
 

 

 

1 

 
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 เมษายน 2562 
 

 

http://www.thaigov.go.th 

 

 วันนี้ (9 เมษายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบญัชาการ 1 

ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์  จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุ

คณะรัฐมนตร ี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี ้

 

กฎหมาย 

 1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน้าท่ีและเขตพื้นทีข่องมณฑลทหารบก 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 2.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของ

กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  

 3.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผดุ ต าบลมะเรต็ ต าบลแม่น้ า ต าบล

หน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าลบลปิะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบล

บ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 

ปี  

 

เศรษฐกจิ - สงัคม 

 4.  เรื่อง  ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชมุชนและบริการชมุชน 

ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุร ี(บางใหญ่ – วัดพระเงนิ) เน่ืองจากไดร้ับ

ผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน  

 5.   เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการจดัส่งนักศกึษา

ชาวไทยที่นับถือ ศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลยั 

(ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 

 6.  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แกร่าษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก

โครงการฝายราษีไศล  

 7.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบ

จากโครงการฝายราษไีศล  

  8.  เรื่อง  ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชนตอ่โครงการอ่านสร้างชาติ 

: ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี (ช้อปหนังสือชว่ยชาต)ิ (วธ.) 

9.  เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม ก าหนด

อัตราค่าผ่าน ทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ฉบับ  

 10.  เรื่อง  แผนแมบ่ทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพฒันาชุมชนริม

คลองเปรมประชากร  

 11.  เรื่อง  การเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือบรรจุไว้ในบัญชรีายชื่อ

เบ้ืองต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก  
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ตา่งประเทศ 

 12.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเขา้ใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั

รัฐบาลแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซียว่าด้วยความรว่มมือในสาขาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 13.   เรื่อง   การเสนอรา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัร

ไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงาน

ระดับชาตวิ่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 

 14.   เรื่อง   ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร

ของประเทศไทย เป็นวาระแห่งชาต ิ

 

แตง่ตัง้ 

 

  15.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)  

 16.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิ้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที่พ้นจาก

ต าแหน่งก่อนครบวาระ  

 17.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าดว้ย

ราคาสินค้าและบริการ  

 

******************* 

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396    

 

กฎหมาย 

1. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดหนา้ทีแ่ละเขตพืน้ทีข่องมณฑลทหารบก (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. ....  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุัติหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหน้าท่ีและเขตพื้นที่

ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้

ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แล้วด าเนินการต่อไปได ้  

  กห. เสนอว่า  

   1. ได้มีกฎกระทรวงก าหนดหน้าท่ีและเขตพืน้ที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. 2558 

ก าหนดให้มณฑลทหารบกมีหน้าทีด่ังน้ี (1) บังคับบัญชาก าลังประจ าถิ่นของกองทัพบก 

ตามที่ กห. ก าหนด (2) รกัษาความสงบเรยีบร้อยในเขตพื้นที ่รวมทั้งการศาลทหาร การ

คดี การช่วยด าเนินการคุ้มครองพยานในคดอีาญา และการเรือนจ า (3) ด าเนินการสัสด ี

การเกณฑช์่วยราชการทหาร และการระดมสรรพก าลังในเขตพื้นที่ (4) สนับสนุนหน่วย

ทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่ และ (5) ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรก์ารต่อสู้เบ็ดเสรจ็ เพ่ือ

รักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ  

   2. โดยที่มาตรา 13 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการรกัษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 บัญญัติให้กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) พจิารณาให้การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณและ

ทรัพย์สินในการปฏิบตัิงานของ กอ.รมน. จงัหวัด ตามที่ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
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ภายในจังหวดัร้องขอ ดังน้ัน เพ่ือให้การท าหน้าท่ีช่วยเหลือประชาชนของมณฑล

ทหารบกเป็นไปดว้ยความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้มณฑล

ทหารบกมีหน้าที่ให้การชว่ยเหลือประชาชน และปฏิบัติหน้าท่ีในกองอ านวยการรกัษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดตามกฎหมายว่าดว้ยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจกัร  

 

สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  

   แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดหน้าท่ีและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. 

2558 เพ่ือก าหนดให้มณฑลทหารบกมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติ

หน้าท่ีในกองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวัดตามกฎหมายว่าดว้ยการรกัษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร  

    

2. เรือ่ง รา่งระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจ าหนา่ยหุน้และซือ้หุน้ของ

กระทรวงการคลงั พ.ศ. ....  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการ

จ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) 

เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอ

คณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้

กระทรวงการคลังเร่งรดัด าเนินการเสนอกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในก าหนดระยะเวลา  

 

กค. รายงานวา่  

  1. เดิม กค. ได้มรีะเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของ

ส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 24 

วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้

บังคับ ซึ่งก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นในนิติบุคคล โดยจะต้อง

เป็นการจ าหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพ่ือไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น   

  2. โดยที่ไดม้ีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ 

ซึ่งมาตรา 34 วรรคสี ่(4) ประกอบกับวรรคห้า บัญญัติให้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร 

รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ไดร้ับเงินจากการจ าหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพ่ือ

น าไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น สามารถน าเงินไปใช้จ่ายได้โดยไม่ตอ้งน าส่งคลังก็ได ้ทั้งน้ี            

ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรี ประกอบกับ

มาตรา 86 บัญญัติให้บรรดาระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติมาตรา 24 

แห่งพระราชบัญญัตวิธิีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่เติม ให้มผีลใช้

บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัพระราชบัญญัตินี ้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ            

ตามพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ ซึ่งการจะออกระเบียบดังกล่าวต้องด าเนินการให้แล้ว

เสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปี นบัแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ (ครบ

ก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีในวันที่ 20 เมษายน 2562) ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการโดยเร่งด่วน  

 

สาระส าคญัของรา่งระเบยีบ  
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  1. การจ าหน่ายหุ้นนิตบิุคคลต้องจ าหน่ายเพ่ือไปซื้อหุ้นนิติบุคคลอืน่ ซึ่งการ

จ าหน่ายหุ้นนิติบุคคลให้จ าหน่ายหุ้นที่มีลักษณะ ดังนี้  

  1.1 หุ้นที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ าหน่าย  

  1.2 หุ้นซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่ า  

  1.3 หุ้นที่ภาครัฐไม่มีความจ าเป็นต้องถือไว้เพื่อการพฒันาประเทศ  

  1.4 หุ้นที่ได้จากการยดึทรัพย ์หรือหุ้นที่ได้มาโดยนิติเหต ุ 

  1.5 หุ้นที่ได้รับโอนมาจากส่วนราชการอื่นเน่ืองจากหมดความจ าเป็นตาม

นโยบายภาครัฐ   

  1.6 หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เอกชนสามารถด าเนินการไดด้ีอยูแ่ล้ว   

  1.7 หุ้นของนิติบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย ์เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย หรือฟ้ืนฟู

กิจการตามกฎหมายเลิกกิจการ ช าระบัญชี หรือมีสถานะร้าง  

 2. การจ าหน่ายหุ้นนิตบิุคคล ให้ด าเนินการผา่นตลาดหลักทรัพย ์หรือจ าหน่าย

ให้กับสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

หรือกองทุนซึ่งมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งขึ้น   

  3. การจ าหน่ายหุ้นนิตบิุคคล โดยมีเงื่อนไขหรือก าหนดสิทธิให้สามารถซื้อหุ้น

ดังกลา่วทั้งหมดหรือบางส่วนคืนได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ต้องจ าหน่ายให้สถาบัน

การเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกองทุน

ซึ่งมีกฎหมาย หรือมตคิณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งขึ้น  

  4. การซื้อหุ้นนิติบุคคลให้ซื้อหุ้นที่มีลกัษณะ ดังน้ี  

   4.1 หุ้นเพื่อด ารงสัดส่วนร้อยละ 70 ในกรณทีี่มีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ า

ประกันคงค้างอยู่หรือมีเงินให้กู้ต่อ 

  4.2 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดิม  

  4.3 หุ้นนิติบุคคลทีร่ัฐบาลมีนโยบายให้รว่มลงทุน  

  4.4 หุ้นในนิติบุคคลทีท่ ากิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

  4.5 หุ้นในกิจการที่มีประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศและสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  4.6 หุ้นในนิติบุคคลทีซ่ื้อคืนท้ังหมดหรือบางส่วนตามเง่ือนไขหรือสิทธิภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด   

  5. เงินจากการจ าหน่ายหุ้นให้น าฝากไวก้ับกระทรวงการคลังใน ‘บัญชีเงินฝาก

เพ่ือการซื้อหุ้น’   

  6. ให้บัญชีเงินฝากเพ่ือการซื้อหุ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เป็นบัญชีเงิน

ฝากเพ่ือการซื้อหุ้นตามร่างระเบียบฯ และให้การจ าหน่ายหรือการซื้อหุ้นที่ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ/หรือมติคณะรัฐมนตรีฯ ซึ่งยงัด าเนินการไมแ่ลว้

เสร็จในวันที่รา่งระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ให้ด าเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑข์อง

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือมติคณะรัฐมนตรีฯ จนเสร็จสิ้น และให้ถือวา่เป็นการ

