
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/169                               วันท่ี   20  กุมภาพันธ์  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 1 รา่งพระราชบญัญติัจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....  

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ 
เกษตรกรรม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและกรรมสทิธ์ิที่ดิน เช่น กฎหมายเก่ียวกับป่าไม้  ที่ราชพัสดุ  ผังเมือง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการต่าง ๆ  มาพิจารณาว่า ยังมีความทับซ้อนอย่างไร   เพ่ือนําที่ดินทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ให้ได้มาก
ที่สุด   ทั้งในกรณีอนุรักษ์ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและความมั่นคง  เป็นต้น    
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  
    2. กําหนดนิยามคําว่า “การจัดรูปที่ดิน” “การจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม” “เกษตรกรรม” 
“เขตโครงการจัดรูปที่ดิน” “เขตการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม” และ “คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด”  
  3. กําหนดให้ม ี“คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานคนที่หน่ึง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนทีส่อง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง จํานวน 18 หน่วยงาน เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่งต้ัง  และให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  
  4. กําหนดให้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 36  
ใช้บังคับในบริเวณใดในเขตกรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจํา
กรุงเทพมหานคร เรียกว่า “คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร” และกรณีใช้บังคับในบริเวณใดใน 
จังหวัดใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัด เรียกว่า “คณะกรรมการ 
จัดรูปที่ดินจังหวัด”   
  5. กําหนดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจ
หน้าที่ตามท่ีกําหนด 
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  6. กําหนดให้จดัต้ังสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางขึ้นในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์  มีอํานาจหน้าที่ ได้แก่ การดําเนินการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม การจัดรปูที่ดิน เป็นต้น และให้
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางทําหน้าที่เป็นสํานักงานจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานครด้วย ทั้งน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการ 
จัดรูปที่ดินกลางเห็นสมควรให้มีการจัดการลําเลียงนํ้าจากทางน้ําชลประทาน หรือแหลง่นํ้าอ่ืนใดไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ใด และเป็นพ้ืนที่ที่ยังมิได้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือออกประกาศกําหนดแนวเขตสํารวจการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมในเขต
พ้ืนที่น้ัน และให้มีแผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่จะสํารวจไว้ด้วย  
  7. กําหนดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การใช้นํ้าในแนวเขตการจัดระบบนํ้า
เพ่ือเกษตรกรรม และการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การใช้นํ้าเพ่ือ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการเกษตร หรือใช้นํ้ามากเกินควรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือ
ผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน  
  8. กําหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเห็นสมควรกําหนดให้พ้ืนที่เกษตรกรรมใด
หรือพ้ืนที่ในเขตจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน และให้มแีผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่
จะสํารวจไว้ด้วย พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี  
  9. กําหนดให้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 36 ใช้บังคับแล้ว ถ้าคณะกรรมการ 
จัดรูปที่ดินจังหวัดเห็นสมควรให้นําที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ธรณสีงฆ์ภายในเขตตาม 
พระราชกฤษฎีกาน้ันมาดําเนินการจัดรูปที่ดินให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   
   10. กําหนดให้ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในเขต 
โครงการจัดรูปที่ดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินจะโอนสิทธิในที่ดินน้ันไปยังผู้อ่ืนมิได้ และที่ดินในเขต
โครงการจัดรูปที่ดินไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  
  11. กําหนดให้จัดต้ัง “กองทุนจัดรูปที่ดิน” ในกรมชลประทาน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน 
ได้แก่ เงินที่ได้จากงบประมาณ เงินที่ได้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นต้น  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 6 เรื่อง ขอรับการสนับสนนุเงนิชดเชยพเิศษใหกั้บกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 

เพื่อผลิตเอทานอล จังหวัดตาก 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ .ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน 78,000,000 บาท  โดยให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการทําเกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่มีการปนเป้ือนสารแคดเมีย่มที่
เหมาะสมดําเนินการเกี่ยวกับหน่วยงานและสัดส่วนงบประมาณที่ต้องรับผิดชอบให้ชัดเจน  และใหท้ํา 
ความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาร่วมกับ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางใน 
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การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผูป้ลูกอ้อยอย่างย่ังยืนต่อไป แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 60 วัน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 7 เรื่อง มติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดการ 
ปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 

 1. เห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2555  
เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตามท่ีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ  
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อไป 

 2. รับทราบการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี  
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการปัญหาหมอกควันที่รัฐบาลกําลังดําเนินการ 
อยู่ในขณะนี ้

 สาระสําคัญของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดการปัญหา 
หมอกควันที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ เป็นการหนุนเสริมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ภาคเหนือตอนบนปี 2556 ของรัฐบาล โดยเฉพาะ (1) ในมาตรการท่ี 3 สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้าน
ปลอดการเผา” (2) มาตรการที่ 4 ส่งเสริมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน (3) มาตรการท่ี 5 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่ม 
เป้าหมาย และ (4) มาตรการที่ 7 ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 

