ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2562
เรื่อง
สำระสำคัญ
1. เรื่อง ขออนุมัติงบกลำงและขอ
ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง เพื่อจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและจีน ในการพัฒนา
อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประ
ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) ระยะเวลา 19
มำณ เพื่อจ้ำงที่ปรึกษำออกแบบ
เดือน วงเงิน 751,624,800 บาท ตามที่กระทรวงคมนาคม(คค.) เสนอ ดังนี้
รำยละเอียดงำนโยธำโครงกำร
1.อนุมัติงบประมาณ 112,743,700 บาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ส่วนที่เหลือ 638,881,100 บาท ให้ รฟท.ก่อหนี้ผูกพันข้าม
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทย
ปีงบประมาณ 2563 - 2564 โดยให้สานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณประจาปีให้ รฟท.ตามขั้นตอนต่อไป
และรัฐบำลจีน ในกำรพัฒนำระบบ 2.อนุมัติให้ รฟท.ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา เฉพาะส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีแรก
รถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงเพื่อกำรเชื่อม
สาหรับงบประมาณที่จะนามาใช้ดาเนินโครงการปีงบประมาณ 2562 ให้ใช้งบประมาณปี 2561 ที่กระทรวงการคลัง(กค.) ได้อนุมัติ
โยงภูมิภำค ช่วงกรุงเทพมหำนคร– ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 โดยให้จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เพื่อเสนอขอตั้ง
หนองคำย ระยะที่ 2 (ช่วง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนต่อไป และให้ รฟท.ขอทาความตกลงในรายละเอียดกับ สงป.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความ
นครรำชสีมำ–หนองคำย)
เหมาะสมของราคาก่อนทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ สงป.
2.เรื่อง กำรกำหนดสินค้ำและ
ครม.มีมติเห็นชอบการกาหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 จานวน 52 รายการ จาแนกเป็น 46 สินค้า และ 6 บริการ ตามมติ
บริกำรควบคุมตำมพระรำชบัญญัติ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เสนอ ดังนี้
ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร
สำระสำคัญ กำรพิจำรณำกำหนดสินค้ำหรือบริกำรควบคุมปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
พ.ศ.2542
บริการ(กกร.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุม สรุปได้ ดังนี้
1.คงรำยกำรสินค้ำและบริกำรควบคุม 51 รำยกำร จำแนกเป็น 4.5 สินค้ำ 6 บริกำร โดยขอเพิ่มรำยละเอียดสินค้ำ 1 รำยกำร คือ มัน
สาปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปรับเป็น “ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสาปะหลังและผลิตภัณ ฑ์ ” เนื่องจากโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลังเป็นโรค
ร้ายแรง สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมมันสาปะหลังทั้งระบบ ทาลายผลผลิตมากถึงร้อยละ 80 - 100 ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุน
เพิ่มขึ้น การใช้ยากาจัดแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหนะนาโรค การเพาะปลูกทดแทน การพักดินก่อนปลูกใหม่ ทาให้เสียโอกาสในการขาย
ผลผลิตและขาดรายได้ สาหรับใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ผู้ประกอบการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมมันเส้น แป้งมัน เอทานอล และ
อาหารสัตว์ เกิดการแข่งขันด้านราคา ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาจทาให้สูญเสียตลาดคู่ค้าสาคัญ และส่วนแบ่ง
การตลาดลดลง
2.ยกเลิกรำยกำรสินค้ำควบคุม 1 รำยกำร คือ ครีมเทียมข้นหวำน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน เนื่องจากความนิยมในการบริโภค
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ลดลง ในขณะที่ตลาดมีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายและมีการแข่งขันสูง อีกทั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งขอปรับราคาจาหน่าย
ไม่มีการร้องเรียนเรื่องราคาจาหน่ายสูงเกินสมควร และเดิมต้องนาเข้าวัถตุดิบ(ไขมันเนย) แต่ปัจจุบันใช้น้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบทดแทน
3.เพิ่มรำยกำรสินค้ำควบคุม ในหมวดอำหำร 1 รำยกำร คือ หอมหัวใหญ่ เป็นสินค้าที่มีปัญหาราคาตกต่าในช่วงฤดูกาลผลผลิตออกสู่
ตลาดมากมาโดยตลอด การนาเข้าที่เพิ่มขึ้น โดยปี 2560 นาเข้า 36,492 ตัน และ ปี 2561 นาเข้า 89,205 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 144 และ
ยังมีปัญหาการลักลอบนาเข้า
4.เห็นชอบสินค้ำและบริกำรควบคุม ปี2562 จำนวน 52 รำยกำร จำแนกเป็น 46 สินค้ำ 6 บริกำร โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้ำ และ
1 หมวดบริกำร ซึ่งครอบคลุมสินค้าและบริการที่สาคัญ ดังนี้
4.1.หมวดกระดำษและผลิตภัณฑ์ 2 รำยกำร คือ
(1) กระดาษทาลูกฟูก กระดาษเหนียว
(2) กระดาษพิมพ์และเขียน
4.2.หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง 2 รำยกำร คือ
(1) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
(2) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
4.3.หมวดปัจจัยทำงกำรเกษตร 6 รำยกำร คือ
(1) เครื่องสูบน้า
(2) ปุ๋ย
(3) ยาป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
(4) รถเกี่ยวข้าว
(5) รถไถนา
(6) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
4.4.หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2 รำยกำร คือ
(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(2) น้ามันเชื้อเพลิง
4.5.หมวดยำรักษำโรคและเวชภัณฑ์ 2 รำยกำร คือ
(1) ยารักษาโรค
(2) เวชภัณฑ์ เกี่ยวกับการรักษาโรค
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4.6.หมวดวัสดุก่อสร้ำง 4 รำยกำร คือ
(1) ท่อพีวีซี
(2) ปูนซีเมนต์
(3) สายไฟฟ้า