จ าหน่ายหรือการซื้อหุ้นตามระเบียบนี้เพื่อรองรับการด าเนินงานให้มีความต่อเนื่องและ

ชัดเจน  

 

3. เรือ่ง การขอขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณทอ้งที่

ต าบลตลิง่งาม ต าบลบอ่ผดุ ต าบลมะเรต็ ต าบลแมน่้ า ต าบลหนา้เมอืง ต าบลอา่งทอง ต า
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ลบลปิะนอ้ย อ าเภอเกาะสมยุ และต าบลเกาะพะงนั ต าบลบา้นใต ้ต าบลเกาะเตา่ อ าเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีพ.ศ. 2557 ออกไปอกี 2 ป ี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ

ท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผดุ ต าบลมะเรต็ ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบล

อ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมยุ และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต ้ต าบลเกาะ

เต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ปี ตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง

กฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปน็เรื่องด่วน แลว้

ด าเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็น

ของส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป

ด้วย  

 

สาระส าคญัของรา่งประกาศ   

  ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม ในบริเวณท้องที่

ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบอ่ผุด ต าบลมะเรต็ ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมอืง ต าบลอ่างทอง 

ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบา้นใต ้ต าบลเกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที ่31 

พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  

 

เศรษฐกจิ - สงัคม 

4. เรือ่ง ขออนมุตักิารปรบัผงับรเิวณโครงการเคหะชมุชนและบรกิารชมุชน ผูม้รีายได้

นอ้ยถงึปานกลาง  จงัหวดันนทบรุ ี(บางใหญ ่– วดัพระเงนิ) เนือ่งจากไดร้บัผลกระทบ

จากการเวนคนืทีด่นิ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (พม.) เสนอ การปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มรีายได้

น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุร ี(บางใหญ่ –วัดพระเงิน) เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก

การเวนคืนที่ดิน ทัง้น้ี ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ด าเนินการตามความเห็นของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้สามารถด าเนินโครงการฯ ได้เมื่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  และให้ พม.รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 

และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

สาระส าคญัของเรือ่ง  

 พม. รายงานว่า  

  1. กรมทางหลวงชนบทมีโครงการที่จะตดัถนนใหม่แนวตะวันออก – ตะวันตก 

จากจุดสิ้นสุดถนนนครอินทร์ไปเชื่อมกับทางหลวงชนบท สาย นฐ.3004 มีระยะทางรวม

ทั้งสิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมแีนวเขตทางที่ผ่านบริเวณโครงการเคหะชุมชนและ

บริการชมุชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุร ี(บางใหญ่ – วัดพระเงิน) กคช. 

จึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพ่ือขอหารือโครงการตัดถนนเชื่อมต่อ
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ถนนนครอินทร์ – ศาลายา และขอให้กรมทางหลวงชนบทส่งรายละเอียดสถานภาพการ

จัดท าโครงการให้ กคช. โดยกรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือจัดส่งรายละเอียด

โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา แจ้งว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้

ด าเนินการศกึษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และ

ออกแบบรายละเอียดแล้วเสรจ็มาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หากได้รับความเห็นชอบ กรมทางหลวง

ชนบทจะได้ด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนภายในป ี2563 ซึ่งในปีงบประมาณ 

2562 ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเพ่ือส ารวจอสังหาริมทรัพย์ และจะด าเนินการ

จ่ายเงินทดแทนอสังหาริมทรัพย์แก่ผูถู้กเวนคืนในปี 2564 เมื่อไดร้ับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีจะมีแผนที่จะด าเนินการก่อสร้างประมาณปี 2565  

   2. โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร ์– ศาลายา ที่มีแนวถนนตัดผ่าน

โครงการเคหะชมุชนและบริการชุมชน ผูม้รีายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบรุี 

(บางใหญ่ – วัดพระเงนิ) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวอาคารที่จะพัฒนา รวมถึงถนน พื้นที่

ว่าง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการบางส่วนจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม

แผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที ่1 ปี 2559 ได้ ดังนั้น กคช. จึงน าเสนอคณะกรรมการ

การเคหะแห่งชาติพิจารณาอนุมตัิการปรับผงับริเวณโครงการใหม ่ในการประชุมครั้งที ่

3/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการปรับผังบริเวณโครงการโดยยังคงรูปแบบ

ของอาคารชุด 5 ชั้น จ านวน 12 อาคาร รวม 526 หน่วย ขนาด 32 ตารางเมตร 

ตามเดิม โดยมีการเปลีย่นแปลงบางรายการและคงเดมิบางรายการ สรุปได้ ดังน้ี  

  2.1 รายการทีค่งเดิม   

   2.1.1 ค่าก่อสร้างของโครงการมกีารปรับเกลีย่ภายใตก้รอบวงเงินงบประมาณ

เดิมที่ได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตร ีจ านวน 263.634 ล้านบาท  

   2.1.2 ราคาขายเบื้องต้น 625,000 บาทต่อหน่วย   

   2.2 รายการทีป่รับเปลี่ยน  

   2.2.1 ขนาดที่ดินโครงการลดลงจาก 10.09 ไร่ เป็น 9.95 ไร่ (ลดลงจ านวน              

0.14 ไร่) โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนดเช่นเดิม   

   2.2.2 ต้นทุนโครงการลดลงจากเดิม จ านวน 377.095 ล้านบาท เป็น 376.470 

ล้านบาท  

   2.2.3 ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.76 เป็น              

ร้อยละ 4.93   

   2.2.4 ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน (Financial Internal Rate of 

Return: FIRR) เพ่ิมขึน้จากเดิมร้อยละ 7.04 เป็นร้อยละ 7.19  

 

5.  เรือ่ง ขออนมุตัขิยายระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการจดัสง่นกัศกึษาชาวไทยทีน่บั

ถอืศาสนาอสิลาม จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้ศกึษาตอ่มหาวทิยาลยั (ระยะที ่10) พ.ศ. 

2562 – 2566 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุัติดังนี้  
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  1. อนุมัติในหลักการโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลยั (ระยะที ่10) พ.ศ. 2562-2566 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังน้ี   

  1.1 ให้คงจ านวนนกัศึกษา ปลีะ 44 ทุน ให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

จ านวน 27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร ์จ านวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 40) และในการ

รับนักศกึษาตามจ านวนดังกล่าว ให้พิจารณารับนักศกึษาที่ไดร้ับผลกระทบใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน เพ่ือเป็นการเยียวยาและแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้ หากขอมากกว่า 44 ทุน อาจจะมผีลกระทบในการขออนุมตัิด้านงบประมาณ  

  1.2 ให้คงจ านวนมหาวิทยาลัยทีจ่ะรับนักศกึษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาว

ไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

(โครงการจดัส่งนักศกึษาฯ) ไว ้จ านวน 9 แห่ง เช่นเดิม ไดแ้ก ่1. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(มก.) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(มธ.) 4. มหาวิทยาลยัศิลปากร (มศก.) 5. มหาวทิยาลัยมหิดล 

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว)  7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  8. 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มข.)  และ 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  เน่ืองจาก  9 

มหาวิทยาลัยของรัฐดงักล่าวมีความพร้อมทีจ่ะรับนักศกึษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ 

เข้าศึกษาต่อ  หากจะมีการเพ่ิมมหาวิทยาลยัอื่น ๆ เข้ารว่มโครงการจัดส่งนกัศึกษาฯ 

ต้องมีการสอบถามความพร้อมในการที่จะรบันักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ 

 และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ด าเนินการตามนยัมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่3 กรกฎาคม 2561 (เรื่อง การจดัสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงาน

ของรัฐ) ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรร

ทุนการศกึษาจากรัฐบาลจัดส่งเรื่องพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับส านักงาน 

ก.พ. พิจารณาก่อนด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ รวมทั้งรับ

ความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  

 2. ส าหรับการสงวนอัตราเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 

กันยายน  2546 [เรื่อง ขอขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่

นับถือศาสนาอิสลามจงัหวัดชายแดนภาคใตเ้ข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยตา่ง ๆ (พ.ศ. 