 จากข้อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่องน้ีเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคลอ้ง 
กับเจตนารมณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ี(นายปลอดประสพ สุรสัวดี)  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายอํานวยการและควบคุมการสั่งการระดับประเทศ ในการ
ดําเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2556 เพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 21 มกราคม 2556 

 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นมาตรการในระยะยาวที่มีขอบเขตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และให้ความ 
สําคัญกับการมีส่วนรว่มของภาคีทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ที่มสีว่นเก่ียวข้อง โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งต้ัง 
วาระที่ 12 เรือ่ง  แต่งต้ัง 
หัวข้อที่ 7 แต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน 

คณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนกรรมการเดิมที่จะครบวาระ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี นายชวลิต ชขูจร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ  
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 6 ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตาก

7 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี  5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ

แต่งต้ัง 12 หัวข้อท่ี 7 แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556



http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 19 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  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี ได้แถลงข่าว ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุรา 
    สามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  3.  เรื่อง  แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  4.  เรื่อง  ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน    
    ต่อธนาคารออมสิน 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
  6.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกอ้อยเพ่ือผลิต 
    เอทานอล จังหวัดตาก 
  7.   เรื่อง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควัน
    ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

ต่างประเทศ 
  8.  เรื่อง   การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ 
    สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ี้ภัยสหประชาชาติ ประจําภูมิภาคไทยฯ 
  9.  เรื่อง  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและ
    เศรษฐกิจระหว่างไทย – เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
  10.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 19 แผนงาน IMT – GT 
  11.  เรื่อง  การประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านของ 
    สพพ.  
 

แต่งต้ัง  
  12.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
 2.  รัฐบาลสหภาพคอโมโรสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 3.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 4.  แต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ิมเติมภายใต้คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่าง
  ไทย-เมียนมาร์เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการ 
  ที่เก่ียวข้อง 
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 5.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 49/2556 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีประจํา
  สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย  
 6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานส่งเสริม 
  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
 7.  แต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
  การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 
 
  

