
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/144                               วันท่ี   13  กุมภาพันธ์  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  12  กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ  กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
  วาระที่ 4 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการ 
ปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียม 
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ตามท่ีระบุไว้ในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  

วาระที่ 6 เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการพเิศษให้แก่ผู้ปฏิบติังานในพ้ืนทีเ่สี่ยงภัยจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและ 
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษให้แก่ผูป้ฏิบัติงานของสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยางในพ้ืนที่เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ
สงขลา 5 อําเภอ (อําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา) เป็นอัตราคนละ 3,500 บาท ต่อเดือน  
ทั้งน้ี ให้มผีลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 7 เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง 
ของทางราชการ 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.)  
เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ได้ 
มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 
วรรคหน่ึง ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ 
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2. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามท่ี กค. แจ้งเวียน และแนวทาง
การเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนที่มิใช่งานก่อสร้างตามมติที่ประชุมหารือระหว่าง กค. 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  
  สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของ
ทางราชการ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการประกาศรายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแนวทางท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
(2) การจ้างที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทนุการวิจัยการกําหนด 

อัตราจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นสาํคัญ  
(3) การจ้างออกแบบและควบคุมงานให้ใช้อัตราตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบอ่ืนของหน่วยงานน้ัน ๆ กําหนดเป็นราคาอ้างอิง 
2. ในการเปิดเผยราคากลางให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียด 

การคํานวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง 

3. หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางดังกล่าวให้ใช้บังคับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

4. มอบหมายให้ กค. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง  
5. ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับแต่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหน่ึง กค. จะหารือร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ิมเติม ในส่วนแนวทางการดําเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลาง 
ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เช่น วงเงิน การจัดหาที่ต้องประกาศ
ราคากลางรายการต่าง ๆ ที่เปิดเผยราคากลางสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

วาระที่ 9 เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี 

  1. นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  2. แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพ่ือให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปี 2558 และดําเนินนโยบายสําคัญอย่างต่อเน่ือง จึงได้กําหนดนโยบายงบประมาณขาดดุล สําหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยขาดดุลจํานวน 250,000 ลา้นบาท และมวีงเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน 2,525,000  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่กําหนดไว้ 2,400,000 ล้านบาท จํานวน 125,000 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 
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  2. แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีดังน้ี 
      2.1 ใหค้วามสําคัญต่อการดําเนินภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ  
จุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และบูรณาการภารกิจ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสแก่ประชาชน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
     2.2 จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ และตามแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้นที่คณะรัฐมนตรีมมีติรับทราบ 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด 
รวมทั้งศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
     2.3 คํานึงถึงความเช่ือมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนแผนงาน/โครงการ จากแหล่งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวาง
ระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. 
     2.4 ให้กระทรวง/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการ 
ดําเนินภารกิจที่มีความสําคญัในระดับตํ่า หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ตามหลัก 3R (Review Redeploy และ Replace) เพ่ือนํางบประมาณดังกล่าวไป 
ดําเนินภารกิจที่มีความสําคญัในระดับสูง 
  3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3.1 ให้ความสําคัญกับการสร้างศักยภาพและเร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองให้สูงขึ้น 
     3.2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการคลัง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีรายได้ตํ่า  เพ่ือให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยมีเป้าหมายให้เกิด 
ความย่ังยืนทางการคลังของท้องถิ่น  
     3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น  
  ทั้งน้ี  ภาพรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาลทีเ่ก่ียวข้องกับเบ้ียยังชีพคนชรา เบ้ียยังชีพคนพิการ 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การบริหารจัดการนํ้า และภารกิจที่เก่ียวกับการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 256,500 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ที่ได้รับการจัดสรร 236,500 ล้านบาท เป็นจํานวน 20,000 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 12 เรือ่ง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลติและจําหน่าย 
น้ําตาลทรายขัน้ต้นฤดูการผลิต ปี 2555/2556 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
 1. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2555/2556 ในอัตรา 950.00 บาทต่อตันอ้อย  

ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเทา่กับร้อยละ 90.96 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 
 
 

/1,044.45... 
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1,044.45 บาทต่อตันอ้อย และกําหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 57.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.  
ต่อเมตริกตัน 

  2. ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2555/56 เท่ากับ 
407.14 บาทต่อตันอ้อย 

  ทั้งน้ี  ให ้อก. เร่งรัดการทําผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
มาประกอบการพิจารณากําหนดโครงสร้างราคาอ้อยและน้ําตาลทรายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2555 ใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 13 เรือ่ง สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ 
ประจําสัปดาห์ที่ 1 

สาระสําคญั  คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน  
9 จังหวัดภาคเหนือประจําสัปดาห์ที่ 1 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกภัย (กบอ.) เสนอดังน้ี   
  1. สรุปนโยบายโดยรองนายกรัฐมนตร ี  
                        รอง นรม. และประธาน กบอ. (ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี) ได้ประชุมช้ีแจงและตรวจผลการ
ดําเนินงานตาม 8 มาตรการ ไม่ใหม้ีไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลําพูน ลําปาง 
แพร่ น่าน แมฮ่่องสอน และตาก) ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลได้ดังน้ี 

    1) ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน เป็นภัยคุกคามระดับภูมิภาคของประเทศ เน่ืองจากส่งผลกระทบ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ชีวิตทรัพย์สิน ระบบสาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยว 