2547 – 2551)] ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) หารือร่วมกับหน่วยงานหลัก

ตามมติคณะรัฐมนตรดีังกลา่ว ได้แก่  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง

สาธารณสขุ  และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เกีย่วข้องในการพิจารณา

ก าหนดแนวทางการสงวนอัตราที่สอดคล้องกันระหวา่งความต้องการของหน่วยงานกับ

สาขาที่นักศกึษาเรยีนจบเพื่อให้การจัดสรรก าลังคนกับความต้องการของหน่วยงานเกดิ

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  

3. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และกระทรวงแรงงาน รวมทั้ง

หน่วยงานที่เกีย่วข้องรับความเห็นของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไปด้วย  

 

สาระส าคญัของเรือ่ง  

  เรื่องน้ีเดิมคณะรัฐมนตรีเคยมมีติอนุมตัิหลักการโครงการจดัส่งนักศึกษาชาวไทย

ที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลยัมาอย่าง
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ต่อเน่ืองท้ังหมด 9 ครัง้ ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2514 – 2561 โดยในการอนุมัติโครงการดังกล่าว

ได้มีการปรับเกณฑ์ในการคดัเลือกนกัศึกษา เช่น หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน

จ านวนทุนการศึกษาทีม่อบให้ จ านวนเงินทนุการศกึษาที่มอบให้ในแต่ละสาขา  การ

สงวนอัตราของแต่ละส่วนราชการเพ่ือรองรบันักศึกษาเข้ารับราชการ เป็นต้น  เพ่ือให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ในแต่ละชว่งที่เปลีย่นแปลงไป และเน่ืองจากโครงการฯ (ระยะ

ที่ 9) พ.ศ. 2557 – 2561  ได้ส้ินสุดลงในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยจึงรว่มมือกบั

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท าการศึกษาประเมินผลโครงการฯ เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลและความจ าเป็นในการด าเนินโครงการดังกล่าวต่อในระยะที่ 10 ซึ่งผลการ

ประเมินโดยสรุปพบว่า ทั้งนักศกึษาผูร้ับทุนและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโครงการฯ ที่สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ได้ครบถว้น

และอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีความเห็นว่า จ าเปน็ต้องมีการด าเนินโครงการฯ อย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอันจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานการ

ด าเนินชีวิตและการศกึษาของประชาชนให้สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการเพ่ิมรายได้กระจาย

ความเจริญไปสู่ท้องถิน่ โดยโครงการฯ จะประกอบด้วย กิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ 3 

ประการ ได้แก่  

 

 

กจิกรรม รายละเอยีด 

การคดัเลือกนกัศึกษา กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  รว่มกบั 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ด าเนินการคดัเลือกนกัศึกษา

ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ เพ่ือให้ได้นักศึกษาทีผ่่านการ

คัดเลือกเขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ รวม 9 แห่ง ปี

ละ 44 คน โดยจัดสรรจ านวนนักศกึษาออกเป็นรายจังหวดั 

ได้แก ่จังหวัดปตัตาน ี 12 คน จังหวัดนราธิวาส 13 คน 

จังหวัดยะลา 8 คน จังหวัดสตูล 7 คน และจงัหวัดสงขลา 4 คน  

การจดัสรรเงิน

ทุนอุดหนุนการศกึษา 

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) จะจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี เพ่ือมอบเงินเป็นทุนอุดหนุนการศกึษาให้แก่

นักศึกษาตามโครงการฯ ปลีะ 44 ทุน จ าแนกเป็น  

- สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน ๆ ละ 40,000 

บาท 

- สาขาวชิาสังคมศาสตร์ 17 ทุน ๆ ละ 30,000 

บาท  

ซึ่งจะต้องมีนักศกึษาทีเ่ข้าศึกษาในวชิาชีพครูจ านวนร้อยละ 

10 ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในแตล่ะปี โดยมีพื้นที่

ด าเนินโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัจจุบัน (จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส  สตูล และอ าเภอจะ

นะ  เทพา  นาทว ี สะบ้าย้อยของจงัหวัดสงขลา)  

การสงวนอัตราเข้ารับ

ราชการ 

ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่30 กันยายน 2546  

ที่ให้กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์สงวนอัตราเพื่อรองรับนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศกึษา  กระทรวงละ  4 อัตรา ส าหรับสว่นราชการอื่นให้
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สงวนอัตราไว้อย่างน้อยกระทรวงละ 1 อัตรา  และให้

สอบแข่งขันคัดเลือกกนัเองในการเข้ารับราชการในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมข้างต้น   พบว่า  ผลการประเมินจากนกัศึกษาผู้รับทุน ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องและ                        คณะผู้ด าเนินการประเมินผลโครงการฯ มี

ข้อเสนอแนะหลายประการที่ส าคัญเกีย่วกับการด าเนินโครงการฯ เช่น ควรมกีารเพ่ิม

จ านวนเงินทุนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ควรพิจารณาการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในสว่นอื่น ๆ (ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรยีน) การจา่ยเงินทุนควร

ด าเนินการเป็นรายภาคการศกึษา  ควรมกีารประกาศรายชื่อคณะ/มหาวิทยาลยัที่เปิดรับ

สมัครอย่างชัดเจน  ควรมกีารชี้แจงล าดับคะแนนในการสัมภาษณ์โดยละเอียดตาม

เกณฑ์หรือเงื่อนไขในการรับสมัครให้แกผู่้สมัครทราบลว่งหน้า ควรมีการตดิตามผลการ

เรียนและความเป็นอยูข่องนักศึกษาควรด าเนินการอยา่งใกล้ชิด เป็นต้น ดังน้ัน  

กระทรวงมหาดไทยจงึเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาอนุมตัิขยายระยะเวลาการ

ด าเนินงานโครงการจดัส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เข้าศกึษา                         ต่อมหาวทิยาลยั  (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 

โดยก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการฯ  ดังน้ี  

  1. ให้คงจ านวนนักศกึษา ปีละ 44 ทุน  ให้เขา้ศึกษาในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร ์จ านวน 27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร ์จ านวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 

40) และในการรับนักศึกษาตามจ านวนดังกล่าว ให้พิจารณารับนักศึกษาที่ได้รับ

ผลกระทบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้จังหวัดละ 2 คน เพ่ือเป็นการเยยีวยาและแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

  2. ให้คงจ านวนมหาวทิยาลยัที่จะรับนักศกึษาตามโครงการฯ ไว้ จ านวน 9 

แห่งเช่นเดิม  

  3. ให้สงวนอัตราเข้ารบัราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่30 

กันยายน 2546  และควรมกีารสงวนอัตราที่ชัดเจนและเพียงพอกับนักศกึษาทุนทกุคน  

เพ่ือเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้การปฏิบัตกิารทางดา้นจิตวิทยาบรรลุผลส าเร็จ  

  4. ให้มกีารพิจารณาเพ่ิมจ านวนเงินทุนให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน และการจดัสรรเป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาตามที่จา่ยตามจริงในแต่ละ

สาขาวชิา  รวมทั้งให้มีการพิจารณาการสนับสุนค่าใช้จ่ายในสว่นอื่น ๆ เช่น ค่าครอง

ชีพ  ค่าอุปกรณก์ารเรยีน ทั้งน้ี ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับเงินทุนอุดหนุน

การศกึษา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นเงิน 41,700,000 บาท 

 

6. เรือ่ง ขออนมุตัจิา่ยเงนิคา่ชดเชยใหแ้กร่าษฎรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการฝาย

ราษไีศล  

  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แกร่าษฎรที่

ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ตามที่รองนายกรัฐมนตร ี(พลอากาศเอก 

ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

เสนอ  แล้วมีมติอนุมตัติามความเห็นของส านักงบประมาณ ที่อนุมตัิในหลักการการ

จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จ านวน 67 

แปลง เน้ือที่ 302-3-73.41 ไร ่ในอัตราไร่ละ 32,000 บาท ตามทีค่ณะกรรมการแก้ไข
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ปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ ส าหรับงบประมาณที่จะน ามาใช้จ่าย

เป็นเงินค่าชดเชยดังกล่าว เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรบัแผนการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการที่ด าเนินการ

บรรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ และ              มีงบประมาณเหลือจ่ายและ/หรือรายการที่หมด

ความจ าเป็น และ/หรือรายการทีค่าดว่าจะไมส่ามารถด าเนินการไดท้ันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปด าเนินการ ภายในวงเงิน 9,693,872.80 บาท  และขอท าความตกลงใน

รายละเอียดกับส านักงบประมาณ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย และมติ

คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้ง ทั้งนี้                 การก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลการ

จ่ายเงินค่าชดเชยในท้องที่ 3 จังหวัด เพ่ือตรวจสอบสิทธขิองบุคคลและการจ่ายเงินให้

เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกบัข้อเท็จจรงิ และมีขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้เห็นควรด าเนินการตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบ

จากโครงการฝายราษไีศลเสนอ 

   ทั้งน้ี คณะกรรมการก ากับดูแลการจ่ายเงินคา่ชดเชย ในท้องที ่3 จงัหวัด 

(จังหวัดสุรินทร์ จังหวดัร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพ่ือท าหนา้ที่ก ากับดูแลการ

จ่ายเงินและจ านวนเงนิค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถว้นตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและ

จ านวนเงินค่าชดเชย เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ 

ประกอบด้วย   

   1. ผู้ว่าราชการจังหวดัท้องท่ีที่เกี่ยวข้อง               ประธาน

กรรมการ  

   2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ที่เกีย่วข้อง   กรรมการ  

  3. อยัการจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง      กรรมการ  

  4. คลังจังหวดัท้องท่ีทีเ่กี่ยวข้อง     กรรมการ  

   5. นายอ าเภอท้องที่ที่เกี่ยวข้อง     กรรมการ   

   6. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัท้องท่ีที่เกีย่วข้อง   กรรมการ  

  7. ผู้อ านวยการส่วนจดัหาที่ดินท่ี 2  

     ส านักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน   กรรมการ   

  8. ผู้แทนกลุม่สมาพันธ์เกษตรกรอีสาน    กรรมการ  

  9. ผู้แทนกลุม่สมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน    กรรมการ  

