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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

090462 

 
เรื่อง : ขออนุมัติแผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเปนวาระแหงชาติ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. แผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเปนวาระแหงชาติ 
2. งบประมาณในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคเรงดวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เปนเงิน 53,604,900 บาท โดยใชงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนปงบประมาณ 2562 
(เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดดําเนินการตอไป) สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 
ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สืบเน่ืองจากสถานการณการระบาดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรมีการแพรระบาดขยายเปนวงกวางข้ึนอยางตอเน่ือง 

โดยตั้งแตป 2561 ถึงปจจุบันไดมีการระบาดใน 17 ประเทศ หลายภูมิภาคท่ัวโลก ซึ่งทวีปยุโรปจํานวน 10 ประเทศ 
ทวีปแอฟริกาจํานวน 4 ประเทศ และทวีปเอเชียจํานวน 3 ประเทศ โดยมีรายงานการระบาดครั้งแรกท่ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตอมามีการระบาดท่ีประเทศมองโกเลีย เมื่อวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มีการรายงานอยางเปนทางการในการทําลายสุกร
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 950,000 ตัว ประเทศมองโกเลียจํานวน 2,992 ตัว และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามจํานวน 56,600 ตัว รวมทําลายสุกรท้ังสิ้น 999,592 ตัว ประมาณการความเสียหายเบ้ืองตนของท้ัง  
สามประเทศเปนเงิน 6,000 ลานบาท ซึ่งสถานการณการระบาดของโรคในท้ังสามประเทศยังไมสามารถควบคุมได 
โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทําใหประเทศไทยมีความเสี่ยงท่ีเช้ือไวรัส  
โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเขาสูประเทศมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากปจจัยหลายประการ เชน การเดินทางเพ่ือการทอเท่ียว  
การคาขาย การขนสงสินคา ปจจัยสิ่งแวดลอมทางภูมิศาสตรท่ีมีขอจํากัดดานชายแดนท่ีมีระยะทางยาว เปนตน รวมถึง
ความตองการสุกรและผลิตภัณฑสูงข้ึน สงผลใหมีการลักลอบนําเขาผลิตภัณฑสุกรโดยนักทองเท่ียวตามแนวชายแดน  
ซึ่งกรมปศุสัตวไดเขมงวดจับกุมการลักลอบเคลื่อนยายสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑสุกรท่ีนักทองเท่ียวนํามาบริโภคอยาง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเตรียมความพรอมกอนมีการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกา
ในสุกรและบูรณาการปองกันการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตอเน่ือง ตั้งแตมีการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรท่ี สาธารณรัฐประชาชนจีน จนถึงวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ไดมีการตรวจยึดการลักลอบเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากสุกรจํานวน 269 ครั้ง และผลิตภัณฑดังกลาวมีการปนเปอน  
สารพันธุกรรมเช้ือไวรัสโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรจํานวน 59 ตัวอยาง 

มติ ครม.  : เห็นชอบแผนเตรียมความพรอมรับมือโรคหิวาตแอฟริกาในสุกรขงประเทศไทยเปนวาระแหงชาติ  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับงบประมาณในการดําเนินการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคเรงดวน 
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของกํากับดูแล
การดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาวอยางเครงครัดและรัดกุม รวมท้ังใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

090462 

 
เรื่อง : แผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีกําหนด

แผนการดําเนินการ 9 ป (ป พ.ศ. 2562 – 2570) 
2. เห็นชอบแผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวม และบําบัดนํ้าเสียคลองเปรม

ประชากร ท้ังระบบ ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา – กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการตามกรอบแผนงานหลักระยะ
เรงดวน ป 2562 – 2565 จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 4,448 ลานบาท ไดแก 

1) กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโครงการกอสรางเข่ือนจากถนนเทศบาลสงเคราะหถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,443 ลานบาท ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) แลว 

2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ดําเนินการโครงการกอสรางเข่ือนคลองเปรม
ประชากรจากคลองบานใหมถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ วงเงิน 980 ลานบาท 

3) กรมชลประทาน ดําเนินการขุดลอกคลองเปรมประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีจากคลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ถึงคลองเชียงรากนอย ระยะทาง 15.8 กิโลเมตร วงเงิน 16 ลานบาท 

4) กรมชลประทาน ดําเนินการขุดลอกคลองเปรมประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากคลอง
เชียงรากนอยถึงสถานีสูบนํ้าเปรมเหนือบางปะอิน ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร วงเงิน 9 ลานบาท 

3. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามแนวทางท่ีไดกําหนดในแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การขับเคลื่อนการดําเนินการฟนฟูและพัฒนาคลองเปรมประชากร 

1) กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกันดําเนินกิจกรรมการฟนฟูและพัฒนา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาคลองเปรมประชากร 
ไดดําเนินการในสวนท่ีรับผิดชอบตามแนวทางท่ีไดกําหนดในแผนแมบท
โครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 
ไดตามแผนงานท่ีกําหนด ซึ่งแผนมีระยะเวลาดําเนินการ 9 ป ตั้งแตป 
พ.ศ. 2562 - 2570 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คลองเปรมประชากรใหใสสะอาด เพ่ือดูแลรักษาคลองอยางตอเน่ือง อาทิ กิจกรรมทําความสะอาด รณรงคสงเสริม  
การดูแลรักษาคูคลอง ตัดแตงตนไมก่ิงไมริมคลอง รณรงคสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ เปนตน 

2) การจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีคลองเปรมประชากร โดยคณะอนุกรรมการจัดทําแผน
แมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรรวมกันจัดทําแผนเพ่ือกําหนด  
แนวทางการพัฒนามาใชเปนกรอบการดําเนินการ และในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติรับรองแผน
แมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร และเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งกอสรางรุกล้ําลํานํ้าสาธารณะเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

3) กระทรวงมหาดไทยไดนําโครงการพัฒนาและปรับปรุงคลองเปรมประชากรเพ่ือสิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยดําเนินการกอสรางเข่ือนริมคลองเปรมประชากร ชวงจากถนนเทศบาลสงเคราะหถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานคร จากคลองบานใหมถึงหมูบานแกรนดคาแนล ความยาว 460 เมตร และกอสรางบานมั่นคง จํานวน 10 หลัง 
บรรจุเปนสวนหน่ึงของโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

2. แผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร สรุปดังน้ี 
1) วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังชุมชนและเมืองพัฒนาดานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการระบายนํ้า โดยการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีริมคลองใหองคประกอบตางๆ มีความสอดคลองกัน ไดแก  
การพัฒนาท่ีอยูอาศัย การพัฒนาดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง  
การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชุมชน แผนพัฒนาจุดเช่ือมตอระบบขนสงสาธารณะ ลอ – ราง – เรือ – ทางจักรยาน และแผนพัฒนา
การทองเท่ียววิถีชุมชน เปนตน 

2) พ้ืนท่ีโครงการ คลองเปรมประชากร จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงแมนํ้าเจาพระยา ความยาว 50.8 กิโลเมตร  
อยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ความยาว 22.8 กิโลเมตร ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กิโลเมตร และในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร 

3) แนวคิดหลัก 4 ดาน 
(1) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมของเมือง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า 

การบําบัดนํ้าเสีย การพัฒนาโครงขายระบบคมนาคมขนสง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปน และการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมของเมือง 

(2) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนริมคลอง โดยการรื้อยายบานรุกล้ําเดิม และวางผังจัด
ระเบียบท่ีอยูอาศัยใหม ดวยการกอสรางบานมั่นคง แบบบาน 1 – 2 ช้ัน ขนาด 4 x 7 เมตร หรือขนาด 5 x 6 เมตร 
พรอมระบบสาธารณูปโภคตางๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(3) ดานการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม โดยการสรางการรับรูและเจรจาทําความเขาใจกับ
ประชาชนในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเคียง และการเผยแพร หรือประชาสัมพันธโครงการตอสาธารณะ 
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(4) ดานกฎหมายและการขับเคลื่อนงาน โดยการปรับแกกฎหมายหรือระเบียบตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงาน การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด และการขับเคลื่อนงานใหเปนไปตามแผน
แมบทฯ 

4) ระยะเวลาดําเนินการ 9 ป (ป พ.ศ. 2562 – 2570) 
5) จากแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ดานท่ีเก่ียวของ

กับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า คือ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมของเมือง กรอบแผนท่ี 1.1  
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวม และบําบัดนํ้าเสีย มีโครงการท่ีตองดําเนินการรวม 34 โครงการ วงเงิน 
32,652.78 ลานบาท ตั้งแตป 2562 – 2568 ประกอบดวย แผนงานหลัก 4,448 ลานบาท และแผนงานสนับสนุน 
28,204.78 ลานบาท 

3. การจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีคลองเปรมประชากรระยะเรงดวน 
1) ภายในเดือนเมษายน 2562 กรุงเทพมหานครเริ่มกระบวนการกอสรางเข่ือนริมคลองเปรมประชากร  

ชวงจากถนนเทศบาลสงเคราะห ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร (จากท้ังหมด 4 ชวง) ชวงแรก จากคลองบานใหมถึงบาน  
แกรนดคาแนล ความยาว 460 เมตร 

2) ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (พอช.) จะลงเสาเอกเพ่ือ
กอสรางบานมั่นคง จํานวน 10 หลัง (ใชเวลาประมาณ 4 – 6 เดือน) 

4. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
1) การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562  

ท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบในหลักการ ดังน้ี 
(1) แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวม และบําบัดนํ้าเสียคลองเปรมประชากร 

ท้ังระบบ ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา – กรุงเทพมหานคร 
(2) ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรุงเทพมหานคร) และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (กรมชลประทาน) ดําเนินการตามกรอบแผนงานหลักระยะแรก ป 2562 – 2565 วงเงิน 4,466 ลานบาท 
(3) ใหกรุงเทพมหานครเสนอโครงการกอสรางเข่ือนคลองเปรมประชากรจากถนนเทศบาลสงเคราะห  

ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,443 ลานบาท ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบโครงการ และดําเนินการ  
ตามระเบียบงบประมาณตอไป 

2) การประชุมคณะกรรมการอํานวยการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งกอสรางรุกล้ําลํานํ้าสาธารณะ 
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2562 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน  
การประชุม ไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร และให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร
ตอไป 
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มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0715/556 ลงวันท่ี 
2 เมษายน 2562 และหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0715/569 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2562) ท้ังน้ี  
ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป โดยใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความเห็นชอบแลวใหครบถวนรวมท้ังดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอน  
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

090462 

 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบวงเงินการจายคาชดเชยเพ่ือแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
 
สารัตถะ : คกก.ฯ โครงการฝายราศีไศล เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินการจายคาชดเชยเพ่ือแกไขปญหา
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 599,974,400 บาท โดยใหใชจายจากเงินงบกลางป 
2562 รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และเห็นควรใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลการจายเงินชดเชย
เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการจายเงินและจํานวนเงินคาชดเชยใหถูกตองครบถวนโดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดน้ี
เปนหลักฐานในการจายเงินคาชดเชย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน สรางฝายราษีไศล  เมื่อป พ.ศ. 2532 ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจ  

มาอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ เก่ียวกับการแกไขปญหาของกลุมองคกรตาง ๆ โดยใชกลไก
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาคเปนประธาน
กรรมการ ซึ่งปจจุบันเปนคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการ
แกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และนายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศ
เอก ประจิน จั่นตอง) ซึ่งกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนประธานกรรมการ 

3. คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ไดพิจารณากําหนดข้ันตอนการตรวจสอบ
พิสูจนสิทธิการครอบครองและทําประโยชนของผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 9 ข้ันตอน และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล รวม 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดศรีสะเกษ  
จังหวัดสุรินทร และจังหวัดรอยเอ็ด และเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดลักษณะพ้ืนท่ีท่ีถือวาทําประโยชนตามสภาพ
ทองถ่ินในความหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2543 ดังน้ี 1) พ้ืนท่ีรกราง 2) พ้ืนท่ีนํ้าทวมขัง และ 
3) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน พ้ืนท่ีโลงเตียน ปาไมยราบ ไมพุมเตี้ย ปาธรรมชาติและอ่ืนๆ โดยใหจายคาชดเชยในอัตราราคาไรละ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คกก.ฯ โครงการฝายราษีไศล/กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแกไขปญหาใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจาก 
การกอสรางฝายราษีไศลท่ีมีมาอยางยาวนาน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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32,000 บาท ยกเวน 1) พ้ืนท่ีปาสมบูรณ และ 2) พ้ืนท่ีนํ้า (หนอง กุด บึง) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหจายเงิน
คาชดเชยใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลแลว รวมท้ังหมด ๙ ครั้ง จํานวน ๑๐ ,๘๕๐ แปลง  
เน้ือท่ี ๔๗,๐๗๔-๓-๐๐.๖๒ ไร ในอัตราไรละ ๓๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๕๐๖,๓๙๒,๐๔๙.๖๐ บาท 

4. คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายให กรมชลประทานดําเนินการใหผูเช่ียวชาญอานแปลตีความภาพถายโครงการ
ฝายราษีไศล โดยใชภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2531 กับ พ.ศ. 2532 เพ่ือวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีประกอบการตรวจสอบ
การครอบครองและทําประโยชนของผูท่ีไดรับผลกระทบและปองกันราษฎรนําช้ีรังวัดแปลงท่ีดินท่ีไมสามารถทําประโยชน
ได ซึ่งไดผลการอานแปล ดังน้ี 

เพราะฉะน้ัน คงเหลือพ้ืนท่ีท่ีจะตองจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
จํานวน 18,469 ไร วงเงินโดยประมาณ 599,974,400 บาท 

5. พ้ืนท่ีท่ีจะตองจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จํานวน 18,469 ไร 
วงเงินโดยประมาณ 599,974,400 บาท แบงเปน 

ลําดับ กิจกรรม จํานวน (บาท) 

1 จายเงินเพ่ิมตามคําพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา พรอมดอกเบ้ีย 68,742,400 

2 จายเงินกรณีกลุมสมัชชาคนจนไมยอมรับเงินคาชดเชยเน่ืองจากไดรับคาชดเชยไมเต็ม
แปลง ตามแผนท่ี ร.ว. 43 ก. 

6,560,000 

3 กรณีท่ีมีขอเท็จจริงลักษณะเดียวกันกับท่ีศาลมีคําพิพากษา 142,336,000 

4 พ้ืนท่ีท่ีคงเหลือท่ีจะจายคาชดเชยใหกับผูไดรับผลกระทบ 382,336,000 

6. คณะกรรมการฯไดพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบ 
ในหลักการดังน้ี (1) กรอบวงเงินชดเชยเพ่ือแกไขปญหาโครงการฝายราษีไศล เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 600,000,000 บาท 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป และ (2) จัดทําแผนรายละเอียด ในการ ขออนุมัติเงินเปนคราวๆ ไป ตามความ
เหมาะสมโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีก และเรงทําแผนการจายเงินระยะท่ี 1 ในปงบประมาณ 2562 

 

ลําดับ รายละเอียด พ้ืนท่ี (ไร) 
พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีถูกนํ้าทวมท่ีระดับ +119 เมตร (รทก.) 92,344  

1 พ้ืนท่ีท่ีจายเงินแลว 60,226  

2 พ้ืนท่ีท่ีไมตองจายเงิน 13,649  
3 พ้ืนท่ีท่ีจะตองจายเงิน 18,469  
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการขออนุมัติกรอบวงเงินคาชดเชยเพ่ือแกไข

ปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จํานวน 599,974,400 บาท ตามท่ีคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบ
จากโครงการฝายราษีไศลเสนอ เน่ืองจากเปนการแกไขปญหาใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางฝายราษีไศล
ท่ีมีมาอยางยาวนาน ประกอบกับเปนการดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศล ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (กรมชลประทาน) 
รับความเห็นของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดําเนินการตรวจ
พิสูจนสิทธิการครอบครองทําประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบใหสามารถจายคาชดเชยไดโดยเร็ว และเปนไปตามกรอบ
วงเงินและระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดไว โดยใหดําเนินการใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได รวมท้ังใหกําหนดมาตรการ
ในการจายเงินใหชัดเจนเพ่ือปองกันการเรียกรองคาชดเชยเพ่ิมเติมในภายหลังดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

090462 

 
เรื่อง : ขออนุมัติจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
 

สารัตถะ : คกก.ฯ โครงการฝายราศีไศล เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรท่ีไดรับ ผลกระทบ
จากโครงการฝายราษีไศล จํานวน ๖๗ แปลง เน้ือท่ี ๓0๒-๓-๗๓.๔๑ ไร รวมเปนเงิน ๙,๖๙๓,๘๗๒.๘๐ บาท  ในอัตราไรละ 
๓๒,๐๐๐ บาท โดยขอใชเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  และเห็นชอบใหมีการ แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการจายเงินคาชดเชย ในทองท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือทําหนาท่ี
กํากับดูแลการจายเงินและจํานวนเงินคาชดเชยใหถูกตองครบถวนตรงตามบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิและจํานวนเงินคาชดเชย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ไดพิจารณากําหนดข้ันตอนการตรวจสอบ

