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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562                                               1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 5 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ 

ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  

  1. อนุมัติในหลักการโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังน้ี   
      1.1 ให้คงจํานวนนักศึกษา ปีละ 44 ทุน ให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน            
27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจํานวน
ดังกล่าว ให้พิจารณารับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน เพ่ือเป็นการ
เยียวยาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  หากขอมากกว่า 44 ทุน อาจจะมีผลกระทบในการขออนุมัติ
ด้านงบประมาณ  
      1.2 ให้คงจํานวนมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่ 
นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (โครงการจัดส่งนักศึกษาฯ) ไว้ จํานวน 9               
แห่ง เช่นเดิม ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 5. มหาวิทยาลัยมหิดล 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)               
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  และ 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  
เน่ืองจาก 9 มหาวิทยาลัยของรัฐดังกล่าวมีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ เข้าศึกษาต่อ  
หากจะมีการเพ่ิมมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ ต้องมีการสอบถามความพร้อมในการที่จะ
รับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ 
  และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่              
3 กรกฎาคม 2561 (เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงานของรัฐ) ที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่
มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดส่งเรื่องพร้อมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้กับ
สํานักงาน ก.พ. พิจารณาก่อนดําเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามข้ันตอนต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ รวมท้ังรับความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  2. สําหรับการสงวนอัตราเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2546             
[เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ. 2547 – 2551)] ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
หารือร่วมกับหน่วยงานหลักตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้แก่  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง
สาธารณสุข  และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการพิจารณากําหนดแนวทางการสงวน 
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อัตราที่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของหน่วยงานกับสาขาที่นักศึกษาเรียนจบเพื่อให้การจัดสรรกําลังคน
กับความต้องการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  

3. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 6 ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝาย 

ราษีไศล  
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธาน
กรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ  แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ ที่อนุมัติในหลักการการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
จํานวน 67 แปลง เน้ือที่ 302-3-73.41 ไร่ ในอัตราไร่ละ 32,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ สําหรับงบประมาณที่จะนํามาใช้จ่ายเป็นเงินค่าชดเชยดังกล่าว  
เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จากโครงการ/รายการที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว  และมีงบประมาณเหลือจ่ายและ/หรือรายการท่ี 
หมดความจําเป็น และ/หรือรายการท่ีคาดว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ไปดําเนินการ ภายในวงเงิน 9,693,872.80 บาท  และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ 
ตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี การกําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยในท้องที่ 3 จังหวัด เพ่ือตรวจสอบสิทธิของบุคคลและการจ่ายเงินให้เป็นไป 
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และมีขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เห็นควร
ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ 
   ทั้งน้ี คณะกรรมการกํากับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย ในท้องที่ 3 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลการจ่ายเงินและจํานวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและจํานวนเงินค่าชดเชย เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการ
ตรวจสอบฯ  
  โดยมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ จํานวนเน้ือที่ และจํานวนเงินค่าชดเชยตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการจ่ายเงินเห็นสมควร
จ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของ
คณะกรรมการชุดน้ีเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 7 ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการ 

ฝายราษีไศล 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพ่ือ 

แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ  แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ ที่อนุมัติในหลักการการจ่ายค่าชดเชยเพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
ภายในกรอบวงเงิน 599,974,400 บาท ตามท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
เสนอ และเห็นควรให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าว เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลการ
จ่ายเงินและคํานวณเงินค่าชดเชยผ่านบัญชีธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ สําหรับ 
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งบประมาณที่จะขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ 
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เห็นควรให้กรมชลประทานจัดทําแผนรายละเอียดการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยที่คาดว่าจะจ่ายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
ในส่วนที่ยังขาดและไม่สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนต่อไป  
   ทั้งน้ี คณะกรรมการกํากับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย ในท้องที่ 3 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลการจ่ายเงินและจํานวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและจํานวนเงินค่าชดเชย เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการ
ตรวจสอบฯ  
   โดยมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ จํานวนเนื้อที่ และจํานวนเงินค่าชดเชยตามที่คณะรฐัมนตรีอนุมัติ ในการจ่ายเงินเห็นสมควร
จ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของ
คณะกรรมการชุดน้ีเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 10 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลองและการ 

พัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบดังน้ี  
1. รับทราบแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง 

เปรมประชากร  มีกําหนดแผนการดําเนินการ 9 ปี  (ปี พ.ศ. 2562 – 2570)   
   2. เห็นชอบแผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า ป้องกันนํ้าท่วม และบําบัดนํ้าเสีย
คลองเปรมประชากรท้ังระบบ โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานตามแผนงานหลักระยะเร่งด่วน 
ปี 2562 – 2565 จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 4,448 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า ป้องกัน
นํ้าท่วมและบําบัดนํ้าเสียคลองเปรมประชากรทั้งระบบ ต้ังแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กทม. ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ดังน้ี  
       2.1 กทม. ดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ – สุดเขต กทม. ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.) แล้ว ในวงเงิน 3,443 ล้านบาท โดยใช้จ่าย
จากเงินอุดหนุนรัฐบาลในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท และใช้เงินรายได้ของ กทม. สมทบ
ร้อยละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเข่ือนที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 62 ล้านบาท และที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 760 ล้านบาท 
เน่ืองจาก กทม. ไม่ได้เสนอขอต้ังงบประมาณรองรับไว้ เห็นควรให้ กทม. ใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ต้องนํามาสมทบ
ก่อน สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อไป ให้ กทม. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป  
      2.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนคลองเปรมประชากรจากคลอง
บ้านใหม่ – คลองรังสิตประยูรศักด์ิ วงเงิน 980 ล้านบาท ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบการ
ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2562 ดังน้ัน หากมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณมาดําเนินการ สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความ
จําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป  
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     2.3 กรมชลประทานดําเนินการขุดลอกคลองเปรมประชากรในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีจาก
คลองรังสิตประยูรศักด์ิ – คลองเชียงรากน้อย ระยะทาง 15.3 กิโลเมตร วงเงิน 16 ล้านบาท และขุดลอกคลอง
เปรมประชากรในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากคลองเชียงรากน้อย – สถานีสูบนํ้าเปรมเหนือบางปะอิน 
ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร วงเงิน 9 ล้านบาท ซึ่งมีความพร้อมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
ให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือมาดําเนินการตามแผนงานต่อไป  
  ทั้งน้ี หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร               
มีรายละเอียด ดังน้ี   
  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทั้งชุมชนและเมือง พัฒนาด้าน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า โดยการออกแบบวางผังพ้ืนที่ริมคลองให้องค์ประกอบต่าง ๆ  มีความ
สอดคล้องกัน ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย  การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า  การจัดระบบ
สาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชุมชน  แผนพัฒนาจุดเช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ – 
ราง – เรือ – ทางจักรยาน  และแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น  
  2. พ้ืนที่โครงการ :  คลองเปรมประชากร  จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา ความ
ยาว 50.8 กิโลเมตร  อยู่ในพ้ืนที่  กทม. ความยาว 22.8 กิโลเมตร  ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 
กิโลเมตร และในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร 
  3.ระยะเวลาดําเนินการ 9 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2570)  
  4. แนวคิดหลัก 4 ด้าน   

    (1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง 
    (2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชมริมคลอง 
    (3) ด้านการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
    (4) ด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนงาน 