  10. ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย   กรรมการ  

  11. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล    กรรมการ  

  12. ผู้แทนกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     กรรมการ  

  13. ผู้แทนกลุ่มอิสระ      กรรมการ  

  14. ผู้แทนกลุ่มสมชัชาลุ่มน้ ามลู     กรรมการ  

  15. ผู้แทนกลุ่มสมชัชาคนจน     กรรมการ  

  16. ผู้แทนกลุ่มชาวนา 2000     กรรมการ  

  17. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลล่าง  กรรมการและ

เลขานุการ   

  โดยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้

ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จ านวนเนื้อที่ และจ านวนเงินค่าชดเชย

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี
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ธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบคุคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการ

ชุดนี้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย  

 

7. เรือ่ง ขออนมุตักิรอบวงเงนิการจา่ยคา่ชดเชยเพือ่แกไ้ขปญัหาผลกระทบจาก

โครงการฝายราษไีศล  

  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพ่ือ

แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ตามทีร่องนายกรัฐมนตร ี(พลอากาศ

เอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษี

ไศลเสนอ  แลว้มีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทีอ่นุมัติในหลักการการ

จ่ายค่าชดเชยเพ่ือแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลภายในกรอบวงเงิน 

599,974,400 บาท ตามที่คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษี

ไศลเสนอ และเห็นควรให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลการจ่ายเงินคา่ชดเชยดังกล่าว เพ่ือ

ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการจ่ายเงินและค านวณเงินค่าชดเชยผ่านบัญชีธนาคารให้ถกูต้อง

ครบถว้นตามบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิ ส าหรับงบประมาณที่จะขอใช้จา่ยจากงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เห็นควรให้กรมชลประทานจัดท าแผนรายละเอียดการจ่ายเงิน

ค่าชดเชยที่คาดว่าจะจ่ายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอรับจัดสรร

งบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในส่วนที่ยังขาดและไม่สามารถ

จ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เสนอขอตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนต่อไป  

   ทั้งน้ี คณะกรรมการก ากับดูแลการจ่ายเงินคา่ชดเชย ในท้องที ่3 จงัหวัด 

(จังหวัดสุรินทร์ จังหวดัร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพ่ือท าหนา้ที่ก ากับดูแลการ

จ่ายเงินและจ านวนเงนิค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถว้นตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและ

จ านวนเงินค่าชดเชย เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ 

ประกอบด้วย   

   1. ผู้ว่าราชการจังหวดัท้องท่ีที่เกี่ยวข้อง               ประธาน

กรรมการ  

   2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ที่เกีย่วข้อง   กรรมการ  

  3. อยัการจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง      กรรมการ  

  4. คลังจังหวดัท้องท่ีทีเ่กี่ยวข้อง     กรรมการ  

   5. นายอ าเภอท้องที่ที่เกี่ยวข้อง     กรรมการ   

   6. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัท้องท่ีที่เกีย่วข้อง   กรรมการ  

  7. ผู้อ านวยการส่วนจดัหาที่ดินท่ี 2  

     ส านักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน   กรรมการ   

  8. ผู้แทนกลุม่สมาพันธ์เกษตรกรอีสาน    กรรมการ  

  9. ผู้แทนกลุม่สมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน    กรรมการ  

  10. ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย   กรรมการ  

  11. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล    กรรมการ  

  12. ผู้แทนกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     กรรมการ  

  13. ผู้แทนกลุ่มอิสระ      กรรมการ  
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  14. ผู้แทนกลุ่มสมชัชาลุ่มน้ ามลู     กรรมการ  

  15. ผู้แทนกลุ่มสมชัชาคนจน     กรรมการ  

  16. ผู้แทนกลุ่มชาวนา 2000     กรรมการ  

  17. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลล่าง  กรรมการและ

เลขานุการ   

   โดยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้

ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จ านวนเนื้อที่ และจ านวนเงินค่าชดเชย

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธโีอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบคุคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการ

ชุดนี้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย  

 

8. เรือ่ง ผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนตอ่โครงการอา่นสรา้งชาต ิ: ซือ้

หนงัสอืลดหยอ่นภาษ ี              (ชอ้ปหนงัสอืชว่ยชาต)ิ (วธ.) 

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอผลการ

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาต ิ: ซือ้หนังสือลดหย่อนภาษี 

(ช้อปหนังสือช่วยชาต)ิ ระหว่างวันที ่15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 ตามที่

คณะรัฐมนตรีไดม้ีมต ิ(4 ธันวาคม 2561) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนผลผลติภาคการเกษตร การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสง่เสริมการผลติสินค้าท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือให้ผู้มีเงิน

ได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถน าค่าหนังสอืที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียน

จัดตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงิน

ได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึง่เป็นการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ

บูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ในการประชมุ

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ให้รายงานผลเกีย่วกบัเรื่องดังกล่าว และที่

ประชมุมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตร ีดังน้ี 

  1. รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชน (กลุม่ตวัอย่างจ านวน 

1,547 คน)              ตอ่โครงการอา่นสรา้งชาต ิ: ซือ้หนงัสอืลดหยอ่นภาษ ี(ชอ้ป

หนงัสอืชว่ยชาต)ิ ซึง่ภายหลังเสร็จสิ้น                            การด าเนินโครงการ วธ. 

(กรมส่งเสริมวฒันธรรม) ในฐานะฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับสวนดุสิต

โพลจัดท าขึ้น โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังน้ี 

หวัขอ้ ความเหน็ รอ้ยละ 

การรบัทราบโครงการ ทราบ 82.55 

ไม่ทราบ 17.45 

ชอ่งทางรบัทราบ

โครงการฯ 

โทรทัศน์ 40.33 

สื่อโซเซียล (เช่น Facebook Pantip เป็นตน้ 31.84 

ความคดิเหน็ตอ่

โครงการฯ 

เห็นด้วยมากที่สุด เนื่องจากเป็นมาตรการที่ด ี 

มีประโยชน ์มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และยัง

ช่วยส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

91.27 

ท าให้ประชาชนเกิดความสนใจอยากอ่าน

หนังสือมากขึ้น 

67.87 
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ความพงึพอใจตอ่

โครงการฯ 

ส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจ 60.37 

ไม่พึงพอใจเลย 2.33 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจาก

โครงการฯ 

ท าให้ประชาชนรกัการอ่านมากขึ้น 52.28 

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 34.18 

  ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่เห็นว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนหรอืจัดให้มี

โครงการลักษณะนี้ต่อไป เน่ืองจากเป็นมาตรการหนึ่งที่ชว่ยกระตุน้เศรษฐกิจของ

ประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรกัการอา่นและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน รวมถึง

ควรขยายเวลาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและลดวงเงินในการซื้อเพ่ือประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจ

แต่มรีายได้น้อยด้วย 

  2. รายงานผลการส ารวจยอดจ าหนา่ยหนงัสอืของสมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผู้

จ าหนา่ยหนงัสือแหง่ประเทศไทย (PUBAT) พบว่าการใช้มาตรการภาษีฯ ของรัฐบาล

ครั้งนี้ส่งผลดีต่อธรุกิจหนังสือ โดยช่วยให้มรีายได้จากการจ าหนา่ยหนังสือและสิ่งพิมพ์

ของร้านหนังสือเชนสโตร ์(Chain Store) รา้นหนังสืออิสระ และการขายทางออนไลน์

ของส านักพิมพ์เพ่ิมขึน้จากรายได้ปกติก่อนด าเนินมาตรการภาษีฯ 

การเตบิโตเฉลีย่ของยอดขายของส านกัพมิพแ์ละรา้นหนงัสอืเชนสโตร์ 

ประเภทรา้น การเตบิโตเฉลีย่ ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากป ีพ.ศ. 2560 

ส านักพิมพ์ขนาดใหญ ่ ร้อยละ 8  

ส านักพิมพ์ขนาดกลาง ร้อยละ 2.5 134 ล้านบาท 

ส านักพิมพ์ขนาดเล็ก ร้อยละ 2.5  

ร้านหนังสือเชนสโตร ์ ร้อยละ 35 195 ล้านบาท 

 นอกจากนีย้ังมีข้อเสนอแนะที่เห็นควรสนับสนุนมาตรการภาษีฯ ตลอดทั้งปีและ

เพ่ิมวงเงินค่าซื้อหนังสอืเพื่อเป็นแรงจูงใจในการซื้อหนังสือเพ่ือบรจิาคหรือกิจกรรม 

CSR ให้สามารถลดหย่อนภาษีได ้ควรมกีารประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ และควรเผื่อเวลา

ประกาศใช้มาตรการภาษีฯ มากกว่านี้ เพ่ือที่ส านักพิมพ์จะไดม้ีเวลาในการเตรียม

หนังสือและจัดส่งหนังสือไปยังร้านหนังสือเชนสโตร์ทั่วประเทศ รวมถึงควรเปิดโอกาส

ให้ร้านค้าที่จดทะเบยีนแบบบุคคลธรรมดาเข้ารว่มด้วย 

 

 

 

 

9. เรือ่ง การยกเวน้คา่ผา่นทางพเิศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม ก าหนดอตัราคา่

ผา่นทางพเิศษในชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ฉบบั  

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอกรณีการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2562 สรุปสาระส าคัญได ้ดงัน้ี  

  1. การด าเนินการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดงักล่าวในชว่งเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2562 คาดวา่จะมีปริมาณจราจรที่ใชท้างพิเศษ ดังนี้  

