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วันนี้ (9 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางกฎกระทรวงกําหนดหนาที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณ
ทองที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมน้ํา ตําบลหนาเมือง
ตําบลอางทอง ตําลบลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน
ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2557
ออกไปอีก 2 ป
เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผูมีรายไดนอย
ถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ – วัดพระเงิน) เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากการเวนคืนที่ดิน
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10)
พ.ศ. 2562 – 2566
ขออนุมัติจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฝาย
ราษีไศล
ขออนุมัติกรอบวงเงินการจายคาชดเชยเพื่อแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศล
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการอานสรางชาติ : ซื้อหนังสือ
ลดหยอนภาษี (ชอปหนังสือชวยชาติ) (วธ.)
การยกเวนคาผานทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม กําหนดอัตราคาผาน
ทางพิเศษในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ฉบับ
แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง
เปรมประชากร
การเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อบรรจุไวในบัญชีรายชื่อเบื้องตน
(Tentative List) ของศูนยมรดกโลก
ตางประเทศ
รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียวาดวยความรวมมือในสาขาอุตสาหกรรมสรางสรรค
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การเสนอรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย องคกร
ลูกจาง องคกรนายจางและองคการแรงงานระหวางประเทศ เรื่อง แผนงาน
ระดับชาติวาดวยงานที่มีคุณคาของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564
ขออนุมัติแผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของประเทศไทย
เปนวาระแหงชาติ
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหนาที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหนาที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได
กห. เสนอวา
1. ไดมีกฎกระทรวงกําหนดหนาที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. 2558 กําหนดใหมณฑล
ทหารบกมี ห น าที่ ดั งนี้ (1) บั งคั บ บั ญ ชากํ าลั งประจํ าถิ่ น ของกองทั พ บก ตามที่ กห. กําหนด (2) รั กษาความสงบ
เรียบรอยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี การชวยดําเนินการคุมครองพยานในคดีอาญา และการเรือนจํา
(3) ดําเนินการสัสดี การเกณฑชวยราชการทหาร และการระดมสรรพกําลังในเขตพื้นที่ (4) สนับสนุนหนวยทหารที่อยู
ในเขตพื้นที่ และ (5) ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการปองกัน
ประเทศ
2. โดยที่ มาตรา 13 วรรคสาม แห งพระราชบั ญ ญั ติการรักษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจัก ร
พ.ศ. 2551 บัญญัติใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พิจารณาใหการสนับสนุนดาน
บุคลากร งบประมาณและทรัพยสิน ในการปฏิ บัติงานของ กอ.รมน. จังหวัด ตามที่ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดรองขอ ดังนั้น เพื่อใหการทําหนาที่ชวยเหลือประชาชนของมณฑลทหารบกเปนไปดวยความรวดเร็วและ
มีป ระสิทธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น สมควรกํ าหนดให มณฑลทหารบกมีห นาที่ใหการชวยเหลือประชาชน และปฏิบัติห นาที่ใน
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
แก ไขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงกํ า หนดหน า ที่ แ ละเขตพื้ น ที่ ข องมณฑลทหารบก พ.ศ. 2558 เพื่ อ
กําหนดใหมณฑลทหารบกมีหนาที่ใหการชวยเหลือประชาชน และปฏิบัติหนาที่ในกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและ
ซื้อหุนของกระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบราง
กฎหมายและรางอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เสนอคณะรัฐ มนตรี ต รวจพิ จ ารณาเป น เรื่ อ งด ว น แล ว ดํ าเนิ น การต อไปได และให
กระทรวงการคลั ง เร ง รั ด ดํ า เนิ น การเสนอกฎหมายลํ าดั บ รองตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ
พ.ศ. 2561 เพื่อใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา
กค. รายงานวา
1. เดิ ม กค. ได มี ร ะเบี ย บกระทรวงการคลั งวาดว ยการจําหน ายหุน และซื้อ หุ น ของสว นราชการ
พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งออกโดยอาศั ย อํ านาจตามมาตรา 24 วรรคห า แห งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่ มเติมใชบังคับ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจําหนายหุนและซื้อหุนใน
นิติบุคคล โดยจะตองเปนการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่น
2. โดยที่ไดมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ใชบังคับ ซึ่งมาตรา 34 วรรคสี่
(4) ประกอบกับวรรคหา บัญญัติใหเมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับเงินจากการ
จําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่น สามารถนําเงินไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังก็ได ทั้งนี้
ตองเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมาตรา 86 บัญญัติใหบรรดา
ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ
ที่ แ ก ไขเพิ่ มเติ ม ให มีผ ลใช บั งคั บ ต อ ไปได เท า ที่ ไม ขัดหรือแย งกับ พระราชบั ญ ญั ตินี้ จนกวาจะมีก ารออกระเบี ย บ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งการจะออกระเบียบดังกลาวตองดําเนินการใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายใน
หนึ่ งป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช บั งคั บ (ครบกํ า หนดระยะเวลาหนึ่ งป ในวั น ที่ 20 เมษายน 2562) ดั งนั้ น
จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวน

4
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. การจําหนายหุนนิติบุคคลตองจําหนายเพื่อไปซื้อหุนนิติบุคคลอื่น ซึ่งการจําหนายหุนนิติบุคคล
ใหจําหนายหุนที่มีลักษณะ ดังนี้
1.1 หุนที่รัฐบาลมีนโยบายใหจําหนาย
1.2 หุนซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่ํา
1.3 หุนที่ภาครัฐไมมีความจําเปนตองถือไวเพื่อการพัฒนาประเทศ
1.4 หุนที่ไดจากการยึดทรัพย หรือหุนที่ไดมาโดยนิติเหตุ
1.5 หุนที่ไดรับโอนมาจากสวนราชการอื่นเนื่องจากหมดความจําเปนตามนโยบายภาครัฐ
1.6 หุนที่อยูในอุตสาหกรรมที่เอกชนสามารถดําเนินการไดดีอยูแลว
1.7 หุนของนิติบุคคลที่ถูกพิทักษทรัพย เขาสูกระบวนการลมละลาย หรือฟนฟูกิจการตาม
กฎหมายเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรือมีสถานะราง
2. การจําหนายหุนนิติบุคคล ใหดําเนินการผานตลาดหลักทรัพย หรือจําหนายใหกับสถาบันการเงิน
ที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกองทุนซึ่งมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให
จัดตั้งขึ้น
3. การจําหนายหุนนิติบุคคล โดยมีเงื่อนไขหรือกําหนดสิทธิใหสามารถซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดหรือ
บางสวนคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ตองจําหนายใหสถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ หรือกองทุนซึ่งมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีใหจัดตั้งขึ้น
4. การซื้อหุนนิติบุคคลใหซื้อหุนที่มีลักษณะ ดังนี้
4.1 หุนเพื่อดํารงสัดสวนรอยละ 70 ในกรณีที่มีเงินกูที่กระทรวงการคลังค้ําประกันคงคาง
อยูหรือมีเงินใหกูตอ
4.2 หุนเพิ่มทุนที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
4.3 หุนนิติบุคคลที่รัฐบาลมีนโยบายใหรวมลงทุน
4.4 หุนในนิติบุคคลที่ทํากิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.5 หุ น ในกิ จ การที่ มี ป ระโยชน ต อ การพั ฒ นาประเทศและสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4.6 หุ นในนิติบุคคลที่ซื้อคืน ทั้งหมดหรือบางสวนตามเงื่อนไขหรือสิทธิภ ายในระยะเวลา
ที่กําหนด
5. เงินจากการจําหนายหุนใหนําฝากไวกับกระทรวงการคลังใน “บัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุน”
6. ใหบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เปนบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุน
ตามรางระเบี ยบฯ และให การจําหนายหรือการซื้อหุ นที่ดําเนิ นการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ/หรือมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในวันที่รางระเบียบฯ มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตอไปไดตามหลักเกณฑ
ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือมติคณะรัฐมนตรีฯ จนเสร็จสิ้น และใหถือวาเปนการจําหนายหรือการซื้อหุนตาม
ระเบียบนี้เพื่อรองรับการดําเนินงานใหมีความตอเนื่องและชัดเจน
3. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้น ที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณทองที่ ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบล
แมน้ํา ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําลบลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบล
เกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ป
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง
กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครองสิ่ งแวดล อ ม ในบริ เวณท อ งที่ ตํ าบลตลิ่ งงาม ตํ าบลบ อ ผุ ด ตํ า บลมะเร็ ต
ตําบลแมน้ํา ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต
ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ป ตามที่กระทรวงทรัพยากร
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ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มเสนอ และให ส งคณะกรรมการตรวจสอบร า งกฎหมายและร า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอ
คณะรั ฐ มนตรี ต รวจพิ จ ารณาเป น เรื่ อ งด ว น แล ว ดําเนิ น การต อไปได และให ก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางประกาศ
ใหขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณทองที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมน้ํา
ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ป นับแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป
เศรษฐกิจ - สังคม
4. เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ก ารปรั บ ผั ง บริ เวณโครงการเคหะชุ ม ชนและบริ ก ารชุ ม ชน ผู มี ร ายได น อ ยถึ งปานกลาง
จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ – วัดพระเงิน) เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
การปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ –
วัด พระเงิ น ) เนื่ อ งจากได รั บ ผลกระทบจากการเวนคื น ที่ ดิ น ทั้ งนี้ ให ก ารเคหะแห งชาติ (กคช.) ดํ าเนิ น การตาม
ความเห็ นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหสามารถดําเนินโครงการฯ ไดเมื่อรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว และให พม.
