
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/343                      วันท่ี  10  เมษายน  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9  เมษายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  9 เมษายน  2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทีใ่ช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมบีทบัญญัติบางประการยังไม่ชัดเจนเพียงพอซึ่งทําให้
เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ เช่น 
  1. มาตรา 7 (1) ได้กําหนดให้กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับคําสัง่ให้เดินทางไปประจําสํานักงานใน
ต่างท้องที่ และทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว ไมม่ีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านแต่มิได้กําหนดให้ กค. สามารถ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ จึงสมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  2. มาตรา 7 ได้กําหนดให้ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงิน
ที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ี ประกอบกับมาตรา 4 ได้กําหนดใน
นิยามคําว่า “ข้าราชการ” หมายความว่าข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการ
ฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
  3. บทบัญญัติตามข้อ 2 มีเจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับกับข้าราชการ 8 ประเภทตามท่ีกําหนดใน             
พระราชกฤษฎีกาเท่าน้ัน มิได้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอ่ืนแต่อย่างใด ดังน้ัน กรณี            
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอ่ืนที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการใน 8 ประเภทตามพระราชกฤษฎีกาน้ี             
ย่อมถือว่าท้องที่ที่ผู้ที่โอนมารบัราชการประจําสํานักงานใหม่เป็นท้องที่ที่เริ่มต้นในการรับราชการเป็นครั้งแรก  
จึงยังไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ แต่เมื่อได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ในภายหลัง จึงจะเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ดังกล่าว ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ทําให้เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉยัสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
 

/ดังน้ัน... 
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ดังน้ัน เพ่ือให้การวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาน้ี 
จึงเห็นควรกําหนดบทบัญญติัมาตรา 7/1 กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอ่ืนที่ได้โอนมาเป็น
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเป็นครั้งแรก ไมม่ีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์                        
ที่กระทรวงการคลังกําหนด  
  2. กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอ่ืนที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการตาม 
พระราชกฤษฎีกาน้ีเป็นครั้งแรก ไม่มสีิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ  
กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรอืมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าทีห่รือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจําคกุโดยคําสั่งศาล พ.ศ. …. 

สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน 
สามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องใน
หน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมมีลทินหรือมัวหมอง และกรณต้ีองรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล พ.ศ. …. ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 
และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.  
  1. กําหนดให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ในการสั่งใหข้้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ  
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 4 กรณี คือ 
     (1) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 110 (3) 
     (2) กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตาม 
มาตรา 110 (6)  
     (3) กรณมีีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา 110 (7) และ 
     (4) กรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามมาตรา 110 (8)  
  3. กําหนดให้การส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามกฎ ก.พ. น้ี ใหท้ําเป็น
คําสั่งระบุเหตุแห่งการสั่ง ระบุวันที่จะให้ออกจากราชการ รวมทั้งต้องแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ใน
คําสั่งด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
                   วาระที่ 10 เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
ครั้งที่ 4/2556 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ คู่มือปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2556  โครงการปลูกป่า
และฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเห็นชอบแผนแม่บทการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ 
 

/(25 ลุ่มนํ้า)... 
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(25 ลุ่มนํ้า)  ตามที่รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี)  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัยเสนอ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 13  เรือ่ง การแต่งต้ัง 
 ข้อที่ 6 แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร 
  สาระสําคัญ คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุน
รวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 

1. นายภาคิน สมมิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการตลาด 
   2.  พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด 
   3.  นายกนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 
   4.  พันตํารวจโท ไพโรจน์ ปัญจประทีป  ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ 
                    ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อที่ 7 แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง  
  สาระสําคัญ คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหาร 
กิจการขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  1. นายจตุพร บุรุษพัฒน์  
2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   3. นายชวน ศิรินันท์พร  4. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ  5. นายมาโนช วีระกุล  
6. นางสาวนิลุบล เครือนพรตัน์  7. นายวิศาล มหชวโรจน์  8. นายอรุณ เลิศวิไลย์ โดยบุคคลในลําดับที่ 1-3  
เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณี
นายชาติพงษ์ จีระพันธุ ให้มผีลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการอัยการมีมติอนุมติัเป็นต้นไป แต่ต้องไม่ก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ข้อที่ 8 แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 

จํานวน 2 ราย  ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิม้แหลมทอง) เสนอดังน้ี 1. นายสรุชัย ภู่ประเสริฐ  
ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)  
2. นายถาวร จาํปาเงิน ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายยุคล ลิม้แหลมทอง) 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

/หัวข้อที่... 

 



 4
 

ข้อที่ 9 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 81/2556 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ 
มอบอํานาจใหร้องนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และใหร้องนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรปีระจํา สํานักนายกรัฐมนตร ีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทน
นายกรัฐมนตร ีสําหรบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตร ี
  สาระสําคัญ  คอืคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่ 81/2556  เรือ่ง  
ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรแีละกํากับ
ดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี 
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มคีําสั่งที่ 268/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สัง่และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับ 
ดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้าย  โดย
พระราชบัญญติัระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 และพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรี
จึงให้ยกเลิกความในส่วนที่ 7 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 268/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และให้
ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที ่7 
  6.  รองนายกรัฐมนตร ี(นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังน้ี 
    6.1.1  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  6.1.2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6.2    การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังน้ี 
 6.2.1  สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 6.2.2  องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) 
 6.3   ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 6.1 – ขอ้ 6.2 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7” 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556เป็นต้นไป 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อที่ 11 คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรีที่ 83/2556 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  สาระสําคัญ  คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  83/2556 เรื่อง  
ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรกํีากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

/ตามท่ี... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย สํานักบริหารกลาง

2 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ขากคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่อง โดย สํานักบริหารกลาง
ในหน้าท่ีหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้อง
รับโทษจําคุกในความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือต้อง
รับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล พ.ศ. ….