พิสูจนสิทธิการครอบครองและทําประโยชนของผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 9 ข้ันตอน และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล รวม 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดศรีสะเกษ  
จังหวัดสุรินทร และจังหวัดรอยเอ็ด และเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดลักษณะพ้ืนท่ีท่ีถือวาทําประโยชนตามสภาพ
ทองถ่ินในความหมายตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 43 ดังน้ี 1) พ้ืนท่ีรกราง 2) พ้ืนท่ีนํ้าทวมขัง และ 3) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน 
พ้ืนท่ีโลงเตียน ปาไมยราบ ไมพุมเตี้ย ปาธรรมชาติและอ่ืนๆ โดยใหจายคาชดเชยในอัตราราคาไรละ 32,000 บาท 
ยกเวน 1) พ้ืนท่ีปาสมบูรณ และ 2) พ้ืนท่ีนํ้า (หนอง กุด บึง) ซึ่ง ครม. ไดมีมติอนุมัติ ใหจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎร  
ท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลแลว รวมท้ังหมด ๙ ครั้ง จํานวน ๑๐,๘๕๐ แปลง เน้ือท่ี ๔๗,๐๗๔-๓-๐๐.๖๒ ไร 
ในอัตราไรละ ๓๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๕๐๖,๓๙๒,๐๔๙.๖๐ บาท 

2. คณะกรรมการฯ  ไดมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบพิสูจนสิทธิของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสราง
โครงการฝายราษีไศล ท่ีไดผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลท้ัง  
3 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดรอยเอ็ด และเห็นควรใหจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางโครงการฝายราษีไศลในทองท่ีท้ัง 3 จังหวัด ดังกลาว โดยขอใชเงินงบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในอัตราไรละ 32,000 บาท จํานวน 67 แปลง เน้ือท่ี 302-3-73.41 ไร รวมเปนเงิน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คกก.ฯ โครงการฝายราษีไศล/กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบ
จากการกอสรางโครงการฝายราษีไศล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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9,693,872.80 บาท จากการประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง ดังน้ี 
1) มติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 27 ก.ย. 60 จํานวน 8 แปลง เน้ือท่ี 44-3-65 ไร เปนเงิน 

1,437,200 บาท 
2) มติท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 17 เม.ย. 61 จํานวน 17 แปลง เน้ือท่ี 11-3-56 ไร เปนเงิน 

380,480 บาท 
3) มติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 13 ก.ย. 61 จํานวน 21 แปลง เน้ือท่ี 44-0-94 ไร เปนเงิน 

1,415,520 บาท 
4) มติท่ีประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 22 พ.ย. 61 จํานวน 21 แปลง เน้ือท่ี 201-3-58.41 ไร เปน

เงิน 6,460,672.80 บาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว เห็นดวยกับหลักการในการจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ในทองท่ี จังหวัดสุรินทร จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 67 แปลง 
เน้ือท่ี 302-3-73.41 ไร รวมเปนเงิน 9,693,872.80 บาท ตามท่ีคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศลเสนอ เน่ืองจากเปนการจายเงินคาชดเชยเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจาก
การกอสรางโครงการฝายราษีไศล ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราศีไศล  
ท่ีเห็นชอบใหจายเงินคาชดเชยดังกลาวตามผลการตรวจสอบพิสูจนสิทธิของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสราง
โครงการฝายราษีไศล 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

090462 

 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน

ภาคใต เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย (ระยะท่ี 10) พ.ศ. 2562 - 2566 
 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนา  
อีสลามจังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยระยะท่ี 10 (พ.ศ. 2562 - 2566)  ตอไป โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปน้ี 

1. ใหคงจํานวนนักศึกษาปละ 44 ทุน ใหเขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 27 ทุน สาขาวิชา
สังคมศาสตร เปน 17 ทุน (อัตราสวน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจํานวนดังกลาว ใหพิจารณารับนักศึกษา  
ท่ีไดรับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ 2 คน เพ่ือเปนการเยียวยาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

2. ใหคงจํานวนมหาวิทยาลัยท่ีจะรับนักศึกษาตามโครงการฯ ไวจํานวน 9 แหงเชนเดิม เน่ืองจาก 9 มหาวิทยาลัย
ของรัฐ มีความพรอมท่ีจะรับนักศึกษาตามโครงการฯ 

3. ใหสงวนอัตราเขารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2546 และควรมีการสงวนอัตรา
ท่ีชัดเจนและเพียงพอกับนักศึกษาทุนทุกคน เพ่ือเปนกลยุทธท่ีทําใหการปฏิบัติการทางดานจิตวิทยาบรรลุผลสําเร็จ 
นักศึกษาตามโครงการจะเปนผูเช่ือมความเขาใจระหวางหนวยงานของรัฐ  ภาคเอกชน กับประชาชนในพ้ืนท่ี และกลับไป
พัฒนาบานเกิด เปนการตอบแทนคุณแผนดิน 

4. ควรมีการเพ่ิมจํานวนทุนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และนอกจากจะจัดสรรเปนเงิน
ทุนอุดหนุนการศึกษาตามท่ีจายจริงในแตละสาขาวิชา ควรพิจารณาการสนับสนุนคาใชจายในสวนอ่ืนๆ เชน คาครองชีพ 
คาอุปกรณการเรียน ท้ังน้ี ไดประมาณการคาใชจายสําหรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2562 – 2566 เปนเงิน 
41,700,000 บาท (สี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรักษาความสงบแหงชาติมีมติเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ใหกระทรวงมหาดไทย (โดยกรมการปกครอง) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (ศอ.บต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

สามารถผลิตบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาและกลับไปทํางาน  
ยังภูมิลําเนา เดิม สรางงานสรางอาชีพภายในชุมชน และ มีสวนรวม  
ในการพัฒนา ชุมชนใหเขมแข็ง  นับวาเปนโครงการท่ีเปนประโยชน  
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต  ได อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชการศึกษาเปนกลยุทธเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสราง
ความเขาใจละพัฒนาดานอ่ืนๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดําเนินงานโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย  
(พ.ศ. 2557 - 2561) ซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2514 จนถึงปจจุบัน รวม 9 ระยะ และจะสิ้นสุด
ระยะท่ี 9 ในป พ.ศ. 2561 

2. โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวยกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ 3 ประการ คือ 

1) การคัดเลือกนักศึกษา กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) รวมกับมหาลัยสงขลานครินทร (มอ.) 
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการฯ เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐ 
รวม 9 แหง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยจัดสรรจํานวนนักศึกษาออกเปนรายจังหวัด ไดแก จังหวัดปตตานี 12 คน จังหวัด
นราธิวาส 13 คน จังหวัดยะลา 8 คน จังหวัดสตูล 7 คน และจังหวัดสงขลา 4 คน 

2) การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) จัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป เพ่ือมอบเงินเปนทุนอุดหนุนการศึกษาใหแกนักศึกษาตามโครงการฯ ปละ 44 ทุน จําแนกเปนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร 27 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท และสาขาวิชาสังคมศาสตร 17 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ซึ่งจะตองมี
นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในวิชาชีพครูจํานวนรอยละ 10 ของนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาในแตละป โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการ
โครงการฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตปจจุบัน (จังหวัดหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และอําเภอจะนะ 
เทพา นาทวี และอําเภอสะบายอยของจังหวัดสงขลา) โดยดําเนินการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนการศึกษาแกนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 

3) การสงวนอัตราเขารับราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2546 ใหกระทรวง กรม ตางๆ  
ท่ีมีหนวยงานอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต สงวนอัตราไวสําหรับนักศึกษาชาวไทยมุสลิมท่ีสําเร็จการศึกษาตามโครงการฯ 
เขารับราชการเปนกรณีพิเศษ โดยใหมีการสอบคัดเลือก  4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สงวนอัตราไวกระทรวงละ 1 อัตรา ตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยให
สอบแขงขันคัดเลือกกันเองในการเขารับราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัด

ชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยดังกลาว สามารถผลิตบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาและกลับไปทํางาน  
ยังภูมิลําเนา เดิม สรางงานสรางอาชีพภายในชุมชน และ มีสวนรวมในการพัฒนา ชุมชนใหเขมแข็ง  นับวาเปนโครงการท่ี
เปนประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการศึกษาเปน  
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กลยุทธเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางความเขาใจละพัฒนาดานอ่ืนๆ จึงเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษา
ตอมหาวิทยาลัย (ระยะท่ี 10) พ.ศ. 2562 – 2566 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง) ดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 (เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาลใหแก
หนวยงานของรัฐ) ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงท่ีมีความประสงคจะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาล
จัดสงเรื่องพรอมท้ังรายละเอียดท่ีเก่ียวของใหกับสํานักงาน ก.พ. พิจารณากอนดําเนินการเสนอเรื่องดังกลาวเพ่ือขอรับ  
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ รวมท้ังใหรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สํานักงาน ก.พ. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
และขอสังเกตของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. สําหรับการสงวนอัตราเขารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2546 [เรื่อง ขอขยาย
ระยะเวลาดําเนินงานโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาเรียนตอ
มหาวิทยาลัยตางๆ (พ.ศ. 2547 – 2551)] ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) หารือรวมกับหนวยงานหลักตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ัง
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทางการสงวนอัตราเขารับราชการของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับสาขา
ท่ีนักศึกษาเรียนจบ เพ่ือใหการจัดสรรกําลังคนของหนวยงานเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

3. ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) รวมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณากําหนดแนวทางในการจัดสรร
โควตาทุนสาขาแพทยใหกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการดังกลาว เพ่ือแกไขปญหาบุคลากรดานการแพทยในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีกําลังขาดแคลนในปจจุบัน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

090462 

 
เรื่อง : การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ี  

และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณทองท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมนํ้า  
ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา 
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ป 

 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการราง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณทองท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมนํ้า ตําบลหนาเมือง 
ตําบลอางทอง  ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดังกลาว ออกไปอีก 2 ป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ทส. เสนอวา ไดดําเนินการประกาศเขตพ้ืนท่ีใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอํานาจตามความ  

ในมาตรา 44 และมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ออกเปน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ในบริเวณทองท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมนํ้า ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง  ตําบลลิปะนอย 
อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ. 2557 
ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 เปนระยะเวลา 5 ป และจะสิ้นสุดอายุการใชบังคับในวันท่ี  
30 พฤษภาคม 2562 

2. เน่ืองจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามขอ 1. อยูระหวางการดําเนินการแกไข
ปรับปรุงการกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่ง ทส. จําเปนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการอีก
ระยะหน่ึง ทําใหไมสามารถดําเนินการใหมีผลใชบังคับไดทันภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ได ดังน้ัน จึงมีความ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเรงรัดปรับปรุงการกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมใหแลวเสร็จกอนสิ้นสุดอายุการใชบังคับ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จําเปนท่ีจะตองขอขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว
ออกไปอีก 2 ป นับแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ท้ังน้ี หากไมสามารถดําเนินการขยายระยะเวลาการใชบังคับไดทัน
ตามกําหนดดังกลาว จะทําใหการใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงฯ เกิดชองวางของการใชบังคับ
กฎหมาย ซึ่งจะสงผลเสียหายตอการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมดังกลาว 

3. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2562  
ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการบังคับใช ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดังกลาว ออกไปอีก 2 ป นับแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการการขอขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณทองท่ี
ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมนํ้า ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย 
และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ป 
เน่ืองจากประกาศฉบับน้ี มีผลใชบังคับ 5 ป นับตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และจะสิ้นสุดอายุการใชบังคับในวันท่ี 
30 พฤษภาคม 2562 ดังน้ัน จึงเห็นชอบดวยกับการขอขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงฉบับดังกลาว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช
บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ในบริเวณทองท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมนํ้า ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย 
อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ  
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

090462 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณา อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงใหใชบังคับ ผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มท. เสนอวา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  

ในทองท่ีตําบลโพชนไก ตําบลแมลา ตําบลเชิงกลัด ตําบลสิงห ตําบลไมดัด และตําบลบานจา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
ตามข้ันตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไวเสร็จเรียบรอยแลว โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีดังกลาว และปดประกาศใหผูมีสวนไดสวนเสียตรวจดูและยื่นคํารองเปนเวลา 90 วัน 
เมื่อครบกําหนดปดประกาศปรากฏวาไมมีผูยื่นคํารองและคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติรับทราบแลวเมื่อวันท่ี  
23 พฤษภาคม 2561 จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงดังกลาว เน่ืองจากมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคม
และการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวางผังเมือง 
อยางไรก็ตาม ขอใหผูท่ีเก่ียวของใหความสําคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองใหสอดคลองกับเจตนารมณ  
ของกฎกระทรวงดังกลาวเพ่ือใหเปนประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด โดยคํานึงถึงการควบคุมการกอสรางตางๆ เพ่ือไมให
เปนอุปสรรคกับการระบายนํ้าในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง  
และบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  
การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดลอม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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