
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/71                        วันท่ี   23  มกราคม  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  21  มกราคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที ่21 มกราคม 2556  ณ Conference  
Room 1 ช้ัน 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (การประชุมฯ อย่างเป็นทางการ 
นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2556)  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ และ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 
  ด้านเศรษฐกิจ - สังคม  
  วาระที่ 10 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
และการปรับปรุงปฏิทนิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ  ดังน้ี  
1. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. รับทราบข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
3. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
สาระสําคัญของเรื่อง   

  1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย               
8 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดําเนินการภาครัฐ ดังน้ี  1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต  และความ 
เท่าเทียมกันในสังคม 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 7.ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9. รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
  2. แผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้น ปีงบประมาณ 2557 เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืน ใช้ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขอเสนอ
แผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้นดังกล่าว จําแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จํานวน 148,810.0 ล้านบาท คา่ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จํานวน 415,440.9 ล้านบาท 
  3. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังน้ี  
     วันที ่21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
     วันที ่22 มกราคม 2556  นายกรัฐมนตรมีอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
     วันที ่22-24 มกราคม 2556 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   
มอบนโยบายให้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดทําเป้าหมายและยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ และให้นําข้อสรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้นปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 ไปจัดทํา 
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 

/วันที่... 
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     วันที ่22 มกราคม – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน 
จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บูรณาการงบประมาณในมิตินโยบายสําคัญของรัฐบาลและ 
บูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนที่ให้สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และประมาณการรายได้
ประจําปี เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรเีจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสง่ 
สํานักงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 11 การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือ 
รักษาเสถียรภาพราคายาง 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนา 
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ดังน้ี  

 1.อนุมัติให้องค์การสวนยางเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน
วงเงิน 5,000 ล้านบาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555) 

 2. ให้ยกเว้นการค้ําประกันเงินกู้ขององค์การสวนยางกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธ.ก.ส) เพ่ือไมใ่ห้เป็นการซ้ําซอ้น เน่ืองจากกระทรวงการคลังได้ค้ําประกันเงินกู้ระหว่าง ธ.ก.ส. กับสถาบัน
การเงินแหล่งเงินกู้แล้ว  

 3. มอบหมายให้องค์การสวนยาง ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 18 กันยายน 2555) ให้
คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 12 การอนุมัตินาํเขา้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผา่นองค์การคลังสินค้า
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  

เสนอ ดังน้ี   
  1. อนุมัติให้องค์การคลังสินคา้ (อคส.)  นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวในอัตราภาษีนําเข้า 
ร้อยละ 0 ช่วงเดือนมกราคมถงึเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพ่ือส่งออกต่อไปยังประเทศท่ีสาม ประมาณ 2 แสนตัน 
  2. อนุมัติให ้อคส. นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ 0   
เพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ประมาณ 1 แสนตัน และเดือน
พฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ประมาณ 1.5 แสนตัน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 14 การดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟปา่และหมอกควันประจําปี 2556  
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน 

ไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2556 เพ่ิมเติม  และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการในส่วนที่ได้รับ
มอบหมาย ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี   (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ เพ่ือให้การดําเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เกิดการบูรณาการ มีผู้รับผิดชอบ และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
 
 

ทั้งน้ี... 
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  ทั้งน้ี ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ด้วย   
  ข้อเท็จจริง  
  1. รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุัสวดี) ตามมติคณะรัฐมนตรแีละบัญชาจาก
นายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2556 ได้จัดประชุม Workshop  
การป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ทําเนียบรัฐบาล กับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด 
และได้ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประชุมมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผลสรุปได้กําหนดมาตรการ
และการมอบหมายงานเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปดําเนินการ   
  2. มาตรการที่จะใช้ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในปี 2556 จะเปลี่ยนจากเดิม “ควบคุม
การเผา” เป็น “ไม่มีการเผา” ใช้ระบบ Single Command โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย
แห่งชาติ (กบอ.) เป็นผู้รับผิดชอบและใช้ระบบ Area Approach โดยมีผูว่้าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบใน
ส่วนหน้า (Forward Command)  
  สาระสําคัญของมาตรการ  
  1. ไม่มีการเผา  
  2. ใช้แนวทาง Area Approach มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ (Forward 
Command) 
  3. ใช้ระบบ Single Command โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทย ตาม พรบ. ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
  4. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุัสวดี) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายอํานวยการและควบคุมการสั่งการระดับประเทศ   
  5. เบ้ืองต้นครอบคลุมเพียง 9 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนคร่ึง  
(มกราคม-เมษายน 2556)  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 15 การกําหนดสินคา้และบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า 
และบริการ พ.ศ. 2542 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าจํานวน 40 รายการ   และ 
บริการ จํานวน 3 รายการ รวม 42 รายการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ให้เป็น
สินค้าบริการควบคุม ในปี 2556 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังน้ี  

1. รายการสินค้าและบริการควบคุมเดิม จํานวน 42 รายการ ได้แก่   
     หมวดอาหาร จํานวน 14 รายการ คือ (1) กระเทียม (2) ข้าวเปลือก ข้าวสาร (3) ขา้วโพด  

(4) มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (5) ไข่ไก่  (6) สุกร เน้ือสุกร (7) นํ้าตาลทราย (8) นํ้ามันและไขมันทีไ่ด้จากพืช
หรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ (9) ครีมเทยีมข้นหวาน นมข้น  นมคืนรปู  นมแปลงไขมัน (10) นมผง นมสด                 
(11) แป้งสาลี (12) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (13) อาหารก่ึงสําเร็จรูป บรรจุภาชนะผนึก 
       หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน จาํนวน 3 รายการ คือ (14) ผงซักฟอก (15) 
ผ้าอนามัย (16) กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า 
 

/หมวด... 
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       หมวดปัจจัยทางการเกษตร จํานวน 9 รายการ คือ (17) ปุ๋ย (18) ยาป้องกันหรือกําจัด
ศัตรูพืชหรือโรคพืช (19) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (20) เครื่องสูบนํ้า (21) รถไถนา (22) รถเกี่ยวข้าว (23)  
เครื่องวัดความช้ืนข้าว (24) เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว (25) เครื่องช่ังวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 
      หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ คือ (26) ปูนซีเมนต์ (27) เหลก็เส้น เหล็ก โครงสร้าง
รูปพรรณ เหลก็แผ่น (28) สายไฟฟ้า 
      หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ คือ (29) กระดาษทาํลูกฟูก กระดาษ
เหนียว (30) กระดาษพิมพ์และเขียน (31) เย่ือกระกาษ 
      หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (32) แบตเตอร่ีรถยนต์ (33) ยาง
รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ (34) รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก  
      หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (35) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
(36) นํ้ามันเช้ือเพลิง (37) เม็ดพลาสติก  
      หมวดยารักษาโรค จํานวน 1 รายการ คือ  (38) ยารกัษาโรค  
      หมวดอ่ืน ๆ จํานวน 1 รายการ คือ (39) เครื่องแบบนักเรียน 
      หมวดบริการ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (40) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลง
เพ่ือการค้า (41) บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า (42) บรกิารทางการเกษตร (ค่าจ้าง 
เก็บเก่ียวข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ ค่าจ้างนวดข้าว ค่าจ้างสีข้าว เป็นต้น)  

2. เพ่ิมรายการสินค้าควบคุมจํานวน 1 รายการ คือ ผลปาล์มนํ้ามัน (เป็นรายการที่ 43)  
เน่ืองจากปริมาณการผลิตผลปาล์มนํ้ามันมคีวามผันผวนมาก ในบางช่วงผลปาล์มออกสูต่ลาดน้อยเกิดปัญหาการ
ขาดแคลนและราคาเพ่ิมสูงขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมทีใ่ช้นํ้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ และ
ในบางช่วงผลปาล์มออกสู่ตลาดมาก  เกิดปัญหาราคาผลปาล์มตกตํ่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  

ทั้งน้ี เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายการสินค้า / บริการควบคุมดังกล่าวแล้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะได้ออกประกาศ
เพ่ือนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหม้ีผลบังคับใช้ต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 17 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 
5 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20-21 มกราคม 2556 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 5 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่  
20-21 มกราคม 2556 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี   
 1.   เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน  
33 โครงการ วงเงินรวม 617.7073 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 จัดสง่ให้สํานักงบประมาณภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ สงป. 
พิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป  

2. เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนล่าง 1 รวม 5 จังหวัด จํานวน 78 โครงการ วงเงินรวม 51,385.47 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
รับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทาํรายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งดําเนินการตาม 
 
 

/ขั้นตอน... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 10 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย สํานักบริหารกลาง และ

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

11 การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รักษาเสถียรภาพราคายาง

12 การอนุมัตินําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14 การดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15 การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และบริการ พ.ศ. 2542

17 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี

20 - 21 มกราคม 2556

18 ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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 http://www.thaigov.go.th                                    วันที่ 21 มกราคม 2556 
 
  วันน้ี (21ม.ค.56) เวลา 09.00 น. ณ Conference Room 1 ช้ัน 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2556  
  จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย 
    ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 2 ฉบับ 
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
    พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  
    พ.ศ. 2542 รวม 4 ฉบับ 
  5.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 3  
    (นครพนม-คําม่วน)  พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม
  8.  เรื่อง  ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2556  
  9.  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปี 
    งบประมาณ 2556 สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค และ 
    ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการและกู้เงิน

   เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล 
   ตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 

  10.  เรื่อง   ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
    การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  11.   เรื่อง   การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
    เสถียรภาพราคายาง 
  12.  เรื่อง  การอนุมัตินําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า 
  13.  เรื่อง  การดําเนินโครงการพัฒนาเมือง   
  14.   เรื่อง  การดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2556  
  15.  เรื่อง  การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ 
    บริการ พ.ศ. 2542 
  16.   เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค   
    (กรอ. ภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2556 
  17.  เรื่อง  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 5  
    จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  
    วันที่ 20-21 มกราคม 2556 
  18.  เรื่อง  ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  



2 

  
 

ต่างประเทศ
 
  19.  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรบัจัดการฝึกซ้อม 
    บรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
    ด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional  
    Forum-ARF) 
  20.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดต้ัง 
    สํานักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศใน 
    ประเทศไทย  
  21.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับการ 
    กระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านนํ้านอกชายฝ่ัง 
    โซมาเลีย  
 

การศึกษา 
 
  22.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4  
 

แต่งต้ัง 
 
  23.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.  ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ
   เปรูประจําจังหวัดขอนแก่น  
  2.  รัฐบาลสาธารณรัฐโคลอมเบียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
   ประเทศไทย  

  3. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
4.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

 (กระทรวงศึกษาธิการ)  
5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

 (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 

************************ 
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 ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ดังน้ี   
  1. เพ่ิมบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับการทําซ้ําโดยการบันทึกเสียงหรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพจาก
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพ่ิมบทกําหนดโทษสําหรับความผิดดังกล่าว   
  2. เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น 
คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา และคนพิการประเภทอ่ืนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 
2.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและรา่งประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผูป้ระกอบการอาชีพตามมาตรา 16  รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอและให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ 

 1.ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ลูกค้า พ.ศ. ....  