    1) ทางพิเศษบรูพาวถิจีะมีปริมาณจราจร จ านวน 1,546,218 คัน จะ

ท าให้ กทพ. ไม่ได้รับรายได้ประมาณ 60,364,350.- บาท แต่จะได้ผลประโยชนต์อบ

แทนทางด้านเศรษฐกจิประเมินเป็นมลูค่าเงนิจ านวน 78,347,529.- บาท ซึ่ง
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ประกอบด้วยมูลคา่จากการประหยัดค่าใช้จา่ยจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost 

Saving : VOC Saving) 27,342,855.- บาท และมลูค่าจากการประหยัดเวลาในการ

เดินทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 51,004,674.- บาท รวมเป็นเงิน 

78,347,529.- บาท   

    2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จะมีปริมาณ

จราจร จ านวน 2,191,752 คัน จะท าให้ กทพ. ไม่ไดร้ับรายได้ประมาณ 69,456,618 

บาท.- แตจ่ะได้ประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมลูค่าเงินจ านวน 

89,686,602.- บาท ซึง่ประกอบด้วยมูลคา่จากการประหยัดค่าใชจ้่ายจากการใชร้ถ 

(Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 37,613,628.- บาท และมูลคา่

จากการประหยัดเวลาใน               การเดินทาง (Value of Time Saving : VOT 

Saving) 52,072,972.- บาท รวมเป็นเงิน 89,686,602.- บาท   

   อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ (VOC 

Saving, VOT Saving)              ยังมผีลประโยชนท์ี่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลคา่เงิน

ได้ ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัตอ่ผู้ใช้ทางพิเศษและ                  ลดมลพิษ

ทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร

บนทางพิเศษในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเป็นจ านวนมาก แสดงถึงความ

รับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีต่อประชาชน เพ่ือให้เกิดเป็น

ภาพลกัษณท์ี่ดีของหนว่ยงานและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ทางพิเศษ

บูรพาวถิีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียว

ตามนโยบายของรัฐอีกด้วย   

  2. เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บคา่ผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวถิี 

(ทางพิเศษสายบางนา – ชลบรุี) ทางยกระดบัด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทาง

พิเศษบูรพาวิถ ีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทาง

พิเศษบูรพาวิถ ีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ)์ และทางพิเศษ             

สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุข

สวัสดิ์) สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิารทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 

5 มาตรา 19 และมาตรา 39 ประกอบกับข้อสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วน

ที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบรูพาวิถีดังกลา่ว จึงได้

ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ทางพิเศษบูรพาวถิี (ทางพิเศษสายบาง

นา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถ ีและ

ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนภิเษก               (บางพลี – สุขสวัสดิ)์ กับทางพิเศษบูรพา

วิถ ีเป็นทางต้องเสียคา่ผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรอืยกเว้นค่าผ่านทาง

พิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงคมนาคม 

เรื่อง ก าหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อม

ระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 

เป็นทางต้องเสียค่าผา่นทางพิเศษ ประเภทของรถทีต่้องเสียหรือยกเว้นค่าผา่นทางพิเศษ 

และอตัราคา่ผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีสาระส าคญัเป็นการยกเว้นให้

ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศตั้งแต่

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา                 ถึงวันที ่18 เมษายน 2562 

เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศ
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กระทรวงคมนาคมแลว้ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพ่ือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

 

 

  

10. เรือ่ง แผนแมบ่ทโครงสรา้งพืน้ฐานระบบคลองและการพฒันาชมุชนรมิคลองเปรม

ประชากร  

  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง แผนแมบ่ทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและ

การพฒันาชมุชนริมคลองเปรมประชากรตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แลว้มี

มติรับทราบและเห็นชอบดังน้ี  

  1. รับทราบแผนแม่บทโครงสรา้งพ้ืนฐานระบบคลองและการพฒันาชุมชน

ริมคลองเปรมประชากร    มกี าหนดแผนการด าเนินการ 9 ปี  (ป ีพ.ศ. 2562 – 2570)   

   2. เห็นชอบแผนงานการเพ่ิมประสทิธิภาพการระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม 

และบ าบัดน้ าเสียคลองเปรมประชากรทั้งระบบ โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

ด าเนินงานตามแผนงานหลักระยะเร่งด่วน ปี 2562 – 2565 จ านวน 4 โครงการ วงเงิน 

4,448 ล้านบาท เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วมและบ าบัดน้ าเสยี

คลองเปรมประชากรทัง้ระบบ ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กทม. ตามความเห็น

ของส านักงบประมาณ ดังนี้  

    2.1 กทม. ด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนจากถนนเทศบาล

สงเคราะห์ – สุดเขต กทม. ซึ่งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ า

แห่งชาต ิ(กนช.) แลว้ ในวงเงิน 3,443 ลา้นบาท โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลใน

สัดส่วนร้อยละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท และใช้เงินรายได้ของ กทม. สมทบร้อย

ละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ลา้นบาท ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการก่อสรา้งเขื่อนท่ีจะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 62 ลา้นบาท และที่จะด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 760 ลา้นบาท เน่ืองจาก กทม. ไม่ได้เสนอขอตั้ง

งบประมาณรองรับไว ้เห็นควรให้ กทม. ใชจ้่ายจากเงินรายไดท้ี่ตอ้งน ามาสมทบก่อน 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อไป ให้ กทม. จดัท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามความจ าเป็นและ

เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป  

    2.2 กรมโยธาธกิารและผังเมืองด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลอง

เปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ – คลองรงัสิตประยูรศกัดิ ์วงเงนิ 980 ล้านบาท ซึ่ง

ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการส ารวจและออกแบบการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จในเดือน

สิงหาคม 2562 ดังน้ัน หากมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มาด าเนินการ ส าหรับค่าใช้จ่ายในปตี่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปตีามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป  

   2.3 กรมชลประทานด าเนินการขดุลอกคลองเปรมประชากรในพืน้ที่

จังหวัดปทุมธานีจากคลองรังสติประยูรศกัดิ ์– คลองเชยีงรากน้อย ระยะทาง 15.3 

กิโลเมตร วงเงิน 16 ลา้นบาท และขุดลอกคลองเปรมประชากรในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากคลองเชียงรากน้อย – สถานีสูบน้ าเปรมเหนือบางปะอิน 

ระยะทาง 8.1 กโิลเมตร วงเงิน 9 ล้านบาท ซึง่มีความพร้อมที่จะด าเนินการใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏบิัติงานและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือมาด าเนินการตามแผนงาน

ต่อไป  

   ทั้งน้ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัตติามขั้นตอนของกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้องให้ถกูต้องครบถว้นด้วย  

   สาระส าคญัของเรือ่ง  

  แผนแมบ่ทโครงสรา้งพืน้ฐานระบบคลองและการพฒันาชมุชนรมิคลอง

เปรมประชากร               มรีายละเอียด ดังน้ี   

  1. วตัถปุระสงค ์: เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในพื้นทีท่ั้งชุมชน

และเมือง พัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า โดยการออกแบบวางผังพื้นที่

ริมคลองให้องค์ประกอบต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ การพฒันาท่ีอยู่อาศัย  การ

พัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า  การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง 

การพฒันาพ้ืนที่เศรษฐกิจชุมชน  แผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ – 

ราง – เรือ – ทางจกัรยาน  และแผนพัฒนาการท่องเท่ียววิถชีุมชน เป็นต้น  

  2. พืน้ทีโ่ครงการ :  คลองเปรมประชากร  จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึง

แม่น้ าเจ้าพระยา ความยาว 50.8 กิโลเมตร  อยู่ในพื้นที่  กทม. ความยาว 22.8 

กิโลเมตร  ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กโิลเมตร และในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร 

  3.ระยะเวลาด าเนนิการ 9 ปี (ป ีพ.ศ. 2562 – 2570)  

  4. แนวคดิหลกั 4 ดา้น   

แนวคดิหลกั รายละเอยีด 

(1) ด้านการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของ

เมือง* 

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า การบ าบัด

น้ าเสีย การพฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 

การพฒันาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 

และการเพ่ิมพื้นที่สีเขยีวเพ่ือการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม

ของเมือง เช่น (1) โครงการก่อสร้างเขื่อนรมิคลอง 

อุโมงค์ระบายน้ าระบบรวบรวมน้ าเสีย  โรงบ าบัดน้ า

เสีย (2) การพฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 

และการเชื่อมต่อ รถ-ราง-เรือ  

(2) ด้านการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนชุมชมริม

คลอง 

 

 

โดยการรื้อย้ายบ้านรกุล้ าเดมิ และวางผังจัดระเบียบ

ที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยการก่อสร้างบ้านมั่นคง พร้อม

ระบบสาธารณูปโภคตา่ง ๆ  และการพฒันาคุณภาพ

ชีวิต เช่น ศูนย์เดก็เลก็ ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุศูนย์ฝึก

อาชีพ ศูนยก์ารเรียนรู ้ลานกีฬา  

(3) ด้านการสร้างความเข้าใจ

และการมีส่วนร่วม 

โดยการสร้างการรับรูแ้ละเจรจาท าความเขา้ใจกับ

ประชาชนในชมุชนและพื้นที่ใกล้เคียง และการ

เผยแพร่หรือประชาสมัพันธ์โครงการต่อสาธารณะ 

(4) ด้านกฎหมายและการ

ขับเคลื่อนงาน 

โดยการปรับแก้กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เป็น

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน การบังคับใชก้ฎหมาย

และการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผดิ  และการ

ขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ  
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หมายเหตุ * ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า คอื ด้านการพฒันา