  5. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 
เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกลํานํ้าสาธารณะโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องทําการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 14 ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย 

เป็นวาระแห่งชาติ 
สาระสําคัญ คือ   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สําหรับงบประมาณในการ
ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 53,604,900 บาท 
เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ดําเนินการตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. 2560 รวมถึงขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 5 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย (ระยะท่ี 10) พ.ศ. 2562 – 2566 

6 ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการฝายราษีไศล 
7 ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากโครงการฝายราษีไศล 
10 แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปรมประชากร

ต่างประเทศ 14 ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                             วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 
 
  วันน้ี (9 เมษายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหน้าที่และเขตพ้ืนทีข่องมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของ  
    กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ 
    ท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่นํ้า ตําบลหน้าเมือง  
    ตําบลอ่างทอง ตําลบลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน  
    ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 
    ออกไปอีก 2 ปี  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  4.  เรื่อง  ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อย
    ถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ – วัดพระเงิน) เน่ืองจากได้รับผลกระทบ
    จากการเวนคืนที่ดิน  
  5.   เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือ
    ศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10)  
    พ.ศ. 2562 – 2566 
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝาย 
    ราษีไศล  
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการ 
    ฝายราษีไศล  
  8.  เรื่อง  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ : ซื้อหนังสือ
    ลดหย่อนภาษี (ช้อปหนังสือช่วยชาติ) (วธ.)    
  9.  เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม กําหนดอัตราค่าผ่าน
    ทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ฉบับ  
  10.  เรื่อง  แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง 
    เปรมประชากร  
  11.  เรื่อง  การเสนอแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือบรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น   
    (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก  
  

ต่างประเทศ 
  12.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
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  13.   เรื่อง   การเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กร 
    ลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงาน 
    ระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 
  14.   เรื่อง   ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย
    เป็นวาระแห่งชาติ 
 

แต่งต้ัง 
 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน 
    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
    คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อน
    ครบวาระ  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ 
    บริการ  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหนา้ที่และเขตพื้นทีข่องมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหน้าที่และเขตพ้ืนที่ของมณฑลทหารบก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   กห. เสนอว่า  
   1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดหน้าที่และเขตพ้ืนที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. 2558 กําหนดให้มณฑล
ทหารบกมีหน้าที่ดังน้ี (1) บังคับบัญชากําลังประจําถิ่นของกองทัพบก ตามที่ กห. กําหนด (2) รักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ รวมท้ังการศาลทหาร การคดี การช่วยดําเนินการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และการเรือนจํา 
(3) ดําเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกําลังในเขตพ้ืนที่ (4) สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่
ในเขตพื้นที่ และ (5) ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพ่ือรักษาความสงบภายใน และการป้องกัน
ประเทศ  
   2. โดยที่มาตรา 13 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร             
พ.ศ. 2551 บัญญัติให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พิจารณาให้การสนับสนุนด้าน
บุคลากร งบประมาณและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จังหวัด ตามที่ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดร้องขอ ดังน้ัน เพ่ือให้การทําหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนของมณฑลทหารบกเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สมควรกําหนดให้มณฑลทหารบกมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ใน        
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดหน้าที่และเขตพ้ืนที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. 2558 เพ่ือ
กําหนดให้มณฑลทหารบกมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ในกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
    
2. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซ้ือหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและ            
ซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ            
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในกําหนดระยะเวลา  
   กค. รายงานว่า  
   1. เดิม กค. ได้มีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ             
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 24 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมใช้บังคับ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นใน            
นิติบุคคล โดยจะต้องเป็นการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพ่ือไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน   
   2. โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ ซึ่งมาตรา 34 วรรคสี่ 
(4) ประกอบกับวรรคห้า บัญญัติให้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินจากการ
จําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน สามารถนําเงินไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ ทั้งน้ี            
ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมาตรา 86 บัญญัติให้บรรดา
ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ           
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีการออกระเบียบ            
ตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ซึ่งการจะออกระเบียบดังกล่าวต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายใน
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หน่ึงปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ (ครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปีในวันที่ 20 เมษายน 2562) ดังน้ัน           
จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
   1. การจําหน่ายหุ้นนิติบุคคลต้องจําหน่ายเพ่ือไปซื้อหุ้นนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งการจําหน่ายหุ้นนิติบุคคล           
ให้จําหน่ายหุ้นที่มีลักษณะ ดังน้ี  
     1.1 หุ้นที่รัฐบาลมีนโยบายให้จําหน่าย  
    1.2 หุ้นซึ่งมีอัตราผลตอบแทนตํ่า  
    1.3 หุ้นที่ภาครัฐไม่มีความจําเป็นต้องถือไว้เพ่ือการพัฒนาประเทศ  
    1.4 หุ้นที่ได้จากการยึดทรัพย์ หรือหุ้นที่ได้มาโดยนิติเหตุ  
    1.5 หุ้นที่ได้รับโอนมาจากส่วนราชการอ่ืนเน่ืองจากหมดความจําเป็นตามนโยบายภาครัฐ   
    1.6 หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เอกชนสามารถดําเนินการได้ดีอยู่แล้ว   
    1.7 หุ้นของนิติบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย หรือฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรือมีสถานะร้าง  
  2. การจําหน่ายหุ้นนิติบุคคล ให้ดําเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือจําหน่ายให้กับสถาบันการเงิน
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกองทุนซึ่งมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้
จัดต้ังขึ้น   
   3. การจําหน่ายหุ้นนิติบุคคล โดยมีเง่ือนไขหรือกําหนดสิทธิให้สามารถซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่วนคืนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ต้องจําหน่ายให้สถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ หรือกองทุนซึ่งมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีให้จัดต้ังขึ้น  
   4. การซื้อหุ้นนิติบุคคลให้ซื้อหุ้นที่มีลักษณะ ดังน้ี  
     4.1 หุ้นเพ่ือดํารงสัดส่วนร้อยละ 70 ในกรณีที่มีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันคงค้าง
อยู่หรือมีเงินให้กู้ต่อ 
    4.2 หุ้นเพ่ิมทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
    4.3 หุ้นนิติบุคคลที่รัฐบาลมีนโยบายให้ร่วมลงทุน  
    4.4 หุ้นในนิติบุคคลที่ทํากิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
    4.5 หุ้นในกิจการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    4.6 หุ้นในนิติบุคคลที่ซื้อคืนทั้งหมดหรือบางส่วนตามเง่ือนไขหรือสิทธิภายในระยะเวลา               
ที่กําหนด   
   5. เงินจากการจําหน่ายหุ้นให้นําฝากไว้กับกระทรวงการคลังใน “บัญชีเงินฝากเพ่ือการซื้อหุ้น”   
   6. ให้บัญชีเงินฝากเพ่ือการซื้อหุ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เป็นบัญชีเงินฝากเพ่ือการซื้อหุ้น
ตามร่างระเบียบฯ และให้การจําหน่ายหรือการซื้อหุ้นที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ/หรือมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ซึ่งยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในวันที่ร่างระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ให้ดําเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์
ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือมติคณะรัฐมนตรีฯ จนเสร็จสิ้น และให้ถือว่าเป็นการจําหน่ายหรือการซื้อหุ้นตาม
ระเบียบน้ีเพ่ือรองรับการดําเนินงานให้มีความต่อเน่ืองและชัดเจน  
 
3. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบล
แม่น้ํา ตําบลหน้าเมือง ตําบลอ่างทอง ตําลบลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ ตําบล
เกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ปี  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง 
กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต               
ตําบลแม่นํ้า ตําบลหน้าเมือง ตําบลอ่างทอง ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ 
ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ปี ตามท่ีกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ   
   ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่นํ้า 
ตําบลหน้าเมือง ตําบลอ่างทอง ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า 
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
4. เรื่อง ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง              
จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ – วัดพระเงิน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
การปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ –             
วัดพระเงิน) เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ทั้งน้ี ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดําเนินการตาม
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้สามารถดําเนินโครงการฯ ได้เมื่อรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  และให้ พม.     
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พม. รายงานว่า  
   1. กรมทางหลวงชนบทมีโครงการที่จะตัดถนนใหม่แนวตะวันออก – ตะวันตก จากจุดสิ้นสุดถนน
นครอินทร์ไปเช่ือมกับทางหลวงชนบท สาย นฐ.3004 มีระยะทางรวมท้ังสิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีแนวเขตทาง
ที่ผ่านบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ – วัดพระ
เงิน) กคช. จึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพ่ือขอหารือโครงการตัดถนนเช่ือมต่อถนนนครอินทร์ – 
ศาลายา และขอให้กรมทางหลวงชนบทส่งรายละเอียดสถานภาพการจัดทําโครงการให้ กคช. โดยกรมทางหลวง
ชนบทได้มีหนังสือจัดส่งรายละเอียดโครงการถนนต่อเช่ือมถนนนครอินทร์ - ศาลายา แจ้งว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าว
ได้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
มาต้ังแต่ปลายเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) โดย
คณะกรรมการผู้ชํานาญการของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หากได้รับความเห็นชอบ กรมทางหลวงชนบทจะได้ดําเนินการออกพระราช
กฤษฎีกาเวนคืนภายในปี 2563 ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการเสนอขอต้ังงบประมาณเพ่ือสํารวจอสังหาริมทรัพย์ 
และจะดําเนินการจ่ายเงินทดแทนอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ถูกเวนคืนในปี 2564 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
จะมีแผนที่จะดําเนินการก่อสร้างประมาณปี 2565  
   2. โครงการถนนต่อเช่ือมถนนนครอินทร์ – ศาลายา ที่มีแนวถนนตัดผ่านโครงการเคหะชุมชนและ
บริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ – วัดพระเงิน) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวอาคารที่
จะพัฒนา รวมถึงถนน พ้ืนที่ว่าง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการบางส่วนจึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
แผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 ได้ ดังน้ัน กคช. จึงนําเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติพิจารณา
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อนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการใหม่ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการปรับผัง
บริเวณโครงการโดยยังคงรูปแบบของอาคารชุด 5 ช้ัน จํานวน 12 อาคาร รวม 526 หน่วย ขนาด 32 ตารางเมตร 
ตามเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการและคงเดิมบางรายการ สรุปได้ ดังน้ี  
   2.1 รายการที่คงเดิม   
     2.1.1 ค่าก่อสร้างของโครงการมีการปรับเกลี่ยภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จํานวน 263.634 ล้านบาท  
     2.1.2 ราคาขายเบ้ืองต้น 625,000 บาทต่อหน่วย   
    2.2 รายการที่ปรับเปลี่ยน  
     2.2.1 ขนาดที่ดินโครงการลดลงจาก 10.09 ไร่ เป็น 9.95 ไร่ (ลดลงจํานวน              
0.14 ไร่) โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเช่นเดิม   
     2.2.2 ต้นทุนโครงการลดลงจากเดิม จํานวน 377.095 ล้านบาท เป็น 376.470 
ล้านบาท  
     2.2.3 ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.76 เป็น              
ร้อยละ 4.93   
     2.2.4 ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน (Financial Internal Rate of 
Return: FIRR) เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.04 เป็นร้อยละ 7.19  
 
5.  เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังน้ี   
   1.1 ให้คงจํานวนนักศึกษา ปีละ 44 ทุน ให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน            
27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจํานวนดังกล่าว ให้
พิจารณารับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน เพ่ือเป็นการเยียวยาและแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  หากขอมากกว่า 44 ทุน อาจจะมีผลกระทบในการขออนุมัติด้านงบประมาณ  
   1.2 ให้คงจํานวนมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (โครงการจัดส่งนักศึกษาฯ) ไว้ จํานวน 9                
แห่ง เช่นเดิม ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(มธ.) 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 5. มหาวิทยาลัยมหิดล 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว)                 
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  และ 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  
เน่ืองจาก  9 มหาวิทยาลัยของรัฐดังกล่าวมีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ เข้าศึกษาต่อ  
หากจะมีการเพ่ิมมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ ต้องมีการสอบถามความพร้อมในการที่จะรับ
นักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ 
  และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่              
3 กรกฎาคม 2561 (เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงานของรัฐ) ที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีความ
ประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดส่งเร่ืองพร้อมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้กับสํานักงาน ก.พ. 
พิจารณาก่อนดําเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป                
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ รวมทั้งรับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  2. สําหรับการสงวนอัตราเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2546             
[เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้า
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เรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ. 2547 – 2551)] ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) หารือร่วมกับหน่วยงาน
หลักตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ได้แก่  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงสาธารณสุข  และ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการพิจารณากําหนดแนวทางการสงวนอัตราที่สอดคล้องกัน
ระหว่างความต้องการของหน่วยงานกับสาขาท่ีนักศึกษาเรียนจบเพื่อให้การจัดสรรกําลังคนกับความต้องการของ
หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  

3. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับ 
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  เรื่องน้ีเดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหลักการโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ืองทั้งหมด 9 ครั้ง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2514 – 2561 
โดยในการอนุมัติโครงการดังกล่าวได้มีการปรับเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา เช่น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน
จํานวนทุนการศึกษาที่มอบให้ จํานวนเงินทุนการศึกษาที่มอบให้ในแต่ละสาขา  การสงวนอัตราของแต่ละส่วนราชการ
เพ่ือรองรับนักศึกษาเข้ารับราชการ เป็นต้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เน่ืองจากโครงการฯ (ระยะที่ 9) พ.ศ. 2557 – 2561  ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยจึงร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทําการศึกษาประเมินผลโครงการฯ เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความจําเป็นใน            
การดําเนินโครงการดังกล่าวต่อในระยะที่ 10 ซึ่งผลการประเมินโดยสรุปพบว่า ทั้งนักศึกษาผู้รับทุนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโครงการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนและ                 
อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีความเห็นว่า จําเป็นต้องมีการดําเนินโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาอันจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานการดําเนินชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น  ตลอดจนเป็น
การเพ่ิมรายได้กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น  โดยโครงการฯ จะประกอบด้วย กิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ 3 ประการ 
ได้แก่  

กิจกรรม รายละเอียด 
การคัดเลือกนักศึกษา กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ รวม 9 แห่ง ปีละ 44 คน โดย
จัดสรรจํานวนนักศึกษาออกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี  12 คน จังหวัด
นราธิวาส 13 คน จังหวัดยะลา 8 คน จังหวัดสตูล 7 คน และจังหวัดสงขลา 4 คน 

การ จัดสรร เ งินทุน อุดหนุน
การศึกษา 

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพ่ือมอบเงินเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการฯ ปีละ 44 ทุน 
จําแนกเป็น  

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท 
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท  