กฎหมาย 10 ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)ครั้งท่ี 4/2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งต้ัง 13 แต่งตั้ง
ข้อท่ี 6 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วยเหลือเกษตรกร
ข้อท่ี 7 แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อท่ี 8 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อท่ี 9 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 81/2556 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและ 
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับ  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ข้อท่ี 11 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 83/2556 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2556



http://www.thaigov.go.th                                                                                 วันที่ 9 เมษายน 2556          
  
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                           
หิมะทองคํา  รอ้ยโทหญิง สุณสิา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
  

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาด
    คุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องใน 
    หน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับ
    โทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับ 
    โทษจําคุกโดยคําสั่งศาล พ.ศ. …. 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปสงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ 
    พลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ใน 
    ท้องที่ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี และตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง  
    จังหวัดชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....   
  4.  เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
    พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  5.  เรื่อง  การดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการ 
    ควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 
  6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพ่ือการ Refinance หน้ีเงินกู้สกุลเงินเยน 
    ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  7.  เรื่อง   การขยายระยะเวลาดําเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
   8.    เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทาง
        พิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบิน 
        สุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
        (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ  
        ประเภทของรถท่ีต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ 
        (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
 9.  เรื่อง   แผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วง
   เทศกาลสงกรานต์  2556  ของกระทรวงคมนาคม 
 10.  เรื่อง   ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)  
   ครั้งที่ 4/2556 
 

ต่างประเทศ 
  11.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 7 แผนงานการพัฒนาเขต 
    เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
  12.  เรื่อง  การจัดต้ังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
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แต่งต้ัง 
  13.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 2.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สาํนัก
  นายกรัฐมนตร)ี  
 3.  การสมัครเข้ารบัเลือกต้ังตําแหน่งเลขาธิการขององค์การโทรคมนาคมแห่ง
  เอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity : APT)  
 4.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  คมนาคม)  
 5.  แต่งต้ังผู้แทนรฐับาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members) ของ 
  บรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย  
 6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ 
  ช่วยเหลือเกษตรกร 
 7.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง  
 8.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 9.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่  81  /2556 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย 
  และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทน 
  นายกรัฐมนตร ีและให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก 
  นายกรัฐมนตร ีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทน
  นายกรัฐมนตร ีสําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ 
  หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 10.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่    82   /2556 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
  และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก  
  นายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ   
  กรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานัก 
  นายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
 11.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  83/2556 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายให้
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและ 
  ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
    12.    คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 84/2556 เรื่อง มอบหมายให้รอง  
            นายกรฐัมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ีและมอบหมายและมอบ 
            อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
               ราชการแทนกัน 

******************************* 
 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 ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเชา่บ้านขา้ราชการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่..)               
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  ข้อเท็จจรงิ 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญติับางประการยังไม่ชัดเจนเพียงพอซึ่งทําให้เกิดปัญหาในการตีความและ
การวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ เช่น 
  1. มาตรา 7 (1) ได้กําหนดให้กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับคําสัง่ให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่าง
ท้องที่ และทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว ไมม่ีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านแต่มิได้กําหนดให้ กค. สามารถกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ           
การจัดที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  2. มาตรา 7 ได้กําหนดให้ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่
กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ี ประกอบกับมาตรา 4 ได้กําหนดในนิยามคําว่า 
“ข้าราชการ” หมายความว่าข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 
และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
  3. บทบัญญัติตามข้อ 2 มีเจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับกับข้าราชการ 8 ประเภทตามท่ีกําหนดใน             
พระราชกฤษฎีกาเท่าน้ัน มิได้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอ่ืนแต่อย่างใด ดังน้ัน กรณี            
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอ่ืนที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการใน 8 ประเภทตามพระราชกฤษฎีกาน้ี             
ย่อมถือว่าท้องที่ที่ผู้ที่โอนมารบัราชการประจําสํานักงานใหม่เป็นท้องที่ที่เริ่มต้นในการรับราชการเป็นครั้งแรก จึงยังไม่
เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ แต่เมื่อได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจํา
สํานักงานในต่างท้องที่ในภายหลัง จึงจะเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ดังกล่าว ซึ่งบทบัญญติัดังกล่าวยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ ทําให้เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดังน้ัน เพ่ือให้การ
วินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาน้ี จึงเห็นควรกําหนด
บทบัญญัติมาตรา 7/1 กรณีทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอ่ืนที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกาน้ีเป็นครั้งแรก ไมม่ีสทิธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์                        
ที่กระทรวงการคลังกําหนด  
  2. กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอ่ืนที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกาน้ีเป็นครั้งแรก ไมม่ีสทิธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
2. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรอื            
มีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทนิหรอื    
มัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรอืต้องรับโทษ
จําคุกโดยคาํสัง่ศาล พ.ศ. …. 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตน             
ไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรอืมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎ ก.พ.  
  1. กําหนดให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ในการสั่งใหข้้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ เพ่ือ                
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 4 กรณ ีคือ 
   (1) กรณีขาดคณุสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 110 (3) 
   (2) กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตาม 
มาตรา 110 (6)  
   (3) กรณีมมีลทนิหรือมัวหมองตามมาตรา 110 (7) และ 
   (4) กรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามมาตรา 110 (8)  
  3. กําหนดให้การส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามกฎ ก.พ. น้ี ใหท้ําเป็นคําสั่ง
ระบุเหตุแห่งการสั่ง ระบุวันที่จะให้ออกจากราชการ รวมทั้งต้องแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ในคําสั่งด้วย  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปสงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาํหรบัพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขต
อุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในท้องที่ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี และตําบลบ้านเก่า 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธิข์องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....   
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปสงสภาพสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรบัพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในท้องที่ตําบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมืองชลบุรี และตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของการนิคมอุตสาหกรรม         
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ให้เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรบัพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งพลเมืองเลิกใช้
ประโยชน์แล้ว ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในท้องที่ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
และตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เน้ือที่ประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ของ กนอ. 
  2. ให้เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรบัพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งพลเมืองยังใช้
ประโยชน์ในที่ดินน้ันอยู่ ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในท้องที่ตําบลบ้านเก่า อําเภอ     
พานทอง จังหวัดชลบุรี เน้ือที่ประมาณ 1 ไร่ 39 ตารางวา เป็นกรรมสทิธ์ของ กนอ. 
  3. การเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามร่างมาตรา 4 
กนอ. ได้จัดที่ดินโฉนดเลขที่ 10897 โฉนดเลขที่ 24992 โฉนดเลขท่ี 26060 โฉนดเลขที ่26065 โฉนดเลขท่ี 26204 
และโฉนดเลขท่ี 32302 ในทอ้งที่ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เน้ือที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 27 
ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรบพลเมือง
ใช้ร่วมกันแทนแล้ว  
 