    2) ยุทธศาสตร์ 4 ประการ เพ่ือการดําเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
    3) ยุทธวิธีหรือข้อปฏิบัติมี 11 ข้อ (ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ 

ให้ดูแลพ้ืนที่เกษตร)    
  2. สรุปข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี   
                        ข้อสั่งการทุกข้อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด รบัผิดชอบ  
และกําหนดเวลาที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อสั่งการ (วันที่ 15 มกราคม – 30 เมษายน 2556) 
  3. การอบรมระบบการรายงานข้อมูลและใช้เว็บไซต์ไฟป่าและหมอกควัน           

 คณะเจ้าหน้าที่และผู้เช่ียวชาญด้านเว็บไซต์จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ของทั้ง 9 จังหวัดและ
หน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้องในการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมท้ังการรายงานผลการ
ดําเนินงานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 104 คน 
  4. สรุปรายงานการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ของ 9 จังหวัดในช่วง 7 วัน ณ วันที่  
11 กุมภาพันธ์ 2556 มีรายละเอียดดังน้ี 

   ประเภทจังหวัด มีดังน้ี 1. จังหวัดเชียงราย เกิดไฟป่า 1 ครั้ง 2. จังหวัดเชียงใหม่ เกิดไฟป่า  
ครั้ง  3. จังหวัดลําปาง เกิดไฟป่า 27 ครั้ง  4. จังหวัดลําพูน เกิดไฟป่า 99 ครั้ง  5. จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มี
รายงานการเกิดไฟป่า 6. จังหวัดน่านเกิดไฟป่า 1 ครั้ง 7. จังหวัดแพร่เกิดไฟป่า 8 ครั้ง 8.จังหวัดพะเยาเกิดไฟป่า 
3 ครั้ง 9. จังหวัดตากเกิดไฟป่า 1 ครั้ง 
               ประเภทพ้ืนที่ สรปุรายงาน รวม 460 จุด  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ด้านแต่งต้ัง 
วาระที่ 16 เรือ่ง แต่งต้ัง 
หัวข้อที่ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสาํมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 
สาระสําคัญ  คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ 

สํามะโนการเกษตร  พ.ศ. 2556 โดยมีองคป์ระกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี  
   องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
มีรองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนที่ 1  รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนที่ 2    
รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนที่ 3 เป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 1) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 2)  
ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 3)  ผู้แทนจากสํานักงบประมาณ  ผูแ้ทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนจากกรมการปกครอง ผู้แทนจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร  ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจาก 
กรมปศุสัตว์  ผู้แทนจากกรมประมง ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจาก
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  ผูอํ้านวยการสํานักบริหารกลาง  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผูอํ้านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานัก
สถิติสาธารณมติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผูอํ้านวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักภูมิสารสนเทศสถิติ  สาํนักงาน
สถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผูแ้ทนภาคกลาง  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถติิจังหวัด  ผู้แทนภาคเหนือ  สาํนักงาน
สถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผูแ้ทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผูแ้ทน
ภาคใต้  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักสถิติสงัคม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีผู้อํานวยการกลุ่มสถิติการเกษตร  สํานักสถิติสังคม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  และ 
นางสาวพิศมัย  อํานวย  นักวิชาการสถิติชํานาญการ  สํานักสถิติสังคม  สาํนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
และช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าที่ 
      1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร  
พ.ศ. 2556   
          2. ใหค้ําปรึกษา  แนะนํา  และกํากับการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่
กําหนด 
      3. มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น 
      4. พิจารณาขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

/ทั้งน้ี... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 4 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือเกษตรกรรม

6 การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทางราชการ โดย สํานักบริหารกลาง และ

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

9 วงเงินงบประมาณราจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย สํานักบริหารกลาง และ

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

12 การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้ันต้นฤดูการผลิต ปี 2555/2556

13 สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือประจํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สัปดาห์ท่ี 1

แต่งต้ัง 16 หัวข้อท่ี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556



 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์            
หิมะทองคํา  นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเบ้ียประชุม และ  
    เงินตอบ แทนอ่ืนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขา้ราชการการเมืองอ่ืนของ 
    กรุงเทพมหานคร และกรรมการท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ัง (ฉบับที ่..) 
    พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ืองเซรามิก 
    ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  4.  เรื่อง  การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดิน
    เพ่ือเกษตรกรรม 
  5.  เรื่อง การบริหารงานบุคคลสําหรบัข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.  
  6.  เรื่อง  การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้ 
  7.  เรื่อง   การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของ 
    ทางราชการ 
   8.  เรื่อง   สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  9.  เรื่อง  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
  11.  เรื่อง  แผนการเพ่ิมกรอบอัตรากําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพ้ืนทีจ่ังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้   ปี 2556  
  12.  เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
    ขั้นต้นฤดูการผลิต ปี 2555/2556 
  13.  เรื่อง   สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือประจํา 
    สัปดาห์ที่ 1 
 

ต่างประเทศ 
  14.  เรื่อง  การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังนํ้านํ้าเง้ียบ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
    ลาว ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ 
    สํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงาน 
    ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย 
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แต่งต้ัง 

 
  16.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลรัฐปาเลสไตน์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 
 3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้า 
  ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 6.  แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  