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. รายงานวา
1. กรมทางหลวงชนบทมีโครงการที่จะตัดถนนใหมแนวตะวันออก – ตะวันตก จากจุดสิ้นสุดถนน
นครอินทรไปเชื่อมกับทางหลวงชนบท สาย นฐ.3004 มีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีแนวเขตทาง
ที่ผานบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ – วัดพระ
เงิน) กคช. จึงไดมีหนั งสื อถึงอธิบ ดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอหารือโครงการตั ดถนนเชื่ อมต อถนนนครอิ นทร –
ศาลายา และขอให กรมทางหลวงชนบทสงรายละเอียดสถานภาพการจัดทํ าโครงการให กคช. โดยกรมทางหลวง
ชนบทไดมีหนังสือจัดสงรายละเอียดโครงการถนนตอเชื่อมถนนนครอินทร - ศาลายา แจงวา ขณะนี้โครงการดังกลาว
ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นรายละเอียด (EIA) และออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ
มาตั้ งแต ป ลายเดื อ นกั น ยายน 2560 ป จ จุ บั น อยู ร ะหว างการพิ จ ารณารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล อม (EIA) โดย
คณะกรรมการผู ชํ า นาญการของสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) หากไดรับความเห็นชอบ กรมทางหลวงชนบทจะไดดําเนินการออกพระราช
กฤษฎีกาเวนคืนภายในป 2563 ซึ่งในปงบประมาณ 2562 ไดมีการเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อสํารวจอสังหาริมทรัพย
และจะดําเนินการจายเงินทดแทนอสังหาริมทรัพยแกผูถูกเวนคืนในป 2564 เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
จะมีแผนที่จะดําเนินการกอสรางประมาณป 2565
2. โครงการถนนตอเชื่อมถนนนครอินทร – ศาลายา ที่มีแนวถนนตัดผานโครงการเคหะชุมชนและ
บริการชุมชน ผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ – วัดพระเงิน) ซึ่งจะสงผลกระทบตอตัวอาคารที่
จะพั ฒ นา รวมถึงถนน พื้ น ที่ ว าง สาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การบางสว นจึงทํ าให ไมส ามารถดําเนิน การตาม
แผนงานพั ฒนาที่อยูอาศัย ชุดที่ 1 ป 2559 ได ดังนั้น กคช. จึงนําเสนอคณะกรรมการการเคหะแหงชาติพิจารณา
อนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการใหม ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเปนการปรับผัง
บริเวณโครงการโดยยังคงรูปแบบของอาคารชุด 5 ชั้น จํานวน 12 อาคาร รวม 526 หนวย ขนาด 32 ตารางเมตร
ตามเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการและคงเดิมบางรายการ สรุปได ดังนี้
2.1 รายการที่คงเดิม
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2.1.1 คากอสรางของโครงการมีการปรับเกลี่ยภายใตกรอบวงเงินงบประมาณเดิม
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จํานวน 263.634 ลานบาท
2.1.2 ราคาขายเบื้องตน 625,000 บาทตอหนวย
2.2 รายการที่ปรับเปลี่ยน
2.2.1 ขนาดที่ ดิ น โครงการลดลงจาก 10.09 ไร เป น 9.95 ไร (ลดลงจํ า นวน
0.14 ไร) โดยมีการใชประโยชนที่ดินเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดเชนเดิม
2.2.2 ตน ทุ น โครงการลดลงจากเดิม จํานวน 377.095 ลานบาท เป น 376.470
ลานบาท
2.2.3 ผลตอบแทนจากการดํ าเนิ น โครงการเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ร อ ยละ 4.76 เป น
รอยละ 4.93
2.2.4 ผลตอบแทนทางการเงิ น จากการลงทุ น (Financial Internal Rate of
Return: FIRR) เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 7.04 เปนรอยละ 7.19
5. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติในหลักการโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต
เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
1.1 ให คงจํานวนนั กศึ กษา ป ล ะ 44 ทุ น ให เขาศึ กษาในสาขาวิชาวิ ทยาศาสตร จํานวน
27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร จํานวน 17 ทุน (อัตราสวน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจํานวนดังกลาว ให
พิจารณารับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ 2 คน เพื่อเปนการเยียวยาและแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต หากขอมากกวา 44 ทุน อาจจะมีผลกระทบในการขออนุมัติดานงบประมาณ
1.2 ใหคงจํานวนมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิ ส ลามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต เข า ศึ ก ษาต อ มหาวิ ท ยาลั ย (โครงการจั ด ส งนั ก ศึ ก ษาฯ) ไว จํ า นวน 9
แหง เชนเดิม ไดแก 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) 2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(มธ.) 4. มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (มศก.) 5. มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล 6. มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (มศว)
7. มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม (มช.) 8. มหาวิทยาลั ย ขอนแก น (มข.) และ 9. มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร (ม.อ.)
เนื่องจาก 9 มหาวิทยาลัยของรัฐดังกลาวมีความพรอมที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดสงนักศึกษาฯ เขาศึกษาตอ
หากจะมีการเพิ่มมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เขารวมโครงการจัดสงนักศึกษาฯ ตองมีการสอบถามความพรอมในการที่จะรับ
นักศึกษาตามโครงการจัดสงนักศึกษาฯ
และให ก ระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ดํ า เนิ น การตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
3 กรกฎาคม 2561 (เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาลใหแกหนวยงานของรัฐ) ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงที่มีความ
ประสงคจะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดสงเรื่องพรอมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของใหกับสํานักงาน ก.พ.