1.1 ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง 
เก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 (รา่งข้อ 2) 

 1.2 กําหนดนิยามคําว่า “ลูกคา้” และ “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” เป็นต้น  
(ร่างข้อ 3) 

 1.3 กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า           
(ร่างข้อ 10 – ร่างข้อ 24) 

 2. ร่างประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 

 2.1 ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน 
การเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (ร่างข้อ 1) 

 2.2 กําหนดนิยามคําว่า “ลูกคา้” และ “ผู้ทีท่ําธุรกรรมเป็นครั้งคราว” (ร่างข้อ 2) 
 2.3 กําหนดข้อมูลทใีช้ประกอบการแสดงตนสําหรับลูกค้าทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

(ร่างข้อ 3)  
 
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ....ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว   และสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรจีะได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม  และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 

1. ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2550  
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 (ร่างข้อ 1)  
2. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ปปง. (ร่างข้อ 2)  
3. กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงาน ปปง.  ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการกรม กอง 

กฎหมาย กองกํากับและตรวจสอบ กองข่าวกรองทางการเงิน  กองคดี 1 กองคดี 2 กองคดี 3 กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองบริหารจัดการทรัพย์สนิ  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 6 ถึงร่างข้อ 14)   

4. กําหนดให้มีกลุม่ตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในสํานักงาน ปปง. ขึ้นตรงต่อ 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 5)  
 
4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2542  รวม 4 ฉบับ ทีส่าํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงพลังงาน
เสนอ  

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต  และ 
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ....  

2. ร่างกฎกระทรวงคลังนํ้ามัน พ.ศ. .... 
3.  ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบ 

กิจการนํ้ามัน พ.ศ. .... และ  
4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบนํ้ามันและผู้ปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน 
พ.ศ. .... 
 สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  
การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุง
กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการประกอบกิจการนํ้ามันก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
ก๊าซธรรมชาติ  
   1.1 หมวด 1 บททั่วไป กําหนดลักษณะภาชนะบรรจุนํ้ามันก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ก๊าซ
ธรรมชาติ  และลักษณะของสถานประกอบกิจการนํ้ามัน กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และกิจการก๊าซธรรมชาติ (รา่ง
ข้อ 4 ถึงข้อ 41)  
   1.2 หมวด 2 ประเภทและลกัษณะของกิจการควบคุม กําหนดแบ่งประเภทกิจการควบคุม
ออกเป็น 3 ประเภท (ร่างข้อ 42 ถึงข้อ 44)  
   1.3 หมวด 3 การแจ้งการประกอบกิจการควบคุม  กําหนดให้ผู้ใดประสงคจ์ะประกอบ
กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบดังกล่าว  และหากประกอบกิจการเกินกว่าหน่ึงแห่ง ให้ผู้ประกอบ
กิจการแจ้งการประกอบกิจการทุกแห่ง (ร่างข้อ 45 ถึงร่างข้อ 48)  
   1.4  หมวด 4 การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุม กําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต  
การต่อใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต  และการโอนใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 (ร่างข้อ 49 ถึงร่างข้อ 61)  

2. ร่างกฎกระทรวงคลังน้ํามัน พ.ศ. ....เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการ 
ประกอบกิจการคลังนํ้ามัน 

2.1 หมวด 1 ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสรา้ง กําหนดที่ต้ังแผนผัง รูปแบบ และ 
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 ลักษณะของคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง   แผนผังระบบท่อและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตคลังนํ้ามัน แบบก่อสร้างถังเก็บนํ้ามัน
ขนาดใหญ่  แบบระบบท่อดับเพลิงและอุปกรณ์แบบก่อสร้างอาคารแท่นจ่ายนํ้ามัน  แบบก่อสร้างระบบบําบัดหรือ
แยกนํ้าปูนเป้ือนนํ้ามัน แบบกอ่สร้างเข่ือน กําแพง  หรือบ่อเก็บกักนํ้ามัน  แบบก่อสร้างท่อหรือรางระบายนํ้า                     
(ร่างข้อ 4 ถึงรา่งข้อ 19)  

2.2 หมวด 2 ลกัษณะและระยะปลอดภัยภายนอก คลังนํ้ามนัต้องต้ังอยู่ในทําเลท่ี 
เหมาะสมและปลอดภัยแก่การขนส่งนํ้ามัน (ร่างข้อ 20 ถงึร่างข้อ 22)  

2.3 หมวด 3 ลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน กําหนดรายละเอียดระยะปลอดภัย 
ของการต้ังถังเก็บนํ้ามันขนาดใหญ่เหนือพ้ืนดิน การต้ังถังเก็บนํ้ามันใต้พ้ืนดิน การต้ังกระป๋องนํ้ามัน  ถังนํ้ามัน หรือ              
ถังเก็บนํ้ามันขนาดเล็กในเขตคลังนํ้ามัน (ร่างข้อ 23 ถึงร่างข้อ 29)  

2.4 หมวด 4 ถังเกบ็นํ้ามันและอุปกรณ์ กําหนดลักษณะของถังเก็บนํ้ามัน โดยถังเก็บ 
นํ้ามันจะต้องทําการทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งานและเมื่อใช้งานครบหน่ึงปีและสิบห้าปี (ร่างข้อ 30 ถึง               
ร่างข้อ 40)  

2.5 หมวด 5 ระบบท่อนํ้ามันและอุปกรณ์ กําหนดลักษณะและวิธีการติดต้ังระบบท่อ 
นํ้ามันและอุปกรณ์ โดยระบบท่อนํ้ามันและอุปกรณ์ต้องทําการทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งานและเมื่อใช้งาน
ครบสิบห้าปี (ร่างข้อ 41 ถึงร่างข้อ 45)  
   2.6 หมวด 6 การป้องกันและระงับอัคคีภัย กําหนดให้คลังนํ้ามันต้องติดต้ังระบบท่อนํ้า
ดับเพลิง   มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือนํ้ายาดับเพลิง  มีโฟมเขม้ข้น  ที่นํามาใช้เป็นสารละลายโฟมได้
ตลอดเวลา มีระบบจ่ายนํ้าสําหรับดับเพลิงให้เพียงพอต่อการระงับอัคคีภัย   และต้องจัดให้มีระบบสญัญาณเตือนภัยที่
สามารถได้ยินหรือรับรู้โดยอย่างทั่วถึง   ทั้งน้ี ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดทําแผนระงับเหตุเพลิงไหม้   และมีการ
ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลังนํ้ามันอยู่ในเขตท้องที่อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
(ร่างข้อ 46 ถึงร่างข้อ 58)  
  3. ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผา่ของสถานที่ประกอบกิจการ
น้ํามัน พ.ศ. .... เป็นการกําหนดเก่ียวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการ
นํ้ามัน 

3.1 หมวด 1 บททัว่ไป กําหนดให้ระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมเฉพาะระบบ 
ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามัน การเดินสายไฟฟ้า การติดต้ังระบบไฟฟ้า  และ
การติดต้ังระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ให้ออกแบบและควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 4)  

3.2 หมวด 2 แบบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากําหนดให้แสดง 
รายละเอียดของแบบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (ร่างข้อ 7 และร่างข้อ 8)  

3.3 หมวด 3 บริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันกําหนดลักษณะของ 
บริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามัน   กําหนดบริเวณอันตรายตามตําแหน่ง พ้ืนที่และขอบเขตระยะห่าง
ภายในเขตสถานที่บริการนํ้ามันแต่ละประเภทคลังนํ้ามัน และสถานที่ทีม่กีารรับหรือจ่ายนํ้ามันโดยระบบการขนส่ง
นํ้ามันทางท่อ และกําหนดให้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายต้องได้รับการ
รับรองจากองค์กรใดองค์กรหน่ึงตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง (ร่างข้อ 9 ถึงร่างข้อ 16)  

3.4 หมวด 4 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   กําหนดสิ่งปลูกสร้างที่ต้องจัดให้มีระบบ 
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ลักษณะของวัสดุที่ใช้ในระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าขนาดและการติดต้ังตัวนําล่อฟ้า 
ตัวนําลงดิน  และตัวนําประสาน (ร่างข้อ 17 ถึงร่างข้อ 29)  

3.5 หมวด 5 การตรวจสอบและรบัรองระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
กําหนดให้สถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันต้องทําการตรวจาสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าก่อน
เริ่มประกอบกิจการนํ้ามันหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเขตสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันที่มีผลต่อระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (ร่างข้อ 30)  
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   4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบติังานเก่ียวกับ
การทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน พ.ศ. ....
เป็นการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบนํ้ามันและผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน  
   4.1 หมวด 1 บททั่วไป กําหนดให้การทดสอบและตรวจสอบต้องดําเนินการโดยผู้ทดสอบ
และตรวจสอบ ตามระดับและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  และกําหนดให้ผู้ทดสอบและตรวจสอบ
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปน้ี  
    (1) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 1 สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ
รายการต่างๆ  ในสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุนํ้ามันรวมกันไม่เกิน 360,000 ลิตร 
    (2) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 2 สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ
รายการต่างๆ  ในสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุนํ้ามันรวมกันไม่เกิน 500,000 ลิตร 
    (3) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 3 สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ
รายการต่างๆ  ทุกประเภทในสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 
(ร่างขอ้ 3 ถึงรา่งข้อ 4)  
   4.2 หมวด 2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ กําหนดประเภทของเคร่ืองมือที่ใช้
ในการทดสอบและตรวจสอบ (ร่างข้อ 5)  
   4.3 หมวด 3 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบและ
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ (ร่างข้อ 6 ถึงร่างข้อ 12)  
   4.4 หมวด 4  หนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ทดสอบและตรวจสอบ กําหนดให้ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ หรือปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าวิศวกร
ทดสอบ วิศวกรทดสอบ  ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม  หรือผู้ชํานาญการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บนํ้ามัน  ให้ย่ืนคําขอหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดต่ออธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาคําขอแล้วเห็นว่า ผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้มีคุณสมบัติและไมม่ลีักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดไว้เป็นหลักฐาน 
โดยหนังสือรับรองให้มอีายุสามปี (ร่างข้อ 13 ถึงร่างข้อ 18)  
   4.5 หมวด 5 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบ กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ตลอดจนขอ้ปฏิบัติในการทดสอบและตรวจสอบ (ร่างข้อ 19 ถึงร่างข้อ 24)   
 
5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คําม่วน)          
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน
มิตรภาพ 3 (นครพนม-คําม่วน) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 

 1. กําหนดให้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) ซึ่งข้ามแม่นํ้าโขงเป็นสะพานที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม การเก็บค่าธรรมเนียบให้เป็นไปตามประเภทของยานยนตร์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงน้ี 
(ร่างข้อ 1 – ร่างข้อ 2) 