4. เรื่อง  ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวง
พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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  สาระสาํคญัของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
1. กําหนดนิยามคําว่า “การพัฒนาที่ย่ังยืน” “คณะกรรมการ” และ “หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง”   
2. กําหนดให้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ิงยืน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ประธาน 

กรรมการ รองนายกรัฐมนตรทีี่นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกํ้ากับ ทส. รองประธานกรรมการ คนที ่1 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้แทนภาคเอกชน  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้าน
กฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และกําหนดให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

3. กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระคราวละสี่ปี  และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทําผิด ไมเ่คยได้รับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรอื
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เป็นต้น  

4.  กําหนดให้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ิงยืนมีอํานาจหน้าที่ ได้แก่ กําหนดนโยบาย กรอบ 
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ย่ิงยืนของประเทศให้ครอบคลมุมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ กํากับและขบัเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการอนุวัติตามผลลัพธ์ของ
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ิงยืน  ค.ศ. 2021 (United Nations Conference On Sustainable 
Development : UNCSD)  แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)  แผนการปฏิบัติการโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg 
Plan of Implementation : JPOI)  และขอ้ตกลง / ผลลพัธ์จากการประชุมระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ
การพัฒนาที่ย่ังยืน  รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : 
MDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ิงยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาที่ย่ิงยืนกําหนดแนวทางและทา่ทีการเจรจาในการประชุมสุดยอดของโลกที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ที่ย่ิงยืน และการประชุมระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับประเด็นการพัฒนาที่ย่ิงยืน เป็นต้น  

5. กําหนดให้ค่าใช้จ่ายสําหรับเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษา  ใหจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ทส.  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
5. เรื่อง การดําเนนิการตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อก.เป็น 
“หน่วยงานแต่งต้ัง (Designating Body)” ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุม
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Refinance หนี้เงนิกู้สกุลเงินเยนของการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 
5,640.44 ล้านบาท  เพ่ือใช้ในการ Refinance หน้ีเงินกู้สกุลเงินเยน (หน้ีเงินกู้ JICA) จํานวน 4 สัญญา ตามแผนการ
ปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศภายใต้แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
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7. เรื่อง การขยายระยะเวลาดําเนนิการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวทีอ่ายุไม่เกิน 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2556   ซึ่งนายจา้งได้ย่ืนแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายช่ือและเอกสารต่างๆ ไว้กับ
กรมการจัดหางานแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา 120 วัน นับต้ังแต่วันที่ 14 เมษายน 
2556 เป็นต้นไป เพ่ือดําเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรบัรองบุคคล 
(Certificate of Identity) จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
พร้อมกับได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะกับนายจ้างเดิมต่อไป โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ  ตามท่ีกระทรวงแรงงาน
เสนอ ดังน้ี   
 1) กระทรวงมหาดไทย   
 ออกประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา รวมทัง้บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ทีไ่ด้รบัการผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมติ
คณะรฐัมนตรเีมื่อวันที ่15 มกราคม 2556  ซึง่นายจ้างได้ย่ืนแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายช่ือ  
แรงงานต่างด้าว และเอกสารต่าง ๆ   ไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว  อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา 
120 วัน  นับต้ังแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการอย่างต่อเน่ืองตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556  
  2) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง   
 ดําเนินการรบัตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งตรวจลงตราและประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในลักษณะผู้ติดตามแก่บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับ
หนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) และสามารถขออยู่ใน
ราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ณ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานที่ที่
กรมการจัดหางานกําหนด โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียว ค่าธรรมเนียม
ในอัตรา 500 บาท เช่นกัน ทั้งแรงงานต่างด้าวและบุตรของแรงงานต่างด้าว   
   3) กระทรวงสาธารณสุข  รับตรวจสขุภาพ และรับประกนัสขุภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการ            
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่นายจ้างได้ย่ืนคําร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งทํางานในกิจการทีไ่ด้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกนัสังคม รวมทั้งรับประกันสุขภาพผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว 
   4) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานดําเนินการประชาสมัพันธ์เพ่ือเร่งรัดนายจ้างทีแ่รงงานต่างด้าว
ได้ผ่านการตรวจสอบจากประเทศต้นทาง ให้พาแรงงานต่างด้าวไปขอรบัหนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) 
หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) และขอรับอนุญาตทํางาน ณ ศูนย์บรกิารเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ที่จัดต้ังขึ้น รวมทั้งจัดทําข้อมูล (Bio Data) โดยการจัดเก็บภาพใบหน้าและพิมพ์ลายน้ิวมือแรงงานต่างด้าว 
ที่ได้รับอนุญาตทํางาน   
 5) สํานักงานประกันสังคม  ดําเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เข้าสู่ระบบประกันสังคมตามที่กฎหมาย
กําหนด สําหรบัแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการที่ได้รบัการยกเว้นไมต้่องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ให้นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบในลักษณะเช่นเดียวกับแรงงานที่เป็นคนไทย โดยให้เลือกซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน 
   6) กระทรวงการคลัง  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้การดําเนินการขยายระยะเวลาการผ่อนผัน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการจดัเก็บข้อมลู          
(Bio Data) เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
   7) สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ดําเนินการดังน้ี   
      (1)  ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการออกประกาศขยายระยะเวลาการผ่อนผัน ฯ ของ
กระทรวงมหาดไทย และช่วงระยะเวลาระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ  ใหพิ้จารณาผ่อนปรนการดําเนินการ
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ตามสมควรแก่กรณี  กับนายจา้ง แรงงานต่างด้าว เพ่ือให้การดําเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วย   
ความเรียบร้อย   
     (2) ภายหลังสิน้สุดการผ่อนผนั ให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปราม จับกุม 
ดําเนินคดีนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้นําพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สําหรับแรงงานต่างด้าว
ให้ผลักดันส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการนําเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายต่อไป 
 