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

เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความร่วมมอืระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 
เสนอ และให้สง่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
      สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ดังต่อไปน้ี  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมเจ้าหน้าที่ผู้มอํีานาจดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ   
   2. กําหนดให้ผูป้ระสานงานกลางมีอํานาจส่งข้อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือทรัพย์สินใด        
ไปให้ต่างประเทศเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดีหรือการพิจารณาคดีในศาลแม้ประเทศน้ันยังมิได้ 
ร้องขอ  
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลส่งบันทึกคําเบิกความของพยานรวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืนในสํานวนไปยัง
พนักงานอัยการผู้ย่ืนคําร้องเพ่ือส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจดําเนินการต่อไป  
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการการค้น อายัด หรือยึดทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม
พยานหลักฐาน และเพ่ือประโยชน์ช้ันที่สุดในการริบทรัพย์สิน หรือในการบังคับบุคคลใดให้ชําระเงินแทนการริบ
ทรัพย์สินในกรณีที่ศาลต่างประเทศยังไม่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้อายัดหรือยึดทรัพย์สินน้ัน แม้ว่าการกระทํา
ความผิดอันเป็นเหตุให้มีการค้น อายัด หรอืยึดจะมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร  
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังให้ครอบคลุมถึงการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพ่ือช่วยเหลือ
ในการดําเนินคดีทั้งช้ันเจ้าพนักงานและช้ันศาล  
  6. กําหนดหลกัเกณฑ์การดําเนินการกรณีทีไ่ด้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้บุคคล
ซึ่งถูกควบคุมโดยประเทศผู้รอ้งขอหรือประเทศที่สามเดินทางผ่านประเทศไทยเพ่ือช่วยเหลือในการดําเนินคดีช้ัน         
เจ้าพนักงานหรือช้ันศาลในประเทศผู้ร้องขอ  
  7. แก้ไขเพ่ิมเติมการริบหรือยึดทรัพย์สินให้ครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินและการบังคับชําระเงิน
แทนการริบทรพัย์สินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศ  
  8. กําหนดให้ถอืว่าบรรดาพยานหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตามกฎหมายน้ี
เป็นพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอ่ืนของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอ่ืนของกรุงเทพมหานคร และกรรมการท่ีผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร
แต่งต้ัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเบ้ียประชุม 
และเงินตอบแทนอ่ืนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอ่ืนของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กรุงเทพมหานครดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเบ้ียประชุม และเงินตอบแทนอ่ืนของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอ่ืนของกรุงเทพมหานคร และกรรมการทีผู่้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งต้ัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการการเมือง
อ่ืนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที ่4)  
พ.ศ. 2554 ทีป่รับเพ่ิมในอัตราร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตราสําหรับข้าราชการทุกประเภท โดยให้มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 
1 เมษายน 2554 ดังน้ี  
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บัญชีอัตราตําแหน่ง เงนิเดือน และเงินเพิม่ 
 

ตําแหน่ง อัตรา เงินเดือน (บาท/เดือน) เงินเพิ่ม (บาท/เดือน) รวม (บาท/เดือน) 
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1 68,620 72,060 41,500 คงเดิม 110,120 113,560 

รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

4 66,250 69,570 20,750 คงเดิม 87,000 90,320 

เลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1 37,810 39,710 4,400 คงเดิม 42,210 44,110 

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

4 34,040 35,750 2,200 คงเดิม 36,240 37,950 

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

1 41,410 43,490 8,800 คงเดิม 50,210 52,290 

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

8 37,810 39,710 4,400 คงเดิม 42,210 44,110 

เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 

1 37,810 39,710 4,400 คงเดิม 42,210 44,110 

เลขานุการรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 

2 34,040 35,750 2,200 คงเดิม 36,240 37,950 

  
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบือ้งเซรามิกต้องเปน็ไปตามมาตรฐาน    
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ือง
เซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ืองเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที ่มอก. 2508 – 
2555 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4391 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ืองดินเผาปูพ้ืน กระเบ้ืองดิน
เผาเคลือบบุผนังภายในและกระเบ้ืองดินเผาบุผนังภายนอก และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ือง
เซรามิก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
4. เรื่อง การลดหย่อนคา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมในการปฏิรปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือใน
อัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรพัย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ระบุไว้ในร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวล
กฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
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5. เรื่อง การบริหารงานบุคคลสาํหรับข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนประจํากองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตามท่ี กอ.รมน. เสนอ ดังน้ี 
  1. กําหนดให้มคีณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และอํานาจหน้าที่ 
  2. กําหนดผู้มอํีานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.  
  3. ใหส้ํานักงาน ก.พ. รับไปดําเนินการเรื่องการโอนเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 
สามารถโอนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  สาระสาํคญัของแนวทางการบริหารงานบคุคล ข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 
ประกอบด้วย 1) การกําหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และอํานาจหน้าที่ 2) การ
กําหนดผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และ 3) การดําเนินการเรื่องการโอนฯ  
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  1. องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ใหผู้้อํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชการอาณาจักรเป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ประกอบด้วย 
เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ลธ.รมน.) เป็นประธาน รองเลขาธิการกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ลธ.รมน.) ที่รับผิดชอบสายงานกําลังพลเป็นรองประธาน และ
กรรมการซึ่งประธานแต่งต้ังจาก 
  (1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว จํานวนไม่เกินสามคน 
  (2) ผู้อํานวยการสํานัก/หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. เป็นกรรมการ 
  ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก
บริหารงานบุคคล และผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. อํานาจหนา้ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.  
  ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน / อ.ก.พ. กรม และ/หรือ อ.ก.พ. กระทรวงตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 และพิจารณากําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนประจํา 
กอ.รมน. และการกําหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษ เสนอ ผอ.รมน. เพ่ือประกาศใช้บังคับ 
  3. ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.  
  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่ง ให้ผูม้ีอํานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
  (1) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงให้ ผอ.รมน. นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจาณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งบรรจุ และนําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
  (2) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นให้ รอง ผอ.รมน. เป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งต้ัง เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.รมน. 
  (3) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงให้ รอง ผอ.รมน. เป็นผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.รมน. 
  (4) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นให้ ลธ.รมน. เป็นผู้มีอํานาจสั่ง
บรรจุและแต่งต้ังเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.รมน. 
  (5) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให ้ผอ.รมน. นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นายกรฐัมนตรีเป็นผู้สั่งบรรจุ และนําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
  (6) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญให้ รอง ผอ.รมน. เป็นผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.รมน.  
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  (7) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให ้ลธ.รมน. เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  
รอง ผอ.รมน. 
  (8) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชํานาญการ และ 
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ให้ รอง ผอ.รมน. (ที่รบัผิดชอบสายงานกําลังพล) 
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
   
6. เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการพเิศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบปรับเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา 5 อําเภอ (อําเภอจะนะ เทพา          
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา) เป็นอัตราคนละ 3,500 บาท ต่อเดือน ทั้งน้ี ให้มผีลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554  
เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
 
7. เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบติัในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ได้มอบหมายให้ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหน่ึง ซึ่งกําหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและ
การคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   

2. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามท่ี กค. แจ้งเวียน และแนวทางการ
เปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนที่มิใช่งานก่อสร้างตามมติที่ประชุมหารือระหว่าง กค. และ 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  
  สาระสาํคญัของการปรบัปรงุหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของ
ทางราชการ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐดําเนนิการประกาศรายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแนวทางท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
(1.1) ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) กําหนดหาก 

ไม่มีราคามาตรฐานท่ี สงป. กําหนดใหใ้ช้ราคาที่เคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหาก 
ไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด 
รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เปน็ราคาอ้างอิง  

(1.2) ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบ่งเป็น  
ก. ยาในบัญชหีลกั ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ  

(สธ.) หากไม่มีราคาตามประกาศของ สธ. ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสดุภายในระยะเวลา  2 ปีงบประมาณ หาก 
ไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด  
รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ  เปน็ราคาอ้างอิง  

ข. ยานอกบัญชีหลัก ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา  
2 ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครัง้หลังสุดภายในระยะเวลา  2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืยราคา
จากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เปน็ราคาอ้างอิง 

(1.3) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคาที่เคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2  
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ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืยราคา
จากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ  เปน็ราคาอ้างอิง 

(1.4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ทก.)  กําหนดเป็นราคาอ้างอิง 
ข. การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรายการอ่ืน ๆ ที ่ 

ทก. ไม่ได้กําหนดให้ใช้ราคาตลาด โดยสบืราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง 
(2) การจ้างทีป่รึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทนุการวิจัยการกําหนดอัตรา 

จ้างท่ีปรึกษาให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ของท่ีปรึกษาเป็นสําคัญ  
(3) การจ้างออกแบบและควบคมุงานให้ใช้อัตราตามที่ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า 

ด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบยีบอ่ืนของหนว่ยงานนั้น ๆ กําหนดเป็นราคาอ้างอิง 
2. ในการเปิดเผยราคากลางให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการ 

คํานวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง 

3. หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางดังกล่าวให้ใช้บงัคบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงาน 
อ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ 

4. มอบหมายให้ กค. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง  
ดังนี้  

(1) สธ.ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางยานอกบญัชยีาหลักและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
(2) ทก. ดําเนนิการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์
(3) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ดําเนินการกําหนดหลกัเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ 

ปรึกษา 
(4) สงป. ดําเนินการกําหนดราคามาตรฐานโดยให้ครอบคลมุรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  

5. ในช่วงระยะเวลา 180 วันนบัแต่คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบให้ดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหน่ึง กค. จะหารือร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม 
ในส่วนแนวทางการดําเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคาํนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสต์ามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เช่น วงเงิน การจัดหาที่ต้องประกาศราคากลางรายการต่าง ๆ          
ที่เปิดเผยราคากลางสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคาร 
 
8. เรื่อง  สรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ) เสนอ ดังน้ี     
 สาระสาํคญัของเร่ือง  
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดยสอบถาม
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน
ต่อเดือน สําหรับในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวน 
ผู้ว่างงานลดลง 1.65 แสนคน (จาก 3.22 แสนคน เป็น 1.57 แสนคน) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2554  หากเปรยีบเทียบกับช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จํานวนผู้ว่างงานลดลง 6.6 หมืน่คน  
(จาก 2.23 แสนคน เป็น 1.57 แสนคน) สําหรับสาระสําคญัการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 

1. ผู้ที่อยู่ในกําลงัแรงงาน 
 ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 40.17 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 39.97  

ล้านคน ผู้ว่างงาน 1.57 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 4.0 หมื่นคน ทั้งน้ี ผูท้ี่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนเพ่ิมขึน้จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 จํานวน 7.2 แสนคน  (จาก 39.45 ล้านคน เป็น 40.17 ล้านคน) 
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  2. ผู้มีงานทํา 
   2.1 ผู้มีงานทํา 39.97 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 จํานวน 9.9        
แสนคน (จาก 38.98 ล้านคน เป็น 39.97 ลา้นคน) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5  ซึ่งมีผูท้ํางานเพ่ิมขึ้นและลดลงในสาขา
ต่างๆ ได้ดังน้ี 