 
  2. กําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ดังน้ี 
   2.1 รถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างประเทศที่มีความตกลงในเสน้ทางนครพนม คํามว่น 
และเส้นทางคาํม่วน – นครพนม 
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    2.2 รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทย และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณ                  
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบํารุงรักษา
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) ของทั้งสองประเทศได้กําหนดรูปแบบร่วมกัน (รา่งข้อ 4) 
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ        
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ              
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  1. กําหนดบทนิยาม คําว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” หมายถึง พ้ืนทีท่ั้งหมดหรือบางส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหน่ึงหรือหลายแห่งที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น 
ต่อการค้าสินค้าหรือบริการ หรือการลงทุนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากการค้าบริเวณ
พรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้อง
กับระบบ ASEAN Single Window และบทนิยามอ่ืน ๆ ได้แก่ “การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ”“การค้าบริเวณ
พรมแดน”“แผนแม่บท”“การพัฒนาพ้ืนที่”“หน่วยงาน” และ “หน่วยงานรับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูแ้ทนการค้าไทย ประธานหอการค้า 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ 
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  3. กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายฯ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอแผนแมบ่ทต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการที่สํานักงานเสนอ ใหค้วามเห็น
เก่ียวกับแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานตามที่สํานักงานร้องขอ กําหนดแนวทางเพ่ือให้การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท  
  4. กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นหน่วยงานภายใน สศช. 
มีอํานาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ร่างแผนแม่บทเพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและแผนปฏิบัติของหน่วยงาน อํานวยการ ติดตามผล และประสานงาน
การบริหาร และการปฏิบัติตามแผนแม่บท รวมท้ังสนับสนุนและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
  5. กําหนดให้ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการนโยบายฯ คณะอนุกรรมการนโยบายฯ หรือคณะทํางานที่
คณะกรรมการนโยบายฯ แต่งต้ัง ค่าใช้จ่ายของสํานักงาน  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างอ่ืนให้จ่ายจากงบประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  6. กําหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะรับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจจัดทําร่างแผนแม่บทเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย เพ่ือพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัด  
  7. กําหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามแผนแม่บท จดัทําแผนงานหรือโครงการ 
และส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือรวบรวมตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ 
และนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป ในการดําเนินการจัดทําแผนงานหรือโครงการให้
หน่วยงานที่จัดทําให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่น้ัน
ประกอบด้วย  



8 

   8. กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในการดําเนินการที่                
ไม่เป็นไปตามที่กําหนด หรือไม่สอดคล้องกับแผนแม่บท แผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการ หรือวิธีการดําเนิน
กิจการที่กําหนดตามระเบียบน้ี  
 
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2534 ออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือ ต้ังแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
  สาระสาํคญั  
  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปรมิาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และนํ้ามันดีเซลทีม่ีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
  ทั้งน้ี กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับ
ลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลจะสิน้สุดลงในวันที ่31 มกราคม 2556 แต่โดยที่ขณะนี้ราคาขายปลีกนํ้ามันยังคงมีราคาสูง 
ซึ่งหากมีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลในระยะนี้จะทาํให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีก ดังน้ัน เพ่ือเป็น
การบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงการคลังจึงเห็นควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต
นํ้ามันดีเซลที่มปีริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 ต่อลิตร และนํ้ามันดีเซลที่มไีบ
โอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร  
ออกไปอีก 1 เดือน  

เศรษฐกิจ – สงัคม
8. เรื่อง ข้อเสนอการขอรบัเงินอุดหนนุบรกิารสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2556  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 1,336.063 ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 1/2556 เมือ่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือให้เป็นไปตามนัยข้อ 7 (3) ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ  
 
9. เรื่องขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ 2556 สําหรับ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง 
แบริ่ง – สมุทรปราการและกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง ใน
ปีงบประมาณ 2556 ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 75 (3) 
สําหรับเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและ
ระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ทา่พระ จํานวน 11,472.36 ล้าน
บาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมทุรปราการ จํานวน 4,745.40 ล้านบาท โดยให้สํานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นงบชําระหนี้ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพ่ือใช้
ชําระหน้ีคืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต่อไป 
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    2. เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ Japan 
International Cooperation Agency (JICA) สัญญาเลขที่ TXXI-4 และสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXII-3 (Civil) โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยการกู้เงินในประเทศ ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 75 (3)โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดําเนินการกู้เงินและชําระหน้ีแทนการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะต้องลงนามในสญัญารับชําระหน้ีแทนกับ
กระทรวงการคลังต่อไป โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนใน
การปรับโครงสร้างหน้ี และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นงบชําระหน้ีให้แก่
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ือใช้ชําระคืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบ้ีย และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ดําเนินการกู้เงินให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต่อไป 
 3. รับทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXI-4 และสัญญา
เงินกู้เลขที่ TXXII-3 (Civil) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ต่องบแสดงฐานะทางการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย  
 
10. เรื่อง  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 และการปรับปรุงปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. รับทราบข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
3. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
สาระสาํคญัของเร่ือง   

  1. ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย               
8 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดําเนินการภาครัฐ ดังน้ี  1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 7.ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 8. ยุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9. รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
  2. แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปงีบประมาณ 2557 เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืน ใช้ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขอเสนอแผน
ความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้นดังกล่าว จําแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จํานวน 148,810.0 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน 415,440.9 ล้านบาท 
  3. การปรับปรงุปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังน้ี  
  วันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  วันที่ 22 มกราคม 2556  นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  
  วันที่ 22-24 มกราคม 2556 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  มอบนโยบาย
ให้กระทรวง สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดทําเป้าหมายและยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ 
และให้นําข้อสรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้นปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 ไปจัดทําคําของบประมาณายจ่าย
ประจําปี 
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   วันที่ 22 มกราคม – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน 
จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บูรณาการงบประมาณในมิตินโยบายสําคัญของรัฐบาลและบูรณาการงบประมาณใน
มิติพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และประมาณการรายได้ประจําปี เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสํานักงบประมาณ 
 
11.  เรื่อง  การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพ           
ราคายาง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติการปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่3 (ฝา่ยเศรษฐกิจ)          
ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ดังน้ี  

 1.อนุมัติให้องค์การสวนยางเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในวงเงิน 
5,000 ล้านบาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555) 

 2. ให้ยกเว้นการค้ําประกันเงินกู้ขององค์การสวนยางกับธานาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธ.ก.ส) เพ่ือไมใ่ห้เป็นการซ้ําซอ้น เน่ืองจากกระทรวงการคลังได้ค้ําประกันเงินกู้ระหว่าง ธ.ก.ส. กับสถาบันการเงิน
แหล่งเงินกู้แลว้  

 3. มอบหมายให้องค์การสวนยาง ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555) ให้คณะรัฐมนตรี
ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
12. เรื่อง การอนุมัตินําเขา้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสนิค้า 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี   
  1. อนุมัติให้องค์การคลังสินคา้ (อคส.)  นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวในอัตราภาษีนําเข้า 
ร้อยละ 0 ช่วงเดือนมกราคมถงึเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพ่ือส่งออกต่อไปยังประเทศท่ีสาม ประมาณ 2 แสนตัน 
  2. อนุมัติให ้อคส. นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ 0  เพ่ือ 
นํามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ประมาณ 1 แสนตัน และเดือนพฤศจิกายน 
2556 – มกราคม 2557 ประมาณ 1.5 แสนตัน  
 
13. เรื่อง การดําเนนิโครงการพัฒนาเมือง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมือง และรับทราบคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาเมือง ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี   
  คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ 28/2556 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการพฒันาเมือง  
  ตามท่ีรัฐบาลได้มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยไปสูโ่ครงสร้างเศรษฐกิจทีส่มดุล และมีความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ อันเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมี
นโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเช่ือรายย่อย เพ่ือช่วยในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนผู้มรีายได้น้อย   ตลอดจนการเพ่ิมสวัสดิการของรัฐเพ่ือเป็นการดูแลและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคสังคม 
โดยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการกองทุนจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้ด้วยตนเอง  
  เพ่ือให้การอํานวยการและบริหารจัดการของชุมชนในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ ดําเนินไปอย่างมีระบบ
และมีการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาเมืองโดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
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   องค์ประกอบ   ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง                
บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกรุงเทพมหานคร             
เลขาธิการคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งต้ังจํานวนไม่เกินห้าคน โดยมี           
นายนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็น กรรมการและเลขานุการ  
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี  สํานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ และผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าที ่

1. จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนเมือง เพ่ือสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ให ้
สอดคล้องกับแผนงานที่กําหนดไว้บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง 

2. จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการ 
ดําเนินงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
และเหมาะสม 

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเชิงวิชาการ และการวิจัยในส่วนที่เก่ียวข้อง  
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อนายกรัฐมนตร ี
6. เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐอ่ืน  และบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุม 

ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
7. ดําเนินการอ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค่าใช้จ่ายในเดินทาง  และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ  ที่จาํเป็นในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม 
ทั้งน้ี ในเบ้ืองต้นให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการพัฒนาเมือง สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 18 มกกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 
14.  เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟปา่และหมอกควันประจําปี 2556  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ประจําปี 2556 เพ่ิมเติม  และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ตามท่ี           
รองนายกรัฐมนตรี   (นายปลอดประสพ สรุัสวดี) เสนอ เพ่ือให้การดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดการบูรณาการ มผีู้รับผิดชอบ และ
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
  ทั้งน้ี ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ด้วย   
  ข้อเท็จจรงิ  
  1. รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุัสวดี) ตามมติคณะรัฐมนตรแีละบัญชาจาก
นายกรัฐมนตรใีห้เป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2556 ได้จัดประชุม Workshop การป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ทําเนียบรัฐบาล กับกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด และได้ร่วมกับ
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมมอบ
นโยบาย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผลสรุปได้กําหนดมาตรการและการมอบหมาย
งานเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปดําเนินการ   
  2. มาตรการท่ีจะใช้ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในปี 2556 จะเปลี่ยนจากเดิม “ควบคุมการ
เผา” เป็น “ไมม่ีการเผา” ใช้ระบบ Single Command โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ 
(กบอ.) เป็นผู้รบัผิดชอบและใช้ระบบ Area Approach โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนหน้า 
(Forward Command)  
  สาระสาํคญัของมาตรการ  
  1. ไม่มีการเผา  
  2. ใช้แนวทาง Area Approach มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ (Forward Command) 
  3. ใช้ระบบ Single Command โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทย ตาม พรบ. ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
  4. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุัสวดี) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายอํานวยการและควบคุมการสั่งการระดับประเทศ   
  5. เบ้ืองต้นครอบคลุมเพียง 9 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนคร่ึง (มกราคม-
เมษายน 2556)  
  การมอบหมายงาน 

สถานการณ/์ปัญหา แนวทางดําเนนิการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างหน่วย
ต่างปฏิบัติ  ไม่เป็นเอกภาพ มีหลาย
หน่วยงานสั่งการ จึงเปน็ปญัหา
ในทางปฏิบัติ 

ใช้ระบบสั่งการแบบศูนย์สั่งการเบ็ดเสร็จ 
(Single Command)  โดยแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ ได้แก่   
1. ระดับชาติ ให้รองนายกรัฐมนตรี(นาย
ปลอดประสพ  สุรัสวดี) และรมว. มท. 
เป็นฝ่ายอํานวยการและควบคุมการสั่ง
การ 
2. ระดับจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้สั่งการ  
3. ศูนย์อํานวยการส่วนหน้า  
กําหนด 2 พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
และแพร ่ โดยให้ กรมป่าไม้ (ปม.) และ
กรมอุทยานฯ (อส.)  กําหนดตัว
ผู้อํานวยการศูนย์ ฯ ศูนย์ฯ ละ 1 คน 