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

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 ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและกรรมสทิธ์ิที่ดิน เช่น กฎหมายเก่ียวกับป่าไม้  ที่ราชพัสดุ  ผังเมือง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการต่าง ๆ  มาพิจารณาว่า ยังมีความทับซ้อนอย่างไร   เพ่ือนําที่ดินทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด   
ทั้งในกรณีอนุรกัษ์ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและความมั่นคง  เป็นต้น    
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  
    2. กําหนดนิยามคําว่า “การจัดรูปที่ดิน” “การจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม” “เกษตรกรรม” “เขต
โครงการจัดรูปที่ดิน” “เขตการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม” และ “คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด”  
  3. กําหนดให้ม ี“คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานคนที่หน่ึง ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนทีส่อง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 18 
หน่วยงาน เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งต้ัง  
และให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  
  4. กําหนดให้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 36 ใช้บังคับใน
บริเวณใดในเขตกรุงเทพมหานครให้มคีณะกรรมการจัดรปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจาํกรุงเทพมหานคร เรียกว่า 
“คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร” และกรณีใช้บังคับในบริเวณใดในจังหวัดใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการ 
จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัด เรียกว่า “คณะกรรมการจัดรปูที่ดินจังหวัด”   
  5. กําหนดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจหน้าที่
ตามท่ีกําหนด  
  6. กําหนดให้จดัต้ังสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางขึ้นในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
มีอํานาจหน้าที่ ได้แก่ การดําเนินการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม การจัดรูปที่ดิน เป็นต้น และให้สํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลางทําหน้าที่เป็นสํานักงานจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานครด้วย ทั้งน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
เห็นสมควรให้มีการจัดการลาํเลียงนํ้าจากทางน้ําชลประทาน หรือแหล่งนํ้าอ่ืนใดไปใช้เพ่ือประโยชน์ในพ้ืนที่ใด และ
เป็นพ้ืนที่ที่ยังมิได้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
ออกประกาศกําหนดแนวเขตสํารวจการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่น้ัน และให้มีแผนที่สังเขปแสดงเขต
ท้องที่ที่จะสํารวจไว้ด้วย  
  7. กําหนดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายใน
การจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การใช้นํ้าในแนวเขตการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
และการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การใช้นํ้าเพ่ือประโยชน์ในการประกอบ
ธุรกิจการเกษตร หรือใช้นํ้ามากเกินควรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน  
  8. กําหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเห็นสมควรกําหนดให้พ้ืนที่เกษตรกรรมใดหรือ
พ้ืนที่ในเขตจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน และให้มแีผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่จะสํารวจไว้ด้วย 
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี  
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  9. กําหนดให้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 36 ใช้บังคับแล้ว ถ้าคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดเห็นสมควรให้นําที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ธรณีสงฆ์ภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกาน้ัน
มาดําเนินการจัดรูปที่ดินให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   
   10. กําหนดให้ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในเขตโครงการจัด
รูปที่ดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินจะโอนสิทธิในที่ดินน้ันไปยังผู้อ่ืนมิได้ และที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
ไม่อยู่ในความรบัผิดแห่งการบังคับคดี  
  11. กําหนดให้จัดต้ัง “กองทุนจัดรูปที่ดิน” ในกรมชลประทาน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ได้แก่ 
เงินที่ได้จากงบประมาณ เงินที่ได้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นต้น  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรบัสุรากลัน่ชนดิสุราสามทบัที่นําไปทําการ
แปลงสภาพเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรา
กลั่นชนิดสุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้   
   ข้อเท็จจรงิ  
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  
  1. เน่ืองจากเอทานอล (Ethanal) ถือเป็นสุรากลั่นชนิดสุราสามทับตามพระราชบัญญัติสุรา        
พ.ศ. 2493 ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีสุรากลั่นชนิดสุราสามทบั ดังน้ี  
    1.1 สุราสามทบัที่นําไปใช้ในการอุตสาหกรรม หรือที่นําไปทําการแปลงสภาพ ทั้งน้ี  
ตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด ในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 2 หรืออัตราตามปริมาณ 1 บาทต่อลิตร  
   1.2 สุราสามทบัที่นําไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ตามวิธีการที่
อธิบดีกําหนด ในอัตรามูลค่าร้อยละ 0.1 หรืออัตราตามปริมาณ 0.05 บาทต่อลิตร  
   1.3 อ่ืน ๆ นอกจาก 1.1 และ 1.2 ในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10 หรืออัตราตามปริมาณ 
6 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ  
   1.4 สุราสามทบัที่นําไปผสมกับนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงตามวิธีการที่อธิบดี
กําหนด งดเว้นภาษี  
   1.5 สุราสามทบัที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีสุรา  
แล้วแต่กรณ ี  
   2. สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ได้มหีนังสือขอความช่วยเหลือสนับสนุนอุตสาหกรรม 
เอทานอล กรณีรัฐบาลได้ส่งเสริมใหม้ีการผลิตเอทานอลเป็นพลังงานทดแทน  โดยในปัจจุบันมีโรงงานที่เปิด
ดําเนินการผลิตแล้วรวมทั้งสิน้ 19 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวม 2.925 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มี
มาตรการให้การส่งเสริมการผลิตเอทานอลโดยได้ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุน BOI และมีมาตรการส่งเสริม 
เอทานอลท่ีสําคัญ ๆ อีกหลายประการ รวมทั้งกระทรวงพลังงานได้มีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (2551-2565) 
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเอทานอลให้เกิดการผลิตและการใช้ไม่น้อยกว่า 2.96 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2554 เพ่ิมเป็น
ไม่น้อยกว่า 6.2 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2557 และไม่น้อยกว่า 9 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2565 ทั้งน้ี เพ่ือลดการ
พ่ึงพานํ้ามัน เพ่ิมมูลค่าและสร้างเสถียรภาพให้กับผลผลิตทางการเกษตร แต่เน่ืองจากในปัจจุบันแม้จะมีการส่งเสริม
การใช้เอทานอลแต่การใช้เอทานอลภายในประเทศก็ยังอยู่ในระดับ 1.3 ลา้นลิตรต่อวัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี และไม่สอดคล้องกับกําลังการผลิตที่มีอยู่  ทําให้เกิดปัญหาเอทานอลล้นตลาด กําลังการผลิต
สูงเกินกว่าปริมาณการใช้เป็นจํานวนมาก  
   3. จากสภาพดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาเอทานอลล้นตลาด กําลังการผลิตสงูเกินกว่าปริมาณการใช้
เป็นจํานวนมาก ผู้ผลิตเอทานอลได้รับความเดือดร้อน จึงควรสนับสนุนให้มีการส่งเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักร 
แต่โดยที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการใช้เอทานอลท้ังที่แปลงสภาพแล้วและที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ  แต่ตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกําหนดให้การส่งสุราสามทับ (เอทานอล) ออกไปนอกราชอาณาจักรได้รับการยกเว้น
หรือคืนค่าภาษีสุรา ในขณะทีก่ารนําสุราสามทับ (เอทานอล) ไปแปลงสภาพแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้อง
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เสียภาษีสุราในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 2 หรอือัตราตามปริมาณ 1 บาทต่อลิตรอย่างใดอย่างหน่ึงที่คิดเป็นเงินภาษีสูง
กว่า ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเอทานอลได้เต็มกําลังความสามารถ  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ เพ่ิมมูลค่าและสร้างเสถียรภาพให้กับผลผลติทางการเกษตร รวมท้ังสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ผู้ส่งออกสุราสามทับ (เอทานอล) จึงเห็นควรงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราดังกล่าวแม้จะส่งผลให้
รายได้ภาษีสุราลดลงแต่ก็จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเอทานอล และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสรุาสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ 
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
3. เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  2. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2559) 
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายความสําเร็จที่กําหนดไว้ 
  สาระสาํคญัของแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2559) มีดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค ์ได้แก่ (1) เพ่ือพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (2) เพ่ือให้ประเทศมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถกูสุขลักษณะ (4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล 
  2. เป้าหมายความสําคัญ มีดังน้ี (1) ครัวเรือนไทยใช้ส้วมแบบ “ส้วมน่ังราบ” ร้อยละ 90 ภายในปี 
พ.ศ. 2559 (2) สถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะมีบริการ “ส้วมน่ังราบ” อย่างน้อย 1 ที่ร้อยละ 10 ของ
กลุ่มเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2559 (3) ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2559 (4) คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้บริการในปี พ.ศ. 2559 (5) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 50 
ภายในปี พ.ศ. 2559 
  3. กลุ่มเปา้หมาย 
   (1) ส้วมครัวเรอืน 
   (2) ส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานทีส่าธารณะ 12 ประเภท ได้แก่          
1. แหล่งท่องเที่ยว 2. ร้านจําหน่ายอาหาร 3. ตลาดสด 4. สถานนีขนส่งทางบกและทางอากาศ 5. สถานีบริการนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 6. สถานศึกษา 7. โรงพยาบาล 8. สถานที่ราชการ 9. สวนสาธารณะ 10. ศาสนสถาน 11. ส้วมสาธารณะ 
ริมทาง และ 12. ห้างสรรพสนิค้า/ศูนย์การค้า/ดิสเคานต์สโตร์ 
  4. กลยุทธ ์เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ได้มาตรฐานอย่างย่ังยืน จะใช้กลยุทธ์หลัก          
ในการดําเนินงาน 4 กลยุทธ์ ดังน้ีคือ (1) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม (Creating Particpation Strategy)  
(2) กลยุทธ์การส่ือสารสาธารณะ (Public Communication Strategy)  (3) กลยุทธ์การใช้มาตรการทางสังคมและ
มาตรการทางกฎหมาย (Social and Law Enforcement Strategy)  (4) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู ้
(Knowledge and Learning Strategy) 
  5. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนฯ จะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม            
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้ จําเป็นต้องมีกระบวนการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับทั้งส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รวมถึงภาคเอกชนหรือเจ้าของสถานประกอบการ ในการดําเนินงานภายใต้แผนฯ การขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมการส้วมสาธารณะไทยผลักดันและให้การสนับสนุนแต่ละภาคส่วนให้มีการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับบริบทของแต่ะละพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุได้รับบริการที่มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ 
และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม 
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  6. การติดตามประเมินผล เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ การดําเนินงานตามแผนฯ กําหนดให้มีการ
ติดตามและประเมินผล โดยดําเนินการดังน้ี 
   (1) คณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย อํานวยการและ
ติดตามความกว้าหน้าผลการดําเนินงานส้วมสาธารณะไทย อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม 
   (2) ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมาย ตามแผนฯ ประจําทุกปี ในระยะครึ่งแผนฯ และระยะสิ้นสุดของแผนฯ และรายงานผลการดําเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปรบัปรุงการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ต่อคณะกรรมการ
ส้วมสาธารณะไทย 
 
4. เรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานต่อธนาคารออมสิน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติในหลกัการให้ธนาคารออมสินนําค่าใช้จ่ายในอดีตที่ต้องต้ังทยอยรับรู้ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที ่19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานธนาคารออมสิน มาบวกกลับในกําไรสทุธิเพ่ือคํานวณโบนัส สําหรับใช้
เป็นฐานในการคํานวณเงินนําส่งรายได้แผ่นดิน และการจดัสรรโบนัสพนักงานและคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
  2. การดําเนินการตามหลักการในข้อ 1. ธนาคารออมสินจะต้องมีกําไรสุทธิหน้างบการเงินที่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองเพียงพอในการจ่ายเงินนําส่งรายได้แผ่นดิน โบนัสพนักงาน และ
โบนัสกรรมการธนาคารออมสิน 
  ทั้งน้ี  ในการดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานธนาคาออมสินให้คํานึงถึงหลกั 3 ประการ 
ดังน้ี  1) การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจอ่ืนที่เหลืออีก 56 แห่ง  2) 
ธนาคารออมสินต้องพิจารณาทบทวนแนวทางการดําเนินการของธนาคารออมสินในทุก ๆ  5 ปี 3) การดําเนินการใน
เรื่องน้ีต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออัตราส่วนของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง    
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ  
  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปรมิาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และนํ้ามันดีเซลทีม่ีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2556 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2556  
 