2.2 ผู้ทํางานเพ่ิมขึ้น  ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรมมีจํานวนผูท้ํางานเพ่ิมขึ้น 1.3 ล้านคน         
(จาก 15.53 ล้านคน เป็น 16.83 ล้านคน)  รองลงมาเป็น สาขาการผลิต 2.6 แสนคน (จาก 5.15 ล้านคน เป็น 5.41 
ล้านคน)  สาขาการก่อสร้าง 1.5 แสนคน (จาก 2.05 ล้านคน เป็น 2.20 ล้านคน) สาขาทีพั่กแรมและการบริการด้าน
อาหาร 1.5 แสนคน (จาก 2.23 ล้านคน เป็น 2.38 ล้านคน)   

2.3  ผู้ทํางานลดลง  ได้แก่  ผู้ทํางานในสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 2.4 
แสนคน (จาก 1.80 ล้านคน เป็น 1.56 ล้านคน)  รองลงมาเป็น สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมบริการ
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีด และซักแห้ง เป็นต้น 2.1 แสนคน (จาก 0.75          
ล้านคน เป็น 0.54 ล้านคน)  สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 1.4 แสนคน 
(จาก 6.26 ล้านคน เป็น 6.12 ล้านคน)  สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 6.0 หมื่นคน (จาก 0.44            
ล้านคน เป็น 0.38 ล้านคน)  และสาขาการศึกษา 6.0 หมืน่คน (จาก 1.37 ล้านคน เป็น 1.31 ล้านคน)  เป็นต้น 

 3. ผู้ว่างงาน 
3.1 ผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจาํนวน 1.57 แสนคน  คิดเป็นอัตราการว่างงาน 

ร้อยละ 0.4 ของกําลังแรงงานรวม  (ลดลง 1.65 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554) 
ประกอบด้วย  ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 5.6 หมื่นคน  อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางาน 
มาก่อนจํานวน 1.01 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการบริการและการค้า 5.2 หมื่นคน  ภาคการผลิต  
4.5 หมื่นคน  และภาคเกษตรกรรม 4.0 พันคน 
   3.2  ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 5.9 หมื่นคน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.7 หมืน่คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3.6 หมื่นคน  ระดับประถมศึกษา 1.6 หมื่นคน และ 
ไม่มีการศึกษาและตํ่ากว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน   
   3.3  ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง  7.1 หมืน่คน  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2.6  หมื่นคน  
ภาคใต้ 2.4 หมืน่คน ภาคเหนือ 2.0 หมืน่คน  และกรุงเทพมหานคร 1.6 หมื่นคน  หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน              
ภาคกลางมีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.7 รองลงมาเปน็ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครร้อยละ 0.4  ภาคเหนือ 
ร้อยละ 0.3 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.2  
 
9. เรื่อง วงเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี 
  1. นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  2. แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   เพ่ือให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และดําเนินนโยบายสําคัญอย่างต่อเน่ือง จึงได้กําหนดนโยบายงบประมาณขาดดุล  
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขาดดุลจํานวน 250,000 ล้านบาท และมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน 
2,525,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่กําหนดไว้ 2,400,000 ล้านบาท จํานวน 125,000  
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 
 
  2. แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีดังน้ี 
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   2.1 ให้ความสาํคัญต่อการดําเนินภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ จุดเน้น 
ของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และบูรณาการภารกิจให้สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสแก่ประชาชน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
   2.2 จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูร
ณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ และตามแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้นที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2556 ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด รวมทั้งศักยภาพ
และความสามารถในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
   2.3 คํานึงถึงความเช่ือมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนแผนงาน/โครงการ จากแหล่งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. 
   2.4 ให้กระทรวง/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนิน
ภารกิจที่มีความสําคัญในระดับตํ่า หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ตามหลัก 3R (Review Redeploy และ Replace) เพ่ือนํางบประมาณดังกล่าวไปดําเนินภารกิจที่มี
ความสําคัญในระดับสูง 
  3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   3.1 ให้ความสาํคัญกับการสร้างศักยภาพและเร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองให้สูงขึ้น 
   3.2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการคลัง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีรายได้ตํ่า  เพ่ือให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความย่ังยืน
ทางการคลังของท้องถิ่น  
   3.3 เพ่ิมประสทิธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น  
   ทั้งน้ี  ภาพรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาลทีเ่ก่ียวข้องกับเบ้ียยังชีพคนชรา เบ้ียยังชีพคน
พิการ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การบริหารจัดการนํ้า และภารกิจที่เก่ียวกับการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 256,500 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการ
จัดสรร 236,500 ล้านบาท เป็นจํานวน 20,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศนูย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการให้ดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค ในวงเงิน 4,453,025,740 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2560) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพการบริการประชาชน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ (ศธ.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ศธ. รายงานว่า โครงการก่อสร้างศนูย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณปูโภค ระยะที่ 1 จะ
ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เพ่ือทดแทนกลุม่อาคาร 3 หลงั ได้แก่ ตึกหรศิจันทร-์ปาวา ตึกผะอบ             
นพ สุภัทรา ระเบียบ และตึกเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งกลุ่มอาคารดังกล่าวได้ให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี โดย
โครงการน้ีจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่การบริการของผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเป็นการให้บริการแบบครบวงจร 
การรวมศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
และการให้บรกิารรวดเร็วย่ิงขึ้น ด้วยที่ต้ังของอาคารน้ีอยู่ใกล้กับอาคารผู้ป่วยนอก ทําให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน



 10 

การบริการผู้ป่วยนอกให้เกิดความต่อเน่ือง เช่น การตรวจพิเศษ การดูแลผู้ป่วยพักค้างหรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแล
ติดตามสภาพอาการอย่างใกล้ชิด และการบริการผู้ป่วยใน ซึ่งจะช่วยลดความแออัดอย่างมากในอาคารผู้ป่วยนอก
ปัจจุบัน และเป็นพ้ืนที่รองรับการปรับปรุงหอผู้ป่วยของอาคารอ่ืน ๆ เพ่ือให้การบริการของโรงพยาบาลศิริราชเป็นไป
ได้อย่างต่อเน่ือง รวดเร็ว และไม่ติดขัด 
 
11. เรื่อง แผนการเพิ่มกรอบอัตรากําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้            
ปี 2556  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเรื่อง แผนการเพ่ิม
กรอบอัตรากําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ดังน้ี  
   1. อนุมัติแผนการเพ่ิมกรอบอัตรากําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 2,700 อัตรา ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้กรมการปกครองบรรจุสั่งใช้กําลงัพลสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 900 อัตรา สําหรับค่าใช้จ่าย
ที่จําเป็นเบ้ืองต้นในการบรรจุสั่งใช้กําลังพลฯ ดังกล่าว วงเงิน 135,954,900 บาท ใหก้รมการปกครองปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาดําเนินการ
ก่อนเป็นอันดับแรก และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กรมการปกครองเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป   
   2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณจัดทํารายละเอียดการใช้จ่ายที่จะใช้ดําเนินการตามแผนการเพ่ิม
กรอบอัตรากําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 2,700 อัตรา โดยแยกเป็น
รายปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
12. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้นฤดูการผลิต            
ปี 2555/2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 

 1. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2555/2556 ในอัตรา 950.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับ
ความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 90.96 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,044.45 บาทต่อ
ตันอ้อย และกาํหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 57.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน 

  2. ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2555/56 เท่ากับ 407.14 
บาทต่อตันอ้อย 

  ทั้งน้ี  ให ้อก. เร่งรัดการทําผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มา
ประกอบการพิจารณากําหนดโครงสร้างราคาอ้อยและน้ําตาลทรายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2555 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
13. เรื่อง  สรปุสถานการณร์วมของไฟปา่และหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือประจําสปัดาห์ที่ 1 
  คณะรฐัมนตรมีมีติรับทราบสรปุสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ประจําสัปดาห์ที่ 1 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เสนอดังน้ี   
  1. สรุปนโยบายโดยรองนายกรัฐมนตรี 

 รอง นรม. และประธาน กบอ. (ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี) ได้ประชุมช้ีแจงและตรวจผลการ
ดําเนินงานตาม 8 มาตรการ ไม่ใหม้ีไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ 
น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก) ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลได้ดังน้ี 

  1) ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน เป็นภัยคุกคามระดับภูมิภาคของประเทศ เน่ืองจากส่งผล
กระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ชีวิตทรัพย์สนิ ระบบสาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยว 

  2) ยุทธศาสตร์ 4 ประการ เพ่ือการดําเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
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   2.1  ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ 
   2.2 ในด้านกฎหมาย ใช้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหลัก 

โดยร่วมกับ พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอาญา ในการปฏิบัติงาน 

   2.3 ใช้ระบบ Area Approach ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ   
 2.4 ในพ้ืนที่เสีย่ง จะต้องมีระบบ Forward command เพ่ือพร้อมในการเผชิญเหตุ 

  3) ยุทธวิธีหรือข้อปฏิบัติมี 11 ข้อ 
   3.1 “ไม่มีการเผา” โดยให้ความสําคัญกับ “ควัน” เพราะเป็นปัญหาสําคญั 
   3.2 แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ป่า / พ้ืนที่เกษตร / พ้ืนที่เมือง 
   3.3 เจรจากับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือลดผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
   3.4 ใช้กฎหมายอย่างตามข้ันตอนจากเบาไปหาหนัก และเจ้าหน้าที่ต้องไม่             

หย่อนยาน 
   3.5 เน้น 100 วัน (15 ม.ค.-30 เม.ย.56) ในพ้ืนที่เสี่ยง 9 จงัหวัด เพราะเป็นช่วงที่

มีความเสี่ยงสูง 
   3.6 กรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ดูแลพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตรมอบ

กระทรวงเกษตรฯและเขตเมืองให้ อบต. เทศบาลและจังหวัดรับผิดชอบ 
   3.7 เมื่อเกิดเหตุไฟป่าขนาดใหญ่ ให้มีการสนธิกําลังทุกหน่วยงาน และอาจขอกําลัง

จากกองทัพ และตํารวจได้ด้วย 
   3.8 ให้มีการลาดตระเวนที่ถี่มากขึ้น เพ่ือเป็นการกดดันผู้ที่จะทําการเผาป่า 
   3.9 มีตัวช้ีวัด มี 6 ข้อ คือ 1) จํานวน Hot spots ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 

2) ปรมิาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM10) 3) จํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 4) จํานวนโรงเรียนที่ต้องปิดทําการ
เน่ืองจากได้รับผลกระทบ 5) อุบัติเหตุที่เกิดจากหมอกควัน 6) เที่ยวบินทีต้่องหยุดหรือเลื่อน 

