
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/370                         วันท่ี  24  เมษายน  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
 วาระที่ 2 เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 
พ.ศ. 2561) 

สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนิน
ภารกิจของหน่วยงานต่อไป 
  สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)         
มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
                     1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
                     2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น               
มืออาชีพ   

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารสนิทรพัย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด            
มีกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของ
ภาครัฐ  
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ   
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน   
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน      
  7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสูก่ารเป็นประชาคม
อาเซียน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

วาระที่ 4 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา   แลว้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป  ดังน้ี  
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   1. เห็นชอบในหลักการตามรา่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   2. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีเงินสํารองเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับภาระ
การจ่ายบําเหน็จบํานาญ  
  3. เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือและลดภาระให้แก่ข้าราชการและผู้รับบํานาญ จึงเห็นชอบ              
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว รวมทั้งเงินบํานาญส่วนเพ่ิม จากการ
ดําเนินการตามแนวทางที่ใหข้้าราชการและผู้รับบํานาญ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจสามารถเลอืกกลับไป
รับบํานาญตามระบบเดิม  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
การแก้ไขปัญหาสมาชิก กบข. ในเรื่องบํานาญ มีดังน้ี  
   1) ข้าราชการ (สมาชิก กบข. ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็น
สมาชิก กบข.)  
       (1) สมาชิก กบข. ซึ่งประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ใหแ้สดงความประสงค์ได้ต้ังแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่         
30 กันยายน 2557 และให้ถอืว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้น้ันสิ้นสุดลง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  
      (2) ผู้ซึ่งจะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่       
1 ตุลาคม 2557 ใหส้มาชิกภาพของสมาชิกผู้น้ันสิ้นสุดลงเมื่อวันออกจากราชการ  
      (3) การแสดงความประสงค์ ให้มผีลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือวันออกจากราชการ 
และใหม้ีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทั้งน้ี การแสดง
ความประสงค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
      (4) ข้าราชการตามข้อ (1)-(3) ไม่มีสทิธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยให้ กบข. ส่งเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินสํารอง สําหรับเงินสะสมและผลประโยชน์
ของเงินดังกล่าว กบข. จะจ่ายคืนให้แก่ข้าราชการผู้น้ัน  
      (5) การส่งเงินเข้าบัญชีเงินสํารองและการจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ให้เป็นไป 
 ตามท่ี กบข. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะกําหนดให้ กบข. นําเงินประเดิม เงินสมทบ 
เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่ได้รับคืนจากสมาชิกส่งเข้าบัญชีเงินสํารอง ทั้งน้ี กบข. จะต้อง
จัดทํารายงานการนําเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวส่งเข้าบัญชีเงินสํารอง
ต่อกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดข้อมูลที่ กบข. จะต้อง
รายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ  
      (6) หากข้าราชการซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันที่  
1 ตุลาคม 2557 หรือก่อนวันออกจากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์น้ันไม่มผีลใช้บังคับ  
  2) ผู้รับบํานาญ (สมาชิก กบข. ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็น
สมาชิก กบข. แต่ได้ออกจากราชการแล้ว)  
      (1) หากประสงค์จะขอกลับไปรับบํานาญตามสูตรเดิม (พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494) ให้แสดงความประสงค์ได้ต้ังแต่วันที่กฎหมายมผีลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถนุายน 2557 
และผู้รับบํานาญจะต้องคืนเงินก้อน (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว) ที่
ได้รับไปแล้วแก่ทางราชการ โดยผู้รับบํานาญจะได้รับบํานาญตามสตูรเดิม ต้ังแต่วันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน  
       (2) การหักกลบลบกัน หากมีกรณีทีผู่้รับบํานาญต้องคืนเงิน ให้ผู้รับบํานาญคืนเงินแก่ 
ส่วนราชการผู้เบิกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพ่ือนําสง่ให้กรมบัญชีกลาง โดยเงินที่ส่วนราชการได้รับคืน 
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ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หากมีกรณีที่
ต้องคืนเงินให้ผู้รับบํานาญ กรมบัญชีกลางจะคืนเงินให้ผู้รบับํานาญ หากมีเงินเหลือจะนําส่งเข้าบัญชีเงินสํารอง  
      (3) ผู้รับบํานาญที่ได้แสดงความประสงค์แล้ว เป็นผู้รับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ต้ังแต่วันที่ออกจากราชการ แต่หากผู้รับบํานาญมีกรณทีี่ต้องคืนเงิน ให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มถิุนายน 2557 จึงจะได้รับสิทธิดังกล่าว  
      (4) หากผู้รบับํานาญซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันที่  
1 ตุลาคม 2557 ใหถ้ือว่าการแสดงความประสงค์น้ันไม่มีผลใช้บังคับ และหากมีกรณีต้องคืนเงินให้ส่วนราชการ 
ผู้เบิกแจ้งกรมบัญชีกลางเพ่ือถอนเงินที่ผู้รับบํานาญคืนให้แก่ส่วนราชการผู้เบิก เพ่ือคืนให้แก่ผู้มีสทิธิรับมรดกของ
ผู้รับบํานาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด จะกําหนดเร่ืองการดําเนินการถอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสทิธิ 
รับมรดกของผู้รับบํานาญที่ตายไปก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

                   วาระที่ 5 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร และร่าง
กฎกระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวม 3 ฉบับ 
                    สาระสําคัญ คือ คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร และร่างกฎกระทรวงอื่นที่เก่ียวข้องที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  
รวม 3 ฉบับ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ส่งร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ี รวม 3 ฉบับ ให้ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ์พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ได้มีการยกฐานะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขึ้นเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทําหน้าที่รับผดิชอบดูแลการปฏิบัติการ
ฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ  สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตัดอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝน
หลวงและการบินเกษตร ของสํานักงานฝนหลวงและการบินเกษตร ออกจากสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ได้มีการจัดต้ังกรมฝน 
หลวงและการบินเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทําหน้าทีร่บัผิดชอบเร่ืองการปฏิบัติการฝนหลวง
และการบินเกษตรทั้งระบบ  สมควรกําหนดให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นส่วนราขการในกลุม่ภารกิจ
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต จงึให้ยกเลิกความใน (ข) ของข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย 
กลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน   
    “(ข) กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 