8. เรื่อง การยกเว้นคา่ผา่นทางพเิศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพเิศษบรูพาวิถี (ทาง
พิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบนิสุวรรณภูมิเชื่อมทางพเิศษบูรพาวิถีและทางเช่ือมต่อ
ทางพเิศษกาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวัสด์ิ) กับทางพเิศษบรูพาวิถี เป็นทางต้องเสียคา่ผา่นทางพิเศษ ประเภท
ของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
  1. เพ่ือให้การดําเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-
ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 จึงได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทาง
พิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถท่ี
ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 โดยมีสาระสําคัญเป็นการ
ยกเว้นใหผู้้ใชร้ถบนทางพเิศษสายดังกล่าว ไม่ต้องเสียคา่ผ่านทางพิเศษตามอัตราท่ีประกาศ ต้ังแต่วันที่ 10 
เมษายน 2556 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 16 เมษายน 2556 เวลา 24.00 นาฬกิา ซึ่งคณะกรรมการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามใน
ประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว   
   2. การดําเนินการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว คาดว่าจะมีปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ 
ทั้งสิ้น 842,492 คัน จะทําให้สูญเสียรายได้ประมาณ 32,857,188 บาท แต่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางด้าน
เศรษฐกิจ ประเมินเป็นมูลค่าเงิน จํานวน 10,794,469 บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการ
ใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving: VOC Saving) 2,118,361 บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการ
เดินทาง (Value of Time Saving: VOT Saving) 8,676,108 บาท อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ประเมิน
เป็นมูลค่าเงินได้ (VOC Saving, VOT Saving) ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ ได้แก่ ความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษและลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อีกทั้ง เป็น
การแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเป็นจํานวนมาก และเป็นการแสดงถึง
ความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีต่อประชาชน เพ่ือให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน  
และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีมากขึ้น และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใน
การอํานวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน  
 