   3.10 ระบบรายงานเป็นแบบ Real Time ได้แก่ 1) ทุกหน่วยงานต้องรายงาน        
ผู้ว่าราชการจังหวัด 2)  ทุก 4 ช่ัวโมง ผวจ.ต้องรายงานสถานการณ์มายัง กบอ. 3) ทุกวันจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต้องรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือนําเข้ารายงานต่อคณะรัฐมนตร ีต่อไป 

   3.11 ให้พยายามเปลี่ยนผู้เผา ให้มาร่วมกับราชการ เช่น การจ้างมาทํางาน และ
เปลี่ยนความเช่ือ 
  2. สรุปข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตร ี

 
ข้อสั่งการ หน่วยงานหลกัที่รับข้อสัง่การ กําหนดเวลาท่ีต้องดําเนินการให้

แล้วเสร็จตามข้อสั่งการ 
1. ลด Hot spots ให้ได้ ใน 100 วัน เน้น
พิเศษ ช่วงวันที่ 15 ก.พ.- 15 มี.ค. 56 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด

15 มกราคม-30 เมษายน 2556

2.ผู้สั่งการในพ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัด 15 มกราคม-30 เมษายน 2556
3.ลดพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ โดยต้องทําอย่างจริงจัง 
เปลี่ยนพืชไร่เป็นไม้ยืนต้น 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด

15 มกราคม-30 เมษายน 2556

4.ไถกลบตอซังพืชไร่  หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด

15 มกราคม-30 เมษายน 2556

5. เปลี่ยนคนเผาให้เป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่  
เช่น จ้างเป็นพนักงานช่ัวคราวไฟป่า 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด

15 มกราคม-30 เมษายน 2556

6.ดูแลพ้ืนที่เสีย่งเป็นกรณีพิเศษ เช่น  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ และตาก 15 มกราคม-30 เมษายน 2556

7.ให้ทําความเข้าใจกับชาวเขาในการป้องกัน
ไฟป่า 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด

ดําเนินการทันที 
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8. ใหทุ้กจังหวัดใช้เครื่องมืออุปกรณ์การ
ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดในการเสนอข่าว
เก่ียวกับการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัด และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด 

ดําเนินการทันที 

9. ใหม้ีการกระจายเคร่ืองมือวัดค่าปริมาณ
ฝุ่นละอองในอากาศ (PM10) ให้ครอบคลุม
ทั่วพ้ืนที่ 

กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการทันที 

10. ปรับการอ่านและแปลค่าภาพถ่าย
ดาวเทียม ให้แยกประเภทจุด Hot spot 
ตามแหล่งความร้อน เช่น ไฟป่า โรงโม่ 
สังกะสี และแผ่นหินขนาดใหญ ่

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

ดําเนินการทันที 

11. ให้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กรณีมีการเผาป่าสองข้างทางรถไฟ 

ศูนย์อํานวยการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน (สว่นกลาง)

ดําเนินการทันที 

12. เฉพาะจังหวัดลําปาง ให้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบรายงาน
ตัวเลขเขม่าควันให้ตรงความจริง 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดําเนินการทันที 

 
  3. การอบรมระบบการรายงานข้อมูลและใช้เว็บไซต์ไฟปา่และหมอกควัน           

 คณะเจ้าหน้าที่และผู้เช่ียวชาญด้านเว็บไซต์จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ของทั้ง 9 จังหวัดและหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เก่ียวข้องในการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อวันที่  
6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผูเ้ข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 104 คน 
  4. สรุปรายงานการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ของ 9 จังหวัดในช่วง 7 วัน ณ วันที่  
11 กุมภาพันธ ์2556 มีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทจังหวัด มีดังน้ี 1. จังหวัดเชียงราย เกิดไฟป่า 1 ครัง้ รวมพ้ืนที่ 23 ไร่ ค่า PM10 สูงสุด 89   
2. จังหวัดเชียงใหม่ เกิดไฟป่า 1 ครั้ง รวมพ้ืนที่ 1 ไร่ ค่า PM10 สูงสุด 86 3. จังหวัดลําปาง เกิดไฟป่า 27 ครั้ง ค่า 
PM10 สูงสุด 132 ณ สถานี สนง.การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (เกินค่ามาตรฐาน 120) 4. จังหวัดลําพูน เกิดไฟป่า 
99 ครั้ง รวมพ้ืนที่ 248 ไร่ คา่ PM10 สูงสดุ 90 5. จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีรายงานการเกิดไฟป่า ค่า PM10 สูงสดุ 
45  6. จังหวัดน่านเกิดไฟป่า 1 ครั้ง รวมพ้ืนที่ 60 ไร ่ค่า PM10 สูงสุด 64 7. จังหวัดแพร่เกิดไฟป่า 8 ครั้ง รวมพ้ืนที ่
1310 ไร ่ค่า PM10 สูงสุด 109 8. จังหวัดพะเยาเกิดไฟป่า 3 ครัง้คิดเป็นพ้ืนที่ 9 ไร่ ค่า PM10 สูงสุด 73  
9. จังหวัดตากเกิดไฟป่า 1 ครั้ง รวมพ้ืนที่ 200 ไร ่ค่า PM10 สูงสุด 68 
      ประเภทพ้ืนที่ สรุปรายงาน รวม 460 จดุ มีดังน้ี 1. พ้ืนที่ป่าอนุรักษณ์ 220 จุด  2. พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 161 จุด  3. พ้ืนที่การเกษตร 50 จุด  4. พ้ืนที่ ส.ป.ก. 10 จุด 5. พ้ืนที่สองข้างทางหลวง 10 จุด 
6. พ้ืนที่อ่ืนๆ 18 จุด 
 