พิจ ารณากอนดํ าเนิน การเสนอเรื่องดังกล าวเพื่ อขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าป ตามขั้น ตอนตอไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ รวมทั้งรับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
2. สํ า หรั บ การสงวนอั ต ราเข า รั บ ราชการตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2546
[เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขา
เรียนตอมหาวิทยาลัยตาง ๆ (พ.ศ. 2547 – 2551)] ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) หารือรวมกับหนวยงาน
หลั ก ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า ว ได แ ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการพิจารณากําหนดแนวทางการสงวนอัตราที่สอดคลองกัน
ระหวางความตองการของหนวยงานกับสาขาที่นักศึกษาเรียนจบเพื่ อใหการจัดสรรกําลังคนกับความตองการของ
หนวยงานเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด
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3. ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของรับ
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุ มัติห ลักการโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นั บถือศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่องทั้งหมด 9 ครั้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2514 – 2561
โดยในการอนุมัติโครงการดังกลาวไดมีการปรับเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษา เชน หลักเกณฑในการคัดเลือกนักเรียน
จํานวนทุนการศึกษาที่มอบให จํานวนเงินทุนการศึกษาที่มอบใหในแตละสาขา การสงวนอัตราของแตละสวนราชการ
เพื่ อรองรับ นักศึกษาเขารับราชการ เป นตน เพื่อใหส อดคลองกับ สถานการณ ในแตละชวงที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เนื่องจากโครงการฯ (ระยะที่ 9) พ.ศ. 2557 – 2561 ไดสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยจึงรวมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ทํ า การศึ ก ษาประเมิ น ผลโครงการฯ เพื่ อ ประเมิน ประสิท ธิผ ลและความจําเป น ใน
การดํ าเนิ น โครงการดังกลาวตอในระยะที่ 10 ซึ่งผลการประเมิน โดยสรุป พบวา ทั้งนักศึกษาผูรับ ทุน และผูมีสว น
เกี่ยวของสวนใหญมีความคิดเห็นเชิงบวกตอประสิทธิผลของโครงการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดครบถวนและ
อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีความเห็นวา จําเปนตองมีการดําเนินโครงการฯ อยางตอเนื่อง เพื่ อเปนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาอันจะสงผลตอการยกระดับมาตรฐานการดําเนินชีวิตและการศึกษาของประชาชนใหสูงขึ้น ตลอดจนเปน
การเพิ่มรายไดกระจายความเจริญไปสูทองถิ่น โดยโครงการฯ จะประกอบดวย กิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ 3 ประการ
ไดแก
กิจกรรม
การคัดเลือกนักศึกษา

รายละเอียด
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) รวมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดสงนักศึกษาฯ เพื่อใหไดนักศึกษาที่ผาน
การคัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของรัฐ รวม 9 แหง ปละ 44 คน โดย
จัดสรรจํานวนนักศึกษาออกเปนรายจังหวัด ไดแก จังหวัดปตตานี 12 คน จังหวัด
นราธิวาส 13 คน จังหวัดยะลา 8 คน จังหวัดสตูล 7 คน และจังหวัดสงขลา 4 คน
การจั ด สรรเงิ น ทุ นอุ ด หนุ น กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) จะจัด สรรงบประมาณรายจายประจําป
การศึกษา
เพื่อมอบเงินเปนทุนอุดหนุนการศึกษาใหแกนักศึกษาตามโครงการฯ ปละ 44 ทุน
จําแนกเปน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร 27 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท
- สาขาวิชาสังคมศาสตร 17 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท
ซึ่งจะตองมีนักศึกษาที่เขาศึกษาในวิชาชีพครูจํานวนรอยละ 10 ของนักศึกษาที่เขา
รั บ การศึ ก ษาในแต ล ะป โดยมี พื้ น ที่ ดํ าเนิ น โครงการฯ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใตปจจุบัน (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และอําเภอจะนะ
เทพา นาทวี สะบายอยของจังหวัดสงขลา)

การสงวนอัตราเขารับราชการ

ดํ า เนิ น ก ารต าม มติ ค ณ ะรั ฐ ม น ตรี เ มื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยาย น 2546 ที่ ให
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณสงวน
อัตราเพื่อรองรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา กระทรวงละ 4 อัตรา สําหรับสวน
ราชการอื่นใหสงวนอัต ราไวอยางนอยกระทรวงละ 1 อัตรา และใหสอบแขงขัน
คัดเลือกกันเองในการเขารับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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อย า งไรก็ ต ามจากกิ จ กรรมข า งต น พบว า ผลการประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาผู รั บ ทุ น ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งและ
คณะผูดําเนินการประเมินผลโครงการฯ มีขอเสนอแนะหลายประการที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ เชน ควร
มีการเพิ่มจํานวนเงินทุนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั ควรพิจารณาการสนับสนุนคาใชจายในสวนอื่น ๆ
(คาครองชีพ คาอุปกรณการเรียน) การจายเงินทุนควรดําเนินการเปนรายภาคการศึกษา ควรมีการประกาศรายชื่อ
คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปดรับสมัครอยางชัดเจน ควรมีการชี้แจงลําดับคะแนนในการสัมภาษณโดยละเอียดตามเกณฑ
หรือเงื่อนไขในการรับสมัครใหแกผูสมัครทราบลวงหนา ควรมีการติดตามผลการเรียนและความเปนอยูของนักศึกษา
ควรดําเนินการอยางใกลชิด เปนตน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
การดํ า เนิ น งานโครงการจั ด ส ง นั ก ศึ ก ษาชาวไทยที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เ ข า ศึ ก ษา
ตอมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 โดยกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้
1. ให คงจํ านวนนั กศึ ก ษา ป ล ะ 44 ทุ น ให เขาศึ กษาในสาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร จํ านวน 27 ทุ น
สาขาวิชาสังคมศาสตร จํานวน 17 ทุน (อัตราสวน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจํานวนดังกลาว ใหพิจารณา
รับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ 2 คน เพื่อเปนการเยียวยาและแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต
2. ใหคงจํานวนมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาตามโครงการฯ ไว จํานวน 9 แหงเชนเดิม
3. ใหสงวนอัตราเขารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และควรมีการ
สงวนอัตราที่ชัดเจนและเพี ยงพอกั บนั กศึ กษาทุน ทุกคน เพื่อเปน กลยุทธที่ทําใหการปฏิบัติการทางดานจิต วิทยา
บรรลุผลสําเร็จ
4. ใหมีการพิจารณาเพิ่มจํานวนเงินทุนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และการจัดสรร
เปนเงินทุนอุดหนุนการศึกษาตามที่จายตามจริงในแตละสาขาวิชา รวมทั้งใหมีการพิจารณาการสนับสุนคาใชจายใน
สวนอื่น ๆ เชน คาครองชีพ คาอุปกรณการเรียน ทั้งนี้ ไดประมาณการคาใชจายสําหรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา
ตั้งแตป พ.ศ. 2562 – 2566 เปนเงิน 41,700,000 บาท
6. เรื่อง ขออนุมัติจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศล ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศลเสนอ แลวมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานั กงบประมาณ ที่ อนุมัติในหลักการการจายเงิน
คาชดเชยใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จํานวน 67 แปลง เนื้อที่ 302-3-73.41 ไร ในอัตรา
ไรละ 32,000 บาท ตามที่คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ สําหรับงบประมาณที่
จะนํ ามาใช จ ายเป น เงิน ค า ชดเชยดั งกลา ว เห็ น ควรใหกรมชลประทานพิจ ารณาปรับ แผนการใชจายงบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการที่ ดํ า เนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ล ว และ
มีงบประมาณเหลือจายและ/หรือรายการที่หมดความจําเปน และ/หรือรายการที่คาดวาจะไมสามารถดําเนินการได
ทั น ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปดํ า เนิ น การ ภายในวงเงิ น 9,693,872.80 บาท และขอทํ า ความตกลงใน
รายละเอี ย ดกั บ สํ า นั ก งบประมาณ ตามขั้ น ตอนของระเบี ย บ กฎหมาย และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้
การกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลการจายเงินคาชดเชยในทองที่ 3 จังหวัด เพื่อตรวจสอบสิทธิของบุคคลและ
การจ ายเงิ น ให เป น ไปอย างถู ก ต องสอดคล อ งกั บ ข อเท็ จ จริง และมี ขั้น ตอนการดํ าเนิ น การที่ โปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได เห็นควรดําเนินการตามที่คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลการจายเงินคาชดเชย ในทองที่ 3 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร จังหวัด
รอยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการจายเงินและจํานวนเงินคาชดเชยใหถูกตองครบถวนตรง
ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ แ ละจํ า นวนเงิ น ค า ชดเชย เพื่ อ ให เ ป น ไปตามบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดผลการตรวจสอบฯ
ประกอบดวย
1. ผูวาราชการจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
ประธานกรรมการ
2. เจาพนักงานที่ดินจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
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3. อัยการจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
4. คลังจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
5. นายอําเภอทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
6. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสวนจัดหาที่ดินที่ 2
สํานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
กรรมการ
8. ผูแทนกลุมสมาพันธเกษตรกรอีสาน
กรรมการ
9. ผูแทนกลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน
กรรมการ
10. ผูแทนกลุมสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย
กรรมการ
11. ผูแทนกลุมเกษตรกรฝายราษีไศล
กรรมการ
12. ผูแทนกลุมกํานัน ผูใหญบาน
กรรมการ
13. ผูแทนกลุมอิสระ
กรรมการ
14. ผูแทนกลุมสมัชชาลุมน้ํามูล
กรรมการ
15. ผูแทนกลุมสมัชชาคนจน
กรรมการ
16. ผูแทนกลุมชาวนา 2000
กรรมการ
17. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลลาง
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณาและควบคุมการโอนจายเงินคาชดเชยใหถูกตองครบถวนตรงตามบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิ จํานวนเนื้อที่ และจํานวนเงินคาชดเชยตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการจายเงินเห็นสมควรจายดวยวิธี
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (จายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เปน
หลักฐานในการจายเงินคาชดเชย
7. เรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินการจายคาชดเชยเพื่อแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินการจายคาชดเชยเพื่อแกไขปญหาผลกระทบจาก
โครงการฝายราษี ไศล ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่ นตอง) ประธานกรรมการแกไขป ญ หา
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ แลวมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ที่อนุมัติในหลักการ
การจายคาชดเชยเพื่อแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลภายในกรอบวงเงิน 599,974,400 บาท ตามที่
คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ และเห็นควรใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลการ
จายเงินคาชดเชยดังกลาว เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการจายเงินและคํานวณเงินคาชดเชยผานบัญชีธนาคารใหถูกตอง
ครบถวนตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ สําหรับงบประมาณที่จะขอใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน สํ า รองจ ายเพื่ อกรณี ฉุกเฉิ น หรือจําเปน เห็ น ควรใหก รมชลประทานจัด ทํ าแผน
รายละเอียดการจายเงินคาชดเชยที่คาดวาจะจายไดจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ
ตามขั้นตอนของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ในสวนที่ยังขาดและไมสามารถจายเงินคาชดเชยดังกลาวไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนตอไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลการจายเงินคาชดเชย ในทองที่ 3 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร จังหวัด
รอยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการจายเงินและจํานวนเงินคาชดเชยใหถูกตองครบถวนตรง
ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ แ ละจํ า นวนเงิ น ค า ชดเชย เพื่ อ ให เ ป น ไปตามบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดผลการตรวจสอบฯ
ประกอบดวย
1. ผูวาราชการจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
ประธานกรรมการ
2. เจาพนักงานที่ดินจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
3. อัยการจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
4. คลังจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ

10
5. นายอําเภอทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
6. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทองที่ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสวนจัดหาที่ดินที่ 2
สํานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
กรรมการ
8. ผูแทนกลุมสมาพันธเกษตรกรอีสาน
กรรมการ
9. ผูแทนกลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน
กรรมการ
10. ผูแทนกลุมสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย
กรรมการ
11. ผูแทนกลุมเกษตรกรฝายราษีไศล
กรรมการ
12. ผูแทนกลุมกํานัน ผูใหญบาน
กรรมการ
13. ผูแทนกลุมอิสระ
กรรมการ
14. ผูแทนกลุมสมัชชาลุมน้ํามูล
กรรมการ
15. ผูแทนกลุมสมัชชาคนจน
กรรมการ
16. ผูแทนกลุมชาวนา 2000
กรรมการ
17. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลลาง
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณาและควบคุมการโอนจายเงินคาชดเชยใหถูกตองครบถวนตรงตามบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิ จํานวนเนื้อที่ และจํานวนเงินคาชดเชยตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในการจายเงินเห็นสมควรจายดวยวิธี
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (จายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เปน
หลักฐานในการจายเงินคาชดเชย
8. เรื่ อ ง ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต อ โครงการอ า นสร า งชาติ : ซื้ อ หนั ง สื อ ลดหย อ นภาษี
(ชอปหนังสือชวยชาติ) (วธ.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตอโครงการอานสรางชาติ : ซื้อหนังสือลดหยอนภาษี (ชอปหนังสือชวยชาติ) ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม
2561 – 16 มกราคม 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (4 ธันวาคม 2561) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนผลผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
การสงเสริมการผลิตสินคาทองถิ่นของชุมชน เพื่ อใหผูมีเงินไดที่เปนบุ คคลธรรมดาสามารถนําคาหนั งสือที่ซื้อจาก
ผูประกอบการที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไปหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงิน
ไดตามที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท ซึ่งเปนการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบูรณาการการสงเสริมวัฒนธรรม
การอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 ใหรายงานผล
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว และที่ประชุมมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. รายงานผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน (กลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 1,547 คน)
ต อ โครงการอ า นสร า งชาติ : ซื้ อ หนั ง สื อ ลดหย อ นภาษี (ช อ ปหนั ง สื อ ช ว ยชาติ ) ซึ่ ง ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น
การดําเนินโครงการ วธ. (กรมสงเสริมวัฒ นธรรม) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดรวมกับสวนดุสิตโพล
จัดทําขึ้น โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
หัวขอ
ความเห็น
รอยละ
การรับทราบโครงการ
ทราบ
82.55
ไมทราบ
17.45
ชองทางรับทราบโครงการฯ
โทรทัศน
40.33
สื่อโซเซียล (เชน Facebook Pantip เปนตน
31.84
ความคิดเห็นตอโครงการฯ
เห็นดวยมากที่สุด เนื่องจากเปนมาตรการที่ดี
91.27
มีประโยชน มีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจ และยังชวยสงเสริม
การอานใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
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ความพึงพอใจตอโครงการฯ

ทําใหประชาชนเกิดความสนใจอยากอานหนังสือมากขึ้น
สวนใหญคอนขางพึงพอใจ

67.87
60.37

ไมพึงพอใจเลย
2.33
ประโยชนที่ไดรับจาก
ทําใหประชาชนรักการอานมากขึ้น
52.28
โครงการฯ
ชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
34.18
ทั้งนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวารัฐบาลควรใหการสนับสนุนหรือจัดใหมีโครงการลักษณะนี้ตอไป
เนื่องจากเปนมาตรการหนึ่งที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ และยังเปนการสงเสริมนิสัยรักการอานและการเรียนรู
ใหแกประชาชน รวมถึงควรขยายเวลาใชสิทธิลดหยอนภาษีและลดวงเงินในการซื้อเพื่อประโยชนแกผูที่สนใจแตมี
รายไดนอยดวย