9. เรื่อง  แผนอํานวยความสะดวก ม่ันคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
2556  ของกระทรวงคมนาคม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2556  ของกระทรวงคมนาคม ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  ดังน้ี  
 กระทรวงคมนาคมได้จัดทํา “แผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย  รองรับการเดินทางของ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556” ขึ้น เพ่ือเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชน เน่ืองจากในช่วง
เทศกาลดังกล่าวประชาชนมีความต้องการในการเดินทางกลับภูมิลําเนาและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ทําให้ต้อง
ประสบปัญหาทั้งในด้านการให้บริการขนส่งสาธารณะ สภาพการจราจรติดขัด แออัดและมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ โดยแผนอํานวยความสะดวกฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายหลัก   เพ่ือต้องการให้ประชาชนกลับบ้านและท่องเที่ยว
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อย่างมี “ความสุข สะดวก และปลอดภัย” ด้วยการดูแลอํานวยความสะดวกการให้บริการรถสาธารณะประเภทต่าง ๆ และ
การปรับปรุงเส้นทางหลักและเส้นทางเลี่ยงให้ใช้การได้อย่างดี ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําเก่ียวกับ
เส้นทางการเดินทางที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ทั้งน้ี แผนอํานวยความสะดวกฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับแผนบูรณา
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ที่
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนอํานวยความ
สะดวก มัน่คงและปลอดภัย การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมนิผล ดังน้ี   
 1. วัตถุประสงค ์
  1.1 จัดให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ      
ทั้งด้านระบบขนส่งสาธารณะและระบบโครงข่าย รวมทั้งจัดเตรียมมาตรการรองรับเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาโดย
ทันทีและเร่งด่วน 
  1.2 ป้องกันและลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนจาก
การเดินทางในช่วงเทศกาล 
  1.3 ประชาชนมีความเช่ือมั่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและมคีวามปลอดภัยสูงสุด 
  1.4 ประชาชนมีความเช่ือมั่นในคุณภาพและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
 2. เป้าหมาย 
  2.1 ให้สามารถลดจํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิตและจํานวนผู้บาดเจ็บเหลือน้อย
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 และจะต้องไม่มีผู้โดยสาร ในระบบขนส่งสาธารณะ
เสียชีวิตจากการเดินทางในช่วงเทศกาล 
  2.2 จัดอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในการเดินทางทั้งไปและกลับ รวมทั้ง
จัดเตรียมและบริหารจัดการด้านยานพาหนะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับอย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า  และไม่มผีู้โดยสาร
ตกค้าง 
  2.3 ผู้ประจํารถโดยสารสาธารณะ (พนักงานขับรถ พนักงานประจํารถ นายตรวจและผู้ใหบ้ริการ
ประจํารถ) จะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในระหว่างการให้บริการเป็นจํานวนร้อยละ 
100 
  2.4 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอ่ืน ๆ  บูรณาการ การปฏิบัติงานให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนํากฎหมายที่มีอยู่มาใช้บังคับอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางของประชาชน 
 3. ศูนย์อํานวยการ ประสานงาน และติดตามสถานการณ ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้
จัดต้ังศูนย์อํานวยการฯ และจดัเจ้าหน้าทีป่ระจําศูนย์อํานวยการฯ เพ่ือใหค้วามช่วยเหลอื ผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้บรกิาร
ข้อมูลแก่ประชาชนผูใ้ช้เส้นทาง ประสานการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในเชิงรกุ ดังน้ี 
  3.1 กรมเจ้าทา่ จัดต้ังศูนย์ปลอดภัยทางนํ้าและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด ทางน้ํา 
(CCTV) 
  3.2 กรมการขนส่งทางบก จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ 
  3.3 กรมการบินพลเรือน จัดต้ังศนูย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือ 
ที่ประสบภัย 
  3.4 กรมทางหลวง จัดต้ังศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง 
  3.5 กรมทางหลวงชนบท จัดต้ังศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท 
  3.6 การรถไฟแห่งประเทศไทย จดัต้ังศูนย์ปลอดภัยการรถไฟในฝ่ายการเดินรถ 
  3.7 การท่าเรือแหง่ประเทศไทย จัดต้ังศูนย์ปลอดภัย 
  3.8 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย จัดต้ังศูนย์ควบคมุทางพิเศษบูรพา 
  3.9 การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดต้ังศูนย์ควบคุมสั่งการ ช่ือ “ศูนย์พสุธา” 
  3.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดต้ังศูนย์รัชดา 
  3.11 บริษัท ขนส่ง จํากัด จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 
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  3.12 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จัดต้ังศูนย์ติดต่อประสานงานห้องรายงาน
ประจําวัน 
  3.13 บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 
  3.14 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จัดต้ังศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัย 
  3.15 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด จัดต้ังศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า 
 4. ภาพรวมของแผนอํานวยความสะดวกฯ 
  ประกอบด้วย 3 แผนงานหลกั ได้แก่ แผนการให้บริการและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
แผนงานด้านความมั่นคง และแผนงานด้านความปลอดภัย ดังน้ี 
  4.1 แผนงานการให้บริการและอํานวยความสะดวก ได้แก่ 
   4.1.1 บริการการขนส่งสาธารณะ 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเตรยีมพ้ืนทีส่ถานีขนส่ง ชานชาลา และพ้ืนทิ่จอดรถสํารองให้
เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพ่ิมจาํนวนรถโดยสารประจําทาง/ ไม่ประจําทาง 
เพ่ิมจํานวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยวว่ิง เพ่ิมเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทาง  ดังน้ี 
     1) จัดรถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่จะเดินทาง  ทั้งเที่ยว
ไปและกลับตลอดช่วงเทศกาลและจัดรถรับ – ส่ง ผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกล
ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง 
     2) จัดขบวนรถไฟประจํา รับผู้โดยสาร 242 ขบวน/วัน รองรับการเดินทาง   ได้ 
95,000 คน/วัน เพ่ิมตู้โดยสารในทุกเส้นทางเฉล่ียขบวนละ 1-2 ตู้/ขบวน รองรับผู้โดยสารเพ่ิมได้อีก 10,000 คน/วัน 
ประกาศเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพ่ิมเติมจากขบวนรถประจํา เป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 (เที่ยวไป) วันที่ 11 – 12 
เมษายน 2556 และช่วงที ่2 (เที่ยวกลบั) วันที่ 15 – 18 เมษายน 2556 รองรับผู้โดยสารเพ่ิมได้อีก 52,000 คน/วัน เฉลีย่ 
10,000 คน/วัน สาํรองขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ในวันที่  11 เมษายน 2556 ในกรณีมีผู้โดยสารตกคา้งทีส่ถาน ี
เส้นทางสายเหนือ กรุงเทพ – ศิลาอาสน์  สายตะวันออกเฉยีงเหนือ อุบลราชธานีและอุดรธานี รวม 3 ขบวน  
     3) เพ่ิมจํานวนเท่ียวว่ิงรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 108 
เส้นทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ พรอ้มจัดเดินรถเช่ือมต่อสถานีขนส่ง จํานวน 4 สถานี รวม 35 
เส้นทาง ขาออก ช่วงวันที่ 11 – 13 เมษายน 2556 และขาเข้า ช่วงวันที่ 16 – 17 เมษายน 2556 
     4) จัดรถโดยสารอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณท่าจอดรถโดยสารของ
บริษัทขนส่ง จาํกัด จํานวน 4 เส้นทาง 
     5) เพ่ิมจํานวนเท่ียวรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จํากัด ช่วงวันที ่9-12 เมษายน 2556 
(ขาไป) จํานวน 29,542 เทีย่ว จํานวนผู้โดยสาร 801,342 คน ช่วงวันที ่15-18 เมษายน 2556 (ขากลับ) จํานวน 28,355 
เที่ยว จํานวนผูโ้ดยสาร 615,353 คน 
     6) เพ่ิมเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางหลักได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบ่ี ระหว่างวันที่ 
11 – 16 เมษายน 2556 เพ่ือรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์     จํานวน 26 เที่ยวบิน จํานวน 
7,656 ที่น่ัง  
   4.1.2 การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน 
     1) ยกเว้นค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และ 9 ต้ังแต่
เวลา 16.00 น. ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ถงึ เวลา 24.00 น. วันที่ 16 เมษายน 2556 
     2) ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี ต้ังแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 10 เมษายน 
2556 ถึงเวลา 24.00 น.วันที่ 16 เมษายน 2556 
     3) ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดให้บริการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ให้บริการในเส้นทางสําคัญ เพ่ือช่วยแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจราจร/รถเสีย สถานที่พักรถ และจัดเตรียมเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์/รถฉุกเฉิน พร้อมให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกผู้ใช้ทาง  
   4.1.3 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/สถานีขนส่ง/ ท่าอากาศยาน
และอาคารผู้โดยสาร /สถานีรถไฟ 
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     จัดเตรียมพ้ืนที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก ให้มคีวาม
พร้อมรองรับปริมาณการใช้บริการของประชาชน 
   4.1.4 อํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร  
     รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม 
(MOTOC) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และครอบคลุมการให้บริการระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง 
(TRAMS) แก่หน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกใน
การจัดทํารายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุประจําวัน ทั้งในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม ระดับกรม และ
ระดับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค   
  4.2 แผนงานด้านความม่ันคง 
   ติดตามสถานการณ์ข่าวสารข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคง การแจ้งเตือนการก่อเหตุ ดําเนินการให้มี
การจัดเวรยาม และเฝ้าระวังสังเกตการณ์ กวดขันการอยู่เวรยามประจําสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือเพ่ิม