ซึ่งจะต้องมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพครูจํานวนร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้า
รับการศึกษาในแต่ละปี โดยมีพ้ืนที่ดําเนินโครงการฯ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส  สตูล และอําเภอจะนะ  
เทพา  นาทวี  สะบ้าย้อยของจงัหวัดสงขลา)

การสงวนอัตราเข้ารับราชการ ดํ า เ นินการตามม ติคณะ รัฐมนตรี เ มื่ อ วันที่  30  กันยายน  2546   ที่ ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สงวน
อัตราเพ่ือรองรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  กระทรวงละ  4 อัตรา สําหรับส่วน
ราชการอ่ืนให้สงวนอัตราไว้อย่างน้อยกระทรวงละ 1 อัตรา  และให้สอบแข่งขัน
คัดเลือกกันเองในการเข้ารับราชการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมข้างต้น   พบว่า  ผลการประเมินจากนักศึกษาผู้รับทุน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ                 
คณะผู้ดําเนินการประเมินผลโครงการฯ มีข้อเสนอแนะหลายประการที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินโครงการฯ เช่น ควร
มีการเพ่ิมจํานวนเงินทุนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ควรพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืน ๆ 
(ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน) การจ่ายเงินทุนควรดําเนินการเป็นรายภาคการศึกษา  ควรมีการประกาศรายช่ือ
คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครอย่างชัดเจน  ควรมีการช้ีแจงลําดับคะแนนในการสัมภาษณ์โดยละเอียดตามเกณฑ์
หรือเง่ือนไขในการรับสมัครให้แก่ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ควรมีการติดตามผลการเรียนและความเป็นอยู่ของนักศึกษา
ควรดําเนินการอย่างใกล้ชิด เป็นต้น ดังน้ัน  กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
การดําเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่ นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา                 
ต่อมหาวิทยาลัย  (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 โดยกําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการฯ  ดังน้ี  
  1. ให้คงจํานวนนักศึกษา ปีละ 44 ทุน  ให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 27 ทุน 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจํานวนดังกล่าว ให้พิจารณา
รับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน เพ่ือเป็นการเยียวยาและแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  2. ให้คงจํานวนมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาตามโครงการฯ ไว้ จํานวน 9 แห่งเช่นเดิม  
  3. ให้สงวนอัตราเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546  และควรมีการ
สงวนอัตราที่ชัดเจนและเพียงพอกับนักศึกษาทุนทุกคน  เพ่ือเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้การปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยา
บรรลุผลสําเร็จ  
  4. ให้มีการพิจารณาเพ่ิมจํานวนเงินทุนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และการจัดสรร
เป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาตามที่จ่ายตามจริงในแต่ละสาขาวิชา  รวมท้ังให้มีการพิจารณาการสนับสุนค่าใช้จ่ายใน
ส่วนอ่ืน ๆ เช่น ค่าครองชีพ  ค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้งน้ี ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา 
ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นเงิน 41,700,000 บาท 
 
6. เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินคา่ชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่ือง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศล ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศลเสนอ  แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ที่อนุมัติในหลักการการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จํานวน 67 แปลง เน้ือที่ 302-3-73.41 ไร่ ในอัตรา
ไร่ละ 32,000 บาท ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ สําหรับงบประมาณที่
จะนํามาใช้จ่ายเป็นเงินค่าชดเชยดังกล่าว เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการที่ ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และ              
มีงบประมาณเหลือจ่ายและ/หรือรายการที่หมดความจําเป็น และ/หรือรายการท่ีคาดว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการ ภายในวงเงิน 9,693,872.80 บาท  และขอทําความตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณ ตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี                
การกําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยในท้องที่ 3 จังหวัด เพ่ือตรวจสอบสิทธิของบุคคลและ
การจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และมีขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ เห็นควรดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ 
   ทั้งน้ี คณะกรรมการกํากับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย ในท้องที่ 3 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลการจ่ายเงินและจํานวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรง
ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและจํานวนเงินค่าชดเชย เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ 
ประกอบด้วย  
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   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง               ประธานกรรมการ  
   2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง   กรรมการ  
  3. อัยการจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง      กรรมการ  
  4. คลังจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง     กรรมการ  
   5. นายอําเภอท้องที่ที่เก่ียวข้อง     กรรมการ   
   6. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง   กรรมการ  
  7. ผู้อํานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 2  
     สํานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน   กรรมการ   
  8. ผูแ้ทนกลุม่สมาพันธ์เกษตรกรอีสาน    กรรมการ  
  9. ผูแ้ทนกลุม่สมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน    กรรมการ  
  10. ผู้แทนกลุม่สมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย   กรรมการ  
  11. ผู้แทนกลุม่เกษตรกรฝายราษีไศล    กรรมการ  
  12. ผู้แทนกลุม่กํานัน ผู้ใหญบ้่าน     กรรมการ  
  13. ผู้แทนกลุม่อิสระ      กรรมการ  
  14. ผู้แทนกลุม่สมัชชาลุ่มนํ้ามูล     กรรมการ  
  15. ผู้แทนกลุม่สมัชชาคนจน     กรรมการ  
  16. ผู้แทนกลุม่ชาวนา 2000     กรรมการ  
  17. ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษามูลล่าง  กรรมการและเลขานุการ   
  โดยมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิ จํานวนเน้ือที่ และจํานวนเงินค่าชดเชยตามที่คณะรฐัมนตรีอนุมัติในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธี
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายช่ือบุคคลผู้มสีิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดน้ีเป็น
หลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย  
 
7. เรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศล ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ  แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ที่อนุมัติในหลักการ
การจ่ายค่าชดเชยเพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลภายในกรอบวงเงิน 599,974,400 บาท ตามที่
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ และเห็นควรให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการ
จ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าว เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลการจ่ายเงินและคํานวณเงินค่าชดเชยผ่านบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ สําหรับงบประมาณท่ีจะขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เห็นควรให้กรมชลประทานจัดทําแผน
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าชดเชยที่คาดว่าจะจ่ายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ
ตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ในส่วนที่ยังขาดและไม่สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนต่อไป  
   ทั้งน้ี คณะกรรมการกํากับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย ในท้องที่ 3 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลการจ่ายเงินและจํานวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรง
ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและจํานวนเงินค่าชดเชย เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ 
ประกอบด้วย   
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   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง               ประธานกรรมการ  
   2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง   กรรมการ  
  3. อัยการจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง      กรรมการ  
  4. คลังจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง     กรรมการ  
   5. นายอําเภอท้องที่ที่เก่ียวข้อง     กรรมการ   
   6. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดท้องที่ที่เก่ียวข้อง   กรรมการ  
  7. ผู้อํานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 2  
     สํานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน   กรรมการ   
  8. ผูแ้ทนกลุม่สมาพันธ์เกษตรกรอีสาน    กรรมการ  
  9. ผูแ้ทนกลุม่สมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน    กรรมการ  
  10. ผู้แทนกลุม่สมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย   กรรมการ  
  11. ผู้แทนกลุม่เกษตรกรฝายราษีไศล    กรรมการ  
  12. ผู้แทนกลุม่กํานัน ผู้ใหญบ้่าน     กรรมการ  
  13. ผู้แทนกลุม่อิสระ      กรรมการ  
  14. ผู้แทนกลุม่สมัชชาลุ่มนํ้ามูล     กรรมการ  
  15. ผู้แทนกลุม่สมัชชาคนจน     กรรมการ  
  16. ผู้แทนกลุม่ชาวนา 2000     กรรมการ  
  17. ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษามูลล่าง  กรรมการและเลขานุการ   
   โดยมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิ จํานวนเน้ือที่ และจํานวนเงินค่าชดเชยตามที่คณะรฐัมนตรีอนุมัติ ในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธี
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายช่ือบุคคลผู้มสีิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดน้ีเป็น
หลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย  
 
8. เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ : ซ้ือหนังสือลดหย่อนภาษี               
(ช้อปหนังสือช่วยชาติ) (วธ.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ : ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี (ช้อปหนังสือช่วยชาติ) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 
2561 – 16 มกราคม 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (4 ธันวาคม 2561) เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนผลผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือให้ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนําค่าหนังสือที่ซื้อจาก
ผู้ประกอบการท่ีได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงิน
ได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ให้รายงานผล
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าว และที่ประชุมมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
  1. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,547 คน)              
ต่อโครงการอ่านสร้างชาติ : ซ้ือหนังสือลดหย่อนภาษี (ช้อปหนังสือช่วยชาติ) ซึ่ งภายหลังเสร็จสิ้น                 
การดําเนินโครงการ วธ. (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล
จัดทําขึ้น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
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หัวข้อ ความเห็น ร้อยละ 
การรับทราบโครงการ ทราบ 82.55

ไม่ทราบ 17.45
ช่องทางรับทราบโครงการฯ โทรทัศน์ 40.33

สื่อโซเซียล (เช่น Facebook Pantip เป็นต้น 31.84
ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ เห็นด้วยมากที่สุด เน่ืองจากเป็นมาตรการที่ดี  

มีประโยชน์ มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังช่วยส่งเสริม
การอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

91.27 

ทําให้ประชาชนเกิดความสนใจอยากอ่านหนังสือมากขึ้น 67.87
ความพึงพอใจต่อโครงการฯ ส่วนใหญค่่อนข้างพึงพอใจ 60.37 

ไม่พึงพอใจเลย 2.33
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการฯ 

ทําให้ประชาชนรักการอ่านมากข้ึน 52.28
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 34.18

  ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีโครงการลักษณะน้ีต่อไป 
เน่ืองจากเป็นมาตรการหน่ึงที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
ให้แก่ประชาชน รวมถึงควรขยายเวลาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและลดวงเงินในการซื้อเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจแต่มี
รายได้น้อยด้วย 
  2. รายงานผลการสํารวจยอดจําหน่ายหนังสือของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย (PUBAT) พบว่าการใช้มาตรการภาษีฯ ของรัฐบาลคร้ังน้ีส่งผลดีต่อธุรกิจหนังสือ โดยช่วยให้มีรายได้
จากการจําหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ของร้านหนังสือเชนสโตร์ (Chain Store) ร้านหนังสืออิสระ และการขายทาง
ออนไลน์ของสํานักพิมพ์เพ่ิมขึ้นจากรายได้ปกติก่อนดําเนินมาตรการภาษีฯ 

การเติบโตเฉลีย่ของยอดขายของสํานักพิมพ์และรา้นหนงัสือเชนสโตร ์
ประเภทร้าน การเติบโตเฉลีย่ ยอดขายทีเ่พิม่ขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 

สํานักพิมพ์ขนาดใหญ ่ ร้อยละ 8
สํานักพิมพ์ขนาดกลาง ร้อยละ 2.5 134 ล้านบาท 
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ร้อยละ 2.5  
ร้านหนังสือเชนสโตร์ ร้อยละ 35 195 ล้านบาท 

 นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะที่เห็นควรสนับสนุนมาตรการภาษีฯ ตลอดทั้งปีและเพ่ิมวงเงินค่าซื้อหนังสือเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการซื้อหนังสือเพ่ือบริจาคหรือกิจกรรม CSR ให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ ควรมีการประชาสัมพันธ์
มากกว่าน้ี และควรเผื่อเวลาประกาศใช้มาตรการภาษีฯ มากกว่าน้ี เพ่ือที่สํานักพิมพ์จะได้มีเวลาในการเตรียมหนังสือ
และจัดส่งหนังสือไปยังร้านหนังสือเชนสโตร์ทั่วประเทศ รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ร้านค้าที่จดทะเบียนแบบบุคคล
ธรรมดาเข้าร่วมด้วย 
 
9. เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม กําหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  
  1. การดําเนินการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมี
ปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ ดังน้ี  
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    1) ทางพิเศษบูรพาวิถีจะมีปริมาณจราจร จํานวน 1,546,218 คัน จะทําให้ กทพ. ไม่ได้รับ
รายได้ประมาณ 60,364,350.- บาท แต่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินจํานวน 
78,347,529.- บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost 
Saving : VOC Saving) 27,342,855.- บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time 
Saving : VOT Saving) 51,004,674.- บาท รวมเป็นเงิน 78,347,529.- บาท   
    2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) จะมีปริมาณจราจร จํานวน 2,191,752 
คัน จะทําให้ กทพ. ไม่ได้รับรายได้ประมาณ 69,456,618 บาท.- แต่จะได้ประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ
ประเมินเป็นมูลค่าเงินจํานวน 89,686,602.- บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ 
(Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 37,613,628.- บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาใน               
การเดินทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 52,072,972.- บาท รวมเป็นเงิน 89,686,602.- บาท   
   อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ (VOC Saving, VOT Saving)              
ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษและ                 
ลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในช่วง
เทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเป็นจํานวนมาก แสดงถึงความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีต่อ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ทางพิเศษบูรพา
วิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐอีกด้วย   
  2. เพ่ือให้การดําเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – 
ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) และทางพิเศษ             
สายเช่ือมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 ประกอบกับข้อ
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เก่ียวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี
ดังกล่าว จึงได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) 
ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนภิเษก               
(บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่า
ผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) และทางพิเศษสายเช่ือมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่าน
ทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษ
สายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศต้ังแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา                
ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว ซึ่งกระทรวง
คมนาคมได้มีหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  
10. เรื่อง แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่ือง แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง
เปรมประชากรตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบดังน้ี  
  1. รับทราบแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร    
มีกําหนดแผนการดําเนินการ 9 ปี  (ปี พ.ศ. 2562 – 2570)   
   2. เห็นชอบแผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า ป้องกันนํ้าท่วม และบําบัดนํ้าเสียคลอง
เปรมประชากรทั้งระบบ โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานตามแผนงานหลักระยะเร่งด่วน ปี 2562 – 
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2565 จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 4,448 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า ป้องกันนํ้าท่วมและบําบัดนํ้า
เสียคลองเปรมประชากรทั้งระบบ ต้ังแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กทม. ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี  
    2.1 กทม. ดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ – สุดเขต กทม. ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.) แล้ว ในวงเงิน 3,443 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจาก
เงินอุดหนุนรัฐบาลในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท และใช้เงินรายได้ของ กทม. สมทบร้อยละ 50 
เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเข่ือนที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 62 ล้านบาท และที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 760 ล้านบาท เน่ืองจาก กทม. ไม่ได้
เสนอขอต้ังงบประมาณรองรับไว้ เห็นควรให้ กทม. ใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ต้องนํามาสมทบก่อน สําหรับค่าใช้จ่ายในปี
ต่อไป ให้ กทม. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป  
    2.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนคลองเปรมประชากรจากคลอง
บ้านใหม่ – คลองรังสิตประยูรศักด์ิ วงเงิน 980 ล้านบาท ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบการก่อสร้าง 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2562 ดังน้ัน หากมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดําเนินการ สําหรับค่าใช้จ่าย
ในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป  
   2.3 กรมชลประทานดําเนินการขุดลอกคลองเปรมประชากรในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีจาก
คลองรังสิตประยูรศักด์ิ – คลองเชียงรากน้อย ระยะทาง 15.3 กิโลเมตร วงเงิน 16 ล้านบาท และขุดลอกคลองเปรม
ประชากรในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากคลองเชียงรากน้อย – สถานีสูบนํ้าเปรมเหนือบางปะอิน ระยะทาง 
8.1 กิโลเมตร วงเงิน 9 ล้านบาท ซึ่งมีความพร้อมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้กรมชลประทาน
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือมาดําเนินการตาม
แผนงานต่อไป  
   ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร               
มีรายละเอียด ดังน้ี   
  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทั้งชุมชนและเมือง พัฒนาด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า โดยการออกแบบวางผังพ้ืนที่ริมคลองให้องค์ประกอบต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกัน 
ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย  การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า  การจัดระบบสาธารณูปโภคและผัง
เมือง การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชุมชน  แผนพัฒนาจุดเช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ – ราง – เรือ – ทางจักรยาน  
และแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น  
  2. พื้นที่โครงการ :  คลองเปรมประชากร  จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา ความยาว 
50.8 กิโลเมตร  อยู่ในพ้ืนที่  กทม. ความยาว 22.8 กิโลเมตร  ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กิโลเมตร และ
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร 
  3.ระยะเวลาดําเนินการ 9 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2570)  
  4. แนวคิดหลัก 4 ด้าน   
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แนวคิดหลัก รายละเอียด 
(1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งแวดล้อมของเมือง* 