โครงสรา้งพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง กรอบแผนงานท่ี 1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วมและบ าบดัน้ าเสีย 

  5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่9/2560 ลงวันที่ 21 

กุมภาพันธ์  2560 เรื่อง การด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศยัชุมชนริมคลองลาดพร้าว

และคลองเปรมประชากรเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกล าน้ าสาธารณะโดยให้ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องท าการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส านกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ 

    

11. เรือ่ง การเสนอแหลง่มรดกทางวฒันธรรมเพือ่บรรจไุวใ้นบญัชรีายชือ่เบือ้งตน้  

(Tentative List) ของศนูยม์รดกโลก  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสนอดงัน้ี 

  1. เห็นชอบเอกสารน าเสนอเมืองโบราณศรีเทพ ภายใตช้ื่อ The Ancient 

Town of Si Thep เพ่ือบรรจุในบัญชีรายชือ่เบื้องต้น (Tentative List)  ของศูนย์มรดก

โลก 

  2. เห็นชอบเอกสารน าเสนอกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมือง

ต่ า และปราสาทปลายบัด ภายใตช้ื่อ Ensemble of Phanom Rung, Muang Tam 

and Plai Bat Sanctuaries  เพ่ือบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)  ของ

ศูนย์มรดกโลก 

  3. เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาตวิา่ด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดก

โลกลงนามในหนังสือถึงศูนย์มรดกโลกเพ่ือน าเสนอเมืองโบราณศรีเทพ และกลุม่เทวส

ถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า และปราสาทปลายบดั เพ่ือบรรจุในบัญชีรายชื่อ

เบ้ืองต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก 

  4. รับทราบการจัดตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการน าเสนอแหลง่มรดก

ทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 

โดยให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องต่อไป 

  สาระส าคญัของการเสนอแหลง่มรดกทางวฒันธรรมทัง้สองแหลง่เพือ่บรรจุ

ไวใ้นบญัชรีายชือ่เบือ้งตน้ (Tentative List) ของศนูยม์รดกโลก สรุปได้ ดังน้ี 

  1. เมืองโบราณศรีเทพ น าเสนอต่อศูนย์มรดกโลกในชื่อ The Ancient 

Town of Si Thep ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบรูณ ์ ด าเนินการจดัท าเอกสารการ

น าเสนอโดยกรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเมืองท่ีมี           คูเมืองก าแพงเมือง

ล้อมรอบ แบ่งออกเป็น 2 สว่น ประกอบด้วย เมืองในและเมืองนอก มีพื้นที่ประมาณ 4.7 

ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อทางวัฒนธรรมส าคัญ 2 แห่ง ได้แก ่“แอ่ง

วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าลพบุรี – ป่าสัก” และเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา

ตอนบน  กับ “แอ่งอารยธรรมอีสาน”  ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่าย           การ

แลกเปลี่ยนสินคา้และเส้นทางการค้าระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มี ความส าคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่อง

จนถึงวฒันธรรมเขมรโบราณ ปรากฏหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง          การติดต่อ
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สัมพันธ์ทางการค้าในระหว่างภูมภิาคระหว่างชุมชนท้องถิ่นกบั ชุมชนภายนอก

โดยเฉพาะอินเดียว่าเป็นกลุ่มแรก ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไดร้ับอิทธิพล

จากการขยายวัฒนธรรมของอินเดีย อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม และมีพฒันาการขึ้นเป็นบ้านเมืองที่มีความส าคัญโดดเดน่ในสมัย

ประวตัิศาสตร์ตอนต้น ด้าน วัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อ

ระหว่างวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาแบบ ทวารวดีจากภาคกลางของประเทศไทย และ

วัฒนธรรมเขมรสมยักอ่นเมืองพระนครที่เกี่ยวเนื่องกับ ศาสนาฮินดแูละ             พุทธ

ศาสนาแบบมหายานจงึมีบทบาทส าคัญท้ังการรับและส่งผ่านวัฒนธรรมดังกล่าว  และ

ผสมผสานวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองเข้าด้วยกนั หรือส่งผ่านไปยังบ้านเมืองอื่นต่อไป  และมี

การสร้างสรรคผ์ลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปกรรมเน่ืองในศาสนา ซึ่งมี 

เอกลักษณ์เฉพาะตนแตกต่างไปจากงานศิลปกรรมรว่มสมยั แสดงออกถึง             ภมูิ

ปัญญา ความรู ้และความเชี่ยวชาญในฝีมือช่างที่พัฒนาขึ้นจนมรีปูแบบเฉพาะของ

ตนเองโดยเฉพาะงานประติมากรรมนี ้ศาสตราจารย์ ซอง บวสเซลเิยร์ (Jean 

Boisselier) เรียกว่า “สกุลช่างศรีเทพ” โดยน าเสนอเพื่อ             ขอบรรจุในบัญชี

รายชื่อเบ้ืองต้น (Tentative List)  ของศูนยม์รดกโลกดว้ยหลกัเกณฑ์คุณค่า ความโดด

เด่นอันเป็นสากล จ านวน 2 เกณฑ์  ไดแ้ก ่

   (1) หลกัเกณฑข์้อที่ 2  เมืองโบราณส าคัญในเส้นทางเครือข่ายทาง

การค้าและวฒันธรรมสมัยแรกเริม่ประวัติศาสตร์ของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ที่

แสดงออกถึงภมูิปัญญาในการเลือกสรรชัยภมูิที่ตั้งอันเป็นจุดเชื่อมโยงผสมผสานการ

แพร่กระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลีย่นสินค้าภายในและระหว่างภูมภิาค ที่มี

พัฒนามาตั้งแตยุ่คก่อนประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม ทวารวดี และวฒันธรรมเขมรโบราณ  

   (2) หลกัเกณฑข์้อที่ 3  เป็นแหล่งวฒันธรรมที่มีความส าคัญโดดเดน่ 

ในพื้นที่ศูนย์กลางภูมภิาคตอนในของประเทศไทย แสดงถึงภูมิปญัญาในการสร้างสรรค์

และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และศาสนาฮินดู จนมี

เอกลักษณร์ูปแบบเฉพาะสกลุช่างของตนเอง 

   ทั้งน้ี ได้มกีารเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนทีม่ีลกัษณะคล้ายคลึงกันและ

โบราณสถานตา่ง ๆ ได้แก ่ ศาสนสถานมิเซนิ  ซึ่งเป็นกลุ่มศาสนสถานในภาคกลางของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  กลุม่เมืองโบราณ  ปยุ  (Pyu Ancient Cities, 

Myanmar) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  และแหล่งโบราณคดีสมโบร์ไพรกกุ  

ราชอาณาจกัรกัมพูชา 

  2. กลุม่เทวสถานปราสาทพนมรุ้ง  ปราสาทเมืองต่ า และปราสาทปลายบดั  

น าเสนอต่อศูนย์มรดกโลกในชื่อ Ensemble of Phanom Rung, Muang Tam and 

Plai Bat Sanctuaries  ด าเนินการจัดท าเอกสาร            การน าเสนอโดยกรมศลิปากร 

กระทรวงวฒันธรรม ตัง้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดบุรรีัมย์ประกอบด้วยโบราณสถาน 3 แห่ง              

สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

   (1) ปราสาทพนมรุ้ง  หรือวนัมรุง  เป็นปราสาทหินทรายสชีมพู 

ตั้งอยู่บนยอดเขาใกลก้ับปล่องของภูเขาไฟเก่าที่ดับแลว้  ในแนวเทือกเขาพนมดงรัก อนั

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในโลก ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลายสมยัที่สามารถ

ก าหนดอายุได้จากรปูแบบศิลปกรรมและศลิาจารึก มวีัตถุประสงคก์ารสร้างเพื่อเป็น

เทวาลยัของพระศิวะ ลัทธิไศวนิกาย เสมือนเป็นที่ประทับบนยอดเขาไกรลาศ  

องค์ประกอบของส่ิงกอ่สร้างถกูออกแบบให้วางตามแกนทิศ เริ่มจากชั้นฐานล่างสุดพุ่ง
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ขึ้นสู่จุดศูนยก์ลาง เบ้ืองบนคือปราสาทประธาน ปราสาทประธานและซุม้โคปรุะของ

ก าแพงแก้วและระเบียงคตถกูก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งที่สมมาตรตรงกันทั้งสี่ทิศ รูปแบบ

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของปราสาทประธานแสดงให้เห็นถึงทั้งความแข็งแกร่ง

