำย เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และเส้นทำง R3A R3B และ (6) เพิ่มประสิทธิภำพ
ทำงหลวง โดยกำรขยำยช่องทำงจรำจร ดังนี้ 1) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 106 เป็น 4 ช่องทำงจรำจร (กม.
28-507-153+903) และสำรวจออกแบบช่วง อำเภอเถิน จังหวัดลำปำง–อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เชื่อมต่อไปยัง
อำเภอแม่สะเรียง–อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1091 อำเภอจุน–อำเภอ
ปง–อำเภอเชียงม่วน–จังหวัดน่ำน 3) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 115 กำแพงเพชร-พิจิตร- พิษณุโลก และ
4) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 21 หล่มสัก–เพชรบูรณ์–ท่ำลี่–เลย
ข้อสั่ งการ : ให้ กระทรวงคมนาคม รั บข้ อเสนอไปเร่ง พิจ ำรณำในรำยละเอี ยดและจั ดล ำดั บ
ควำมสำคัญตำมควำมจำเป็นเร่งด่วนตำมขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้กำรพิจำรณำให้คำนึงถึงควำมเหมำะสมด้ำนกำร
ลงทุนในรูปแบบร่ วมทุนกับ เอกชน (Public Private Partnership : PPP) ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ที่ประชำชนในพื้นที่จะได้รับต่อไปในอนำคต
1.3 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบก โดยขอให้พิจำรณำเร่งรัดศึกษำออกแบบเส้นทำง
(1) กำรก่อสร้ำงสะพำนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภำค ทำงหลวงหมำยเลข 1026 ตอนผำเวียง-ปำกนำย (กม.
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75+957) เพื่อบรรจบทำงหลวงหมำยเลข 1339 ตอนน้ำปำด-ปำกนำย (กม.101+218) และ (2) เส้นทำงสำย
แม่สอด–ตำก เชื่อมทำงหลวงหมำยเลข 12 เพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก
ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอไปเร่งพิจำรณำในรำยละเอียดและจัดลำดับ
ควำมสำคัญตำมควำมจำเป็นเร่งด่วนต่อไป
1.4 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางราง โดยขอให้พิจำรณำเร่งรัดสำรวจออกแบบเส้นทำง
รถไฟจำกล ำนำรำยณ์ จั งหวัด ลพบุ รี -เพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ำยโครงกำรรถไฟทำงคู่ภำคเหนือและ
โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง ที่รัฐบำลอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมขั้นตอน
ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงคมนาคม รับไปพิจำรณำเร่งรัดศึกษำควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำ
โครงข่ำยกำรขนส่งทำงรำงที่เสนอ โดยให้สำนักงบประมำณรับไปพิจำรณำงบประมำณสำหรับดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนโดยด่วน
ทั้งนี้ ในกำรจัดลำดับควำมสำคัญกำรขนส่งทำงบกและทำงรำง ควรให้ควำมสำคัญกับเส้นทำงเชื่อมโยง
ระหว่ำงจังหวัดภำยในกลุ่มจังหวัดและระหว่ำงกลุ่มจังหวัด เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
อย่ำงเป็นระบบ
2.