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย การพัฒนา
โครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่จําเป็น และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของเมือง เช่น (1) โครงการก่อสร้างเข่ือนริมคลอง อุโมงค์ระบายนํ้า
ระบบรวบรวมนํ้าเสีย  โรงบําบัดนํ้าเสีย (2) การพัฒนาโครงข่าย
ระบบคมนาคมขนส่ง และการเช่ือมต่อ รถ-ราง-เรือ  

(2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชุมชมริมคลอง 
 
 

โดยการรื้อย้ายบ้านรุกล้ําเดิม และวางผังจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่
ด้วยการก่อสร้างบ้านมั่นคง พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ  และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ศนูย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฝึก
อาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ ลานกฬีา 

(3) ด้านการสรา้งความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วม 

โดยการสร้างการรับรู้และเจรจาทําความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน
และพ้ืนที่ใกล้เคียง และการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์โครงการต่อ
สาธารณะ

(4) ด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนงาน โดยการปรับแก้กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน การบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดีต่อผู้กระทํา
ความผิด  และการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ  

หมายเหตุ * ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง กรอบ
แผนงานท่ี 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ป้องกันน้ําท่วมและบําบัดน้ําเสีย 
  5. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 เรื่อง การ
ดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกลํานํ้า
สาธารณะโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องทําการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ความเห็นชอบ 
    