(4) เหล็กโครสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
4.7.หมวดสินค้ำเกษตรที่สำคัญ 7 รำยกำร คือ
(1) ข้าวเปลือก ข้าวสาร
(2) ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
(3) ข้าวโพด
(4) ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์
(5) ผลปาล์มน้ามัน
(6) มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
(7) ยางพารา ได้แก่ น้ายางสด ยางก้อน เศษยาง น้ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ
4.8.หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค 8 รำยกำร คือ
(1) กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า
(2) แชมพู
(3) น้ายาปรับผ้านุ่ม
(4) ผงซักฟอก น้ายาซักฟอก
(5) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
(6) ผ้าอนามัย
(7) ผ้าอ้อมสาเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่
(8) สบู่ก้อน สบู่เหลว
4.9.หมวดอำหำร 12 รำยกำร คือ
(1) กระเทียม
(2) ไข่ไก่
(3) ทุเรียน
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3.เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำผู้ได้รับผล
กระทบจำกโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำง
เก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบล
รำชธำนี

สำระสำคัญ
(4) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
(5) น้ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
(6) แป้งสาลี
(7) มังคุด
(8) ลาไย
(9) สุกร เนื้อสุกร
(10) หอมหัวใหญ่
(11) อาหารกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
(12) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
4.10.หมวดอื่นๆ 1 รำยกำร คือ
(1) เครื่องแบบนักเรียน
4.11.หมวดบริกำร 6 รำยกำร คือ
(1) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
(2) บริการขนส่งสินค้าสาหรับธุรกิจออนไลน์
(3) บริการทางการเกษตร
(4) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
(5) บริการรับชาระเงิน ณ จุดบริการ
(6) บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า
ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้กรมชลประทาน จ่ายเงินชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี 9 ราย รวมทั้งสิ้น 13,933,122.50 บาท ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 (เฉพาะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี)
สำระสำคัญ กษ.รายงานว่า ขปส.มีมติ ดังนี้
1.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค่าชดเชยการสูญเสียการทาประโยชน์ใน
ที่ดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว 13,933,122.50 บาท แบ่งเป็น
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- ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสฯ ระยะเวลา 20 ปี(ตั้งแต่ พ.ศ 2540 - 2560) 9 ราย เนื้อที่ 163-2-23 ไร่ๆละ 63,000 บาท รวมเป็นเงิน
10,304,122.50 บาท
- ค่าชดเชยการสูญเสียการทาประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเกี่ยว กรณีพื้นที่ทาการเพาะปลูกข้าว ไร่ละ 1,113 บาท เนื้อที่ 163-2-23
ไร่ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2540 - 2560) 9 ราย รวมเป็นเงิน 3,629,000 บาท
2.เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมชลประทาน โดยปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2562
3.ให้ กรมชลประทาน นาเสนอต่อครม.เพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน และจัดทารายละเอียดการคลังและงบประมาณประกอบการพิจารณา
ตามมติที่ประชุม ขปส.ให้กรมชลประทานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 เพื่อนามาจ่ายเป็นค่าชดเชย
แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 13,933,122.50 บาท สรุปได้ ดังนี้

ประเภทรำยจ่ำย
จำนวน (บำท)
1. ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
10,304,122.50
2. ค่าชดเชยการสูญเสียการทาประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
3,629,000
รวมทั้งสิ้น
13,933,122.50
4.เรื่อง ขออนุมัติกำรจัดทำและลง
ครม.มีมติอนุมัติการจัดทาและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบารุงรักษา และ
นำมร่ำงควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำล การใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(รมว.คค.) เป็นผู้ลง
แห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำล นามฝ่ายไทย และมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการบริหารและบารุงรักษาสะพาน(ฝ่ายไทย) ตายนัยข้อ 4 ของร่างความตกลงดังกล่าว โดย
แห่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียน อนุมัติกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ รมว.คค. ตามที่ คค.เสนอ
มำว่ำด้วยกำรบริหำร กำรบำรุง
สำระสำคัญ โครงการฯ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 31 มกราคม 2562 และจัดพิธีฉลองเมื่อ 19 มีนาคม 2562 ณ อ.แม่สอด
รักษำและกำรใช้ สะพำนมิตรภำพ จ.ตาก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ซึ่งการเปิดสะพานมิตรภาพไทยฯ จาเป็นต้องจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย
ไทย – เมียนมำ ข้ำมแม่น้ำเมย/
และรัฐบาลเมียนมา เพื่อกาหนดพื้นฐานทางกฎหมายที่จาเป็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ความร่วมมือทางกฎหมาย การใช้ การบริหารและการ
ตองยิน แห่งที่ 2
บารุงรักษาสะพานบนพื้นฐานของความร่วมมือ เคารพในเอกราชอธิปไตย และความเสมอภาคระหว่างกัน
หมำยเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี โทร.0 2288-4396
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ประมวลสรุปมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับพอช.และขบวนองค์กรชุมชน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ห้องสมุด สานักบริหารงานกลาง