1. ให ้ปภ. ร่างคําสั่งการ 
แต่งต้ังชุดต่าง ๆ  ภายใต้ พรบ. 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ
ภายในวันที่ 19 ม.ค.น้ี   
2. คําสั่งระดับกระทรวงฯ  
ให้เป็นคําสั่งภายในของแต่ละ
กระทรวงฯ  
3. ให ้มท. ทส. และกษ.  
รายงานสรุปสถานการณ์และการ
ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ เพ่ือรายงาน 
ครม. ทุกวันอังคาร 
4. ให ้ผวจ. เป็นผู้สั่งการหน่วยงาน
ปฏิบัติภาคสนามทุกหน่วย 
5. ใหศู้นย์อํานวยการส่วนหน้าเป็น
หน่วยสนับสนุน ศูนย์สั่งการระดับ
จังหวัดและสั่งการหน่วยงานในการ
ป้องกันไฟและระงับเหตุ

2. สถานการณ์ปัจจุบนัยังมีการเผา
กันอยู่ทั้งในเขตเมือง พื้นทีเ่กษตร
และเขตป่า 

แบ่งพ้ืนที่รับผดิชอบเป็น 3 ประเภท คือ  
1. พ้ืนที่เกษตร 
- ใหม้ีการไถกลบวัชพืช 
การเกษตร โดยเคร่ืองจักร ทัง้ของภาครัฐ
และการจ้างเหมา  

1.1 กษ. รับผิดชอบ 
1.2 จัดหาเคร่ืองจักรกลในการ
ช่วยเหลือราษฎร 
1.3 จัดทํางบประมาณค่าใช้จ่าย 
1.4 ในพ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่ป่าไม้ 
ควรเน้นการใช้เครื่องจักรกลของ
ราชการเข้าไปดําเนินการ
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  2. พ้ืนที่เขตเมอืง 
- ควบคุม ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มี
การเผาขยะเผาเศษวัชพืชในท่ีรกร้าง ไม่มี
การเผาหญ้าในเขตไหล่ทาง 

2.1 มอบ อบต.  อบจ. และเทศบาล 
รับผิดชอบ 
2.2 มอบให้แขวงการทางและทาง
หลวงชนบทควบคุมไม่ใหม้ีการเผาใน
เขตไหล่ทาง 
2.3 ให้ ตํารวจ ทหาร ลาดตระเวน
และบังคับใช้กฎหมาย ป้องปราม 
และกดดัน  

3. พ้ืนที่ป่า  
3.1 ใช้กําลังควบคุมไม่ให้บุคคลเข้าไปเผา
ป่าโดยต้ังจุดสกัด และตรวจสอบบุคคลที่
เข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่าอย่างเข้มงวด  
3.2 จัดให้มีการลาดตระเวนในพ้ืนที่
ล่อแหลม 
3.3 ในพ้ืนที่เปราะบาง ให้จัดเจ้าหน้าที่
ประจําพ้ืนที่  

3.1 ในพ้ืนที่อนุรักษ์                    
เขตอุทยานฯ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า 
ฯลฯ ให้ อส. รบัผิดชอบ 
3.2 ในพ้ืนที่ ตาม พรบ. ป่าสงวน
แห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าไม้ 2484 ให้ 
ปม. รับผิดชอบร่วมกับกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถิ่น  
3.3 อส. ปม. ทหารอากาศ ทหารบก 
ตํารวจ และองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น สนธิกําลังร่วมปฏิบัติการ
รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ  
3.4 ให้ ทส. จดัเฮลิคอปเตอร์และ
จัดหาอุปกรณ์สําหรับสนับสนุน
กิจกรรมลาดตระเวนและการดับ        
ไฟป่า 

3. การบังคับใช้กฎหมายที่ผา่นมา
น้อยมาก 

1. ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด
จากเบาไปหาหนัก 
2. เน่ืองจากเป็นแนวทางที่ถูกใช้เป็นปี
แรกจึงขอใหใ้ช้อย่างเหมาะสม 
3. ต้องมีมาตรการการลงโทษสําหรับ
ผู้ฝ่าฝืน รวมท้ัง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่    
หย่อนยาน 

1. ในพ้ืนที่เมือง มอบจังหวัด โดย
ตํารวจ และกรมปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ในพ้ืนที่เกษตร มอบจังหวัดและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.ในพ้ืนที่ป่ามอบกรมป่าไม้ และกรม
อุทยานฯ 
4. แนวถนน มอบให้กระทรวง
คมนาคมและทหารบก

4. กรณีเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ 1. ใหม้ีการสนธิกําลังจากทุกหน่วยภายใต้
การอํานวยการของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) และ รมว.
มท.  ในฐานะฝ่ายอํานวยการและควบคุม
การสั่งการ โดยมีหน่วยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
ทหาร ตํารวจ ปภ. ปม. อส. กรมปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ  
2. สนธิเครื่องมือ อุปกรณ์ของทุก
หน่วยงาน รวมทั้งอากาศยาน

1. กบอ. 
2. ให ้ผวจ. สั่งการกําลังพลของทุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ควบคุมไฟป่า 

5. กรณีการเผาปา่ของชาวเขา พิจารณากําหนดแนวทางให้เหมาะสม - มอบหน่วยงานที่มีประสบการณ์ 
คือ อส. ปม. และกํานันผู้ใหญ่บ้าน
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 6. กรณีการเผาปา่และเกิดควันไฟ 
จากประเทศเพื่อนบา้น 

กต. สั่งการให้เอกอัครราชทูตไทยไปหารือ
ทําความเข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน

- มอบ กต. 

7. การประชาสัมพันธ ์ ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง - มอบโฆษกรัฐบาล (นายแพทย์ทศ
พร เสรีรักษ)์ โดยขอใช้สื่อของรัฐทุก
แขนง และขอให้มีการสัมภาษณ์
หัวหน้าหน่วยงานที่มีความสําคัญ  
- มอบ กษ. ทส. และสธ. ร่วม
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ 

8. การสนับสนนุงบประมาณ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณหากมี
ความจําเป็น 

- ใหทุ้กหน่วยเสนอแผนงาน / 
กิจกรรมและงบประมาณที่มคีวาม
จําเป็นที่ต้องขอเพ่ิมเติม โดยให้ระบุ
จํานวนงบประมาณปกติที่มีอยู่แล้ว
มาด้วย 

9. การวัดผลการดําเนนิงาน จะมีตัวช้ีวัดความสําเร็จ ใช้ข้อมูลต่อไปน้ีเป็นตัวช้ีวัด 
 - จํานวน  hot spots ที่ได้จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
- ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 
(pm10) 
- จํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 
- จํานวนโรงเรียนที่ต้องปิดทําการ
เน่ืองจากได้รับผลกระทบ 
- อุบัติเหตุที่เกิดจากหมอกควัน 
- เที่ยวบินที่ต้องหยุดหรือเลื่อน

 
15. เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบญัญัติว่าด้วยราคาสนิคา้และบริการ พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าจํานวน 40 รายการ   และบริการ จํานวน 3 รายการ 
รวม 42 รายการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ให้เป็นสินคา้บริการควบคุม ในปี 2556 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังน้ี  

1. รายการสินค้าและบริการควบคุมเดิม จํานวน 42 รายการ ได้แก่   
หมวดอาหาร จํานวน 14 รายการ คือ (1) กระเทียม (2) ข้าวเปลือก ข้าวสาร (3) ข้าวโพด  

(4) มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (5) ไข่ไก่  (6) สุกร เน้ือสุกร (7) นํ้าตาลทราย (8) นํ้ามันและไขมันทีไ่ด้จากพืชหรือ
สัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ (9) ครีมเทียมข้นหวาน นมขน้  นมคืนรูป  นมแปลงไขมัน (10) นมผง นมสด                   
(11) แป้งสาลี (12) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (13) อาหารก่ึงสําเร็จรูป บรรจุภาชนะผนึก 
  หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน จํานวน 3 รายการ คือ (14) ผงซักฟอก (15) ผ้าอนามัย              
(16) กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า 
  หมวดปัจจัยทางการเกษตร จํานวน 9 รายการ คือ (17) ปุ๋ย (18) ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือ
โรคพืช (19) หวัอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (20) เครื่องสูบนํ้า (21) รถไถนา (22) รถเกี่ยวข้าว (23) เครื่องวัดความช้ืน
ข้าว (24) เครือ่งตรวจสอบคุณภาพข้าว (25) เครื่องช่ังวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 
  หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ คือ (26) ปูนซีเมนต์ (27) เหล็กเส้น เหล็ก โครงสร้าง
รูปพรรณ เหลก็แผ่น (28) สายไฟฟ้า 
  หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ คือ (29) กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว (30) 
กระดาษพิมพ์และเขียน (31) เย่ือกระกาษ 
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   หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (32) แบตเตอร่ีรถยนต์ (33) ยางรถจักรยานยนต์ 
ยางรถยนต์ (34) รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก  
  หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (35) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (36) นํ้ามัน
เช้ือเพลิง (37) เม็ดพลาสติก  
  หมวดยารักษาโรค จํานวน 1 รายการ คือ  (38) ยารักษาโรค  
  หมวดอ่ืน ๆ จาํนวน 1 รายการ คือ (39) เครื่องแบบนักเรียน 
  หมวดบริการ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (40) การให้สิทธิในการเผยแพรง่านลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการค้า 
(41) บริการรับฝากสินค้าหรอืบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า (42) บริการทางการเกษตร (ค่าจ้าง เก็บเก่ียวข้าวและ
ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ ค่าจ้างนวดข้าว ค่าจ้างสีข้าว เป็นต้น)  

2. เพิ่มรายการสนิค้าควบคุมจํานวน 1 รายการ คือ ผลปาล์มน้าํมัน (เป็นรายการที่ 43)  
เน่ืองจากปริมาณการผลิตผลปาล์มนํ้ามันมคีวามผันผวนมาก ในบางช่วงผลปาล์มออกสูต่ลาดน้อยเกิดปัญหาการขาด
แคลนและราคาเพ่ิมสูงขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมที่ใช้นํ้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ และในบางช่วง
ผลปาล์มออกสูต่ลาดมาก  เกิดปัญหาราคาผลปาล์มตกตํ่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  

ทั้งน้ี เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายการสินค้า / บริการควบคุมดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร จะได้ออกประกาศเพ่ือนําลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้มผีลบังคับใช้ต่อไป 
 
16.  เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  (กรอ.ภูมิภาค)                  
ครั้งที่ 1/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอดังน้ี  

1. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2 .  เห็นชอบตามม ติที่ ป ระชุ มร่ วมภาครั ฐและ เอกชนเ พ่ือแ ก้ ไข ปัญหาทาง เศรษฐกิ จ 
ในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2556 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่
ประชุม   รวมทั้ง  รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 สาระสาํคญัของผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมภิาค ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 17.30 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Room 2 ช้ัน 4 
อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีข้อเสนอของคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 13 เรื่อง                  
สรุปดังน้ี 
  1. การส่งเสรมิการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 

1.1 ข้อเสนอ 
1) ขอให้เร่งรัดการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ภายในปี 

2558 และพิจารณาจัดต้ังคณะทํางานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้แทน กกร. และภาคเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง) ขึ้นภายใต้กรอบคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพ่ือเป็นกลไกการติดตามเร่งรัดการ
จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และกําหนดรูปแบบ มาตรการส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ 

2) ขอให้เร่งรัดยกระดับด่านภูดู่ อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
จากจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพ่ือเป็นประตูเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของภาคเหนือตอนล่าง และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 
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  1.2 มติที่ประชุม 
1) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาระยะ

เร่งด่วนของการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เช่น ปัญหารถบรรทุกสินค้าที่มีนํ้าหนักเกิน ปัญหา
โครงสร้างที่ชํารุด เป็นต้น 

2) มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานบูรณาการหลักร่วมกับ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาในภาพรวม โดยนําข้อเสนอการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาพิจารณาใน
คณะกรรมการดังกล่าว ทั้งน้ี ให้นําความเห็นที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาจัดต้ังกลไกดังกล่าวด้วย 

3) มอบหม า ย ใ ห้ สํ า นั ก ง า น สภ า ค ว า ม มั่ น ค ง แ ห่ ง ช า ติ  ร่ ว ม กั บ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รับไปศึกษาและเตรียมความพร้อมหากมีการ
ยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปติดตามความคืบหน้า
การดําเนินงานดังกล่าว 
  2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดย กกร.) 