1. กรมชลประทาน 
2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม”  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

/ด้าน... 
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ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
                   วาระที่ 10 เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนกิส์ภาครัฐ 
                       สาระสําคัญ คือ คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่าน
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้หน่วยงานราชการนํา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ”         
ที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดําเนินการไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 
  2. ให ้สรอ. จดทะเบียนช่ือและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนม ภายใต้ช่ือ “data.go.th” และ 
“apps.go.th” ในการให้บรกิารเว็บไซต์ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) และเป็น
ศูนย์กลางของแอพพลิเคช่ันภาครัฐ (Government Application Center) ตามลําดับ 
  3. ให้เว็บไซต์ของ 7 กระทรวง 1 หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในรายการที่องค์การสหประชาชาติจะทํา 
การตรวจประเมิน ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ภายในเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
  ทั้งน้ี   ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้าการพัฒนา
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)   ของ 7 กระทรวง  1 หน่วยงาน  ได้แก่  
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหค้ณะรัฐมนตรทีราบเป็นระยะ ๆ  ด้วย  
                    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ 

   วาระที่ 13 โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  
    สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณคงเหลือจากวงเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จํานวน 194.71 ล้านบาท (งบอุดหนุน 100.72 ล้านบาท และงบดําเนินงาน 93.99 ล้านบาท) 
เพ่ือเป็นงบดําเนินงานในการบริหารจัดการร้านถูกใจ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ   
  ทั้งน้ี ให้ พณ. รายงานผลการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
(กําหนด 6 เดือน) ด้วย 
  สาระสําคัญของเรื่อง พณ. รายงานว่า  
  1. พณ.  ได้ดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2555  
- มีนาคม 2556  
 2. พณ. ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  โดยจัดทําแผนบริหาร
จัดการโครงการ “ร้านถกูใจ” ในระยะยาวหลังสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที ่31 มนีาคม 2556 เพ่ือให้ “ร้านถูกใจ” 
ดําเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยไม่เป็นภาระงบประมาณและสามารถจําหน่ายสินค้า
ให้แก่ประชาชนได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ดังน้ี 

  2.1 หลักการ 
   2.1.1 จัดระบบการขนส่งและกระจายสินคา้ผ่านช่องทางการคา้ปกติ โดยประสานความ

ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกระจายสินค้า 
 

/2.1.2  จัด... 
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   2.1.2  จัดระบบการบริหารจัดการในช่วงระยะเวลาที่มีการส่งผ่านให้ภาคเอกชน เพ่ือให้ 

สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ในระยะยาว  โดยให้ภาครัฐสามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาขยายจํานวน
สมาชิกร้านถูกใจให้มีความเขม้แข็งเพ่ิมขึ้น   

  2.2 เหตุผล  
   2.2.1  ลดภาระงบประมาณภาครัฐ โดยลดการอุดหนุนภาครัฐและเพ่ือต่อยอดโครงการ 

“ร้านถูกใจ” ที่มีความเข้มแข็ง ให้สามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสทิธิภาพและย่ังยืน 
   2.2.2  เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของ

ประชาชน  พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยในท้องถิ่นให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และ
เป็นจุดจําหน่ายสินค้าราคาถูกทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นช่องทางการระบายสินค้าทางการเกษตรและสินคา้ OTOP เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม  

  2.3 แผนการบริหารจัดการและแนวทางการดําเนินการ 
   2.3.1  พณ. ร่วมกับผูป้ระกอบการภาคเอกชนบริหารจัดการโครงการ “รา้นถกูใจ”ในระยะ

ต่อไปให้แก่ร้านถูกใจที่มีความเข้มแข็ง  
   2.3.2  ให้องค์การคลังสินค้าจัดหาและจัดสง่สินค้าข้าวสาร/ข้าวเหนียว  
   2.3.3  ใหร้้านถูกใจรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า  
          2.3.4  การติดตามดูแลการดําเนินงานของร้านถูกใจและการประเมินผล โดยการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดจ้างบุคลากรประจําโครงการ“ร้านถูกใจ”เพ่ือติดตามและอํานวยความ
สะดวกให้แก่ร้านถูกใจรับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา 

             2.3.5  พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้รา้นถูกใจเพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  

  2.4  การจัดระบบบริหารจัดการร้านถกูใจในช่วงระยะเวลาทีจ่ะมีการส่งผ่านให้ภาคเอกชน
ดําเนินการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและ พณ. สามารถกํากับดูแลตามแผนการบริหารจัดการ เพ่ือให้ร้านถูกใจสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณคงเหลือจํานวน 194.71 ล้านบาท จาก
วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมในการดําเนินการ  ดังน้ี 

   2.4.1  ศูนย์สั่งซื้อสินค้า (Call Center) ในระยะ 3 เดือนแรก เพ่ือจัดระบบการสั่งซือ้สินค้า
ของร้านถูกใจก่อนส่งมอบให้ภาคเอกชนที่ดําเนินการศูนย์กระจายสินค้าดําเนินการต่อไป   

   2.4.2  การจัดหาสินค้าที่จําเป็นในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดให้แก่ศูนย์กระจายสินค้า
เพ่ือจําหน่ายให้ร้านถูกใจ 

                2.4.3  การเช่ือมโยงสนิค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP ให้มีจําหน่ายในร้านถูกใจเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย 