6. เรื่อง  ขอรบัการสนับสนนุเงนิชดเชยพเิศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูอ้อยเพื่อผลติเอทานอล จังหวัดตาก 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ .ศ. 2555 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว 
ภายในกรอบวงเงิน 78,000,000 บาท  โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการทํา
เกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่มีการปนเป้ือนสารแคดเมี่ยมที่เหมาะสมดําเนินการเกี่ยวกับหน่วยงานและสัดสว่นงบประมาณที่
ต้องรับผิดชอบให้ชัดเจน  และให้ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ   
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างย่ังยืนต่อไป แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรภีายใน 60 วัน 
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7.  เรื่อง มติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 

 1. เห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2555 เรื่อง การ
จัดการปัญหาหมอกควันที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ ตามท่ีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อไป 

 2. รับทราบการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ 
สุรัสวดี) และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการปัญหาหมอกควันที่รฐับาลกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ 

 สาระสาํคญัของมติสมัชชาสุขภาพแหง่ชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดการปัญหาหมอก
ควันที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ เป็นการหนุนเสริมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ
ตอนบนปี 2556 ของรัฐบาล โดยเฉพาะ (1) ในมาตรการที ่3 สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา” (2) 
มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคีเครอืข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควัน (3) มาตรการท่ี 5 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย และ (4) มาตรการท่ี 7 ขยาย
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2556 

 จากข้อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่องน้ีเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคลอ้งกับ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายอํานวยการและควบคุมการสั่งการระดับประเทศ ในการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2556 เพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 

 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มผีลกระทบต่อ
สุขภาพ เป็นมาตรการในระยะยาวที่มีขอบเขตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีทุกภาคส่วนในพ้ืนทีท่ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 

ต่างประเทศ 
8. เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ี้ภัย
สหประชาชาติ ประจําภูมิภาคไทยฯ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ   

1. ให้ มท. โดยผูท้ี่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ควบคุมกํากับดูแลงานกองการ 
ต่างประเทศ (สํานักงานศูนย์ดํานินการเกี่ยวกับผู้อพยพ)   เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING : MOU) กับสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (THE OFFICE OF THE UNITED 
NATIONS HIGH COMMISSONER FOR REFUGEES : UNHCR) เพ่ือร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
และบุคคลในความห่วงใย (Person Of Concern : POC)  ของ UNHCR ต่อไป  

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง สําหรับในปีต่อไปหากสารัตถะของบันทึกความ 
เข้าใจ (MOU) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากบันทึกความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 อนุมัติ
ในหลักการให้สํานักงานศูนย์ดําเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ มท. เป็นผู้ลงนาม โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบใน
ภายหลัง 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  มท. รายงานว่า  

1. รายละเอียดบันทึกความเข้าใจ (MOU)  การให้คามร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ 
ในพ้ืนที่พักพิงช่ัวคราวบริเวณชายแดนไทย – พม่า  โครงการจัดทําทะเบียนผู้หนีภัยการสู้รบและการพิจารณาสถานะ
บุคคลสญัชาติพม่าปี 2556 (MOU 2013/52281/1505/1 THAA/PF (1257000))  มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
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 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ประกอบด้วย บทความเบ้ืองต้นเก่ียวกับการให้ความร่วมมือในการ 
แก้ไขปัญหาผูห้นีภัย ฯ รายละเอียดพ้ืนฐาน ได้แก่  ช่ือโครงการ / พ้ืนที่ของโครงการ / วันเริ่มและสิ้นสุดโครงการ / 
กําหนดเวลาการรายงานการเงิน / จํานวนงบประมาณในบันทึกความเข้าใจ / เลขท่ีบัญชีธนาคารที่จะโอนงบประมาณ  
   ส่วนที่ 3 ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  
   ส่วนที่ 4 การให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย (มท./UNHCR) อาทิ การจัดหาทรัพยากร
บุคคลเข้ามาช่วยเหลือปฏิบัติงานตามโครงการ การเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นความลับ รวมทั้งจะไม่มี
ฝ่ายใดรับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการน้ี  
   ส่วนที่ 5 และส่วนที่ 6 ภารกิจ มท. และ UNHCR อาทิ  การนํางบประมาณจัดสรรเข้าบัญชี
ธนาคาร รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ UNHCR การอํานวย
ความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงาน  
   ส่วนที่ 7 ข้อกําหนดทั่วไป ช่ือผู้มีอํานาจในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

2. มท. ได้ดําเนินการตรวจสอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าว ปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการ 
ต่อเน่ืองแล้ว  เห็นว่า สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2548 รวมท้ัง เป็นข้อตกลงที่อยู่ภายใต้หลักการความรับผิดชอบและการทํางานร่วมกันตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 23 มีนาคม 2547 
 