2.1 ข้อเสนอ 
1) ขอให้เร่งรัดโครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก-

หล่มสัก) จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ภายในปี 2558 เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย และการยกระดับด่านภูดู่ให้เป็นด่านถาวร 

2) ขอให้ศึกษาทบทวนโครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางภาคเหนือตอนล่างและสี่แยกอินโดจีน เพ่ือให้เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย 
2 โครงการ ได้แก่ (1) ศูนย์บริการขนส่งผู้โดยสาร (Bus Terminal) และ (2) ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution 
Center : DC) 

2.2 มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
1) เร่งรัดดําเนินการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก – หล่ม

สัก) จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2558  
2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณา

ทบทวนโครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางภาคเหนือตอนล่างและ 
สี่แยกอินโดจีน โดยให้ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงจุดพ้ืนที่ต้ังของศูนย์กลางที่มีความเหมาะสมในการ
เช่ือมโยงระหว่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางและพ้ืนที่โดยรอบด้วย 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เสนอโดย กกร.) 
3.1 ข้อเสนอ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 248,500,000 บาท เพ่ือป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยต่อภาคเศรษฐกิจและ
ประชาชนโดยรวมของจังหวัดพิษณุโลกจากปัญหานํ้าท่วมล้นตลิ่ง และกัดเซาะตลิ่งพังทลาย รวมทั้งป้องกัน 
การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ทําลายสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมระบบสาธารณูปโภคบริเวณริม
แม่นํ้าน่านอย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปศึกษาและจัดทํา

รายละเอียดโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังแผนงาน/โครงการเก่ียวกับการ
บริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 
(กบอ.) พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
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  4. การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ (เสนอโดย กกร.) 
4.1 ข้อเสนอ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็น Medical Excellence Centre / Medical Tourism สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับระบบเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มจังหวัด ในวงเงิน 2,900 ล้านบาท 

4.2 มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รับไปพิจารณาในรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็น Medical Excellence Centre / Medical Tourism 
โดยจัดลําดับความสําคัญในส่วนที่มีความจําเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 

5. เรื่องอ่ืนๆ ที่ภาคเอกชนเสนอ (เสนอโดย สทท./กกร.) รวม 6 เรื่อง ดังน้ี 
5.1 การยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (เสนอโดย สทท.) 

 1) ข้อเสนอ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการยกระดับบุคลากร 

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างและทั่วประเทศ วงเงินรวม 60 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม 

2) มติที่ประชุม 
(1) มอบหมายให้กระทรวงแรงงานรับไปดําเนินการพัฒนาบุคลากรใน

ภาคการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2556 เพ่ือให้เสร็จทันก่อนฤดูกาลการท่องเที่ยวปี 2556 
(2) มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งดําเนินการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 
2558 เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดของโครงการและสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

(3) ม อ บ ห ม า ย ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า  ร่ ว ม กั บ 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) หารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําแผนการกระตุ้นการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวให้เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าเชิง
ปริมาณ 

5.2 มาตรการเร่งด่วนเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ในภูมิภาคอาเซียน (เสนอโดย กกร.) 

1) ข้อเสนอ 
ขอให้ภาครัฐกําหนดนโยบายและมาตรการจูงใจให้เอ้ือต่อการลงทุน และ

ส่งเสริมการพัฒนาถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีให้เป็นมาตรการเร่งด่วน โดยสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า (soft loan) 
สําหรับการลงทุนและขยายกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ในอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2  
เป็นระยะเวลา 8 ปี ตลอดจนมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เร่งผลักดันและสนับสนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio-plastics) และชีวเคมี  
(Bio-chemicals) 

2) มติที่ประชุม 
(1) มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการ

ดําเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาจัดต้ังกลไกเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  
โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันกับภาคเอกชน ต้ังแต่การกําหนดนโยบาย การจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสม การกําหนด
มาตรการการส่งเสริม ตลอดจนพิจารณาเลือกจังหวัดต้นแบบที่มีความเหมาะสมตามลักษณะการจัดเขตพ้ืนที่ 
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  (2) มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับกระทรวง
พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคเอกชน เพ่ือจัดทําข้อเสนอมาตรการการ
คลังเพ่ือส่งเสริมการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่เหมาะสม 

5.3 ความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ระบบราง) (เสนอ
โดย กกร.) 

 1) ข้อเสนอ 
ขอทราบความชัดเจนนโยบายการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบ 

โลจิสติกส์ด้านระบบรางและกรอบเวลาเพ่ือเร่งรัดดําเนินโครงการในเส้นทางตามท่ีภาคเอกชนเสนอ และส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและการบริการโลจิสติกส์ของประเทศและในภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย (1) โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง (2) โครงการรถไฟทางคู่ 
4 เส้นทาง และ (3) การเพ่ิมเส้นทางรถไฟและการเพ่ิมเส้นทางรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง 

2) มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการจัดทําแผนการพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ด้านระบบรางของประเทศในภาพรวม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 

5.4 ความคืบหน้าการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน (เสนอโดย กกร.) 
 1) ข้อเสนอ 

ขอให้เร่ งรัดเจรจากับประเทศเมียนมาร์ สปป .ลาว และกัมพูชา  
เพ่ือยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวร รวมทั้งเร่งรัดกระบวนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย และการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรชายแดน อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ เช่น การจัดทําโครงการศึกษาจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนฯ และเร่งรัด/ทบทวนร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ที่กําหนดกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการให้บริการบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน เป็นต้น 

2) มติที่ประชุม 
ม อ บห ม า ย ใ ห้ สํ า นั ก ง า น สภ า ค ว า ม ม่ั น ค ง แ ห่ ง ช า ติ  ร่ ว ม กั บ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย รับไปพิจารณาเจรจากับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในการพัฒนาด่านชายแดนให้สอดคล้องกับประเทศไทย และนําเข้าบูรณาการในคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5.5 บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
ไปสู่การปฏิบัติ (เสนอโดย กกร.) 

 1) ข้อเสนอ 
ขอให้เร่งรัดจัดต้ังคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชน เป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ เพ่ือความต่อเน่ืองในการดําเนินการและ 
ให้การติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานด้านต่างๆ เป็นรูปธรรม 

2) มติที่ประชุม 
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ รับไปพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนท้ัง 5 สถาบันเพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานในการขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาที่ได้มีข้อสรุปร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ให้เป็นรูปธรรม และประสานกับกลไกการขับเคลื่อนที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร อ ยู่ แ ล้ ว  โ ดย จั ดลํ า ดั บความ สํ าคั ญของประ เ ด็ นการ พั ฒนา 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
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  5.6 รับทราบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... และ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. …. ตามท่ี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีผลบังคับใช้                 
ทันกําหนดการประชุมของกลุ่มความร่วมมือต่อต้านในการฟอกเงินเอเชีย – แปซิฟิก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
ที่มีกําหนดการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 
17. เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 5 จังหวัด ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20-21 มกราคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 
5 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20-21 มกราคม 2556 ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี   
 1. เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน 33 โครงการ 
วงเงินรวม 617.7073 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 จัดส่งให้สํานักงบประมาณภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ สงป. พิจารณาวงเงิน
งบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป ดังน้ี  

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  

(ล้านบาท) 
(1) ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

1. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าแก้มลิงบึงบัว           
ระยะที่ 1 

โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา
เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน   
กรมชลประทาน

25.0000

2. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองนํ้ามณี
บรรพตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) บนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ

สํานักงานเทศบาลเมืองตาก 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

  25.0000 

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
เครือข่ายคมนาคม   ดําเนินการก่อสร้างขยาย
ทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง
จราจร พร้อมสิ่งอํานวยความปลอดภัยทาง
หลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน 
ห้วยช้าง – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม. 39+050 
– กม. 39+904 

แขวงการทางสุโขทัย 
กรมทางหลวง 

20.0000 

4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13.6650 

5. โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของ
จังหวัดอุตรดิตถ์รองรับการค้าชายแดนภูดู่ 
และ AEC 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

16.3250 
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 กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รวมภาคเหนือตอนล่าง 1 99.9900 

(2) พิษณุโลก 
   

1. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าแก้มลิงคลองกรุกกรัก 
(ระยะที่ 3) อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

สํานักชลประทานที่ 3 
กรมชลประทาน

35.0000 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า  
(ขุดลอกคลองแพงพวย) 

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 
กรมพัฒนาที่ดิน

30.0010 

3. โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 1309 ตอนควบคุม 0100 ตอนป่า
แดง - หนองตม 

สํานักงานบํารุงทางพิษณุโลก      
ที่ 2  กรมทางหลวง 

14.0000 

4. โครงการจัดต้ังห้องเรียนรู้ด้านภาษา  พร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (2015)  เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางภาษาและเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
จํานวน 21 ห้องเรียนรู้ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1  
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

21.0000 

รวมพิษณุโลก 100.0010
(3) ตาก 
  
  
  
  

1. โครงการปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์หนอง
เล่ม ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
ตะเภา กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

6.0000 

2. โครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพ่ือการเกษตรบ้านนํ้าดิบควง หมู่ 3 
และ  หมู่ 8 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก

องค์การบริหารส่วน                
ตําบลโป่งแดง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

6.5000 

3. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขต ต.หนอง
หลวง - ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก

สํานักงานเทศบาลเมืองตาก 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

10.0000 

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 10  บ้านห้วยแล้ง และหมู่ 12 บ้านใหม ่   
กม.5 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลช่องแคบ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

15.0000 

5. โครงการวางท่อส่งนํ้าห้วยดินสอพอง หมู่ที่ 11  
ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
ตากตก กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

6.0000 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผวิจราจร              
แอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทางเทศบาลเมือง
ตาก (บ้านท่าแค-บ้านวังหิน) ตําบลวังหิน  
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

10.0000 

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดบ้าน          
แม่ระวาน – บ้านแม่เชียงราย หมู่ 5 – 7 
ตําบลยกกระบัตร  อ.สามเงา จ. ตาก 
 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลยกกระบัตร 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

6.0000 



21 

 กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  

(ล้านบาท) 
8. โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี่ 6 บ้านสันกลาง ตําบลแม่
สลิด อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่สลิด 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

10.0000 

9. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ ่หมู่ที่ 2,3,4 ตําบลพระธาตุ 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก             

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลพระธาตุ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

11.2170 

10. โครงการปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ           
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  

เทศบาลนครแม่สอด 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

26.0000 

รวมตาก 106.7170
(4) เพชรบูรณ ์
  

1. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพพ้ืนฐาน  

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์       
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

29.0000 

2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้านขอน
หาด - บ้านเขาซําทอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 
ตําบลแคมป์สน อําเภอเขาค้อ  จังหวัด
เพชรบูรณ์   

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

11.2600 

3. โครงการก่อสร้างฝายคลองซับเจริญ   สํานักชลประทานที่ 10 
กรมชลประทาน

15.2615 

4. 
 