   2.4.4  พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารร้านถูกใจและระบบบัญชี และบุคลากรใน
การติดตามดูแลศูนย์กระจายสินค้าและร้านถูกใจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         

   2.4.5  พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจ 
   2.4.6  การบรหิารจัดการโครงการ “ร้านถูกใจ” ใหม้ีสินค้าจาํหน่ายอย่างต่อเน่ืองและ

สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

/วาระที่... 
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วาระที่ 14 เรือ่ง การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2,525,000           
ล้านบาท โดยเป็นนโยบายขาดดุล จํานวน 250,000 ล้านบาท รายได้สุทธิจํานวน 2,275,000 ล้านบาท และ 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืน 
  2.  รับทราบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุนที่สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
งบลงทุนเบ้ืองต้น 
  3.  เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  4.  เห็นชอบขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้สํานักงบประมาณ โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีพิจารณาและ
ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

                        วาระที่ 15 เรือ่ง สรุปผลการดําเนินการเรือ่งร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                  สาระสาํคญั คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จาก
ประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  
เสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเรื่อง  สปน. ได้ประมวลผลสถิติการร้องทุกข์ และผลการดําเนินการเรื่อง 
ร้องทุกข์จากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยจําแนกตามประเด็นสําคัญหลายมิติและได้นําเรียนรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีรบัทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2556 ดังน้ี  

1. สถิติการแจ้งเรือ่งร้องทุกข์ของประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
ประชาชนแจ้งเร่ืองผ่านช่องทางการร้องทุกข์ 1111 (4 ช่องทาง) รวมทั้งสิน้ 26,875 ครั้ง  โดยประเด็นเรื่องที่
ประชาชนร้องทุกข์มากทีสุ่ด ได้แก่  เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ  เหตุเดือดร้อนรําคาญ และการแสดงความเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐ
กรณีคัดค้านเน้ือหาของร่างกฎหมายที่แก้ไขวาระการดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใหดํ้ารงตําแหน่งคราวละ  
5 ปี ตามลําดับ  

2. หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเร่ืองร้องทุกข์มากทีสุ่ด  3 ลําดับแรก  ได้แก่ สํานักงาน 
ตํารวจแห่งชาติ รองลงมาคือ  กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลําดับ  รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รองลงมาคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ตามลําดับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่   กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี  ตามลําดับ   

3. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นเรียงตามลําดับประเภทเรื่องที่มีการร้องทุกข์เสนอ 
ข้อคิดเห็นมากที่สุด  10 ลําดับแรก  ตามตาราง ดังน้ี   
 
 

/ลําดับ... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

และสํานักบริหารกลาง

4 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย สํานักบริหารกลาง

5 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่างกฎกระทรวงอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวม 3 ฉบับ

เศรษฐกิจ-สังคม 10 แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

13 โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14 การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย สํานักบริหารกลาง

และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

15 สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2556 

แต่งต้ัง 22 แต่งตั้ง

ข้อท่ี 2 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556



http://www.thaigov.go.th                                                      วันที ่23 เมษายน 2556          
  
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                           
หิมะทองคํา  รอ้ยโทหญิง สุณสิา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทาง 
    ปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 2.  เรื่อง    ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 
 3.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 5.  เรื่อง    ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ  
    ร่างกฎกระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวม 3 ฉบับ 
 6.  เรื่อง    ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
    กรุงเทพมหานคร วงเงิน 7,824 ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
  8.  เรื่อง  โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบ
    ไฟฟ้า 
  9.  เรื่อง  มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพ่ิม 
    ขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  
  10.  เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
  11.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่ง 
    มองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  12.  เรื่อง   ขออนุมัติกู้เงินภายในประเทศสําหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า นํ้าหนักกดเพลา 
    20 ตัน/เพลา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
   13.  เรื่อง   โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  
  14.  เรื่อง  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  15.  เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2556  

ต่างประเทศ 
  16.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครัง้ที่ 19 และการประชุม
    คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครัง้ที่ 20 
  17.  เรื่อง  ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการ
    จัดงาน ITU TELECOM  WORLD 2013 
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  18.  เรื่อง   ขออนุมัติลงนามและดําเนินการให้สนธิสญัญาว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการ 
    ศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี   
    มีผลใช้บังคับ 
  19.  เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    รัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี 
   20.  เรื่อง  ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการหารือระหว่าง
    นายกรัฐมนตรกัีบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความ
    มั่นคงติมอร์-เลสเต 
  21.    เรื่อง  การจัดทําร่างเอกสารถ้อยแถลงร่วมระหว่างมองโกเลียกับประเทศไทยในโอกาส 
    การเดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี

แต่งต้ัง 
  22.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลสาธารณรัฐแองโกลาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคณุวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคณุวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร)  
 4.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคณุวุฒิ (สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
 5.  แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร ์ 
 6.  การเสนอช่ือผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกต้ังในตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO   
  7.   แต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
 8.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน 
 9.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงท่องเทีย่วและกีฬา) 
 11.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 12.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 13.  แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร 
  สินค้าส่งออกทีผ่ลิตในราชอาณาจักร 
 ******************************* 

 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มกีารประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคญัของร่างระเบียบ 
  แก้ไขข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555 โดยเพ่ิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการอีกหน่ึงคน 
 
2. เรื่อง  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)   
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินภารกิจของหน่วยงานต่อไป 
  สาระสาํคญัของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)         
มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสรา้งความเป็นเลศิในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

  1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
  1.3  พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น               
มืออาชีพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
   2.1  พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 

  2.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการกาํลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
ราชการ 

  2.3  เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม 
   2.4  สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสนิทรัพย์ของภาครัฐใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด            
มีกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของ
ภาครัฐ  
  4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
    4.1  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
   4.2  ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง     
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
  5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

  5.1   ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม  
ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ 