9. เรื่อง การลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการคา้และเศรษฐกิจระหว่างไทย – 
เขตบรหิารพิเศษฮ่องกง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงเอกสารที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรอืไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ใหก้ระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีก 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-เขตบริหารพิเศษฮ่องกง หรือหากติดภารกิจ ให้มอบหมาย
ผู้อ่ืนลงนามแทนต่อไป 
  สาระสาํคญัร่างข้อตกลงฯ ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะมีการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณชิย์ มสีาระสําคัญครอบคลุมสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. การอํานวยความ
สะดวกและส่งเสริมการค้าสนิค้า 2. การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริมการค้าบรกิาร 3. การอํานวยความ
สะดวกและการส่งเสริมการลงทุน 4. การแลกเปลี่ยนข้อมลูและความร่วมมือในการดําเนินการตามกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการค้า 5. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 6. ความร่วมมือด้านโลจิ
สติกส์และการขนส่ง 7. ความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 8. การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ R&D 9. ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพ 10. ความร่วมมือด้าน
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 11. การอํานวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 12. ความร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน 
  ทั้งน้ี ทั้งสองฝา่ยจะต้ังกลไกการหารือภายใต้คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint 
Cooperation Committee: JCC) ระหว่างไทย-เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีหัวหน้าคณะระดับอธิบดี 
 
10. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ที่ 19 แผนงาน IMT – GT 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง 
บุญทรงไพศาล) เสนอ ดังน้ี 

1. รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 แผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth 
Triangle : IMT - GT) 
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  2. เห็นชอบในการมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เป็นหน่วยงานหลักและประสานหน่วยราชการที่เก่ียวข้องเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี 
แผนงาน IMT – GT (IMT – GT Ministerial Meeting) ครั้งที่ 19 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส แผนงาน IMT – 
GT (IMT – GT Senior Officials’ Meeting) ครั้งที ่20 และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 
แผนงาน IMT – GT (IMT – GT Chief Minister’ and Governors’ Forum) ครั้งที่ 10 ในช่วงเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2556 ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปน้ี 
   2.1 มอบหมายให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียม
ความพร้อมด้านสารัตถะ ได้แก่ ความก้าวหน้าการดําเนินการในแผนหมนุเวียนรอบที่หน่ึงระหว่างปี 2555 – 2556 
แผนงานโครงการในแผนหมนุเวียนรอบที่สองระหว่างปี 2556 – 2557 
   2.2 มอบหมาย สศช. ร่วมกับ มท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียม
ความพร้อมด้านสถานที่ประชุมรวมทั้งนิทรรศการและการเผยแพร่ข้อมลูของ 14 จังหวัดภาคใต้ อย่างเหมาะสม 
   2.3 มอบหมาย สศช. เตรียมการด้านงบประมาณการจัดประชุมระหว่างประเทศ โดยให้
จัดทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 3,526,000 บาท 
 
11. เรื่อง การประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบา้นของ สพพ.  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอทั้ง 3 ขอ้ดังน้ี  
  1.รับทราบผลการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทาง 
การเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้านของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)  
  2. รับทราบผลการประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจที่แล้วเสร็จทั้ง4 โครงการ  