การตรวจความเรียบร้อยในบริเวณโดยรอบ การเพ่ิมการสังเกตเฝ้าระวังเหตุการณ์  และวัตถุแปลกปลอมและสิ่งผิดปกติ 
รวมทั้งการสังเกตบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยตลอดจนเตรียมรองรับการช่วยเหลือในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน  
จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์จากกล้อง CCTV  
  4.3 แผนงานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยมาตรการ ดังน้ี 
   1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
    1.1) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติ ณ จุดตรวจของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ประจําจังหวัด เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการมอเตอร์ไซค์ปลอดภัย เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัด
นิรภัย มีใบอนญุาตขับรถ ไมข่ับรถเร็ว ไม่แซงในที่คับขัน ไม่ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจร กวดขันการบรรทุกเกินอัตรา 
    1.2) ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยให้พนักงานขับรถลง
มารายงานตัวต่อผู้ตรวจการ ณ จุดตรวจบนถนนสายหลัก/สายรอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอด และตรวจการมี
ใบอนุญาตขับรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจสมุดประจํารถเพ่ือตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ 
    1.3) ต้ังศูนย์ประสานงานระดับสํานักและชุดเคล่ือนที่เร็ว 18 ชุด ตรวจตรา  และเฝ้าระวัง
ในเส้นทางที่มปีริมาณจราจรสูง ช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรืออุบัติเหตุ ประสานตรวจเย่ียมหน่วยบริการอ่ืน 
    1.4) จัดต้ังศูนย์ปลอดภัยทางรถไฟฯ ส่วนกลาง จาํนวน 1 แห่ง และส่วนภูมิภาค 
จํานวน 5 แห่ง เพ่ือติดตามสถานการณ์ต่างๆ และประสานกับศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคมในช่วงเทศกาล 
    1.5) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อ
โทรทัศน์ (ฟรีทวีี) สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิง่พิมพ์ หนังสือพิมพ์ และระบบ SMS จัดรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ
กรมการขนส่งทางบก” เป็นต้น  
   2) มาตรการด้านถนนปลอดภัย 
    2.1) ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ถนน และสะพานในความรับผิดชอบให้มี                
ความปลอดภัยและพร้อมสําหรับการรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชน ทั้งในเร่ืองของผิวการจราจร สญัญาณและ
เครื่องหมายจราจร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในพื้นที่รบัผิดชอบตลอด 24    ช่ัวโมง 
    2.2) ตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และสรปุปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนวทาง
แก้ไข 
    2.3) หยุดดําเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนและสะพานในช่วงเทศกาล และติดต้ัง
เครื่องหมายเตือน ป้ายแนะนํา และไฟสญัญาณเป็นระยะ ๆ ให้ชัดเจนทั้งกลางวัน/กลางคืน 
    2.4) ตรวจสอบเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ โดยเพ่ิมความถ่ีการตรวจให้มากกว่าปกติ 
   3) มาตรการยานพาหนะปลอดภัย 
    3.1) จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ทั่วประเทศ จํานวน 2,198 แห่ง ให้บริการตรวจรถฟรี 20 รายการ 
    3.2) ต้ังจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถบนถนนสายหลักตลอด 
24 ช่ัวโมง จังหวัดที่กําหนดให้มีตรวจความพร้อมฯ จํานวน 11 จังหวัด ได้แก่ ลําปาง กําแพงเพชร พิษณุโลก ขอนแก่น 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธานี  สงขลา และ ระยอง 
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    3.3) จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสภาพความพร้อมของตัวเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ประจําเรือ (ชูชีพ) ให้มสีภาพเหมาะสมพร้อมใช้งาน หากตรวจพบข้อบกพร่องให้สั่งแก้ไขทันท ี
    3.4) จัดพนักงานด้านเทคนิคตรวจสอบอุปกรณ์รถจักร ล้อเลื่อนอีกครั้ง เมื่อรถเทยีบ         
ชานชาลา ให้เสร็จก่อนขบวนรถออก 1 ช่ัวโมง และทีส่ถานีทีกํ่าหนดให้มีเวลาหยุดขบวนรถ    มากกว่า 10 นาทีขึ้นไป 
    3.5) แจ้งเตือนตําแหน่งที่ติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ประตูฉุกเฉิน เครื่อง
ดับเพลิง ค้อนทุบกระจก 
   4) มาตรการผู้ใชร้ถใช้ถนนปลอดภัย 
    4.1) การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ 
    4.2) ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถบรรทกุก่อนอนุญาตให้นํา
รถบรรทุกออกจากสถานีขนสง่สินค้า 
    4.3) ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานประจํารถก่อนนําออกปฏิบัติหน้าที่บนรถ 
    4.4) ต้ังจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถบนถนนสาย
หลัก 
    4.5) รณรงค์ห้ามบรโิภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 
    4.6) ตรวจจับรถที่ใช้ความเร็วเกินกําหนดด้วยเคร่ืองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ 
    4.7) จัดต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และกวดขันวินัยจราจรในทางพิเศษ  ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเพ่ือให้ผูใ้ช้ทางพิเศษเดินทางด้วยความปลอดภัย 
   5) มาตรการบังคบัใช้กฎหมาย 
    จัดต้ังจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยบูรณาการ การดําเนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ฝา่ยปกครองและอาสาสมัคร เพ่ือตรวจความพร้อม รวมถึงการจัดชุด   สายตรวจตามเส้นทางสาย
หลัก สายรอง และในสถานทีชุ่มชน โดยเน้นหนักในเรื่องตรวจสอบการขับรถ ตรวจจบัความเร็ว ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
และไม่สวมหมวกนิรภัย 
   6) มาตรการด้านสังคม 
    บูรณาการการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  เพ่ือร่วมมือ
กัน ในการตรวจความพร้อมและวินัยการขับขี่ของผู้ขับขี่ และประกาศห้ามจําหน่ายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ หรือ            
สิ่งเสพติดมึนเมาทุกประเภท ภายในพ้ืนที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทุกแห่ง 
   7) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ ์
    รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน แถลงข่าว/จัดทําและแจกจ่าย   แผ่นพับ
แนะนําเส้นทางเลี่ยง/ทางลัด รวมท้ัง รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง ติดต้ัง เครื่องหมายเตือน ป้ายแนะนํา 
และไฟสญัญาณเป็นระยะๆ ให้ชัดเจนทั้งกลางวัน/กลางคืน ประชาสมัพันธ์บริการข้อมูลการเดินทาง เสน้ทางเลี่ยง/
ท่องเที่ยวหรือเส้นทางสําคัญ 
  4.4 การประสานงาน 
   1) ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม (ศปภ.คค.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสาน
ภารกิจด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งระหว่างหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น ศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น และเป็นผู้ประสานการให้บริการอํานวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
เดินทางแก่ประชาชน 
   2) การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference หน่วยงานในสังกัด         
กระทรวงคมนาคมต้องจัดผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจําศูนย์บริหารจัดการ อํานวยการการเดินทางของ
ประชาชน รายงานสถานการณ์ ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคแก่ผู้บรหิารกระทรวง    คมนาคมตามกําหนดการ 
ดังน้ี    2.1) วันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. 
     2.2) วันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 
     2..3) วันที่ 13-14 เมษายน 2556 งด 
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     2.4) วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 
     2.5) วันที่ 16 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น.  
   3) หมายเลขสายด่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทีใ่ช้ในการประสานงาน 
เพ่ือการติดต่อประชาสัมพันธ์ มีดังน้ี 
    3.1) การประชาสัมพันธ์/ติดต่อรายงานเหตุ/อุบัติเหตุ ผ่านช่องทางสายด่วนของศูนย์
ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม เพ่ือประสานการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยสามารถ
ประสานและแจ้งข้อมูลได้ที่โทรสายด่วนหมายเลข 1356 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
    3.2) การประชาสัมพันธ์/ติดต่อรายงานเหตุ/อุบัติเหตุ  
     (1) กรมเจ้าท่า หมายเลข 1199 
     (2) กรมการขนส่งทางบก หมายเลข 1584 
     (3) กรมการบินพลเรือน หมายเลข 0 22860506 และ 0 2860594 
     (4) กรมทางหลวง หมายเลข 1586 ตํารวจทางหลวง หมายเลข 1193 
     (5) กรมทางหลวงชนบท หมายเลข 1146 
     (6) การรถไฟแห่งประเทศไทย หมายเลข 0 2537 9198 
     (7) การท่าเรือแห่งประเทศไทย หมายเลข 0 2269 3191 และ 0 2269 3199  
   (8) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หมายเลข 1543 
     (9) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หมายเลข 0 2938 3666 
     (10) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หมายเลข 1348 
     (11) บริษทั ขนส่ง จํากัด หมายเลข 0 2936 2963 ต่อ 526, 52 
     (12) บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หมายเลข 08 1821 3424  
   (13) บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) หมายเลข 0 2545 3181 – 5 
     (14) บริษทั ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 0 2132 9950 – 1 
     (15) บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด หมายเลข 0 2131 5700 ต่อ 1301 
    3.3) การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ/โทรทัศน์/สถานีวิทยุ สวพ. 91/จส. 100 และตํารวจ
ทางหลวง หมายเลข 1193 
  4.5 การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผล 
   1) ช่วงเทศกาล 
    ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการให้บริการขนส่งสาธารณะ (การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษทั ขนสง่ จํากัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)) รายงานสถิติจํานวนผู้โดยสาร และจํานวนเที่ยวการ
ให้บริการทั้งขาเข้าและขาออกในแต่ละวัน มายัง ศปภ.คค. ภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตลอดช่วงระยะเวลา
ปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ 
   2) ช่วงหลงัเทศกาล 
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ 
กิจกรรม โครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 เพ่ือประมวลรายงานคณะรัฐมนตรี
ทราบ โดยกระทรวงคมนาคมจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนอํานวยความสะดวกฯ เพ่ือรองรับ
การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลถัดไป 
 
10. เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 4/2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบ คู่มือปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2556  โครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า และ
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2555 และเห็นชอบแผนแม่บทการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ (25 ลุ่มนํ้า)  ตามที่ 
รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สรุัสวดี)  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเสนอ   
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ต่างประเทศ 
  
11. เรื่อง รา่งแถลงการณ์รว่มการประชุมระดับผู้นาํ ครัง้ที่ 7 แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 7 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และเห็นชอบให้ 
สศช. สามารถปรบัปรุงถ้อยคําในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มใิช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบอีก  
   2. ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ นายนิวัฒน์ธํารง 
บุญทรงไพศาล (MR. NIWATTHUMRONG BOONSONGPAISARN) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (MINISTER 
ATTACHED TO THE PRIME MINISTER’S OFFICE) ในฐานะรัฐมนตรปีระจํากรอบแผนงาน IMT-GT ของไทย เป็น
ผู้ลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Draft Establishment Agreement of Centre for Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle Subregional Cooperation: CIMT)   
   3. เห็นชอบการเสนอช่ือนายไพโรจน์ โพธิวงศ์ (MR. PAIROTE POTIVONG) เป็นผู้อํานวยการศูนย์
ประสานความร่วมมือกรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (CIMT) ต่อที่ประชุม
ระดับผู้นํา ครั้งที่ 7 แผนงาน IMT-GT ในรอบการดํารงตําแหน่งของฝ่ายไทยระยะห้าปี (ปี 2556-2560) โดยเร่ิมเข้า
ศึกษาและทดลองงานได้ทันทีเมื่อมีการลงนามการจัดต้ังศูนย์  
 
12. เรื่อง การจัดต้ังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (การจัดต้ังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้สง่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ต่อไป   
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดต้ังกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ) มสีาระสําคญัดังน้ี  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยเพ่ิม “กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ” ขึ้นใหม่  
   2. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2547   
  3. โอนภารกิจของสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ   
 

แต่งต้ัง 
13. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังน้ี 
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  1.นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2555 
  2.นายมรุต จิรเศรษฐสริิ สาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางคมขํา ฉัตราคม ผู้เช่ียวชาญ (นักการข่าวเช่ียวชาญ) กลุ่มงาน 
ที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าว
ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. การสมัครเข้ารับเลือกต้ังตําแหน่งเลขาธิการขององคก์ารโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
(Asia-Pacific Telecommunity : APT)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอดังน้ี  

1. เห็นชอบให้ นายไกรสร พรสธีุ รองเลขาธิการ Asia-Pacific Telecommunity (APT) สมัคร 
เข้ารับเลือกต้ังในตําแหน่งเลขาธิการ APT ในนามผู้สมัครจากประเทศไทย   

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดําเนินการขอเสียงและแลกเสียงในการ 
สมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งดังกล่าว  
 