2. รายงานผลการสํารวจยอดจําหนายหนังสือของสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหง
ประเทศไทย (PUBAT) พบวาการใชมาตรการภาษีฯ ของรัฐบาลครั้งนี้สงผลดีตอธุรกิจหนังสือ โดยชวยใหมีรายได
จากการจําหนายหนังสือและสิ่งพิมพของรานหนังสือเชนสโตร (Chain Store) รานหนังสืออิสระ และการขายทาง
ออนไลนของสํานักพิมพเพิ่มขึ้นจากรายไดปกติกอนดําเนินมาตรการภาษีฯ
การเติบโตเฉลี่ยของยอดขายของสํานักพิมพและรานหนังสือเชนสโตร
ประเภทราน
การเติบโตเฉลี่ย
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2560
สํานักพิมพขนาดใหญ
รอยละ 8
สํานักพิมพขนาดกลาง
รอยละ 2.5
134 ลานบาท
สํานักพิมพขนาดเล็ก
รอยละ 2.5
รานหนังสือเชนสโตร
รอยละ 35
195 ลานบาท
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะที่เห็นควรสนับสนุนมาตรการภาษีฯ ตลอดทั้งปและเพิ่มวงเงินคาซื้อหนังสือเพื่อ
เปนแรงจูงใจในการซื้อหนังสือเพื่อบริจาคหรือกิจกรรม CSR ใหสามารถลดหยอนภาษีได ควรมีการประชาสัมพันธ
มากกวานี้ และควรเผื่อเวลาประกาศใชมาตรการภาษีฯ มากกวานี้ เพื่อที่สํานักพิมพจะไดมีเวลาในการเตรียมหนังสือ
และจัด สงหนั งสือไปยังรานหนังสือเชนสโตรทั่วประเทศ รวมถึงควรเปดโอกาสใหรานคาที่จดทะเบียนแบบบุคคล
ธรรมดาเขารวมดวย

9. เรื่อง การยกเวน ค า ผ านทางพิ เศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม กําหนดอัต ราคาผานทางพิ เศษในช วง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ฉบับ
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบตามที่ กระทรวงคมนาคมเสนอกรณี การทางพิ เศษแห งประเทศไทย
(กทพ.) ยกเวนการเก็บคาผานทางพิเศษในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. การดําเนินการยกเวนคาผานทางพิเศษดังกลาวในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 คาดวาจะมี
ปริมาณจราจรที่ใชทางพิเศษ ดังนี้
1) ทางพิเศษบูรพาวิถีจะมีปริมาณจราจร จํานวน 1,546,218 คัน จะทําให กทพ. ไมไดรับ
รายไดประมาณ 60,364,350.- บาท แตจะไดผลประโยชนตอบแทนทางดานเศรษฐกิจประเมินเปนมูลคาเงินจํานวน
78,347,529.- บาท ซึ่ งประกอบด ว ยมู ล ค า จากการประหยัดค าใช จายจากการใชร ถ (Vehicle Operating Cost
Saving : VOC Saving) 27,342,855.- บาท และมู ล ค าจากการประหยั ด เวลาในการเดิ น ทาง (Value of Time
Saving : VOT Saving) 51,004,674.- บาท รวมเปนเงิน 78,347,529.- บาท
2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จะมีปริมาณจราจร จํานวน 2,191,752
คัน จะทํ าให กทพ. ไมไดรับ รายได ป ระมาณ 69,456,618 บาท.- แตจะไดป ระโยชนตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ
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ประเมินเปนมูลคาเงินจํานวน 89,686,602.- บาท ซึ่งประกอบดวยมูลคาจากการประหยัดคาใชจายจากการใชรถ
(Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 37,613,628.- บาท และมู ล ค า จากการประหยั ด เวลาใน
การเดินทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 52,072,972.- บาท รวมเปนเงิน 89,686,602.- บาท
อย างไรก็ ดี นอกเหนื อจากผลประโยชนที่ ป ระเมิน เปน มูล คาเงิน ได (VOC Saving, VOT Saving)
ยังมีผลประโยชนที่ไมสามารถประเมินเปนมูลคาเงินได ไดแก ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยตอผูใชทางพิเศษและ
ลดมลพิษทางอากาศบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ และยังเปนการแกไขปญหาการจราจรบนทางพิเศษในชวง
เทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเปนจํานวนมาก แสดงถึงความรับผิดชอบของการทางพิเศษแหงประเทศไทยที่มีตอ
ประชาชน เพื่อใหเกิดเปนภาพลักษณที่ดีของหนวยงานและเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนมาใชทางพิเศษบูรพา
วิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายของรัฐอีกดวย
2. เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บคาผานทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา –
ชลบุรี) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี – สุขสวัส ดิ์ ) กั บ ทางพิ เศษบู ร พาวิ ถี และทางพิเศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี – สุขสวัส ดิ์) และทางพิเศษ
สายเชื่ อ มระหว า งถนนวงแหวนอุ ต สาหกรรมกั บ ทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี – สุ ข สวั ส ดิ์ ) สอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญั ติ การทางพิ เศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 ประกอบกับข อ
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดในสวนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี
ดังกลาว จึงไดออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดใหทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี)
ทางยกระดั บ ด านทิ ศ ใต ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ เชื่ อ มทางพิ เศษบู ร พาวิ ถี และทางเชื่ อ มต อทางพิ เศษกาญจนภิ เษก
(บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวนคา
ผานทางพิเศษและอัตราคาผานทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดใหทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหวางถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวนคาผาน
ทางพิเศษ และอัตราคาผานทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสําคัญเปนการยกเวนใหผูใชรถบนทางพิเศษ
สายดั งกล าวไมต องเสียค าผานทางพิ เศษตามอัตราที่ป ระกาศตั้งแต วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา
ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดมีมติเห็นชอบและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดใหความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมแลว ซึ่งกระทรวง
คมนาคมไดมีหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป

10. เรื่อง แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง
เปรมประชากรตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แลวมีมติรับทราบและเห็นชอบดังนี้
1. รับทราบแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร
มีกําหนดแผนการดําเนินการ 9 ป (ป พ.ศ. 2562 – 2570)
2. เห็นชอบแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม และบําบัดน้ําเสียคลอง
เปรมประชากรทั้งระบบ โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามแผนงานหลักระยะเรงดวน ป 2562 –
2565 จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 4,448 ลานบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมและบําบัดน้ํา
เสียคลองเปรมประชากรทั้งระบบ ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กทม. ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
2.1 กทม. ดําเนินโครงการกอสรางเขื่อนจากถนนเทศบาลสงเคราะห – สุดเขต กทม. ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) แลว ในวงเงิน 3,443 ลานบาท โดยใชจายจาก
เงินอุดหนุนรัฐบาลในสัดสวนรอยละ 50 เปนเงิน 1,721.50 ลานบาท และใชเงินรายไดของ กทม. สมทบรอยละ 50
เป น เงิน 1,721.50 ล านบาท สํ าหรั บ ค าใช จายในการก อสรางเขื่อนที่ จะดํ าเนิ น การในป งบประมาณ พ.ศ. 2562
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จํานวน 62 ลานบาท และที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 760 ลานบาท เนื่องจาก กทม. ไมได
เสนอขอตั้งงบประมาณรองรับไว เห็นควรให กทม. ใชจายจากเงินรายไดที่ตองนํามาสมทบกอน สําหรับคาใชจายในป
ตอไป ให กทม. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป
2.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินโครงการกอสรางเขื่อนคลองเปรมประชากรจากคลอง
บานใหม – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ วงเงิน 980 ลานบาท ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการสํารวจและออกแบบการกอสราง
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2562 ดังนั้น หากมีคาใชจายที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณมาดําเนินการ สําหรับคาใชจาย
ในปตอ ๆ ไป ใหเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป
2.3 กรมชลประทานดําเนินการขุดลอกคลองเปรมประชากรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจาก
คลองรังสิตประยูรศักดิ์ – คลองเชียงรากนอย ระยะทาง 15.3 กิโลเมตร วงเงิน 16 ลานบาท และขุดลอกคลองเปรม
ประชากรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากคลองเชียงรากนอย – สถานีสูบน้ําเปรมเหนือบางปะอิน ระยะทาง
8.1 กิโลเมตร วงเงิน 9 ลานบาท ซึ่งมีความพรอมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหกรมชลประทาน
ปรับแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมาดําเนิ นการตาม
แผนงานตอไป
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
แผนแม บ ทโครงสร า งพื้ น ฐานระบบคลองและการพั ฒ นาชุ ม ชนริ ม คลองเปรมประชากร
มีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งชุมชนและเมือง พัฒนาดานการ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา โดยการออกแบบวางผังพื้นที่ริมคลองใหองคประกอบตาง ๆ มีความสอดคลองกัน
ไดแก การพัฒนาที่อยูอาศัย การพัฒนาดานการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา การจัดระบบสาธารณูปโภคและผัง
เมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน แผนพัฒนาจุดเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ลอ – ราง – เรือ – ทางจักรยาน
และแผนพัฒนาการทองเที่ยววิถีชุมชน เปนตน
2. พื้นที่โครงการ : คลองเปรมประชากร จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงแมน้ําเจาพระยา ความยาว
50.8 กิโลเมตร อยูในพื้นที่ กทม. ความยาว 22.8 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กิโลเมตร และ
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร
3.ระยะเวลาดําเนินการ 9 ป (ป พ.ศ. 2562 – 2570)
4. แนวคิดหลัก 4 ดาน
แนวคิดหลัก
รายละเอียด
(1) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย การพัฒนา
และสิ่งแวดลอมของเมือง*
โครงขายระบบคมนาคมขนสง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่จําเปน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของเมือง เชน (1) โครงการกอสรางเขื่อนริมคลอง อุโมงคระบายน้ํา
ระบบรวบรวมน้ําเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย (2) การพัฒนาโครงขาย
ระบบคมนาคมขนสง และการเชื่อมตอ รถ-ราง-เรือ
(2) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
โดยการรื้อยายบานรุกล้ําเดิม และวางผังจัดระเบียบที่อยูอาศัยใหม
ประชาชนชุมชมริมคลอง
ดวยการกอสรางบานมั่นคง พรอมระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน ศูนยเด็กเล็ก ศูนยดูแลผูสูงอายุ ศูนยฝก
อาชีพ ศูนยการเรียนรู ลานกีฬา
(3) ดานการสรางความเขาใจและการมี โดยการสรางการรับรูและเจรจาทําความเขาใจกับประชาชนในชุมชน
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สวนรวม

และพื้นที่ใกลเคียง และการเผยแพรหรือประชาสัมพันธโครงการตอ
สาธารณะ
(4) ดานกฎหมายและการขับเคลื่อนงาน โดยการปรับแกกฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงาน การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีตอผูกระทํา
ความผิด และการขับเคลื่อนงานใหเปนไปตามแผนแมบทฯ

หมายเหตุ * ดานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา คือ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมของเมือง กรอบ
แผนงานที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมและบําบัดน้ําเสีย

5. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง การ
ดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนริมคลองลาดพราวและคลองเปรมประชากรเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกลําน้ํา
สาธารณะโดยใหไดรับยกเวนไมตองทําการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแตตองปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ความเห็นชอบ
11. เรื่อง การเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อบรรจุไวในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) ของศูนย
มรดกโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมเสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบเอกสารนําเสนอเมืองโบราณศรีเทพ ภายใตชื่อ The Ancient Town of Si Thep เพื่อ
บรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) ของศูนยมรดกโลก
2. เห็นชอบเอกสารนําเสนอกลุมเทวสถานปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา และปราสาทปลายบัด
ภายใต ชื่ อ Ensemble of Phanom Rung, Muang Tam and Plai Bat Sanctuaries เพื่ อ บรรจุ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ
เบื้องตน (Tentative List) ของศูนยมรดกโลก
3. เห็นชอบใหประธานกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกลงนามในหนังสือถึง
ศูนยมรดกโลกเพื่อนําเสนอเมืองโบราณศรีเทพ และกลุมเทวสถานปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา และปราสาท
ปลายบัด เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) ของศูนยมรดกโลก
4. รับทราบการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการนําเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรม และแหลง
มรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก โดยใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญของการเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองแหลงเพื่อบรรจุไวในบัญชีรายชื่อ
เบื้องตน (Tentative List) ของศูนยมรดกโลก สรุปได ดังนี้
1. เมืองโบราณศรีเทพ นําเสนอตอศูนยมรดกโลกในชื่อ The Ancient Town of Si Thep ตั้งอยูใน
พื้นที่ จังหวัดเพชรบู รณ ดําเนินการจัดทําเอกสารการนํ าเสนอโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒ นธรรมเปนเมืองที่ มี
คูเมืองกําแพงเมืองลอมรอบ แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย เมืองในและเมืองนอก มีพื้นที่ประมาณ 4.7 ตาราง
กิโลเมตร อยูในเขตพื้นที่รอยตอทางวัฒนธรรมสําคัญ 2 แหง ไดแก “แองวัฒนธรรมลุมแมน้ําลพบุรี – ปาสัก” และ
เขตพื้น ที่ ชายฝงทะเลในลุ มแมนํ้ าเจาพระยาตอนบน กับ “แองอารยธรรมอี สาน” ซึ่งเปน จุดเชื่อมโยงเครือขาย
การแลกเปลี่ยนสินคาและเสนทางการคาระหวางพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี ความสําคัญมา
ตั้งแต ยุ ค ก อนประวั ติศ าสตร ตอนปลายต อเนื่ อ งจนถึงวัฒ นธรรมเขมรโบราณ ปรากฏหลั กฐานที่ แ สดงให เห็น ถึ ง
การติดตอสัมพันธทางการคาในระหวางภูมิภาคระหวางชุมชนทองถิ่นกับ ชุมชนภายนอกโดยเฉพาะอินเดียวาเปนกลุม
แรก ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการขยายวั ฒ นธรรมของอิ น เดี ย อั น นํ าไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และมีพัฒนาการขึ้นเปนบานเมืองที่มีความสําคัญโดดเดนในสมัยประวัติศาสตร
ตอนตน ดาน วัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพตั้งอยูในเขตพื้นที่รอยตอระหวางวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาแบบ ทวารวดี
จากภาคกลางของประเทศไทย และวั ฒ นธรรมเขมรสมั ย ก อ นเมื อ งพระนครที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ศาสนาฮิ น ดู แ ละ
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พุทธศาสนาแบบมหายานจึงมีบทบาทสําคัญทั้งการรับและสงผานวัฒ นธรรมดังกลาว และผสมผสานวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องเขาดวยกัน หรือสงผานไปยังบานเมืองอื่นตอไป และมีการสรางสรรคผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
งานศิ ล ปกรรมเนื่ อ งในศาสนา ซึ่ งมี เอกลั ก ษณ เฉพาะตนแตกต างไปจากงานศิ ล ปกรรมร ว มสมั ย แสดงออกถึ ง
ภู มิ ป ญ ญา ความรู และความเชี่ ย วชาญในฝ มื อ ช างที่ พั ฒ นาขึ้ น จนมี รู ป แบบเฉพาะของตนเองโดยเฉพาะงาน
ประติมากรรมนี้ ศาสตราจารย ซอง บวสเซลิเยร (Jean Boisselier) เรียกวา “สกุลชางศรีเทพ” โดยนํ าเสนอเพื่ อ
ขอบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) ของศูนยมรดกโลกดวยหลักเกณฑคุณคา ความโดดเดนอันเปน
สากล จํานวน 2 เกณฑ ไดแก
(1) หลักเกณฑขอที่ 2 เมืองโบราณสําคัญในเสนทางเครือขายทางการคาและวัฒ นธรรม
สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่แสดงออกถึงภูมิปญญาในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งอันเปนจุด
เชื่อมโยงผสมผสานการแพรกระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสินคาภายในและระหวางภูมิภาค ที่มีพัฒนามา
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร วัฒนธรรม ทวารวดี และวัฒนธรรมเขมรโบราณ
(2) หลักเกณฑขอที่ 3 เปน แหลงวัฒ นธรรมที่มีความสําคัญ โดดเดน ในพื้ น ที่ศูน ยกลาง
ภูมิภาคตอนในของประเทศไทย แสดงถึงภูมิปญญาในการสรางสรรคและผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเถร
วาท มหายาน และศาสนาฮินดู จนมีเอกลักษณรูปแบบเฉพาะสกุลชางของตนเอง
ทั้งนี้ ได มีการเปรีย บเทีย บกับ พื้ น ที่ อื่น ที่ มีลักษณะคล ายคลึ งกัน และโบราณสถานต าง ๆ
ไดแก ศาสนสถานมิเซิน ซึ่งเปนกลุมศาสนสถานในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลุมเมืองโบราณ
ปยุ (Pyu Ancient Cities, Myanmar) สาธารณรั ฐ แห งสหภาพเมี ย นมา และแหล ง โบราณคดี ส มโบร ไพรกุ ก
ราชอาณาจักรกัมพูชา
2. กลุมเทวสถานปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา และปราสาทปลายบัด นําเสนอตอศูนยมรดก
โลกในชื่ อ Ensemble of Phanom Rung, Muang Tam and Plai Bat Sanctuaries ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าเอกสาร
การนําเสนอโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยประกอบดวยโบราณสถาน 3 แหง
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