โครงการก่อสร้างฝายคลองกลาง    สํานักชลประทานที่ 10 
กรมชลประทาน

15.0000 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 113 - บ้านอ่างหิน   
พร้อมสะพาน  จํานวน  2  แห่ง

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กรมทางหลวงชนบท

8.8000 

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน 
วังกวาง  หมู่ที ่1,2 - บ้านฟองใต้  หมู่ที่ 7  
ตําบลวังกวาง  อําเภอนํ้าหนาว  จังหวัด
เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

20.0000 

รวมเพชรบูรณ์ 99.3215
 (5) สุโขทัย 
  

1. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้ายม
และประตูระบายนํ้าปลายคลองแม่รําพัน 

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

27.0000 

2. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้ายม 
และพนังก้ันนํ้าฝั่งตะวันออก เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี บรเิวณหลังวัดราชธานี (ระยะที่
หน่ึง) 

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

15.6000 

3. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้ายม 
และพนังก้ันนํ้าฝั่งตะวันออกในเขตเทศบาล

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย

7.5000 
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 กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  

(ล้านบาท) 
เมืองสุโขทัยธานี บริเวณหลังวัดไทยชุมพล  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. 
 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางหลวง
ชนบท ระยะสั้น 

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
สุโขทัย  
กรมทางหลวงชนบท

52.1160 

5. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง 
ริมแม่นํ้ายม บริเวณชุมชนสวรรค์เรือนแพ ใน
เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

8.5000 

รวมสุโขทัย 110.7160
 (6) อุตรดิตถ์ 
  
  

1. โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของ
จังหวัดอุตรดิตถ์รองรับการเป็น 
ประชาคมอาเซียน 

 86.9620 

 กิจกรรมที ่1 ขยายทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 
4 ช่องจราจรตลอดสาย อ.เมืองฯ –  
อ.ลับแล 

แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 
กรมทางหลวง 

45.0000 

 กิจกรรมที ่2 เสริมผิว AC แยกบ้านคุ้ม –  
บ้านนาทะเล ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล  

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
กรมทางหลวงชนบท

4.9740 

 กิจกรรมที ่3 ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม  
อ.บ้านโคก - ช่องภูดู่  

แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 
กรมทางหลวง

19.9880 

 กิจกรรมที ่4 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านทับใหม่ - บ้านสร้าง ม.1 - ม.6  

 เทศบาลตําบลหาดกรวด 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

10.0000 

 กิจกรรมที ่5 ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น  
รหัส อต.ถ.1-008 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

7.0000 

2. โครงการพัฒนาระบบป้องกันนํ้าท่วม 
เมืองอุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

9.9980 

3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ของโรงพยาบาลพิชัย 

โรงพยาบาลพิชัย 
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

4.0018 

รวมอุตรดิตถ์ 100.9618
รวมทั้งหมด 617.7073 

 2 .  เ ห็ น ช อ บ ใ น ห ลั ก ก า ร ข อ ง ก ร อ บ ข้ อ เ ส น อ แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ใ น พ้ื น ที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 5 จังหวัด จํานวน 78 โครงการ วงเงินรวม 51,385.47 ล้านบาท โดย
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
รวมทั้งดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  เพ่ือให้ สงป. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอน ดังน้ี   
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กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด   แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน (ล้านบาท) 

เหนือตอนลา่ง 1 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมของการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายลํานารายณ์-
เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลําภู หรือ จัตุรัส
ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลําภู

การรถไฟแห่งประเทศไทย 35.00

  2 โครงการศึกษาการจําแนกความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ในการผลิตสินค้าเกษตร
เศรษฐกิจเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย  20.00

  3 โครงการจัดต้ังศูนย์กระจายสนิค้าและ
สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Indochina distribution  
center and truck terminal)

มหาวิทยาลัยนเรศวร 500.00

  4 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการขนส่งผู้โดยสาร
รองรับภูมิภาคอินโดจีน  (Indochina bus 
terminal) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 175.00

  5 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ภาคเหนือตอนล่าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,900.00

  6 โครงการการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณา
การในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง วัง ยม และน่าน

มหาวิทยาลัยนเรศวร 160.00

  7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนัก
วิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ 
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าทีเ่พ่ือรองรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตลาด แรงงาน
อาเซียน (AEC) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 75.00

  8 โครงการขยายถนนเป็น 8 ช่องทาง สี่แยก
เรือนแพ – สี่แยกอินโดจีน

แขวงการทางพิษณุโลก 300.00

  9 โครงการยกระดับสนามบินนานาชาติ 
(International Airport) พิษณุโลก

กรมการบินพลเรือน 393.00

  10 โครงการก่อสร้างศูนย์กิจกรรมและจัด
แสดงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

สํานักการช่าง เทศบาลนคร
พิษณุโลก

305.00

  11 โครงการก่อสร้างทางหลวง ขนาด 4 ช่อง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด – 
ตาก ตอน 3 กม.43+000 – 74+000  
ตอน 4 กม. 23+000 – 43+000

แขวงการทางตากที่ 1 และ 
แขวงการทางตากที่ 2 (แม่
สอด) 

2,500.00

  12 โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ ๒ 180.00
  13 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แข่งขันด้านท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติใน
สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  

214.00
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  พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 

  14 โครงการ Tour the Indo-China Coast 
to Coast Cycling Competition : การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม กลุม่
จังหวัดภาคเหนือล่าง 1 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  

150.00

  15 โครงการพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงอินโดจีน 
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แขวงการทางสุโขทัย 3,370.00

เหนือตอนลา่ง 1 
ผลรวม  

    11,277.00 

พิษณุโลก 1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าน่าน
เพ่ือการท่องเที่ยว 

สํานักการช่าง  เทศบาลนคร
พิษณุโลก

40.00

  2 โครงการจัดทําแนวป้องกันอุทกภัย (เขื่อน
ป้องกันตลิ่ง) 

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดพิษณุโลก  

328.65

พิษณุโลก ผลรวม     368.65 
ตาก 1 โครงการต้นแบบการเลี้ยงโคเน้ือ แบบ 

Smart Farmer and Green Farm 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 71.00

  2 โครงการพัฒนาสนามบินแมส่อด กรมการบินพลเรือน 98.00
  3 โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้านํ้าตกทีลอซู 

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร ระยะทางประมาณ 19 กม.)

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง 60.00

  4 โครงการก่อสร้างและติดต้ังเสาไฟฟ้าส่อง
สนามฟุตบอล สนามกีฬา 5 อําเภอ
ชายแดน จังหวัดตาก 

เทศบาลนครแม่สอด 10.00

  5 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาแม่สอด 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 468.41

  6 โครงการก่อสร้างทางรถไฟเช่ือม จ.ตาก – 
อ.แม่สอด 

สํานักงานจังหวัดตาก 15,000.00

  7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม่สามยอดดอย หมู่ที่ 14 ตําบลช่อง
แคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนตําบลช่อง
แคบ 

13.40

ตาก ผลรวม       15,720.81 
เพชรบูรณ ์ 1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าท่าพล  สํานักงานก่อสร้าง 10 สํานัก

พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
470.60

  2 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วม
พ้ืนที่ชุมชนหล่มเก่า 

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 

130.00

  3 โครงการพัฒนาศักยภาพรองรับศูนย์
โรคหัวใจ  มะเร็ง อุบัติเหตุและทารกแรก
เกิด 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 112.44

  4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยกระแส  โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 35.00
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   5 โครงการสํารวจเพ่ือการออกแบบก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองกําปาง  ตําบล
ซับพุทรา  อําเภอชนแดน

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา 

2.00

  6 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าชุน
น้อย  ตําบลนํ้าชุน  อําเภอหล่มสัก

สํานักบริหารโครงการ  4.00

  7 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นโครงการอ่างเก็บนํ้าบ้านนาง่ัว  
ตําบลริมสีม่วง  อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

สํานักบริหารโครงการ  15.00

  8 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2302 
ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 2196 (กอไผ่)-บรรจบทางหลวง
หมายเลข 21 (บุ่งนํ้าเต้า) ระหว่าง กม.
0+000-กม.21+850 (เป็นตอนๆ)

แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 
สํานักทางหลวงที่ 6 
(เพชรบูรณ์) 

80.00

  9 โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก 
หมายเลข 21  ตอน กม. 167+000-กม. 
186+000 (ทั้งด้านซ้ายและขวา)

แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 
(บึงสามพัน) 

180.00

  10 โครงการก่อสร้างคันดินก้ันนํ้าป้องกัน
อุทกภัย สายหลังเพชรบูรณ์นิเวศน์ หมู่ที่ 
2-9  ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 

12.00

  11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 113 

แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 
(บึงสามพัน)

375.00

  12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
หมายเลข 225 

แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 
(บึงสามพัน)

180.00

  13 โครงการก่อสร้างสะพาน  คสล.  หมู่ที่ 3  
ตําบลวังกวาง  อําเภอนํ้าหนาว

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์

9.00

  14 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองน้ําทิน 
ตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์

สํานักงานก่อสร้าง 10 16.00

  15 โครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์รวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตร 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์

18.70

  16 โครงการก่สอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9  บ้านหน้าผา สายทางแยก
จากหมู่ที่ 8  เข้าหมู่ที่ 9 ตําบลโคกสะอาด  
อําเภอศรีเทพ 

เทศบาลตําบลโคกสะอาด 13.61

  17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12  บ้านตาคลีรมย์  สายแยกบ้าน
เทิดไท้เข้าหมูท่ี่ 12 สุดเขตโคกสะอาด  
ตําบลโคกสะอาด  อําเภอศรีเทพ

เทศบาลตําบลโคกสะอาด 10.74
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   18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต
และการตลาดมะขามหวาน ของศูนย์
พัฒนาการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์  

46.98

เพชรบูรณ์ ผลรวม 1,711.07 
สุโขทัย 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 