  4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายพงษ์ศักด์ิ สมใจ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
  5. แต่งต้ังผู้แทนรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members) ของบรรษัทประกันต่อ
แห่งเอเชยี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการแต่งต้ังผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย
ในสภาสมาชิก (Council of Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย โดยตําแหน่ง ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ ดังน้ี 1. ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้แทน 2. รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   
ที่กํากับดูแลสํานักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เป็นผู้แทนสํารอง  
 

6. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 

1. นายภาคิน สมมิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการตลาด 
   2. พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด 
   3. นายกนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 
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   4. พันตํารวจโท ไพโรจน์ ปัญจประทีป  ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ 
                    ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
 

7. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง 
(อ.ส.ย.) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 1. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ            
3. นายชวน ศิรินันท์พร 4. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ 5. นายมาโนช วีระกุล 6. นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์              
7. นายวิศาล มหชวโรจน์ 8. นายอรุณ เลิศวิไลย์ โดยบุคคลในลําดับที่ 1-3 เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือที่กระทรวง    
การคลังจัดทําขึ้น ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีนายชาติพงษ์ จีระพันธุ ใหม้ีผลต้ังแต่         
วันที่คณะกรรมการอัยการมมีติอนุมัติเป็นต้นไป แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมมีติ  
 

8. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย             
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิม้แหลมทอง) เสนอดังน้ี 1. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) 2. นายถาวร จําปาเงิน ดํารงตําแหน่ง        
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) 
 
  9. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีที่   81  /2556 เรื่อง  ปรับปรุงคาํสัง่มอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และใหร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรีและกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรบัส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่  81  /2556 เรือ่ง  ปรับปรุงคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สัง่และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี 
สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที่ 268/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี 
สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสดุทา้ย  โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 และพระราช บัญญติัระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) 
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลกิความในส่วนที่ 
7 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 268/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“ส่วนที ่7 
  6.  รองนายกรัฐมนตร ี(นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี ้
    6.1.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  6.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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6.2  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหนว่ยงานของรัฐ  ดังน้ี  
 6.2.1   สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 6.2.2 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) 
 6.3  ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 6.1 – ข้อ 6.2 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7” 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556เป็นต้นไป 
 
  10. คําสั่งสํานกันายกรัฐมนตรีที่ 82/2556 เรื่อง  ปรับปรุงคาํสัง่มอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  กรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจ
ตามกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 82/2556 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ          
รองประธานกรรมการ  กรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และ            
มอบอํานาจตามกฎหมาย 
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที ่269/2555 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2555  มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี   และให้รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตร ีและกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับ            
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  
นายกรัฐมนตร ี   จึงให้ยกเลกิความในข้อคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 269/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  
และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน  

“ส่วนที่ 6 
  6.  รองนายกรัฐมนตร ี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี ้

 6.1.1  คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 6.1.2 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   และ 

  6.1.3   อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
    6.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าทีใ่นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึน้
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ดังนี ้

  6.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง 
สินค้าและบริการของประเทศ  

  6.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 
สื่อสารแห่งชาติ 

 6.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
 6.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามัน แห่งชาติ 
 6.2.5 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน 
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 6.3 ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามระเบียบ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 6.4  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ” 
   ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 
  11.  คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรีที ่  83/2556 เรื่อง  ปรบัปรุงคําสั่งมอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบติัราชการในภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  83/2556 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที่ 270/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คําสั่งมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค น้ัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545   มาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)          
พ.ศ. 2550  และข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค    
พ.ศ. 2547    นายกรัฐมนตรจีึงให้ยกเลิกความในข้อ 1.6 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที ่270/2555 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2555  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
 “1.6  รองนายกรัฐมนตร ี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ 
ดังน้ี 
  เขตตรวจราชการที่ 4 ของสาํนักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่ จงัหวัดกาญจนบุรี  จังหวัด
นครปฐม  จังหวัดราชบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี” 
  เขตตรวจราชการที่ 13 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรีสะเกษ  
จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี” 
  ทั้งน้ี    ต้ังแต่ วันที่    9    เมษายน  พ.ศ.  2556  เป็นต้นไป 
    
  12. คําสั่งสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ 84/2556 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตร ีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกัน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 84/2556 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรรีักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 38 มาตรา 41 
มาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกัน ดังต่อไปน้ี 
  ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังน้ี 1.) ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง 2.) นายสรุพงษ์ โตวิจักษณ์
ชัยกุล 3.) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 4.) นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  5.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
6.) นายยุคล ลิม้แหลมทอง 



 18 

  2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
  ส่วนที่ 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตร ี
  ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีทา่นใดท่านหน่ึงไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดับ ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ รองนายกรัฐมนตร ี

 
รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน 

ตามลําดับ 
 

1. 
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง 

 
 

1. นายสุรพงษ ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 

2. นายกิตติรัตน์           ณ ระนอง 

2. 
นายสุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล 
 
 

1. นายกิตติรัตน์           ณ ระนอง 

2. นายปลอดประสพ สุรัสวดี

3. 
  นายกิตติรัตน์      ณ ระนอง 
 
 

1. นายปลอดประสพ สุรัสวดี

2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 

4. 
นายปลอดประสพ  สุรัสวดี 

 
 

1. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 

2. ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง

5. 
นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

 
 

1. ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง

2. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 

6. 
นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง 

 
 

1. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 

2. นายกิตติรัตน์           ณ ระนอง 

   
ส่วนที่ 3 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ 

ราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  ในกรณีที่รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลําดับ ดังน้ี 
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ลําดับที ่ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี 

 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี 
ที่ปฏิบัติราชการแทน ตามลาํดับ 

 

1.   นายนิวัฒน์ธํารง    บุญทรงไพศาล 
 

1. นายวราเทพ       รัตนากร

2. นางสาวศันสนีย์   นาคพงศ์

2. 
นายวราเทพ       รัตนากร 
 
 

1. นางสาวศันสนีย์   นาคพงศ์

2. นายนิวัฒน์ธํารง    บุญทรงไพศาล 

3. 
  นางสาวศันสนีย์   นาคพงศ ์
 
 

1. นายนิวัฒน์ธํารง    บุญทรงไพศาล 

2. นายพงศ์เทพ       เทพกาญจนา 

 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
     

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