  5.2   ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 
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 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือม่ันศรัทธาในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
   6.1  ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    6.2  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
  7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7 :  การสรา้งความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเขา้สู่การเปน็ประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

  7.1   พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

  7.2   เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครฐัของประเทศสมาชิก 
อาเซียน ซี่งประกอบด้วยโครงการสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  จํานวน 30 โครงการ ทั้งน้ี มีโครงการสําคัญ 
(Flagship Projects) ที่จะต้องดําเนินการเร่งด่วน จํานวน 10 โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดที่เก่ียวข้อง) 

2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน (ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง) 

3) โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (ผู้รับผดิชอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดที่เก่ียวข้อง) 

4) โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) 
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดที่เก่ียวข้อง)  

5) โครงการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

6) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารของหน่วยงานของรัฐ                  
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดที่เก่ียวข้อง) 

7) โครงการส่งเสริมให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง และภาคส่วนอ่ืนที่เก่ียวข้อง) 

8) โครงการวัดระดับความเช่ือถือและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ         
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร.) 

9) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการเป็น
เมืองที่มีศักยภาพเด่นเช่ือมโยงสู่อาเซียน (ผูร้ับผิดชอบ : สาํนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับจังหวัด กลุม่จังหวัด และส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง) 

10) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  (ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร.) 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
           คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
            1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างพระราชบัญญัติที่สํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา
แล้ว  และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
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            2. มอบให้ กค. ศึกษาและจัดทําร่างกฎหมายลําดับรองที่จําเป็นเพ่ือรองรับการประกาศใช้ควบคู่กับ
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในระหว่างการ
ตรวจพิจารณาของ สคก. โดยให้สามารถแต่งต้ังคณะทํางานต่าง ๆ หรือว่าจ้างที่ปรึกษาขึ้นเพ่ือดําเนินการดังกล่าว 
และแจ้งให้ กค. ดําเนินการต่อไป 
                    สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
                    1. กําหนดให้กรรมการรัฐวิสาหกิจต้องไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการ 
หรือมีส่วนได้สว่นเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รบัสัมปทาน ผูร้ว่มทุนหรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของ
รัฐวิสาหกิจน้ัน เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
น้ัน 
                    2. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาการมีประโยชน์ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
                    3. แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจําคุกของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                    4. กําหนดให้ผู้บริหารต้องไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งต้ัง ไม่เคยเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารหรือผูม้ีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรือมี
ประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคล
ดังกล่าวโดยการมอบหมายของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ัน 
                    5. กําหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจใช้ดุลพินิจในการรับผู้มลีกัษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการ
ต้องโทษจําคุกตามมาตรา 9 (5) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจได้ 
                    6. กําหนดยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาผู้บริหาร และแต่งต้ังกรรมการที่มาจากบุคคลใน
บัญชีรายช่ือ สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีเหตุผลจาํเป็นพิเศษที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดโดยให้การ
ได้มาและการจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
                    7. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรารักษาการ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาตาม
พระราชบัญญัติ 
  
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหนจ็บํานาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   แล้วเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  ดังน้ี  
   1. เห็นชอบในหลักการตามรา่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   2. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีเงินสํารองเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับภาระการ
จ่ายบําเหน็จบํานาญ  
  3. เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือและลดภาระให้แก่ข้าราชการและผู้รับบํานาญ จึงเห็นชอบ              
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว รวมทั้งเงินบํานาญส่วนเพ่ิม จากการ
ดําเนินการตามแนวทางที่ใหข้้าราชการและผู้รับบํานาญ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจสามารถเลอืกกลับไปรับ
บํานาญตามระบบเดิม  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
การแก้ไขปัญหาสมาชิก กบข. ในเร่ืองบาํนาญ มีดังน้ี  
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   1) ข้าราชการ (สมาชิก กบข. ซ่ึงเขา้รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเปน็
สมาชิก กบข.)  
    (1) สมาชิก กบข. ซึ่งประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ใหแ้สดงความประสงค์ได้ต้ังแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่         
30 กันยายน 2557 และให้ถอืว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้น้ันสิ้นสุดลง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  
   (2) ผูซ้ึ่งจะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่       
1 ตุลาคม 2557 ใหส้มาชิกภาพของสมาชิกผู้น้ันสิ้นสุดลงเมื่อวันออกจากราชการ  
   (3) การแสดงความประสงค์ ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือวันออกจากราชการ 
และใหม้ีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทั้งน้ี การแสดงความ
ประสงค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
   (4) ข้าราชการตามข้อ (1)-(3) ไม่มีสทิธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยให้ กบข. ส่งเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินสํารอง สําหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของ
เงินดังกล่าว กบข. จะจ่ายคืนให้แก่ข้าราชการผู้น้ัน  
   (5) การส่งเงินเข้าบัญชีเงินสํารองและการจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ 
กบข. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ซึง่จะกําหนดให้ กบข. นําเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย 
และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่ได้รับคืนจากสมาชิกสง่เข้าบัญชีเงินสํารอง ทั้งน้ี กบข. จะต้องจัดทํารายงานการนํา
เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวส่งเข้าบัญชีเงินสํารองต่อกรมบัญชีกลาง ตาม
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดข้อมูลที่ กบข. จะต้องรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ  
   (6) หากข้าราชการซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 หรือก่อนวันออกจากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์น้ันไม่มีผลใช้บังคับ  
  2) ผู้รับบาํนาญ (สมาชิก กบข. ซ่ึงเข้ารบัราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็น
สมาชิก กบข. แต่ได้ออกจากราชการแล้ว)  
   (1) หากประสงค์จะขอกลับไปรับบํานาญตามสูตรเดิม (พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494) ให้แสดงความประสงค์ได้ต้ังแต่วันที่กฎหมายมผีลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถนุายน 2557 และ
ผู้รับบํานาญจะต้องคืนเงินก้อน (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว) ที่ได้รับไปแลว้
แก่ทางราชการ โดยผู้รับบํานาญจะได้รับบํานาญตามสูตรเดิม ต้ังแต่วันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน  
     (2) การหักกลบลบกัน หากมกีรณีที่ผู้รับบํานาญต้องคืนเงิน ให้ผูร้ับบํานาญคืนเงินแก่สว่น
ราชการผู้เบิกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพ่ือนําส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยเงินที่ส่วนราชการได้รับคืน ไม่เป็น
รายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หากมีกรณีที่ต้องคืนเงิน
ให้ผู้รับบํานาญ กรมบัญชีกลางจะคืนเงินให้ผู้รับบํานาญ หากมีเงินเหลือจะนําส่งเข้าบัญชีเงินสํารอง  
   (3) ผู้รับบํานาญที่ได้แสดงความประสงค์แลว้ เป็นผู้รับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ต้ังแต่วันที่ออกจากราชการ แต่หากผู้รับบํานาญมีกรณทีี่ต้องคืนเงิน ให้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถนุายน 2557 จงึจะได้รับสิทธิดังกล่าว  
   (4) หากผู้รับบํานาญซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์น้ันไม่มีผลใช้บังคับ และหากมีกรณีต้องคืนเงินให้ส่วนราชการผู้เบิกแจ้ง
กรมบัญชีกลางเพ่ือถอนเงินที่ผู้รับบํานาญคนืให้แก่ส่วนราชการผู้เบิก เพ่ือคืนให้แก่ผู้มีสทิธิรับมรดกของผู้รับบํานาญ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด จะกําหนดเร่ืองการดําเนินการถอนเงินคืนให้แก่ผู้มสีทิธิรับมรดกของผู้รับบํานาญที่
ตายไปก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ   
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5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และร่างกฎกระทรวงอื่นที่เก่ียวข้อง 
รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ
ร่างกฎกระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้องที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว รวม 3 ฉบับ  และสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ส่งร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ี รวม 3 ฉบับ ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 