เครือข่ายคมนาคม ดําเนินการก่อสร้าง
ขยายทางจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 
ช่องจราจร พร้อมสิ่งอํานวยความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 
0200 ตอน หอรบ – สวรรคโลก ระหว่าง 
กม. 85+941 – กม. 93+196 เป็นตอนๆ

แขวงการทางสุโขทัย 100.00

  2 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
แม่นํ้ายมและพนังก้ันนํ้า 2 ฝั่ง ในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และพ้ืนที่
ข้างเคียงในตําบลปากแคว

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย 

1,000.00

  3 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทาง
หลวงชนบทระยะยาว 

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดสุโขทัย

59.61

  4 โครงการแก้มลงิวังทองแดง โครงการชลประทานสุโขทัย 750.00
  5 โครงการแก้มลงิหนองกราวใหญ ่ โครงการชลประทานสุโขทัย 35.00
  6 โครงการคันดินก้ันนํ้า DIKE ฝั่งขวาแม่นํ้า

ยมด้านเหนือนํ้า ปตร.แม่นํ้ายม (บ้านหาด
สะพานจันทร์) 

โครงการชลประทานสุโขทัย 60.00

  7 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้ายม 
บ้านบางทราย  หมู่ที่ 7 ตําบลปากแคว 
อําเภอเมือง, บ้านวังทอง  หมู่ที่ 8  ตําบล
วังทอง  อําเภอศรีสําโรง   และบ้านนา
มอญ  หมู่ที่ 1    ตําบลบ้านนา  อําเภอศรี
สําโรง  จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย 

84.00

  8 โครงการสร้างเข่ือนป้องกันอุทกภัยใน
โรงพยาบาลสุโขทัย 

โรงพยาบาลสุโขทัย 12.60

สุโขทัย ผลรวม 2,101.21 
อุตรดิตถ์ 1 โครงการปรับปรุงโครงข่ายถนนเพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
อุตรดิตถ์  

แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 1,970.00

  2 โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองรวมสาย ง1 
แยก ทล.1045  ช่วงม่อนดินแดง - วัด
อรัญญิการาม - แยกโลตัส จ.อุตรดิตถ์

ทางหลวงชนบทจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

455.00

  3 โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมใน
จังหวัดอุตรดิตถ์  

กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงศึกษาธิการ 

731.63
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   4 โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
เป็นศูนย์ความเช่ียวชาญระดับสูง 
(Excellent Center) 4 สาขา โรคหัวใจ 
อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1,008.42

  5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ส่งเสริมสุขภาพและพักผู้ป่วย 4 ช้ัน 
หมายเหตุ: ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้และ
ปรับแผนงบประมาณของหน่วยงาน

โรงพยาบาลลับแล 12.46

  6 โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานโรงพยาบาล       
นํ้าปาด เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ (F1) เป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ่ให้การ
รักษาพยาบาลเฉพาะทาง 4 สาขา           
อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินารีเวช  
กุมารเวช 

โรงพยาบาลนํ้าปาด 44.83

  7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬา สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

584.00

  8 โครงการปรับปรุงสนามอเนกประสงค์และ
สนามกีฬาอําเภอท่าปลา

เทศบาลตําบลท่าปลา 9.97

  9 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาพระยาพิชัย
ดาบหัก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

สํานักงานเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

40.00

  10 โครงการก่อสร้างตลาดผลไม้บ้านป่าว่าน  องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
นาขาม

5.43

  11 โครงการก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ตําบลนํ้าริด

เทศบาลตําบลนํ้าริด 1.74

  12 โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตําบล 
แสนตอ

8.92

  13 โครงการติดต้ังปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
และติดต้ังเสาไฟฟ้าสูง 15 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ 

เทศบาลตําบลท่าสัก 2.65

  14 โครงการอ่างเก็บนํ้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานก่อสร้าง 3 สํานัก
พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

1,770.00

  15 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร
และอุปโภคบริโภค   

กรมชลประทาน/กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

644.87

  16  โครงการแก้มลิง  กรมโยธาธิการฯ/กรม
ชลประทาน/กรมการปกครอง 

152.23

  17 โครงการการจัดการนํ้าชลประทาน  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 257.00
  18 โครงการการจัดการแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน 
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 196.62

  19 โครงการการป้องกันและบรรเทาภัย โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 125.00
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  จากนํ้า  
  20 โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ  
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 107.00

  21 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  กรมโยธาธิการฯ/กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

300.67

  22 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ ่
(คลองตรอน) 

กรมอุทยานแห่งชาติ               
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 

190.00

  23 โครงการรวมแรงไทยรักษาน้ําใสทุกคูคลอง 
"คลองโพธ์ิ คลองสวย นํ้าใส"

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 269.70

  24 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ณ ลาํรางทุ่งกะโล่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 7,253.87

  25 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต 
การตลาดและการท่องเที่ยว 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์/สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์/สํานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุตรดิตถ์/สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์/ที่ทํา
การปกครองอําเภอลับแล 

162.84

  26 โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้โครงการของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
และ เขต 2 / สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
39 /  อบต. ชัยจุมพล / 
สํานักงานเทศบาลตําบลตรอน 
/ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ / 
อบต. ผักขวง / สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  

170.21

  27 โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถยนต์   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 / 
อบต. ชัยจุมพล

21.67

  28 โครงการพัฒนาด่านภูดู่เป็นด่านถาวรเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ / แขวง
การทางอุตรดิตถ์ ที่ 2 / กรม
ศุลกากร/กรมสรรพสามิต / 
การรถไฟแห่งประเทศไทย/ 
กรมป่าไม้ / ตม.

3,710.00

อุตรดิตถ์ ผลรวม     20,206.72 
ผลรวมทัง้หมด       51,385.47 
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18. เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 1  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่โครงการที่มีความพร้อมและมีความ
จําเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท ในพ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
รวม 5 จังหวัด ตามท่ีเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปี พ.ศ. 2556 และจัดส่งให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้รับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป  
   2. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดูงานของนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรี ใน
พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจงัหวัดสุโขทัย  
     ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรใีนพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนล่าง 1 (พิษณุโลก 
ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี   
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี รฐัมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการ รวม 6 คน ในพ้ืนที ่จังหวัด พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์  
    ความเห็นของนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรทีี่ลงพืน้ที่โครงการในกรอบวงเงิน 100              
ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนนิการได้ทันที   
    (1) เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าแก้มลิงบึงบัว ระยะที่ 1 โดยให้สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 25.00 ล้านบาท  
    (2) เห็นชอบโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองนํ้ามณีบรรพต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ โดยให้
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 25.00 ล้านบาท  
    (3) เห็นชอบโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือขา่ยคมนาคม ดําเนินการก่อสร้าง
ขยายทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมสิ่งอํานวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน
ควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง-ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม. 39+050-กม. 39+904 โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 20.00 ล้านบาท   
    (4) เห็นชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 
13.665 ล้านบาท   
    (5) เห็นชอบโครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดอุตรดิตถ์รองรับการค้า 
ชายแดนภูดู่ และ AEC โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ  
วงเงิน 16.325                  ล้านบาท   
   โครงการท่ีเหน็ชอบในหลักการ  
   (6) โครงการศึกษาการจําแนกความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
งบปกติ  
    ความเห็นของนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรทีี่ลงพืน้ที่โครงการในกรอบวงเงิน 100  
ล้านบาท ของ 5 จังหวัด   
   (1) จังหวัดพษิณุโลก มรีองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการ รวม 3 คน โครงการท่ีมีความพรอ้มและสามารถดําเนนิการได้ทันที   
   (1.1) เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าแก้มลิงคลองกรุกกรัก (ระยะที่ 3) โดยให้สนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 35.00 ล้านบาท  
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    (1.2) เห็นชอบโครงการพัฒนาปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าแบบบูรณาการ (ขุดลอกคลอง
แพงพวย) ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 30.001 ล้านบาท  
   (1.3) เห็นชอบโครงการซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1309 ตอนควบคมุ 
0100 ตอนป่าแดง-หนองตม โดยให้สนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ  
วงเงิน 14.00 ล้านบาท  
   (1.4) เห็นชอบโครงการจัดต้ังห้องเรียนรู้ด้านภาษา พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (2015) 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จาํนวน 21 
ห้องเรียนรู้ โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 21.00 ล้านบาท   
   (2) จังหวัดตาก มีรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 
รวม 2 คน โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนนิการได้ทันท ี  
   (2.1) เห็นชอบโครงการปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์หนองเล่ม ตําบลเกาะตะเภา  
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ  
วงเงิน 6.00 ลา้นบาท  
    (2.2) เห็นชอบโครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตรบ้านนํ้าดิบ
ควง หมู่ 3 และหมู่ 8 ตําบลโป่งแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 6.50 ล้านบาท  
                              (2.3) เห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขต
ตําบลหนองหลวง ตําบลระแหง อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 10.00 ล้านบาท 
                              (2.4) เห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่10 บ้านห้วยแล้งและหมู ่
12  บ้านใหม่ กม. 5 ตําบลช่องแคบ อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 15.00 ล้านบาท 
                              (2.5) เห็นชอบโครงการวางท่อส่งนํ้าห้วยดินสอพอง หมู่ 11 ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 6.00 ล้านบาท 
                              (2.6) เห็นชอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต สายทางเทศบาล
เมืองตาก (บ้านท่าแค-บ้านวังหิน) ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 10.00 ล้านบาท 
                              (2.7) เห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดบ้านแม่ระวาน – บ้านแม่เชียงราย  
หมู่ที่ 5 – 7 ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  งบกลางฯ วงเงิน 6.00 ล้านบาท  
                              (2.8) เห็นชอบโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรหมู่ 6 บ้านสันกลาง  
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
งบกลางฯ วงเงิน 10.00 ล้านบาท 
                              (2.9) เห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 2 3 4  
ตําบลพระธาตุ  อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบกลางฯ วงเงิน 11.217 ล้านบาท 
                              (2.10) เห็นชอบโครงการปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน โดยให้
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 26.00 ล้านบาท  
                       (3) จังหวัดเพชรบูรณ ์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 2 คน 
โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการไดท้ันที 
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      (3.1) เห็นชอบโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและพัฒนาอาชีพพ้ืนฐานโดยให้
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 29.00 ล้านบาท 
                               (3.2) เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขอนหาด – บ้านเขาซําทอง ตําบล
แคมป์สน อําเภอเขาค้อ  โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 
11.260 ล้านบาท 
    (3.3) เห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายคลองซับเจริญ โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 15.261 ล้านบาท 
                              (3.4) เห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายคลองกลาง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 15.00 ล้านบาท 
                              (3.5) เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 113 บ้านอ่างหิน 
พร้อมสะพาน จํานวน 2 แห่ง  โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ  
วงเงิน 8.80 ลา้นบาท 
                              (3.6) เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านวังกวาง หมู่ที่ 1,2 บ้านฟองใต้  
หมู่ที่ 7 ตําบลวังกวาง อําเภอนํ้าหนาว  โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบ
กลางฯ วงเงิน 20.00 ล้านบาท 
                      (4) จังหวัดสุโขทัย  มีรัฐมนตรีว่าการ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 3 คน โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดาํเนนิการได้ทนัท ี
                              (4.1) เห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้ายมและประตูระบายนํ้าปลาย
คลองแม่รําพัน  โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 27.00  
ล้านบาท 
    (4.2) เห็นชอบโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแม่นํ้ายมและพนังก้ันนํ้าฝั่งตะวันออก  
ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  บริเวณหลังวัดราชธานี  (ระยะที่ 1) โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 15.60 ล้านบาท 
                              (4.3) เห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้ายม และพนังก้ันนํ้าฝั่งตะวันออก 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  บริเวณหลังวัดไทยชุมพล โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 7.50 ล้านบาท 
                              (4.4) เห็นชอบโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทระยะสั้น โดยให้สนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 52.116 ล้านบาท 
                              (4.5) เห็นชอบโครงการก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันริมแม่นํ้ายมชุมชนสวรรค์ เรือน
แพ  เทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ  
วงเงิน 8.50 ลา้นบาท 
                      (5) จังหวัดอุตรดิตถ์  มีรองนายกรัฐมนตรี รฐัมนตรีว่าการกระทรวง  ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการ รวม 2 คน โครงการท่ีมีความพรอ้มและสามารถดําเนนิการได้ทันท ี
                              (5.1) เห็นชอบโครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดอุตรดิตถ์รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 86.962 
ล้านบาท  
                              (5.2) เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบป้องกันนํ้าท่วมเมืองอุตรดิตถ์ โดยให้สนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 9.998 ล้านบาท 
                              (5.3) เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลพิชัย โดยให้สนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 4.0018 ล้านบาท 
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     ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี  
  1. จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกรัฐมนตรี เห็นควรสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบ
อาคารส่งเสริมสุขภาพ และพักผู้ป่วยใน 4 ช้ัน โรงพยาบาลลับแล โดยให้ใช้จ่ายจากงบรายได้และปรับแผนในวงเงิน 
12.4611 ล้านบาท  
   2. จังหวัดสุโขทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยคุล ลิ้มแหลมทอง)  
ให้สํานักงานชลประทานและชลประทานจังหวัด รับเรื่องโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าคลองแม่นํ้าเก่า เช่ือมต่อ
คลองตาแดง อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตามข้อเสนอของ อบต. คลองมะพลับ ไปทําการศึกษาและพิจารณา
ดําเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่โดยด่วนต่อไป  
 