ด้านการบริหารจัดการน้้า

ขอให้พิจำรณำสนับสนุนกำรดำเนินกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำ ในลุ่มน้ำหลักของภำคเหนือที่สำคั ญ
ประกอบด้วย (1) ตอนบนของลุ่มน้ำ ก่อสร้ำงแหล่งเก็บกักน้ำ ทบทวนกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ศึกษำกำรผันน้ำระหว่ำงลุ่มน้ำ เช่น โครงกำร กกอิง-น่ำน เป็นต้น (2) ตอนล่ำงของลุ่มน้ำ ก่อสร้ำงฝำย/ประตูระบำยน้ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำ และ (3) ลุ่มน้ำยม ขอให้พิจำรณำ 1) เร่งดำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมในพื้น ที่ป่ ำอนุ รักษ์ เพื่อก่อสร้ ำงแหล่ งเก็บกักน้ำตำมล ำน้ำสำขำในพื้นที่ตอนบนของลุ่ มน้ำยม
2) เร่งดำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำ ผันน้ำเลี่ยงเขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่ำควำมเสียหำยสูง
ในเขตจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร และ 3) เร่งก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำในพื้นที่ตอนล่ำงของลุ่มน้ำยม
ข้อสั่งการ : เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำจัดลำดับ
ควำมจำเป็นเร่งด่วนกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในลุ่มน้ำหลักของภำคเหนือตำมที่เสนอ โดยคำนึงถึง
กำรอนุรักษ์/ฟื้นฟู/เพิ่มพื้นที่ป่ำต้นน้ำ กำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมซ้ำซำก/ภัยแล้งที่เกิดจำกกำรไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ
ตำมล ำน้ำสำขำในลุ่ มน้ำหลัก โดยเฉพำะลุ่ มน้ำยม โดยให้ เร่งดำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนในพื้นที่ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในทุกขั้นตอนเพื่อสร้ำงกำรยอมรับและสนับสนุนกำรดำเนิน กำร และ
หำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ให้เสนอสำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ (สทนช.) พิจำรณำตำม
ขั้นตอนโดยด่วนต่อไป
3.

ด้านการเกษตรและแปรรูป

ขอรับกำรสนับสนุน “โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ” โดยใช้ผักและผลไม้
นำร่อง ได้แก่ กล้วยหอม สับปะรด กระเจี๊ยบเขียว ขิง มะม่วง ข้ำว ไผ่ และพืชสมุนไพร ในลักษณะครอบคลุม
กำรผลิตต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง เพื่อเป็นอำหำรอนำคต (Functional food/Healthy food)
ข้อสั่งการ : ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรแห่งชาติ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำ
ในรำยละเอียดในกำรสนับสนุนโครงกำรฯ โดยให้คำนึงถึงควำมสอดคล้องกับพื้นที่ Zoning by Agri-Map
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คุณภำพวัตถุดิบและแปรรูปสินค้ำที่ได้มำตรฐำนตรงควำมต้องกำรของตลำด ควำมคุ้มค่ำในกำรดำเนินกำร และ
ต้องไม่เป็นภำระรัฐในอนำคต รวมทั้งให้กลุ่มเกษตรกร องค์กรพัฒนำเอกชนและสถำบันพัฒนำองค์กำรชุมชนมี
ส่วนร่วมดำเนินกำรตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และยั่งยืน
4.

ด้านการค้าและการลงทุน
4.1 การส่ ง เสริ ม และอ้ า นวยความสะดวกทางการค้ า การค้ า ชายแดน การลงทุ น และ
การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมา โดยขอให้พิจำรณำสนับสนุน (1) กำรอำนวยควำมสะดวกกำรผ่ำนแดน
โดยกำรทำ Visa on Arrival (VOA) ณ ด่ำนชำยแดนไทยและเมียนมำ (2) กำรทำควำมตกลงทวิภำคีกำรเปิดเดิน
รถส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวระหว่ำงไทย-เมียนมำ (3) กำรอนุญำตให้รถขนส่งของเมียนมำเข้ำมำ
ขนส่งสินค้ำในฝั่งไทยด้ำนด่ำนแม่สอด จังหวัดตำก (4) ศึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันตก (West Economic Corridor : WEC) ในพื้นที่ จั งหวัดตำก พิษณุโลก และสุ โขทัย และ (5) เร่งรัด
ดำเนินกำรเพิกถอนเส้นทำงในกำรก่อสร้ำงถนนเพื่อกำรคมนำคมและกำรค้ำระหว่ำงประเทศไปยังจุดผ่อนปรน
บ้ำนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยเวียงหล้ำ และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ
แม่เงำ-แม่สำเพ็ง ระยะทำง 9.7 กม. คิดเป็นพื้นที่ 365 ไร่ เพื่อยกระดับเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรในอนำคต
ข้อสั่งการ :
4.1.1 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำสนับสนุนกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรค้ำชำยแดน กำร
ลงทุนและกำรท่องเที่ยวระหว่ำงไทยกับเมียนมำ โดยกำรทำ Visa on Arrival (VOA) ณ ด่ำนชำยแดนไทยกับ
เมียนมำ กำรทำควำมตกลงทวิภำคีกำรเปิดเดินรถส่วนบุคคล และกำรอนุญำตให้รถขนส่งของเมียนมำเข้ำมำ
ขนส่งสินค้ำในฝั่งไทยด้ำนด่ำนแม่สอด จังหวัดตำก ตำมขั้นตอนต่อไป
4.1.2 ให้ สศช. รับข้อเสนอการขอสนับสนุนให้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฯ ไป
ประกอบกำรพิจำรณำกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันตก (West Economic Corridor :
WEC) ตำมขั้นตอน
4.1.3 ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักรับไปประสาน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รับ ไปพิจำรณำเร่ งรัดดำเนินกำรเพิกถอนฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอนโดยด่วน และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้คณะรัฐมนตรีรับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 ขอให้พิจำรณำสนับสนุน (1) กำรจัดงำนแสดงสินค้ำศักยภำพกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูปมูลค่ำเพิ่มสูงภำคเหนือ (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 เพื่อดำเนินโครงกำรฯ และ
ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณในปี 2561 ตำมขั้นตอนต่อไป
5.