1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ พ.ศ. .... 

1.1 ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจเก่ียวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบิน 
เกษตรทั้งระบบ โดยการทําฝน กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแมบ่ทืเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าในช้ัน
บรรยากาศ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการของประเทศ  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการทําฝนและการดัดแปรสภาพอากาศ ตลอดจนการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านการเกษตรและอ่ืน ๆ  โดยให้มอํีานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด  

1.2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดังน้ี  สํานักงานเลขานุการกรม              
กองบริหารการบินเกษตร กองปฏิบัติการฝนหลวง และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง  

1.3 ให้มีกลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามกําหนด  

2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ได้มีการยกฐานะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขึ้นเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทําหน้าที่รับผดิชอบดูแลการปฏิบัติการฝน
หลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ  สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตัดอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติการฝนหลวง
และการบินเกษตร ของสํานักงานฝนหลวงและการบินเกษตร ออกจากสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดังน้ี  

2.1 ให้ยกเลิก (9) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2552  

2.2 ให้ยกเลิก (16) ของ ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วน 
ราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552  

2.3 ให้ยกเลิกข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 
  3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ได้มีการจัดต้ังกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทําหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร
ทั้งระบบ  สมควรกําหนดให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นส่วนราขการในกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงใหย้กเลิกความใน (ข) ของข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน   
    “(ข) กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 

1. กรมชลประทาน 
2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม”  
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6. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2534 ออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการ            
ต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงการคลังรายงานว่า เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราน้ํามันดีเซลจะสิ้นสุด
ลงในวันที่ 30 เมษายน 2556 แต่โดยที่ขณะน้ีราคาขายปลีกนํ้ามันยังคงมีราคาสูง  ซึ่งหากมีการปรับเพ่ิมอัตราภาษี
นํ้ามันเดีเซลในระยะนี้จะทําให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีก ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ของประชาชน  กระทรวงการคลังจึงเห็นควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามตินํ้ามันดีเซลทีม่ีปริมาณ
กํามะถันไม่เกิน  ร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้าํมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลติร ออกไปอีก 1 เดือน คือ 
ต้ังแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งการลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลดังกล่าวแม้จะส่งผลให้
รายได้การจัดเก็บภาษีนํ้ามันดีเซลลดลงประมาณ 9,000 ล้านบาท  แต่จะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระ            
ค่าครองชีพของประชาชน  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
7. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิท์ีดิ่นโครงการทางพเิศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
วงเงิน 7,824 ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินค่าจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน 7,824 ล้านบาท ของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ โดยมมีติเห็นชอบให้การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร                   
ในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 3,910 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาแหล่งเงินกู้              
วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินที่เหมาะสม ตลอดจนความจําเป็นในการค้ําประกันการกู้
เงินดังกล่าว และให้สํานักงบประมาณต้ังงบประมาณเพ่ือชําระคืนเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การกู้เงินดังกล่าวตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี สําหรับวงเงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการฯ 
ในส่วนที่เหลือ ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนการ
ดําเนินงานและแผนเบิกจ่ายเป็นลําดับแรกต่อไป  
 
8. เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 
วงเงินลงทุนรวม 12,000 ล้านบาท  
  2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี 2556 สาํหรับโครงการฯ จํานวน 3.6 ล้านบาท 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ  
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  ทั้งน้ี ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
9. เรื่อง มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคา่จ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 3) 
ฝ่ายเศรษฐกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มนีาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี     
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบรายงานผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและผลการดําเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ
และเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ  
  2. เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เฉพาะ
มาตรการท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการได้เอง 
  3. สําหรับมาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนดําเนินการน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมพิจารณา ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป   
  4. เห็นชอบกรอบแผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาของ
ภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2557-2561) (การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยความรู้และปัญญา) และมอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานต่อไป  
 
10. เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้หน่วยงานราชการนํา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ”         
ที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดําเนินการไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 
  2. ให ้สรอ. จดทะเบียนช่ือและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนม ภายใต้ช่ือ “data.go.th” และ 
“apps.go.th” ในการให้บรกิารเว็บไซต์ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) และเป็น
ศูนย์กลางของแอพพลิเคช่ันภาครัฐ (Government Application Center) ตามลําดับ 
  3. ให้เว็บไซต์ของ 7 กระทรวง 1 หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในรายการที่องค์การสหประชาชาติจะทําการ
ตรวจประเมิน ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 
ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาํนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งน้ี   ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้าการพัฒนามาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)   ของ 7 กระทรวง  1 หน่วยงาน  ได้แก่  กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ให้คณะรฐัมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ  ด้วย  
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11. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํและลงนามรา่งความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียว่าด้วยความรว่มมือทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอดังน้ี   
   1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลง
นามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาํคัญ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให ้วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.)  เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง   
  ทั้งน้ี สําหรับคา่ใข้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว  ใหใ้ช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ. 2556 ของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจา  และประชุม
นานาชาติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จํานวน 14,000,000 บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  วท. รายงานว่า  
  1. วท. ร่วมกับกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลีย ได้ร่วมพิจารณาจัดทํา
ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระทรวงศึกษา วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์
แห่งมองโกเลียได้เสนอร่างความตกลงฯ ให้ วท. พิจารณา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 และทั้งสองฝ่ายได้พิจารณา
ปรับแก้ร่างความตกลงฯ ทั้งในด้านสารัตถะและความเหมาะสมของถ้อยคําและเห็นชอบร่างความตกลงฯ ซึ่งมี
สาระสําคัญสรปุได้ ดังน้ี  
    1.1 ร่างความตกลงฯ ระบุลําดับความสําคัญของสาขาที่จะร่วมมือ ได้แก่ ด้านอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และยา  
    1.2 รูปแบบความร่วมมือประกอบด้วย แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 
แลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การจัดสัมมนาและเวทีหารือ การจัดนิทรรศการผลงานด้าน
นวัตกรรม การดําเนินโครงการร่วมด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและประยุกต์ จัดต้ังห้องปฏิบัติการและหน่วยวิจัยร่วมกัน
และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ตกลงร่วมกัน นอกจากน้ีจะมีการส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการ
ติดต่อระหว่างกันและร่วมกันโดยตรงระหว่างรัฐกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีของภาคเอกชน มหาวิทยาลยั และศูนย์วิจยั
ต่าง ๆ และจะให้ความร่วมมอืและส่งเสริมขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการวิจัยด้านอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  
    1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ                  
จะครอบคลุม ดังน้ี  
     (1) ภาคีผู้ส่งจะรับภาระค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างเมืองหลวงของคู่ภาคี  
     (2) ภาคีผู้รับหรือองค์กรคู่ความร่วมมือจะต้องครอบคลุมคา่ยานพาหนะ ค่าอาหาร 
และที่พักในประเทศ   
  2. กต. ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 แจ้งว่าฝ่ายมองโกเลียขอเปล่ียนช่ือเรียกของกระทรวง
ในความตกลงฯ จากเดิม “กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์มองโกเลีย” เป็น “กระทรวงศึกษาและ
วิทยาศาสตร์มองโกเลีย” และประสงค์จะให้มีการลงนามความตกลงดังกล่าวในระหว่างการเยือนมองโกเลียของ
นายกรัฐมนตร ี 
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   3. ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุม
ในช่วง High Level Segment ของการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบการประชุมประชาคมประชาธิปไตย 
(Community of Democracies – CD) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2556 ณ กรุงอูลานบาตอร์ หากสอง
ฝ่ายสามารถลงนามในร่างความตกลงฯ ในช่วงการเยือนมองโกเลียของนายกรัฐมนตรี ก็จะเป็นส่วนหน่ึงของผลสําเร็จ
ของการเยือนในคร้ังน้ีที่เป็นรูปธรรม และจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างไทย-มองโกเลีย  
 
12. เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินภายในประเทศสําหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ําหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินภายในประเทศ วงเงินรวม 
2,344,773,468.51 บาท สําหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จํานวน 20 คัน นํ้าหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา พร้อม
เครื่องอะไหล่ โดยให้กระทรวงการคลัง ค้ําประกัน รวมท้ังพิจารณาวิธีการกู้เงินเง่ือนไข และรายละเอียดตามความ
เหมาะสม พร้อมทั้งยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู้ให้แก่ รฟท. ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ให้ความเห็นชอบการกู้เงินภายในประเทศดังกล่าวแล้ว  ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ 
  สําหรับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  ค่าค้ําประกันเงินกู้ดังกล่าว ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
13. เรื่อง  โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณคงเหลือจากวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 
จํานวน 194.71 ล้านบาท (งบอุดหนุน 100.72 ล้านบาท และงบดําเนินงาน 93.99 ล้านบาท) เพ่ือเป็นงบดําเนินงานในการ
บริหารจัดการร้านถูกใจ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ   
  ทั้งน้ี ให้ พณ. รายงานผลการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  เมื่อสิ้นสุดโครงการ (กําหนด 
6 เดือน) ด้วย   
 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า  
  1. พณ.  ได้ดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2555 – มีนาคม 2556 
สรุปได้ ดังน้ี  

 1.1 ผลการดําเนินการโครงการฯ “ร้านถูกใจ”  
 1.1.1 จํานวนร้านถูกใจ ในระยะแรกมีร้านถูกใจครบตาม 