  3. รับทราบข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการร่วมมือเพ่ือพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ. 
ในอนาคต เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานต่อไป  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า  
  1. ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดย ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สพพ.ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,683.70  ล้านบาท ประกอบด้วย (1) โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินรวม 18 โครงการ วงเงิน  10,547.80 ล้านบาท และ(2) โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการรวม 
20 โครงการ วงเงิน 135.90 ล้านบาท แบ่งเป็น ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อม 9 โครงการ รวมเป็น
เงิน 132.00  ล้านบาท และความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน 11 
ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.90 ล้านบาท 
    2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงการความร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านของ 
สพพ. ทีแ่ล้วเสร็จและครบกําหนดเวลาทีส่ามารถประเมินผลโครงการได้ ม ี4 โครงการ คอื 1)โครงการเช่ือมโยงคมนาคม
ระหว่างไทย -เมียนมาร ์จากเมียวดี – เชิงเขาตะนาวศร ี(โครงการถนนเมียวดี)สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ (เมียน
มาร)์ 2) โครงการก่อสร้างเสน้ทางรถไฟเช่ือมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย – ท่านาแล้ง(โครงการรถไฟท่านาแล้ง) 
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 3)โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต (โครงการ
สนามบินวัดไต) สปป. ลาว 4) โครงการก่อสรา้งร่องระบายนํ้าฮ่องวัดไต(โครงการร่องระบายนํ้าฮ่องวัดไต) สปป.ลาว 
      3. ผลการประเมนิโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สพพ. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือดําเนินการ
ประเมนิผลโครงการตามข้อ 2. โดยศึกษาความคุ้มค่าของโครงการ และจดัทาํข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งการประเมินในภาพรวมของโครงการพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมาก 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 
   1) ทุกโครงการสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน และนโยบายของไทยในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
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   2) ทุกโครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่และ
ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ แต่เพ่ือเป็นการต่อยอดโครงการและเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากโครงการควรมีการ
ดําเนินงานเพ่ิมเติมเป็นรายโครงการ ดังน้ี 
    (1) โครงการถนนเมียวดีอํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทาง 
และการขนส่งสินค้า สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์บริเวณด่านแม่สอด จังหวัดตาก และ
ก่อให้เกิดการลงทุนต่อเน่ือง ทั้งทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
 ข้อเสนอเพิ่มเติม (1)ขยายถนนจากเมียวดีต่อไปจนถึงเมืองเมาะลําไย และเมืองตาธง ซึ่ง
สามารถเช่ือมต่อไปยังย่างกุ้งและอินเดียได้ (2)บํารุงรักษาเสน้ทางอย่างต่อเน่ือง กําหนดมาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง
สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน และมกีารควบคุมนํ้าหนักบรรทุก (3)จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมแมส่อด (4) ปรับปรุงขั้นตอน
และกฎเกณฑ์ต่างๆ และพิธีการศุลกากร เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าขา้มแดน และ (5) ก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่2 เพ่ือลดความแออัดของการเดินทาง 
 (2) โครงการรถไฟทา่นาแลง้ เพ่ิมรูปแบบการเดินทางโดยทางราง เน่ืองจากเป็นทางรถไฟสายแรก
ของ สปป.ลาว ทําให้ สปป.ลาว สามารถเปลีย่นจาก Land-locked Countryเป็น Land-linked Country ได้ แต่การ
ใช้ประโยชน์ยังไม่เต็มประสทิธิภาพ เน่ืองจากระยะทางยังสั้น (3.5กิโลเมตร) และไม่มกีารขนส่งสินค้า 
    ข้อเสนอเพิ่มเติม (1)ก่อสร้างทางรถไฟเช่ือมต่อจากสถานีท่านาแล้งถึงนครหลวงเวียงจันทน์(2) 
จัดต้ังศูนย์กองเก็บและขนถ่ายสินค้า (CY)บริเวณสถานีท่านาแล้ง (3) ปรบัปรุงระบบอาณัติสัญญาณของสถานีท่านา
แล้งจากระบบ Manualเป็นระบบอัตโนมัติ (4) ก่อสร้างสะพานสําหรับรถไฟโดยเฉพาะ เพ่ือลดการสับหลีกหรือปิดก้ัน
การจราจรบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ที่ 1 (5) ร่วมมอืกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดหาหัวรถจักร และ
แครบ่รรทุก เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าและ (6) ส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยเข้าไปจับคู่ธุรกิจ หาพันธมิตร เพ่ือบริหาร
จัดการ CY บรเิวณท่านาแล้ง และให้บริการด้านการประกันภัยใน สปป.ลาว 
 (3) โครงการสนามบนิวัดไตสามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งสามารถรองรับการ
เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว และการเข้ามาประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว ทําให้ปริมาณผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบิน         
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของ สปป.ลาว มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 ข้อเสนอเพิ่มเติม ควรมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินของ สปป.ลาวเพ่ิมเติม เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) โครงการร่องระบายน้าํฮอ่งวัดไตสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและช่วยให้การระบายนํ้า
บริเวณรอบสนามบินวัดไตและพ้ืนที่ใกล้เคียงดีขึ้น นอกจากน้ี ประชาชนยังสามารถใช้ถนน 2 ฝั่งของร่องระบายนํ้า
เป็นทางสัญจรได้ 
 ข้อเสนอเพิ่มเติม (1) จัดทําแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในนครหลวง
เวียงจันทน์อย่างเป็นระบบ (บํารุงรักษาร่องระบายนํ้าเดิม ก่อสร้างร่องระบายนํ้าเพ่ิมเติม ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย) 
และ (2) ปรับปรุงถนน 2 ฝั่งของร่องระบายนํ้าให้เป็นถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณดังกล่าวสําหรับการเดินทางช่วงฤดูฝน 
  4. ข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ.ในอนาคต 
  คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน(คพพ.) ได้รับ
ทราบผลการประเมินโครงการทั้ง 4 โครงการท่ีกล่าวแล้ว และได้มีข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายการร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ. ในอนาคต ดังน้ี 
  1) ยุทธศาสตร์การร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ. ยังคงให้ความสําคัญกับ  
3 ด้านหลัก คอื (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค (Connectivity)เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งภายในภูมิภาคมีระยะทางสั้นลงและใช้เวลาในการ
เดินทางและขนส่งเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงไปภูมิภาคอ่ืนต่อไป (2) การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการขยายตัว
ทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค เพ่ือรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และ (3)การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Relationship)  
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  ทั้งน้ี ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านจะให้ครอบคลุมทุกประเทศตามที่
ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง สพพ. ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม รวมทั้งกระจาย
สาขาการร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไปยังสาขาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการคมนาคมขนสง่ 
เช่น สาขาการศึกษาและการฝึกทักษะแรงงาน สาขาสาธารณสุข สาขาเกษตร สาขาอุตสาหกรรม และสาขาพลังงาน 
เป็นต้น 
   2) การร่วมมอืเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะนํา
รูปแบบการพัฒนาโครงการเช่ือมโยงคมนาคมระหว่างไทย-เมียนมาร์ จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี ซึ่งพัฒนาโครงข่าย
ถนน เพ่ือเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างกัน (Connectivity) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาเป็นประตูการค้า (Gateway) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
ขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว วัฒนธรรม และประเพณีระหว่างกัน ซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณ
ชายแดนจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เช่น การพัฒนาบริเวณด่านสิงขร/มอต่อง-มะริด ด่านบ้านพุนํ้าร้อน/
บ้านแม่ทะมี-่ทวาย และด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันบูไซยัด เป็นต้น 
  3) การร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้านของประเทศไทย โดย สพพ. เป็นโอกาสหน่ึงที่สินค้าและบริการจากประเทศไทยสามารถกระจายไปสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นการขยายกําลังการผลิตของประเทศไทยอีกทางหน่ึง ดังน้ัน จึงสมควรให้หน่วยงานต่างๆ 
ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้รับความสะดวกและรวดเร็วในพิธีการทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการ
ขนส่งสินค้า             ข้ามแดน 