ต่างประเทศ 
14. เรื่อง การร่วมทุนโครงการไฟฟา้พลังน้ําน้าํเงี้ยบ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ. 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเรื่อง การร่วมทุน
โครงการไฟฟ้าพลังนํ้านํ้าเง้ียบ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันศุกรท์ี่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการลงทุนของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ในโครงการไฟฟ้าพลังนํ้านํ้าเงียบ 1 
พร้อมอนุมัติวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนตามสัดสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30 จํานวน 79 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
หรือ 2,438 ลา้นบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั)  
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   2. เห็นชอบการร่วมทุนและอนุมัติให้จัดต้ังบริษัทร่วมทุนของโครงการไฟฟ้าพลังนํ้านํ้าเง้ียบ 1 ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  
  3. เห็นชอบให้สัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว รวมท้ังเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการร่วมทุนในโครงการไฟฟ้าพลังนํ้านํ้าเง้ียบ 1 ใช้เง่ือนไข
การระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ    
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดต้ังบริษัทร่วมทุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากน้ี 
ให้บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด รบัความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
 
15. เรื่อง ขออนุมัติลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหวา่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจ 
เครือรัฐออสเตรเลีย ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ  
ประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังน้ี 

 1. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย 
(Exchange of the Letters between Royal Thai Police and Australian Federal Policeon the 
Consolidation of the Thailand Transnational Crime Network)  

 2. อนุมัติใหผู้้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 
 3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมี

การลงนาม ให ้ตช. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
 สาระสาํคญัของร่างหนังสือฯ เป็นการกําหนดข้อตกลงระหว่าง ตช. และสํานักงานตํารวจเครือรัฐ

ออสเตรเลียในการที่สํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานตํารวจของทั้งสองประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเน่ืองและมีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําปีระหว่างผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้ทางเครือข่ายประสานงานอาชญากรรมข้ามชาติดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งน้ี การดําเนินการตามหนังสือแลกเปลี่ยนฯ อยู่ภายใต้
กฎหมายและระเบียบภายในประเทศของคู่ภาคี และการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ฉบับน้ีไม่มีผลผกูพันในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ โดยได้ระบุไว้ในข้อ Disclaimer (ข้อสละสิทธิ) ของร่างแลกเปลี่ยนฯ ว่า “หนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ ฉบับน้ี ไม่มผีลผูกพันตามกฎหมาย” ไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 

แต่งต้ัง 
 
16. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. รัฐบาลรัฐปาเลสไตน์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ 
มาเลเซีย ว่า รฐับาลปาเลสไตน์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอับดุลอะซีซ อะบูฆูซ (Mr. Abdulaziz Abughoush) 
ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพํานัก   
ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
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2. แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารโครงการสาํมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร           
พ.ศ. 2556 โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเสนอ ดังน้ี  
 
   องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
มีรองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนที่ 1  รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนที่ 2    
รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนที่ 3 เป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 1) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 2)  
ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 3)  ผู้แทนจากสํานักงบประมาณ  ผูแ้ทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนจากกรมการปกครอง ผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร  ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากกรมปศุสตัว์  ผู้แทนจากกรมประมง 
ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและวิชาการสถิติ  สาํนักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ  สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติสาธารณมติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผูอํ้านวยการสํานักบริหาร
จัดการระบบสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการ
สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผู้แทนภาคกลาง  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติ
จังหวัด  ผู้แทนภาคเหนือ  สาํนักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผู้แทนภาคใต้  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักสถิติสังคม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้อํานวยการกลุ่มสถิติการเกษตร  สํานักสถิติสังคม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  และ
นางสาวพิศมัย  อํานวย  นักวิชาการสถิติชํานาญการ  สํานักสถิติสังคม  สาํนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าที ่
      1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร  
พ.ศ. 2556   
          2. ใหค้ําปรึกษา  แนะนํา  และกํากับการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 
      3. มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น 
      4. พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ  
 
  3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสุรพงศ์ สุขุปัญญารกัษ์    นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม 
สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   
สํานักงานปลัดกระทรงวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)  กลุ่มงานอายุร 
กรรม  โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข  ต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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  4. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง 
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติการแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ รวม 10 คน ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ นายตระกูล วินิจนัยภาค นายปรเมธี วิมลศิร ิ    
นายประวิช สารกิจปรีชา  นายกุลิศ สมบัติศิริ นางอัมพร นิติสิริ นายชวน ศิรินันท์พร นายยงยุทธ ชัยพรหมประสทิธ์ิ 
นายประจวบ อุชชิน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ยกเว้นนายตระกูล วินิจนัยภาค ใหม้ีผลต้ังแต่
วันที่คณะกรรมการอัยการให้ความเห็นชอบ  
 
  5. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ในตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาํนวน 3 ราย 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังน้ี  
   1. เลื่อนและแต่งต้ัง นายชลธิศ สุรสัวดี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ใหดํ้ารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   2. เลื่อนและแต่งต้ัง นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  3. เลื่อนและแต่งต้ัง นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมทรัพยากรนํ้า 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

6. แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายประยูร เช่ียววัฒนา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ ตามนัยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  
 
 

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