ด้านการแพทย์ การบริการผู้สูงอายุ และสังคม

ขอให้พิจำรณำสนับสนุน (1) โครงกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบครบวงจรภำคเหนือ โดยใช้ศักยภำพของ
สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ในกำรขับเคลื่อน และ (2) ผลักดันนโยบำยเมืองสมุนไพร (Herb City) และกำรแพทย์
แผนไทยเพื่อควำมเป็นเลิศตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข
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ข้อสั่งการ :
5.1 ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจำรณำจัดทำแผนแม่บทกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบครบวงจรภำคเหนือ โดยพิจำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมของพื้นที่ที่มีศักยภำพที่พร้อมดำเนินกำร รวมทั้งต้องมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ต้องไม่เป็น
ภำระของรัฐในอนำคตก่อนที่จะขยำยผลสัมฤทธิ์ไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
5.2 ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับพิจำรณำผลักดันนโยบำยเมืองสมุนไพร (Herb City) และกำรแพทย์แผนไทยเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ และติดตำมผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรเพื่อขยำยไปสู่พื้นที่ที่มีศักยภำพต่อไป
6.

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โดยมุ่งเน้นกำรท่องเที่ยว
เพื่อชมควำมสวยงำมของสถำนที่ และกำรเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น กำรท่ องเที่ย วของภำคเหนื อ ให้ พั ฒ นำไปได้ อ ย่ำ งยั่ง ยืน ซึ่ งกระทรวงวัฒ นธรรมจะน ำเสนอ
นำยกรัฐมนตรีในกำรลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในครำวนี้ด้วย
ข้อสั่งการ : รับทราบ และให้กระทรวงคมนาคมรับไปหารือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงวัฒนธรรม รับไปพิจำรณำโครงข่ำยกำรคมนำคมเชื่อมโยง โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเชื่อมโยง
กำรท่องเที่ยวระหว่ำงจังหวัด ภูมิภำค รวมทั้งเปิดโอกำสให้คนในท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยว ทั้งในทำงเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
7.

ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี

7.1 การส่ ง เสริ ม การปลู ก ไผ่ ส ร้ า งป่ า เศรษฐกิ จ มอบหมำยให้ ก ระทรวงมหำดไทยร่ ว มกั บ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รับไปพิจำรณำดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป
7.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการท่องเที่ยว โดยขอรับการสนับสนุนการสร้างแก้ม
ลิงทุ่งหนองค้อและทุ่งทะเลหลวง มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปพิจำรณำดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนต่อไป
7.3 การบริหารจัดการน้้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม : บางระก้าโมเดล มอบหมำยให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รับไปพิจำรณำดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป
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