11. เรื่อง การเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น  (Tentative List) ของศนูย์
มรดกโลก  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสนอ
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบเอกสารนําเสนอเมืองโบราณศรีเทพ ภายใต้ช่ือ The Ancient Town of Si Thep เพ่ือ
บรรจุในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List)  ของศูนย์มรดกโลก 
  2. เห็นชอบเอกสารนําเสนอกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตํ่า และปราสาทปลายบัด 
ภายใต้ช่ือ Ensemble of Phanom Rung, Muang Tam and Plai Bat Sanctuaries  เพ่ือบรรจุในบัญชีรายช่ือ
เบ้ืองต้น (Tentative List)  ของศูนย์มรดกโลก 
  3. เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกลงนามในหนังสือถึง
ศูนย์มรดกโลกเพ่ือนําเสนอเมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตํ่า และปราสาท
ปลายบัด เพ่ือบรรจุในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก 
  4. รับทราบการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการนําเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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  สาระสาํคญัของการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองแหล่งเพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก สรุปได้ ดังน้ี 
  1. เมืองโบราณศรีเทพ นําเสนอต่อศูนย์มรดกโลกในช่ือ The Ancient Town of Si Thep ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ดําเนินการจัดทําเอกสารการนําเสนอโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มี           
คูเมืองกําแพงเมืองล้อมรอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย เมืองในและเมืองนอก มีพ้ืนที่ประมาณ 4.7 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ในเขตพ้ืนที่รอยต่อทางวัฒนธรรมสําคัญ 2 แห่ง ได้แก่ “แอ่งวัฒนธรรมลุ่มแม่นํ้าลพบุรี – ป่าสัก” และ
เขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนบน  กับ “แอ่งอารยธรรมอีสาน”  ซึ่งเป็นจุดเช่ือมโยงเครือข่าย           
การแลกเปลี่ยนสินค้าและเส้นทางการค้าระหว่างพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี ความสําคัญมา
ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเน่ืองจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ ปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง          
การติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าในระหว่างภูมิภาคระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับ ชุมชนภายนอกโดยเฉพาะอินเดียว่าเป็นกลุ่ม
แรก ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายวัฒนธรรมของอินเดีย อันนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และมีพัฒนาการข้ึนเป็นบ้านเมืองที่มีความสําคัญโดดเด่นในสมัยประวัติศาสตร์
ตอนต้น ด้าน วัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาแบบ ทวารวดี
จากภาคกลางของประเทศไทย และวัฒนธรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครที่เก่ียวเน่ืองกับ ศาสนาฮินดูและ             
พุทธศาสนาแบบมหายานจึงมีบทบาทสําคัญทั้งการรับและส่งผ่านวัฒนธรรมดังกล่าว  และผสมผสานวัฒนธรรมที่
เก่ียวเนื่องเข้าด้วยกัน หรือส่งผ่านไปยังบ้านเมืองอ่ืนต่อไป  และมีการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
งานศิลปกรรมเนื่องในศาสนา ซึ่งมี เอกลักษณ์เฉพาะตนแตกต่างไปจากงานศิลปกรรมร่วมสมัย แสดงออกถึง             
ภูมิปัญญา ความรู้ และความเช่ียวชาญในฝีมือช่างที่พัฒนาขึ้นจนมีรูปแบบเฉพาะของตนเองโดยเฉพาะงาน
ประติมากรรมน้ี ศาสตราจารย์ ซอง บวสเซลิเยร์ (Jean Boisselier) เรียกว่า “สกุลช่างศรีเทพ” โดยนําเสนอเพ่ือ             
ขอบรรจุในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List)  ของศูนย์มรดกโลกด้วยหลักเกณฑ์คุณค่า ความโดดเด่นอันเป็น
สากล จํานวน 2 เกณฑ์  ได้แก่ 
   (1) หลักเกณฑ์ข้อที่ 2  เมืองโบราณสําคัญในเส้นทางเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรม
สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรชัยภูมิที่ต้ังอันเป็นจุด
เช่ือมโยงผสมผสานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในและระหว่างภูมิภาค ที่มีพัฒนามา
ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทวารวดี และวัฒนธรรมเขมรโบราณ  
   (2) หลักเกณฑ์ข้อที่ 3  เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสําคัญโดดเด่น ในพ้ืนที่ศูนย์กลาง
ภูมิภาคตอนในของประเทศไทย แสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเถร
วาท มหายาน และศาสนาฮินดู จนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตนเอง 
   ทั้งน้ี ได้มีการเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและโบราณสถานต่าง ๆ 
ได้แก่  ศาสนสถานมิเซิน  ซึ่งเป็นกลุ่มศาสนสถานในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  กลุ่มเมืองโบราณ  
ปยุ  (Pyu Ancient Cities, Myanmar) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  และแหล่งโบราณคดีสมโบร์ไพรกุก  
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  2. กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง  ปราสาทเมืองตํ่า และปราสาทปลายบัด  นําเสนอต่อศูนย์มรดก
โลกในช่ือ Ensemble of Phanom Rung, Muang Tam and Plai Bat Sanctuaries  ดําเนินการจัดทําเอกสาร            
การนําเสนอโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยโบราณสถาน 3 แห่ง              
สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
   (1) ปราสาทพนมรุ้ง  หรือวนัมรุง  เป็นปราสาทหินทรายสีชมพู ต้ังอยู่บนยอดเขาใกล้กับ
ปล่องของภูเขาไฟเก่าที่ดับแล้ว  ในแนวเทือกเขาพนมดงรัก อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหน่ึงเดียวในโลก ประกอบด้วย
สิ่งก่อสร้างหลายสมัยที่สามารถกําหนดอายุได้จากรูปแบบศิลปกรรมและศิลาจารึก มีวัตถุประสงค์การสร้างเพ่ือเป็น
เทวาลัยของพระศิวะ ลัทธิไศวนิกาย เสมือนเป็นที่ประทับบนยอดเขาไกรลาศ  องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างถูก
ออกแบบให้วางตามแกนทิศ เริ่มจากช้ันฐานล่างสุดพุ่งขึ้นสู่จุดศูนย์กลาง เบ้ืองบนคือปราสาทประธาน ปราสาท
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ประธานและซุ้มโคปุระของกําแพงแก้วและระเบียงคตถูกกําหนดให้อยู่ในตําแหน่งที่สมมาตรตรงกันทั้งสี่ทิศ รูปแบบ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของปราสาทประธานแสดงให้เห็นถึงทั้งความแข็งแกร่งของโครงสร้างอาคารที่มีลักษณะ
การก่อเรียงซ้อนกันขึ้นไปโดยใช้นํ้าหนักหินกดทับกันเอง มีการก่อหินเหลื่อมจนจรดกันตรงกลางเกิดเป็นวงโค้งหลังคา 
และความละเอียดประณีตจากลวดลายจําหลักภาพ เล่าเรื่องราวรามายณะและมหาภารตะที่ปรากฏบนทับหลังและ
หน้าบันลักษณะเด่นเฉพาะที่ไม่เหมือนใครในการออกแบบศาสนสถาน โดยสามารถดึงประโยชน์จากชัยภูมิที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตร์อันเป็นยอดเขามาประกอบเข้ากับคติทางศาสนา ด้วยภูมิปัญญาในด้านสถาปัตยกรรมและดาราศาสตร์ ใน
การกําหนดวางช่องประตูให้ต้ังตรงกันจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกรวม 15 ช่องประตู เพ่ือให้เกิดปรากฏการณ์
พระอาทิตย์ขึ้นตรงช่องประตูส่องกระทบศิวลึงค์ที่ต้ังเป็นประธานอยู่ในห้องกลางของปราสาท จํานวน 4 ครั้ง ใน 1 ปี 
คือพระอาทิตย์ขึ้นตรงช่องประตู 2 ครั้งในเดือนเมษายนและกันยายน พระอาทิตย์ตกตรงช่องประตู 2 ครั้ง ในเดือน
มีนาคมและตุลาคม 
   (2) ปราสาทเมืองตํ่า เป็นเทวสถานลัทธิไศวะนิกาย ต้ังอยู่บนที่ราบห่างจากเขาพนมรุ้งมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 8 กิโลเมตร  เป็นปราสาทท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการวางผังที่สวยงาม สมดุล 
และมีลวดลายภาพสลักที่งดงามประณีต แผนผังปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ก่อล้อมด้วยกําแพงสร้าง
จากศิลาแลง มีโคปุระต้ังอยู่ที่ ก่ึงกลางกําแพงทั้งสี่ทิศ ลานด้านในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่ได้สัดส่วนงดงาม                
มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือสระนํ้ารูปตัวแอลที่ต้ังอยู่อย่างสมมาตรที่มุม ทั้งสี่ด้าน โดยแต่ละมุมของสระประดับด้วย
เศียรนาค 5 เศียร ที่ไม่มีเคร่ืองประดับศีรษะ ลําตัวทอดยาวเป็นขอบสระ แต่ละสระแยกออกจากกันด้วยทางเดินที่
นําเข้าสู่ลานช้ันในทั้ง 4 ทิศ อันเป็นที่ต้ังของปราสาทอิฐ 5 หลัง ต้ังเรียงกันเป็น 2 แถว อยู่บนฐานเดียวกัน ซึ่งทําให้               
ดูเหมือนประหน่ึงมีสายนํ้าล้อมรอบเกาะ มีการวิเคราะห์รูปแบบตัวอักษรจากจารึกซึ่งพบในบริเวณปราสาทเมืองตํ่า 
จากการดําเนินงานทางโบราณคดีและการอนุรักษ์โบราณสถาน ทําให้สามารถกําหนดอายุปราสาทเมืองตํ่าอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 16 
   (3) ปราสาทเขาปลายบัด 1 และ 2 ต้ังอยู่บนเขาปลายบัด ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกโดดที่ดับแล้ว
เช่นเดียวกับเขาพนมรุ้ง  มีการก่อสร้างปราสาท 2 หลัง คือ ปราสาทปลายบัด 1 อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขา และ
ปราสาทปลายบัด 2 อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขา จากการดําเนินงาน ทางโบราณคดีและการบินสํารวจด้วย
เทคโนโลยีสํารวจงานภูมิศาสตร์ (Light Detection and Ranging - Lidar) ทําให้ได้ข้อมูลความสูงของพ้ืนผิว              
ภูมิประเทศ  พบหลักฐานปราสาทปลายบัดมีรูปแบบการวางแผนผังตามแกนทิศ พุ่งขึ้นสู่ศูนย์กลางเช่นเดียวกับ
ปราสาทพนมรุ้ง โดยมีฉนวนทางเดินทอดยาวมาทางทิศตะวันออก และมีสระนํ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เชิงเขาในลักษณะ
เดียวกับปราสาทพนมรุ้ง และจากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบว่า ตัวปราสาทปลายบัด 1 มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบเดียวกับปรางค์น้อยที่ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานปราสาทพนมรุ้ง 
โดยมีการนําเสนอเพ่ือขอบรรจุในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List)  ของศูนย์มรดกโลกด้วยหลักเกณฑ์คุณค่า
ความโดดเด่นอันเป็นสากล จํานวน 3 เกณฑ์ ได้แก่ 
  (1) หลักเกณฑ์ข้อที่ 3  เป็นประจักษ์พยานเพียงหน่ึงเดียวหรืออย่างน้อยมีลักษณะพิเศษของการสืบ
ทอดทางวัฒนธรรม หรือของอารยธรรมที่ดํารงต่อเน่ืองอยู่หรือที่สูญหายไปแล้ว 
  (2) หลักเกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างกลุ่มสถาปัตยกรรมหรือ
กลุ่มเทคโนโลยี หรือลักษณะภูมิประเทศของภูมิทัศน์ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่สําคัญช่วงหน่ึงหรือหลายช่วงใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 
  (3) หลักเกณฑ์ข้อที่ 5 เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ การใช้พ้ืนที่ทั้งทางบก
และทางทะเล ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม หรือปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง                 
เมื่อสิ่งเหล่าน้ันเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 
  ทั้งน้ี ได้มีการเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและโบราณสถานต่าง ๆ ได้แก่ 
ปราสาทวัดภู และการต้ังถิ่นฐานสมัยโบราณที่เก่ียวข้องในเขตพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนครจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และปราสาทพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชา 
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ต่างประเทศ 
12.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย           
ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล        
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไข           
ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) ดําเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้ประธานกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์             
(นางอรรชกา สีบุญเรือง) ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล             
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทย และมอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามที่สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชน
ของทั้งสองประเทศในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีสาขาความร่วมมือ 19 สาขา และสาขาอื่น ๆ ดังน้ี (1) การโฆษณา (2) สถาปัตยกรรม 
(3) เน้ือหาสําหรับการออกอากาศ (4) งานฝีมือ (5) วัฒนธรรมการประกอบอาหาร (6) เน้ือหาดิจิทัล (7) แฟช่ัน 
(8) ภาพยนตร์ (9) แอนิเมชัน (10) การออกแบบตกแต่งภายใน (11) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (12) การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ (13) การออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ (14) ศิลปกรรม (15) วิดีโอเกม  รวมถึงเกมคอนโซล เกมพีซี และ
เกมบนมือถือ (16) ดนตรี (17) ศิลปะการแสดง (18)  สิ่งพิมพ์ (19) การถ่ายภาพ และ (20) สาขาอ่ืน ๆ ที่คู่ภาคี           
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีความร่วมมือ  โดยมีรูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ การศึกษา 
ข้อมูลเก่ียวกับการวิจัยตลาด การฝึกอบรม  การแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบการจัดหาเงินทุน       
ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาศิลปะการแสดงท่ีเก่ียวข้อง  การจัดแสดงผลงานและเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าเพ่ือการตลาด เป็นต้น   
                   ทั้งน้ีการจัดทําบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ นอกจากน้ี การดําเนินความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นช่องทางให้ไทยได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ  
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่ในภาคธุรกิจของไทย และยกระดับบทบาทของไทย 
ในเวทีระหว่างประเทศด้วย 
 