(1) ปราสาทพนมรุง หรือวนัมรุง เปนปราสาทหินทรายสีชมพู ตั้งอยูบนยอดเขาใกลกับ
ปลองของภูเขาไฟเกาที่ดับแลว ในแนวเทือกเขาพนมดงรัก อันเปนเอกลักษณเฉพาะหนึ่งเดียวในโลก ประกอบดวย
สิ่งกอสรางหลายสมัยที่สามารถกําหนดอายุไดจากรูปแบบศิลปกรรมและศิลาจารึก มีวัตถุประสงคการสรางเพื่อเปน
เทวาลั ย ของพระศิ ว ะ ลั ท ธิไศวนิ กาย เสมื อนเปน ที่ป ระทั บ บนยอดเขาไกรลาศ องค ป ระกอบของสิ่ งก อ สรางถู ก
ออกแบบใหวางตามแกนทิ ศ เริ่มจากชั้ น ฐานลางสุ ดพุ งขึ้ นสู จุด ศู น ยกลาง เบื้องบนคื อปราสาทประธาน ปราสาท
ประธานและซุมโคปุระของกําแพงแกวและระเบียงคตถูกกําหนดใหอยูในตําแหนงที่สมมาตรตรงกันทั้งสี่ทิศ รูปแบบ
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมของปราสาทประธานแสดงใหเห็นถึงทั้งความแข็งแกรงของโครงสรางอาคารที่มีลักษณะ
การกอเรียงซอนกันขึ้นไปโดยใชน้ําหนักหินกดทับกันเอง มีการกอหินเหลื่อมจนจรดกันตรงกลางเกิดเปนวงโคงหลังคา
และความละเอียดประณีตจากลวดลายจําหลักภาพ เลาเรื่องราวรามายณะและมหาภารตะที่ปรากฏบนทับหลังและ
หนาบันลักษณะเดนเฉพาะที่ไมเหมือนใครในการออกแบบศาสนสถาน โดยสามารถดึงประโยชนจากชัยภูมิที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรอันเปนยอดเขามาประกอบเขากับคติทางศาสนา ดวยภูมิปญญาในดานสถาปตยกรรมและดาราศาสตร ใน
การกําหนดวางชองประตูใหตั้งตรงกันจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกรวม 15 ชองประตู เพื่อใหเกิดปรากฏการณ
พระอาทิตยขึ้นตรงชองประตูสองกระทบศิวลึงคที่ตั้งเปนประธานอยูในหองกลางของปราสาท จํานวน 4 ครั้ง ใน 1 ป
คือพระอาทิตยขึ้นตรงชองประตู 2 ครั้งในเดือนเมษายนและกันยายน พระอาทิตยตกตรงชองประตู 2 ครั้ง ในเดือน
มีนาคมและตุลาคม
(2) ปราสาทเมืองต่ํา เปนเทวสถานลัทธิไศวะนิกาย ตั้งอยูบนที่ราบหางจากเขาพนมรุงมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตราว 8 กิโลเมตร เปนปราสาทที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวในดานการวางผังที่สวยงาม สมดุล
และมีลวดลายภาพสลักที่งดงามประณีต แผนผังปราสาทเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ กอลอมดวยกําแพงสราง
จากศิ ล าแลง มี โคปุ ร ะตั้ ง อยู ที่ กึ่ งกลางกํ าแพงทั้ งสี่ ทิ ศ ลานด า นในประกอบด ว ยสิ่ งก อ สร า งที่ ได สั ด ส ว นงดงาม
มีเอกลักษณไมเหมือนใคร คือสระน้ํารูปตัวแอลที่ตั้งอยูอยางสมมาตรที่มุม ทั้งสี่ดาน โดยแตละมุมของสระประดับดวย
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เศียรนาค 5 เศียร ที่ไมมีเครื่องประดับศีรษะ ลําตัวทอดยาวเปนขอบสระ แตละสระแยกออกจากกันดวยทางเดินที่
นําเขาสูลานชั้นในทั้ง 4 ทิศ อันเปนที่ตั้งของปราสาทอิฐ 5 หลัง ตั้งเรียงกันเปน 2 แถว อยูบนฐานเดียวกัน ซึ่งทําให
ดูเหมือนประหนึ่งมีสายน้ําลอมรอบเกาะ มีการวิเคราะหรูปแบบตัวอักษรจากจารึกซึ่งพบในบริเวณปราสาทเมืองต่ํา
จากการดําเนินงานทางโบราณคดีและการอนุรักษโบราณสถาน ทําใหสามารถกําหนดอายุปราสาทเมืองต่ําอยูในชวง
พุทธศตวรรษที่ 16
(3) ปราสาทเขาปลายบัด 1 และ 2 ตั้งอยูบนเขาปลายบัด ซึ่งเปนภูเขาไฟลูกโดดที่ดับแลว
เชนเดียวกับเขาพนมรุง มีการกอสรางปราสาท 2 หลัง คือ ปราสาทปลายบัด 1 อยูทางทิศตะวันออกของภูเขา และ
ปราสาทปลายบั ด 2 อยู ท างทิ ศ ตะวั น ตกของภู เขา จากการดํ าเนิ น งาน ทางโบราณคดี แ ละการบิ น สํ ารวจด ว ย
เทคโนโลยี สํ า รวจงานภู มิ ศ าสตร (Light Detection and Ranging - Lidar) ทํ า ให ได ข อ มู ล ความสู ง ของพื้ น ผิ ว
ภูมิป ระเทศ พบหลักฐานปราสาทปลายบั ดมี รูป แบบการวางแผนผั งตามแกนทิศ พุ งขึ้นสู ศูน ย กลางเชน เดี ยวกั บ
ปราสาทพนมรุง โดยมีฉนวนทางเดินทอดยาวมาทางทิศตะวันออก และมีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่เชิงเขาในลักษณะ
เดียวกับปราสาทพนมรุง และจากการขุดแตงทางโบราณคดีพบวา ตัวปราสาทปลายบัด 1 มีรูปแบบสถาปตยกรรม
แบบเดียวกับปรางคนอยที่ตั้งอยูดานทิศตะวันตกเฉียงใตของปราสาทประธานปราสาทพนมรุง
โดยมีการนําเสนอเพื่อขอบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) ของศูนยมรดกโลกดวยหลักเกณฑคุณคา
ความโดดเดนอันเปนสากล จํานวน 3 เกณฑ ไดแก
(1) หลักเกณฑขอที่ 3 เปนประจักษพยานเพียงหนึ่งเดียวหรืออยางนอยมีลักษณะพิเศษของการสืบ
ทอดทางวัฒนธรรม หรือของอารยธรรมที่ดํารงตอเนื่องอยูหรือที่สูญหายไปแลว
(2) หลักเกณฑขอที่ 4 เปนตัวอยางที่โดดเดนของประเภทของสิ่งกอสรางกลุมสถาปตยกรรมหรือ
กลุ ม เทคโนโลยี หรื อ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของภู มิ ทั ศ น ซึ่ ง แสดงถึ ง ช ว งเวลาที่ สํ า คั ญ ช ว งหนึ่ ง หรื อ หลายช ว งใน
ประวัติศาสตรของมนุษย
(3) หลักเกณฑขอที่ 5 เปนตัวอยางอันโดดเดนของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย การใชพื้นที่ทั้งทางบก
และทางทะเล ซึ่ งเป น ตั ว แทนของวั ฒ นธรรม หรื อ ปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ม นุ ษ ย มี ต อ สภาพแวดล อ ม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
เมื่อสิ่งเหลานั้นเสื่อมสลายไดงายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
ทั้ งนี้ ได มี การเปรี ย บเที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่น ที่ มีลั ก ษณะคล ายคลึ งกัน และโบราณสถานต าง ๆ ได แ ก
ปราสาทวัดภู และการตั้ งถิ่ น ฐานสมั ยโบราณที่เกี่ยวของในเขตพื้น ที่ภูมิทัศนวัฒ นธรรมนครจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และปราสาทพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชา
ตางประเทศ
12. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วาดวยความรวมมือในสาขาอุตสาหกรรมสรางสรรค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห งสาธารณรัฐอิน โดนีเซียวาดวยความรวมมือในสาขาอุตสาหกรรมสรางสรรค และหากมีความจําเปนตองแกไข
รางบันทึกความเขาใจดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค (องคการมหาชน) (สศส.) ดําเนินการประสานกับกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ได โดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐ มนตรีเพื่ อพิ จ ารณาอี กครั้ ง พร อมทั้ งอนุมั ติ ให ป ระธานกรรมการสํานั กงานส งเสริมเศรษฐกิ จ สรางสรรค
(นางอรรชกา สี บุ ญ เรื อ ง) ลงนามในร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาล
แหงสาธารณรัฐอินโดนีเซียวาดวยความรวมมือในสาขาอุตสาหกรรมสรางสรรคในนามของรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทย และมอบหมายให กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม ตามที่สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) เสนอ
สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางประชาชน
ของทั้งสองประเทศในดานอุตสาหกรรมสรางสรรค รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม
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สรางสรรค ตลอดจนสนั บสนุนใหเกิดความเขาใจและการมีสวนรวมระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศในดาน
อุตสาหกรรมสรางสรรค โดยมีสาขาความรวมมือ 19 สาขา และสาขาอื่น ๆ ดังนี้ (1) การโฆษณา (2) สถาปตยกรรม
(3) เนื้ อหาสํ าหรับ การออกอากาศ (4) งานฝมือ (5) วั ฒ นธรรมการประกอบอาหาร (6) เนื้ อหาดิ จิ ทั ล (7) แฟชั่ น
(8) ภาพยนตร (9) แอนิ เมชั น (10) การออกแบบตกแต งภายใน (11) การออกแบบผลิตภัณ ฑ (12) การออกแบบ
เฟอรนิเจอร (13) การออกแบบการสื่อสารดวยภาพ (14) ศิลปกรรม (15) วิดีโอเกม รวมถึงเกมคอนโซล เกมพีซี และ
เกมบนมื อถือ (16) ดนตรี (17) ศิ ล ปะการแสดง (18) สิ่งพิมพ (19) การถ ายภาพ และ (20) สาขาอื่ น ๆ ที่ คูภ าคี
ทั้งสองฝายเห็นพองใหมีความรวมมือ โดยมีรูปแบบความรวมมือ ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลโครงการ การศึกษา
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ตลาด การฝ ก อบรม การแบ งป น ประสบการณ ในการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด หาเงิน ทุ น
ความชวยเหลือดานเทคโนโลยีในการพัฒนาศิลปะการแสดงที่เกี่ยวของ การจัดแสดงผลงานและเขารวมงานแสดง
สินคาเพื่อการตลาด เปนตน
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ทํ า บั น ทึ ก ความเข าใจดั ง กล า วจะเป น กลไกสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ด า น
อุต สาหกรรมสรางสรรค ซึ่ งจะช วยเสริมสรางความสัมพัน ธอัน ดีในระดับ รัฐบาลและระดับ ประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ นอกจากนี้ การดําเนินความรวมมือดังกลาวยังเปนชองทางใหไทยไดขยายความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเปนแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคใหมในภาคธุรกิจของไทย และยกระดับบทบาทของไทย
ในเวทีระหวางประเทศดวย
13. เรื่อง การเสนอรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย องคกรลูกจาง องคกรนายจาง
และองค ก ารแรงงานระหว า งประเทศ เรื่ อง แผนงานระดั บ ชาติ วาด วยงานที่ มีคุ ณ ค า ของประเทศไทย พ.ศ.