ของโครงสร้างอาคารที่มีลกัษณะการก่อเรยีงซ้อนกันขึ้นไปโดยใช้น้ าหนักหินกดทับ

กันเอง มกีารก่อหินเหลื่อมจนจรดกันตรงกลางเกิดเป็นวงโค้งหลังคา และความละเอียด

ประณตีจากลวดลายจ าหลักภาพ เล่าเรื่องราวรามายณะและมหาภารตะทีป่รากฏบนทับ

หลังและหน้าบันลกัษณะเด่นเฉพาะที่ไม่เหมอืนใครในการออกแบบศาสนสถาน โดย

สามารถดึงประโยชนจ์ากชยัภมูิที่ตั้งทางภูมศิาสตร์อันเป็นยอดเขามาประกอบเข้ากับคติ

ทางศาสนา ดว้ยภูมิปญัญาในด้านสถาปัตยกรรมและดาราศาสตร ์ในการก าหนดวาง

ช่องประตูให้ตั้งตรงกนัจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกรวม 15 ชอ่งประต ูเพ่ือให้เกิด

ปรากฏการณ์พระอาทติย์ขึ้นตรงช่องประตูสอ่งกระทบศิวลึงค์ที่ตั้งเป็นประธานอยู่ใน

ห้องกลางของปราสาท จ านวน 4 ครั้ง ใน 1 ปี คือพระอาทติยข์ึ้นตรงช่องประตู 2 ครั้ง

ในเดือนเมษายนและกนัยายน พระอาทติยต์กตรงช่องประต ู2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและ

ตุลาคม 

   (2) ปราสาทเมืองต่ า เป็นเทวสถานลัทธิไศวะนิกาย ตั้งอยู่บนที่ราบ

ห่างจากเขาพนมรุ้งมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 8 กิโลเมตร  เป็นปราสาทที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการวางผังที่สวยงาม สมดุล และมลีวดลายภาพสลักที่งดงาม

ประณตี แผนผังปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ก่อล้อมด้วยก าแพงสร้างจาก

ศิลาแลง มีโคปุระตั้งอยู่ที่กึ่งกลางก าแพงทั้งสี่ทิศ ลานด้านในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่

ได้สัดส่วนงดงาม                   มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร คือสระน้ ารูปตวัแอลที่ตั้งอยู่

อย่างสมมาตรที่มมุ ทั้งสี่ด้าน โดยแต่ละมุมของสระประดับดว้ยเศียรนาค 5 เศียร ที่ไม่มี

เครื่องประดบัศีรษะ ล าตัวทอดยาวเป็นขอบสระ แตล่ะสระแยกออกจากกันดว้ยทางเดินที่

น าเข้าสู่ลานชั้นในทั้ง 4 ทิศ อันเป็นทีต่ั้งของปราสาทอิฐ 5 หลัง ตั้งเรียงกันเป็น 2 แถว 

อยู่บนฐานเดียวกัน ซึง่ท าให้               ดูเหมือนประหนึ่งมีสายน้ าล้อมรอบเกาะ มีการ

วิเคราะห์รปูแบบตัวอักษรจากจารกึซึ่งพบในบริเวณปราสาทเมืองต่ า จากการด าเนินงาน

ทางโบราณคดีและการอนุรกัษ์โบราณสถาน ท าให้สามารถก าหนดอายุปราสาทเมืองต่ า

อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 

   (3) ปราสาทเขาปลายบัด 1 และ 2 ตั้งอยู่บนเขาปลายบัด ซึ่งเป็น

ภูเขาไฟลกูโดดที่ดับแล้วเช่นเดยีวกับเขาพนมรุ้ง  มกีารก่อสรา้งปราสาท 2 หลัง คือ 

ปราสาทปลายบดั 1 อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขา และปราสาทปลายบัด 2 อยู่ทางทิศ

ตะวันตกของภูเขา จากการด าเนินงาน ทางโบราณคดีและการบินส ารวจดว้ยเทคโนโลยี

ส ารวจงานภูมิศาสตร ์(Light Detection and Ranging - Lidar) ท าให้ได้ข้อมูลความสงู

ของพ้ืนผิว              ภมูิประเทศ  พบหลักฐานปราสาทปลายบัดมีรปูแบบการวางแผนผัง

ตามแกนทิศ พุ่งขึ้นสู่ศูนย์กลางเช่นเดียวกับปราสาทพนมรุ้ง โดยมฉีนวนทางเดินทอด

ยาวมาทางทิศตะวันออก และมีสระน้ ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เชิงเขาในลักษณะเดียวกับ

ปราสาทพนมรุ้ง และจากการขดุแต่งทางโบราณคดีพบว่า ตัวปราสาทปลายบัด 1 มี

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับปรางค์น้อยที่ตั้งอยูด่้านทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ปราสาทประธานปราสาทพนมรุ้ง 

โดยมกีารน าเสนอเพื่อขอบรรจุในบัญชรีายชื่อเบ้ืองต้น (Tentative List)  ของศูนย์

มรดกโลกดว้ยหลกัเกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล จ านวน 3 เกณฑ ์ไดแ้ก ่
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  (1) หลกัเกณฑข์้อที่ 3  เป็นประจกัษ์พยานเพียงหนึ่งเดียวหรืออยา่งน้อยมี

ลักษณะพิเศษของการสืบทอดทางวฒันธรรม หรือของอารยธรรมทีด่ ารงต่อเนื่องอยู่หรือ

ที่สูญหายไปแลว้ 

  (2) หลกัเกณฑข์้อที่ 4 เป็นตัวอย่างที่โดดเดน่ของประเภทของส่ิงก่อสร้าง

กลุ่มสถาปตัยกรรมหรอืกลุ่มเทคโนโลยี หรือลักษณะภูมิประเทศของภูมิทัศน์ซึ่งแสดงถึง

ช่วงเวลาที่ส าคัญช่วงหนึ่งหรือหลายชว่งในประวตัิศาสตร์ของมนุษย์ 

  (3) หลกัเกณฑข์้อที่ 5 เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานของ

มนุษย์ การใช้พื้นที่ท้ังทางบกและทางทะเล ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม หรือ

ปฏิสัมพันธ์ที่มนุษยม์ีตอ่สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   เมื่อสิ่งเหล่านั้น

เส่ือมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม

กาลเวลา 

  ทั้งน้ี ได้มกีารเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนทีม่ีลกัษณะคล้ายคลึงกันและ

โบราณสถานตา่ง ๆ ได้แก ่ปราสาทวัดภ ูและการตั้งถิ่นฐานสมัยโบราณที่เกี่ยวข้องใน

เขตพื้นที่ภมูิทัศน์วฒันธรรมนครจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

ปราสาทพระวิหารราชอาณาจกัรกัมพชูา 

  

 

ตา่งประเทศ 

12.  เรือ่ง  รา่งบนัทกึความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแหง่

สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี           วา่ดว้ยความรว่มมอืในสาขาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบรา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยกับรัฐบาล        แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าดว้ยความรว่มมือใน

สาขาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข           ร่างบันทึกความ

เข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใชส่าระส าคัญหรือไมข่ัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ส านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(องค์การมหาชน) (สศส.) ด าเนินการประสานกับกระทรวง

การต่างประเทศ (กต.) ได้ โดยไมต่้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอกีครั้ง พร้อม

ทั้งอนุมัติให้ประธานกรรมการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์             (นาง

อรรชกา สีบุญเรือง) ลงนามในร่างบันทกึความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร

ไทยกับรัฐบาล             แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในสาขา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และมอบหมายให้ 

กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามที่ส านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(องค์การมหาชน) เสนอ 

                   สาระส าคญัของรา่งบนัทกึความเขา้ใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้ง

ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ตลอดจนสนับสนุน

ให้เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในด้าน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีสาขาความร่วมมือ 19 สาขา และสาขาอื่น ๆ ดังน้ี 

(1) การโฆษณา (2) สถาปัตยกรรม (3) เน้ือหาส าหรับการออกอากาศ (4) งานฝีมือ 

(5) วัฒนธรรมการประกอบอาหาร (6) เน้ือหาดิจิทัล (7) แฟชั่น (8) ภาพยนตร์ 

(9) แอนิเมชัน (10) การออกแบบตกแตง่ภายใน (11) การออกแบบผลติภณัฑ์ (12) การ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (13) การออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ (14) ศิลปกรรม (15) วิดีโอ
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เกม  รวมถึงเกมคอนโซล เกมพซีี และเกมบนมือถือ (16) ดนตร ี(17) ศิลปะการแสดง 

(18)  สิ่งพิมพ ์(19) การถ่ายภาพ และ (20) สาขาอื่น ๆ ที่คูภ่าค ี          ทั้งสองฝ่ายเห็น

พ้องให้มีความรว่มมือ  โดยมีรูปแบบความรว่มมือ ได้แก ่การแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ 

การศกึษา ข้อมลูเกี่ยวกับการวิจยัตลาด การฝึกอบรม  การแบ่งปันประสบการณ์ในการ

พัฒนารูปแบบการจัดหาเงินทุน       ความชว่ยเหลือด้านเทคโนโลยีในการพฒันา

ศิลปะการแสดงที่เกีย่วข้อง  การจัดแสดงผลงานและเข้ารว่มงานแสดงสินค้าเพื่อ

การตลาด เป็นต้น   

                   ทั้งน้ีการจัดท าบันทึกความเข้าใจดังกลา่วจะเป็นกลไกส าคัญในการ

ส่งเสริมความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะชว่ยเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี

ในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี ้การด าเนินความ

ร่วมมือดังกล่าวยังเป็นช่องทางให้ไทยได้ขยายความสมัพันธ์กับประเทศต่าง ๆ  

ในภูมิภาคอาเซียน ซึง่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ใหม่ในภาคธุรกิจของไทย 