13.  เรื่อง  การเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง
และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 
2562 – 2564 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง 
องค์กรนายจ้าง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2562 – 2564  และร่างแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 โดยหาก
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้
กระทรวงแรงงานดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กร
นายจ้างและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย             
พ.ศ. 2562 – 2564 ในฐานะรัฐบาลไทย ร่วมกับผู้แทนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และ ILO  และเห็นชอบให้
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กระทรวงแรงงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอ
แผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามความจําเป็นเร่งด่วนของเรื่อง ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                  1. แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่า (Decent Work Country Program - DWCP)  คือ 
กรอบความร่วมมือที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization -ILO) จัดทําร่วมกับ
ประเทศสมาชิกเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศสมาชิก โดยการวางกลยุทธ์
แนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนและสอดรับกับบริบทและวาระเร่งด่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการทํางานที่มีคุณค่าสําหรับทุกคน (Promotion of Decent Work for 
All) ทั้งน้ี DWCP ของประเทศไทย ได้ผ่านกระบวนการหารือระหว่างไตรภาคีในประเทศไทย (กระทรวงแรงงาน 
ผู้แทนองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง) และ ILO ประกอบด้วย ความสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความสําคัญที่ 1 : 
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของการจ้างงานที่ดีและมีประสิทธิผล ความสําคัญที่ 2 : สร้างความ
เข้มแข็งในการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และความสําคัญที่ 3 : เสริมสร้างการกํากับดูแล
ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
                   2. ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทํา DWCP จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) ร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และผู้แทน ILO เพ่ือแสดง
ความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย DWCP โดยกระทรวงแรงงานจะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
พร้อมทั้งเปิดตัว DWCP ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ระหว่างการถ่ายทอดสดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ของประเทศไทย 
 
14.  เรื่อง  ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ 
                   คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็น
วาระแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สําหรับงบประมาณในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 53,604,900 บาท เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย
กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. 2560 รวมถึงขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                    แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย แบ่งการดําเนินการ                
2 ส่วน ดังน้ี 
                   1. โครงสร้างการบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ จัดให้มีคณะกรรมการอํานวยการป้องกัน 
ควบคุมและกําจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการ
ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และภาคเอกชน 
                   2. แผนการดําเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ 
                                      2.1 ระยะก่อนเผชิญเหตุการณ์ระบาด เป็นการดําเนินการเฝ้าระวัง เตือนภัย ป้องกัน
โรค และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพ่ือป้องกันและลด
ความเสียหายหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น 
                                     2.2 ระยะเผชิญเหตุการณ์ระบาด การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินเมื่อมีการระบาดของ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยการจัดการควบคุมโรคท่ีเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ลดความสูญเสียจากการแพร่กระจายของโรคที่จะมีต่อทรัพย์สินของเกษตรกรและลดผลกระทบ
จากการระบาดของโรคให้น้อยที่สุด 
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                                      2.3 ระยะภายหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาด เป็นการดําเนินการฟ้ืนฟูเพ่ือปรับสภาพ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ลด
ปัญหาการเกิดโรคอุบัติซ้ํา โดยการนําปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมาใช้ในการฟ้ืนฟู 
                                     โดยประกอบด้วย 8 มาตรการ คือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อน การป้องกันโรค
เข้าประเทศเชิงบูรณาการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค 
การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ  การพัฒนาการควบคุมโรค การเพ่ิมศักยภาพใน
การสื่อสารความเสี่ยง และการจัดการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร 
                    ทั้งน้ี หากกรณีที่ประเทศไทยมีระบบการป้องกันโรคที่ดี รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้มีระบบการ
ทําลายสุกรที่เป็นโรคและซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล  สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ในประเทศได้ จะเป็นโอกาสทางธุรกิจเน่ืองจากความต้องการสุกรของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ิมสูงขึ้น 
  

แต่งต้ัง 
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เสนอแต่งต้ัง นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้
ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป             
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภา
การศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบกรณี รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากลาออก  
   2. เห็นชอบแต่งต้ัง ศาสตราจารย์อํานาจ วงศ์บัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จํานวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบ
วาระสองปี ดังน้ี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ   
   1. พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักด์ิ (เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)  
   2. นางภานุมาศ สิทธิเวคิน [กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)]  
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  3. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล (รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
  4. นางปิยนุช วุฒิสอน (เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน   
   1. นายชูศักด์ิ ชื่นประโยชน์ (รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง              
ประเทศไทย)  
   2. รองศาสตราจารย์นิพิฐ พิรเวช (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบบริการสุขภาพสมาคมเวชสารสนเทศ
ไทย)  
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย (รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย)  
  4. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข (กรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 

..................... 