 
แต่งต้ัง  

12.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการ (สาํนักนายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางสาวอัจฉรา โกศัลวัฒน์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากร
บุคคลเช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคณุวุฒิ) 
สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคณุสมบัติครบถว้นสมบูรณ์ 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. รัฐบาลสหภาพคอโมโรสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่ารัฐบาลสหภาพคอโมโรสมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายมะฮ์มูด มุฮัมมัด อะบูด           
(Mr. Mahmoud Mohamed Aboud) ใหดํ้ารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็มแห่งสหภาพคอโมโรส 
ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 
3. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติแต่งต้ัง นายสุรพล รัตนไชย  นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ สํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษา
ทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง      
เป็นต้นไป  
 

4. แต่งต้ังอนุกรรมการเพิ่มเติมภายใต้คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ที่โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ ฝ่ายไทย 
(1) สาขาโครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง (2) สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ (3) สาขา
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กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และ (4) สาขาการเงิน ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรง
ไพศาล) เสนอ ดังน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการร่วมฯ ฝา่ยไทย สาขาโครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้างให้เพ่ิม 
   1.1 นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิของประธานที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี 
   1.2 ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   1.3 ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  2. คณะอนุกรรมการร่วมฯ ฝา่ยไทย สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ ให้เพ่ิม
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
  3. คณะอนุกรรมการร่วมฯ ฝา่ยไทย สาขากฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้เพ่ิมนายจุลพงศ์ อยู่เกษ  
ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิของประธานท่ีปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี 
  4. คณะอนุกรรมการร่วมฯ ฝา่ยไทย สาขาการเงิน ให้เพ่ิม 
   4.1 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
   4.2 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

5. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ 49/2556 เรือ่ง มอบหมายให้รัฐมนตรปีระจําสาํนัก
นายกรัฐมนตรปีฏิบัติหนา้ที่กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย  

  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 49/2556 เรื่อง มอบหมายให้รฐัมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย ดังน้ี  
   ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที่ 269/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี น้ัน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
นายกรัฐมนตรจีึงมีคําสั่งมอบหมายให้รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป  
   

6. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานสง่เสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จํานวน 3 คน ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเสนอ ดังน้ี 1. นายชุมพร พลรักษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายปกรณ์ อาภาพันธ์ุ เป็นกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิ 3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป  
 

7. แต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนกรรมการเดิมที่จะครบวาระ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
นายชวลิต ชูขจร ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นรองประธานกรรมการ โดยกรรมการประกอบด้วย นายมนัส 
แจ่มเวหา ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ 
ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม นางฤชุกร สิริโยธิน ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายประยูร   
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รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณก์ารเกษตรผู้ถอืหุ้น นายสมหมาย กู้ทรัพย์ นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ นายวีรพล ปานะบุตร 
นายวศิน ธีรเวชญาณ นายวิรัติ ศักด์ิจิรพาพงษ์ นายทวีป ตันพิพัฒนกุล นายยรรยง พวงราช ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป สําหรับนายวีรพล ปานะบุตร อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลปกครอง สํานักงานอัยการ
สูงสุด ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติ จาก ก.อ. เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมาตรา 67 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  
 
 
 

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