และยกระดับบทบาทของไทย 

ในเวทีระหว่างประเทศด้วย 

 

13.  เรือ่ง  การเสนอรา่งบนัทกึความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

องคก์รลกูจา้ง องคก์รนายจา้งและองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ เรือ่ง แผนงาน

ระดบัชาตวิา่ดว้ยงานทีม่คีณุคา่ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบรา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย องค์กรลูกจา้ง องค์กรนายจ้าง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

เรื่อง แผนงานระดับชาติว่าดว้ยงานทีม่ีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564  และ

ร่างแผนงานระดับชาติว่าดว้ยงานที่มคีุณคา่ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 โดย

หากจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารทัง้สองฉบับดังกล่าว โดยไมข่ัดกับหลักการที่

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้โดยน าเสนอ

คณะรัฐมนตรทีราบภายหลัง พร้อมทั้งเห็นชอบให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานหรือ

ผู้แทนเป็นผูล้งนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กร

ลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาตวิ่า

ด้วยงานทีม่ีคุณค่าของประเทศไทย             พ.ศ. 2562 – 2564 ในฐานะรัฐบาลไทย 

ร่วมกับผูแ้ทนองค์กรนายจ้าง องค์กรลกูจ้าง และ ILO  และเห็นชอบให้กระทรวง

แรงงานไดร้ับการยกเว้นการปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 

เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิตามความ

จ าเป็นเร่งด่วนของเรื่อง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

                   สาระส าคญัของเรือ่ง 

                  1. แผนงานระดบัชาตวิา่ดว้ยงานทีม่คีณุคา่ (Decent Work Country 

Program - DWCP)  คือ กรอบความรว่มมือที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(International Labour Organization -ILO) จัดท ารว่มกับประเทศสมาชกิเพ่ือใช้เป็น

เอกสารอ้างอิงในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศสมาชิก โดยการวางกล

ยุทธ์แนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดรับกับบริบทและวาระ

เร่งด่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการท างานที่มี

คุณค่าส าหรับทกุคน (Promotion of Decent Work for All) ทั้งน้ี DWCP ของประเทศ
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ไทย ไดผ้่านกระบวนการหารือระหว่างไตรภาคีในประเทศไทย (กระทรวงแรงงาน 

ผู้แทนองคก์รนายจ้างและองคก์รลกูจ้าง) และ ILO ประกอบด้วย ความส าคัญ 3 ประการ 

ได้แก ่ความส าคัญที ่1 : ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการเติบโตของการจ้าง

งานที่ดีและมีประสิทธิผล ความส าคัญที ่2 : สร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองแรงงาน 

โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และความส าคัญที่ 3 : เสริมสร้างการก ากบัดูแล

ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

                   2. ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท า DWCP จะมีการลงนามในบันทึกความ

เข้าใจ (Memorandum of Understanding) ร่วมกัน 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ รัฐบาล ผูแ้ทน

องค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจา้ง และผูแ้ทน ILO เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นที่จะ

ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย DWCP โดยกระทรวงแรงงานจะจัดพิธีลงนามบันทึก

ความเข้าใจฯ พร้อมทัง้เปิดตัว DWCP ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ระหว่างการ

ถ่ายทอดสดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ของประเทศไทย 

 

14.  เรือ่ง  ขออนมุตัแิผนเตรยีมความพรอ้มรบัมอืโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรของ

ประเทศไทยเปน็วาระแหง่ชาต ิ

                   คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมอืโรคอหิวาตแ์อฟรกิา

ในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

ส าหรับงบประมาณในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเร่งดว่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 53,604,900 บาท เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณโ์ดยกรมปศุสัตว์ด าเนินการตามนัยระเบียบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ

รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2560 รวมถงึ

ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้องต่อไป ตาม

ความเห็นของส านักงบประมาณ 

                    แผนเตรยีมความพรอ้มรบัมอืโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรในประเทศ

ไทย แบ่งการด าเนินการ                2 ส่วน ดังน้ี 

                   1. โครงสร้างการบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ จัดให้มี

คณะกรรมการอ านวยการป้องกัน ควบคุมและก าจัดโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสกุรแห่งชาติ 

โดยมรีองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ

และเลขานกุาร และอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ โดย

คณะกรรมการประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณผ์ู้เลีย้งสัตว์ 

และภาคเอกชน 

                   2. แผนการด าเนินงาน แบ่งเปน็ 3 ระยะ 

                                      2.1 ระยะก่อนเผชิญเหตุการณร์ะบาด เป็นการด าเนินการ

เฝ้าระวัง เตือนภัย ป้องกันโรค และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุในช่วงก่อนเกิดการ

ระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร เพ่ือป้องกันและลดความเสยีหายหากมีโรค

ระบาดเกิดขึ้น 

                                     2.2 ระยะเผชิญเหตุการณร์ะบาด การตอบสนองในภาวะ

ฉุกเฉินเมื่อมีการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสกุร โดยการจดัการควบคุมโรคที่

เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ลดความ



 

 

 

23 

สูญเสียจากการแพรก่ระจายของโรคที่จะมตีอ่ทรัพย์สินของเกษตรกรและลดผลกระทบ

จากการระบาดของโรคให้น้อยที่สุด 

                                      2.3 ระยะภายหลงัเผชิญเหตุการณร์ะบาด เป็นการ

ด าเนินการฟื้นฟูเพื่อปรับสภาพความเป็นอยูข่องเกษตรกรและผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบให้

กลับสูภ่าวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกวา่และปลอดภยักว่าเดิม ลดปญัหาการเกดิโรคอุบตัซิ้ า 

โดยการน าปัจจยัในการลดความเสีย่งจากการเกิดโรคมาใช้ในการฟื้นฟู 

                                     โดยประกอบด้วย 8 มาตรการ คือ การบริหารจัดการและ

ขับเคลื่อน การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบรูณาการ การเพ่ิมประสทิธิภาพการป้องกัน

โรคของฟาร์ม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค การพฒันาการตรวจวินิจฉัย

และสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ  การพัฒนาการควบคมุโรค การเพ่ิมศักยภาพใน

การสื่อสารความเส่ียง และการจัดการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 

                    ทั้งน้ี หากกรณีที่ประเทศไทยมรีะบบการป้องกันโรคที่ดี รวมทั้งเตรยีม

ความพร้อมให้มรีะบบการท าลายสุกรที่เป็นโรคและซากสตัว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด

เป็นไปตามมาตรฐานสากล  สามารถป้องกนัไม่ให้เกิดโรคในประเทศได้ จะเป็นโอกาส

ทางธุรกิจเนื่องจากความต้องการสกุรของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม และราชอาณาจกัรกัมพชูา เพิ่มสูงขึ้น 

  

แตง่ตัง้ 

 

15. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู (ส านกังาน

คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั)  

    คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอแต่งตั้ง นายภมูวิศิาล เกษมศขุ ผูช้่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ ให้ด ารงต าแหน่ง รอง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ ตั้งแต่วนัที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป             เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  

 

16. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน

คณะกรรมการสภาการศกึษา แทนกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีพ่น้จากต าแหนง่กอ่นครบ

วาระ  

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธกิารเสนอ ดังนี้  

  1. รับทราบกรณ ีรองศาสตราจารย์บณัฑติ ทิพากร กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้นจาก

ต าแหน่งเน่ืองจากลาออก  

   2. เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารยอ์ านาจ วงศบ์ณัฑติ เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศกึษา 

แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงศกึษาธิการ

ด าเนินการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งต่อไป
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ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนยัมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  

 

17. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้

และบรกิาร  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตัง้กรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินค้าและบริการ จ านวน 8 คน แทน

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสองป ีดังน้ี   

   ผูท้รงคณุวฒุจิากภาคราชการ   

   1. พลต ารวจตร ีประสทิธิ ์เฉลมิวฒุศิกัดิ์ (เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค)  

   2. นางภานมุาศ สทิธเิวคนิ [กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นักกฎหมาย

กฤษฎีกาทรงคณุวฒุิ)]  

  3. นางปทัมา เธยีรวศิษิฎส์กลุ (รองเลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต)ิ  

  4. นางปยินชุ วฒุสิอน (เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต)ิ  

  ผูท้รงคณุวฒุจิากภาคเอกชน   

   1. นายชศูกัดิ ์ชืน่ประโยชน์ (รองประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภา

หอการค้าแห่ง              ประเทศไทย)  

   2. รองศาสตราจารยน์พิฐิ พริเวช (ผูท้รงคณุวุฒิด้านระบบบริการสขุภาพ

สมาคมเวชสารสนเทศไทย)  

  3. ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์นวรรธน ์พลวชิยั (รองอธิการบดีอาวโุสวชิาการ

และงานวิจัย มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย)  

  4. นางศริริตัน ์เดน่วรพงษาสขุ (กรรมการสภาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

แห่งประเทศไทย)  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์

ด าเนินการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางวา่ด้วยราคาสินค้าและ

บริการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่23 กมุภาพันธ์ 2559 เรื่อง การด าเนินการแต่งตัง้

กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา

ตามกฎหมาย  

 

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