ต่างประเทศ
 
19. เรื่องขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสาํหรับจัดการฝึกซ้อมบรรเทาภัยพบิติัในปี 2556 
ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิก 
(ASEAN Regional Forum-ARF) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 20,000,000 บาท เพ่ือให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับเบิกจ่ายใน
การเตรียมการและการจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief Exercise – DiREx) ภายใต้กรอบการ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิิก (ASEAN Regional 
Forum - ARF) ครั้งที่ 3 ในปี 2556  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําโครงการและกิจกรรม รวมทั้ง 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ   
 
20. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดต้ังสํานักงานให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยให้เพ่ิมเติมข้อความว่า 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2528  
  2. อนุมัติการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่คนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ในประเทศไทย   
  ทั้งน้ี  ใหถ้ือเป็นการดําเนินการตามข้อผูกพันเฉพาะสําหรับการจัดต้ังสํานักงานให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทยเท่าน้ัน ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
 
21. เรื่อง การดําเนนิการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับการกระทําอันเปน็โจรสลัด
และการปลน้โดยใช้อาวุธบรเิวณนา่นน้ํานอกชายฝั่งโซมาเลีย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
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   1. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติที่ 2077 
(ค.ศ. 2012) เก่ียวกับการปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านนํ้านอกชายฝั่ง
โซมาเลีย (ขยายเวลาการดําเนินมาตรการออกไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556) เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณี
ที่ไทยมีต่อสหประชาชาติ โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย  
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงคมนาคม กรมประมง สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย) ถือปฏิบัติและแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้ กต. ทราบ
เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  1. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้รับรองข้อมติ ที่ 2077 (ค.ศ. 2012) 
ขยายเวลาการดําเนินมาตรการเกี่ยวกับการปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปลน้โดยใช้อาวุธบริเวณ
น่านนํ้านอกชายฝั่งโซมาเลีย ออกไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างสนัติภาพและความ
มั่นคงในภูมิภาค  
  2. สาระสําคัญของข้อมติ ที่ 2077 (ค.ศ. 2012) และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีดังน้ี   
   2.1 ข้อ 7 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกร่วมมือตามความเหมาะสมในเรื่องการจับตัวประกันและ
การดําเนินคดีกับโจรสลัดที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับการจับตัวประกัน   
   2.2 ข้อ 10 เรียกร้องอีกคร้ังให้รัฐสมาชิกและองค์กรระดับภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถที่จะ
กระทําได้เข้าร่วมปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านนํ้านอกชายฝั่งโซมาเลีย 
โดยการส่งกองกําลังเรือรบ อาวุธและอากาศยานทหาร และโดยการตรวจยึดและทําลายเรือ อาวุธ และอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ซึ่งถูกใช้ในการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านนํ้านอกชายฝั่งโซมาเลีย 
หรือมีเหตุอันน่าเช่ือถือได้ว่าจะถูกนําไปใช้ในการดังกล่าว โดยให้การปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมติน้ีและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ   
   2.3 ข้อ 12 สนับสนุนให้รฐัสมาชิกร่วมมือกับรัฐบาลโซมาเลยีอย่างต่อเน่ืองในการ
ปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านนํ้านอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยให้ความสําคัญ
กับบทบาทหลกัของรัฐบาลโซมาเลียและตัดสินใจขยายอาณัติซึ่งอนุญาตให้รัฐสมาชิกและองค์กรระดับภูมิภาคท่ี
ร่วมมือกับรัฐบาลโซมาเลีย  สามารถเข้าไปในน่านนํ้าของโซมาเลียและดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพ่ือปราบปรามการ
กระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยอาวุธออกไปอีก 12 เดือนนับจากวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดยรัฐบาล
โซมาเลียได้แจง้ให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบล่วงหน้าแล้ว   
   2.4 ข้อ 18 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกกําหนดการกระทําอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายภายในของตน และพิจารณาดําเนินคดีผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโจรสลัดที่ถูกจับบริเวณน่านนํ้านอกชายฝั่ง
โซมาเลีย รวมทั้งผู้ประสานงานและผู้ใหก้ารสนับสนุนทางการเงินในการดําเนินการดังกล่าวที่อยู่บนบก และคมุขังผู้ที่
ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง ทั้งน้ี โดยสอดคลอ้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ   
   2.5 ข้อ 21 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรภายใต้กฎหมายภายในของ
ตน ในการป้องปรามการให้ความสนับสนุนทางการเงินอย่างผิดกฎหมายต่อการกระทําอันเป็นโจรสลัด รวมทั้งการ
ฟอกเงินซึ่งได้มาจากการกระทําดังกล่าว   
  3. ในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ การดําเนินการตามข้อมติ ที่ 2077 (ค.ศ. 2012) เป็นพันธกรณี
ที่ไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วและไม่มีความเก่ียวข้องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  
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  การศึกษา 
 
22.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการดําเนนิโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที ่4 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 

 1. เป้าหมายผูร้ับทุนโครงการ 1 อําเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 4 จาํนวน 1,856 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

  1.1  ผู้รับทุนประเภท 1 หมายถึง ผู้รับทุนทีม่ีผลการเรียนดี ครอบครัวมรีายได้ไม่เกิน 
200,000 บาทต่อปี ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 928 ทุน/อําเภอ/เขต 

  1.2 ผู้รับทุนประเภท 2 หมายถึง ผู้รับทุนทีม่ผีลการเรียนดีไม่จํากัดรายได้ครอบครัว ได้รับ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ 
(วิเคราะห์จากทิศทางการพัฒนาประเทศ) จํานวน 928 ทนุ/อําเภอ/เขต ซึ่งจะดําเนินการเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือผลิต
กําลังคนในสาขาขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดําเนินการ
ต่อเน่ืองไม่เกิน 3 รุ่น  

 2. ประเทศที่จะให้ไปศึกษา 
  2.1 ทุนประเภท 1 ศึกษาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักจํานวน 35 ประเทศ 

ได้แก่ 
  - ทวีปอเมริกา ได้แก่ แคนาดา อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก และบราซิล 
  - ทวีปยุโรป ได้แก่ เบลเย่ียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี 

เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์และรัสเซีย 
  - ทวีปเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับ                     

เอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย 
  - ทวีปแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์และแอฟริกาใต้ 
  ยกเว้น หากผู้ได้รับทุนประเภท 1 มีความประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

หลัก จะต้องเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน 
 3. วิธีการคัดเลือกผู้รบัทุน 
  3.1 สอบข้อเขียน สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งทุนประเภท 1 และทุนประเภท 2 โดยใช้

ข้อสอบกลางวัดความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความถนัด
ทางการเรียน 

  3.2 สอบสัมภาษณ์ ผูส้อบผ่านข้อเขียนที่มีสทิธิสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนรวมวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 และได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของ
แต่ละอําเภอ/เขต กรณีที่มผีู้ได้คะแนนเท่ากันให้ถือเป็นผู้สอบได้ในอันดับเดียวกัน 

  3.3 เกณฑ์การตัดสิน สําหรับทุนทั้ง 2 ประเภทพิจารณาจากสัดส่วนคะแนนคือ คะแนน
สอบข้อเขียนคิดร้อยละ 90 และคะแนนสอบสัมภาษณ์คิดร้อยละ 10 ผูท้ีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
ของอําเภอ/เขตนั้น ๆ  

 4. เง่ือนไขและข้อผูกพัน ผู้รับทุนทั้งสองประเภทที่สําเร็จการศึกษาจะต้องทํางานในประเทศ ซึ่ง
สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามความประสงค์ของผู้รับทุน สําหรับผูร้บัทุนประเภท 2 
ให้ชดใช้ทุนโดยกลับมาทํางานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญา หรอื
หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ชดใช้เงินคืนตามจํานวนที่ใช้ไปพร้อมเบ้ียปรับจํานวนหน่ึงเท่า 
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  แต่งต้ัง 
 
23. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลและการแต่งต้ังกงสลุกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัด
ขอนแก่น  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในการที่รัฐบาลสาธารณรัฐเปรูเสนอการเปิดสถานกงสุลสาธารณรัฐเปรู
ประจําจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และแต่งต้ังนายณัฐพล ประคุณศกึษาพันธ์ เป็น
กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดขอนแก่น ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐโคลอมเบียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐโคลอมเบียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอันเดลโฟ โฆเซ การ์เซยี กอนซาเลซ (Mr. Andelfo 
Jose Garcia Gonzalez) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิน่พํานัก ณ กรงุเทพมหานคร สืบแทน นางซิลบีอา กัสตาโญ เด กอนซาเลซ (Mrs. Silvia 
Castano de Gonzalez) ซึง่มีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

3. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน ใหดํ้ารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

4. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวสุนันทา  แสงทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการ
ศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
 

5. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจนัทร์ รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง  

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