2562 – 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย องคกรลูกจาง
องคกรนายจาง และองคการแรงงานระหวางประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาติวาดวยงานที่มีคุณคาของประเทศไทย
พ.ศ. 2562 – 2564 และรางแผนงานระดับชาติวาดวยงานที่มีคุณคาของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 โดยหาก
จําเปนตองแกไขปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับดังกลาว โดยไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ให
กระทรวงแรงงานดําเนินการไดโดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานหรือผูแทนเปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย องคกรลูกจาง องคกร
นายจ างและองค ก ารแรงงานระหว างประเทศ เรื่ อ ง แผนงานระดั บ ชาติ วาด ว ยงานที่ มี คุ ณ ค าของประเทศไทย
พ.ศ. 2562 – 2564 ในฐานะรัฐบาลไทย รวมกับผู แทนองคกรนายจาง องคกรลูกจาง และ ILO และเห็ นชอบให
กระทรวงแรงงานไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอ
แผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง (ราง) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามความจําเปนเรงดวนของเรื่อง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. แผนงานระดับชาติวาดวยงานที่มีคุณ คา (Decent Work Country Program - DWCP) คือ
กรอบความรวมมือที่องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization -ILO) จัดทํารวมกับ
ประเทศสมาชิกเพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนประเทศสมาชิก โดยการวางกลยุทธ
แนวทางและเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนและสอดรับกับบริบทและวาระเรงดวนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
บรรลุ เ ป าหมายในการส ง เสริ ม การทํ า งาน ที่ มี คุ ณ ค า สํ า ห รั บ ทุ ก คน (Promotion of Decent Work for
All) ทั้ งนี้ DWCP ของประเทศไทย ได ผ านกระบวนการหารือระหวางไตรภาคีในประเทศไทย (กระทรวงแรงงาน
ผูแทนองคกรนายจางและองคกรลูกจาง) และ ILO ประกอบดวย ความสําคัญ 3 ประการ ไดแก ความสําคัญที่ 1 :
สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล ความสําคัญที่ 2 : สรางความ
เข มแข็ งในการคุมครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่ เปราะบาง และความสําคัญ ที่ 3 : เสริมสรางการกํ ากับ ดูแล
ตลาดแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
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2. ขั้นตอนสุดทายของการจัดทํา DWCP จะมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of
Understanding) รวมกัน 4 ฝาย ไดแก รัฐบาล ผูแทนองคกรนายจาง ผูแทนองคกรลูกจาง และผูแทน ILO เพื่อแสดง
ความมุ งมั่ น ที่ จะดําเนิ น การให บ รรลุเป าหมาย DWCP โดยกระทรวงแรงงานจะจัด พิธีล งนามบัน ทึ กความเข าใจฯ
พรอมทั้งเปดตัว DWCP ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ระหวางการถายทอดสดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ป
องคการแรงงานระหวางประเทศ ของประเทศไทย
14. เรื่อง ขออนุมัติแผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเปนวาระแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบแผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเปน
วาระแหงชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับงบประมาณในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคเรงดวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 53,604,900 บาท เห็นควรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณโดย
กรมปศุสัตวดําเนินการตามนัยระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2560 รวมถึงขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
แผนเตรี ยมความพร อมรั บมื อโรคอหิ วาต แ อฟริ ก าในสุ ก รในประเทศไทย แบ งการดํ าเนิ น การ
2 สวน ดังนี้
1. โครงสรางการบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ จัดใหมีคณะกรรมการอํานวยการปองกัน
ควบคุมและกําจัดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรแหงชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมปศุสัตวเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดยคณะกรรมการ
ประกอบไปดวยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณผูเลี้ยงสัตว และภาคเอกชน
2. แผนการดําเนินงาน แบงเปน 3 ระยะ
2.1 ระยะกอนเผชิญเหตุการณระบาด เปนการดําเนินการเฝาระวัง เตือนภัย ปองกัน
โรค และเตรียมความพรอมเผชิญเหตุในชวงกอนเกิดการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร เพื่อปองกันและลด
ความเสียหายหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น
2.2 ระยะเผชิญเหตุการณระบาด การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินเมื่อมีการระบาดของ
โรคอหิ ว าต แอฟริกาในสุ กร โดยการจัด การควบคุม โรคที่เปน ไปอยางมีมาตรฐาน เพื่ อเผชิญ เหตุการณ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหลดความสูญเสียจากการแพรกระจายของโรคที่จะมีตอทรัพยสินของเกษตรกรและลดผลกระทบ
จากการระบาดของโรคใหนอยที่สุด
2.3 ระยะภายหลังเผชิญเหตุการณระบาด เปนการดําเนินการฟนฟูเพื่อปรับสภาพ
ความเปนอยูของเกษตรกรและผูที่ไดรับผลกระทบใหกลับสูภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ลด
ปญหาการเกิดโรคอุบัติซ้ํา โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมาใชในการฟนฟู
โดยประกอบดวย 8 มาตรการ คือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อน การปองกันโรค
เขาประเทศเชิงบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันโรคของฟารม การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังโรค
การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสรางเครือขายทางหองปฏิบัติการ การพัฒนาการควบคุมโรค การเพิ่มศักยภาพใน
การสื่อสารความเสี่ยง และการจัดการฟนฟูอาชีพเกษตรกร
ทั้งนี้ หากกรณี ที่ประเทศไทยมีระบบการปองกันโรคที่ดี รวมทั้งเตรียมความพรอมใหมีระบบการ
ทําลายสุกรที่เปนโรคและซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาดเปนไปตามมาตรฐานสากล สามารถปองกันไมใหเกิดโรค
ในประเทศได จะเปนโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากความตองการสุกรของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา เพิ่มสูงขึ้น
แตงตั้ง
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15. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เสนอแตงตั้ง นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให
ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
16. เรื่ อง การแต งตั้ งกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดา นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมในคณะกรรมการสภา
การศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
1. รับทราบกรณี รองศาสตราจารยบัณฑิต ทิพากร กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในคณะกรรมการสภาการศึกษา พนจากตําแหนงเนื่องจากลาออก
2. เห็ น ชอบแต ง ตั้ ง ศาสตราจารย อํ า นาจ วงศ บั ณ ฑิ ต เป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผูที่พนจากตําแหนง
ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ 9 เมษายน 2562 เป น ต น ไป และให ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารดํ าเนิ น การแต งตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว
อย างเครงครัด ตามนั ย มติ คณะรัฐมนตรีเมื่ อวั น ที่ 23 กุมภาพั น ธ 2559 เรื่อง การดํ าเนิ น การแตงตั้ งกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
17. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย เ สนอแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ จํานวน 8 คน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบ
วาระสองป ดังนี้
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ
1. พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ (เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค)
2. นางภานุมาศ สิทธิเวคิน [กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)]
3. นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล (รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
4. นางปยนุช วุฒิสอน (เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
1. นายชู ศั ก ดิ์ ชื่ น ประโยชน (รองประธานกรรมการหอการค า ไทยและสภาหอการค า แห ง
ประเทศไทย)
2. รองศาสตราจารยนิพิฐ พิรเวช (ผูทรงคุณวุฒิดานระบบบริการสุขภาพสมาคมเวชสารสนเทศ
ไทย)
3. ผูชวยศาสตราจารยธนวรรธน พลวิชัย (รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย)
4. นางศิริรัตน เดนวรพงษาสุข (กรรมการสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2562 เปนตนไป และใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการกลางว าด ว ยราคาสิน ค าและบริการในครั้งต อไปให เป น ไปตามกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
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