เป้าหมายจํานวน  10,000 ราย ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีร้านถูกใจคงเหลือเฉพาะร้านถูกใจท่ีมีความตั้งใจและมีศักยภาพ
จํานวน 6,770 ราย  

    1.1.2 สินค้าที่เป็นที่นิยมของประชาชน ได้แก่ ข้าวสาร/ข้าวเหนียว บรรจุถุง 5 กก.  
สัปดาห์ละ 500,000 ถุง น้ํามันพืช น้ําตาลทราย 
   1.1.3 มูลค่าการสั่งซื้อสินค้า ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556  มลูค่า
สั่งซื้อสินค้าจํานวน 2,557 ลา้นบาท และสามารถจัดส่งสินค้าได้จํานวน 1,552 ล้านบาท  

  1.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมติัวงเงินจํานวน 1,320 ล้านบาท   ได้มีการเบิกจ่ายและ
ผูกพันแล้วจํานวน 1,125.28  ล้านบาท คงเหลือเงินงบประมาณจํานวน 194.71 ล้านบาท โดยได้ขอกันเงินคงเหลือกับ
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลังแล้ว  
   1.3 ผลสําเร็จและประโยชน์ที่ได้รับของโครงการฯ “ร้านถูกใจ”  
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      1.3.1 ประชาชนทั่วประเทศตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล  
      1.3.2  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมากขึ้น ลดภาระค่าครองชีพและเพ่ิมรายได้
ทางตรงประมาณ 2,370 ล้านบาท ทําให้มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 รอบ เป็นมูลค่ารวม 9,480 
ล้านบาท เมื่อรวมภาษีมลูค่าเพ่ิมจะทําใหเ้งินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ประมาณ 10,100 ล้านบาท  
 2. พณ. ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  โดยจัดทําแผนบริหารจัดการ
โครงการ “ร้านถกูใจ” ในระยะยาวหลังสิ้นสุดโครงการเมือ่วันที่ 31 มีนาคม 2556 เพ่ือให้ “ร้านถูกใจ” ดําเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยไม่เป็นภาระงบประมาณและสามารถจําหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนได้ในราคา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ดังน้ี 

  2.1 หลักการ 
   2.1.1 จัดระบบการขนส่งและกระจายสินคา้ผ่านช่องทางการคา้ปกติ โดยประสานความร่วมมือ

กับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกระจายสินค้า 
   2.1.2  จัดระบบการบริหารจัดการในช่วงระยะเวลาที่มีการส่งผ่านให้ภาคเอกชน เพ่ือให้

สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ในระยะยาว  โดยให้ภาครัฐสามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาขยายจํานวน
สมาชิกร้านถูกใจให้มีความเขม้แข็งเพ่ิมขึ้น   

  2.2 เหตุผล  
   2.2.1  ลดภาระงบประมาณภาครัฐ โดยลดการอุดหนุนภาครัฐและเพ่ือต่อยอดโครงการ “ร้าน

ถูกใจ” ที่มีความเข้มแข็ง ให้สามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
   2.2.2  เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการตามนโยบายของรฐับาล เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของ

ประชาชน  พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยในท้องถิ่นให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และเป็น
จุดจําหน่ายสินค้าราคาถูกทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นช่องทางการระบายสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม  

  2.3 แผนการบริหารจัดการและแนวทางการดําเนินการ 
   2.3.1  พณ. ร่วมกับผูป้ระกอบการภาคเอกชนบริหารจัดการโครงการ “รา้นถกูใจ”ในระยะต่อไป

ให้แก่ร้านถูกใจท่ีมีความเข้มแข็ง โดย 
    (1) จัดให้มศีูนย์รับและกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจทั่วประเทศ โดยจัดพ้ืนที่จัดเก็บ

และจําหน่ายสนิค้าโครงการ“ร้านถูกใจ” และให้ร้านถูกใจมารับสินค้าที่ศูนย์กระจายสนิคา้  
    (2) พณ. จะประสานผู้ผลิต/ผูจ้ําหน่ายจัดหาสินค้าอ่ืนๆ โดยให้ภาคเอกชนจําหน่าย

สินค้าให้ร้านถกูใจตามราคาและปริมาณที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด  
   2.3.2  ให้องค์การคลังสินค้าจัดหาและจัดสง่สินค้าข้าวสาร/ข้าวเหนียว  
   2.3.3  ใหร้้านถูกใจรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า โดย 
   (1) การสั่งซื้อสนิค้า ในระยะ 3 เดือนแรก สัง่ซื้อผ่านระบบ Call Center หลังจาก

น้ันจะให้ศูนย์รบัและกระจายสินค้าดําเนินการรับคําสั่งซื้อต่อไป 
   (2) รับสินค้าทีไ่ด้มีการสั่งซื้อที่ศูนย์กระจายสินค้าที่กําหนด     
    2.3.4  การติดตามดูแลการดําเนินงานของร้านถูกใจและการประเมินผล โดยการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดจ้างบุคลากรประจําโครงการ“ร้านถูกใจ”เพ่ือติดตามและอํานวยความสะดวกให้แก่
ร้านถูกใจรับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งให้คําปรกึษาแนะนํา 

   2.3.5  พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจเพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  

  2.4  การจัดระบบบริหารจัดการร้านถกูใจในช่วงระยะเวลาทีจ่ะมีการส่งผ่านให้ภาคเอกชนดําเนินการ
ต่อไปได้อย่างเขม้แข็งและ พณ. สามารถกํากับดูแลตามแผนการบริหารจัดการ เพ่ือให้ร้านถูกใจสามารถดําเนินการต่อไปได้
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อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณคงเหลือจํานวน 194.71 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติไว้เดิมในการดําเนินการ  ดังน้ี 

   2.4.1  ศูนย์สั่งซื้อสินค้า (Call Center) ในระยะ 3 เดือนแรก เพ่ือจัดระบบการสั่งซือ้สินค้าของ
ร้านถูกใจก่อนส่งมอบให้ภาคเอกชนที่ดําเนินการศูนย์กระจายสินค้าดําเนินการต่อไป   

   2.4.2  การจัดหาสินค้าที่จําเป็นในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดให้แก่ศูนย์กระจายสินค้าเพ่ือ
จําหน่ายให้ร้านถูกใจ 

                2.4.3  การเช่ือมโยงสนิค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP ให้มีจําหน่ายในร้านถูกใจเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย 

   2.4.4  พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารร้านถูกใจและระบบบัญชี และบุคลากรในการ
ติดตามดูแลศูนย์กระจายสินค้าและร้านถูกใจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         

   2.4.5  พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจ 
   2.4.6  การบรหิารจัดการโครงการ “ร้านถูกใจ” ใหม้ีสินค้าจาํหน่ายอย่างต่อเน่ืองและ

สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 
14. เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2,525,000           
ล้านบาท โดยเป็นนโยบายขาดดุล จํานวน 250,000 ล้านบาท รายได้สุทธิจํานวน 2,275,000 ล้านบาท และ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืน 
  2.  รับทราบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุนที่สอดคล้องกับแผนความต้องการงบลงทุน
เบ้ืองต้น 
  3.  เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  4.  เห็นชอบขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้สํานักงบประมาณ โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีพิจารณาและ
ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ต่อไป 
 
15. เรื่อง  สรปุผลการดําเนนิการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ    พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  สปน.  ได้ประมวลผลสถิติการร้องทุกข์ และผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่มี 
มาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยจําแนกตามประเด็นสําคัญหลายมิติและได้นําเรียนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีรบัทราบสรุปผลการดําเนินการ
เรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังน้ี  

1. สถิติการแจ้งเรือ่งร้องทุกข์ของประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ 1111 (4 ช่องทาง) รวมท้ังสิน้ 26,875 ครั้ง  โดยประเด็นเรื่องที่
ประชาชนร้องทุกข์มากทีสุ่ด ได้แก่  เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
รองลงมาคือ  เหตุเดือดร้อนรําคาญ และการแสดงความเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐกรณีคัดค้านเน้ือหา
ของร่างกฎหมายท่ีแก้ไขวาระการดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ 5 ปี ตามลําดับ  
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2. หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเร่ืองร้องทุกข์มากทีสุ่ด  3 ลําดับแรก  ได้แก่ สํานักงานตํารวจ 
แห่งชาติ รองลงมาคือ  กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลําดับ  รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ รองลงมาคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามลําดับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่   กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี  
ตามลําดับ   

3. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นเรียงตามลําดับประเภทเรื่องที่มีการร้องทุกข์เสนอ 
ข้อคิดเห็นมากที่สุด  10 ลําดับแรก  ตามตาราง ดังน้ี  
 
ลําดับที่  ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภทเร่ือง จํานวนเร่ือง 
1 สาธารณูปโภค 3,253 
2 สังคมเสื่อมโทรม 2,254 
3 การแสดงความเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐ 2,208 
4 สวัสดิการสงเคราะห์ 888 
5 การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 819 
6 ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 819 
7 การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 780 
8 การใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐ 639 
9 การพนัน  534 
10 การเกษตร  455 

 
 

ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 19 และการประชุมคณะมนตรี 
คณะกรรมาธกิารแม่น้ําโขง ครั้งที่ 20 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 19  
  2. อนุมัติให ้ทส. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครัง้ที่ 20 
ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ   
  สําหรับงบประมาณที่ใช้ในการเป็นเจ้าภาพ ฯ ให้กรมทรัพยากรนํ้าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
17. เรื่อง รา่งความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัดงาน ITU 
TELECOM  WORLD 2013 
                    คณะรฐัมนตรีมีมติเหน็ชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอดังน้ี 
                   1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัด
งาน ITU TELECOM  WORLD 2013 ทั้งน้ี หากมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้ ทก. หารือกับ           
กรมสนธิสญัญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ก่อนลงนามในความตกลงฯ 
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                   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผูล้งนาม               
ความตกลงประเทศเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  ในนามของรัฐบาลไทย 
                   3. มอบหมายให้ กต. พิจารณาจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม ( Full Powers) ใหแ้ก่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือลงนามในความตกลงฯ ดังกล่าวต่อไป 
  สําหรับงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ความสําคัญในเรื่องการยกเลิก การเลื่อน  หรือการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน    เหตุสุดวิสยั   
เน่ืองจากจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวด้วย   
 
18. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและดําเนนิการให้สนธสิัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและ
พาณชิย์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหล ี มีผลใช้บงัคบั 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่าง 
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหล ี และอนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 
แล้วแต่กรณ ี เป็นผู้ลงนามสนธิสัญญาฯ  

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ 
สนธิสัญญา ฯ มีผลใช้บังคับตามแต่จะได้ตกลงกับฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลต่ีอไป  

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการ           
ลงนาม ขอให้สํานักงานศาลยุติธรรมสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสาํคญัของร่างสนธิสญัญา ฯ มีเน้ือหาสาระเช่นเดียวกับสนธิสัญญาประเภทน้ีที่ประเทศไทย
จัดทํากับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ราชอาณาจักรสเปน  และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  โดยกําหนดเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างภาคีทั้งสองฝ่าย  
สรุปสาระสําคญัได้ ดังน้ี  

1. ภาคีทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือกันในการส่งเอกสาร การสบืพยานหลักฐานและการ 
แลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางกฎหมายและข้อมลูคดีที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  ในคดีแพ่งและพาณิชย์  

2. คนชาติของภาคีแต่ละฝ่ายจะได้รับความคุ้มครองทางการศาลเช่นเดียวกันกับที่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง 
ให้แก่คนชาติของตน รวมถึงนิติบุคคลซึ่งก่อต้ังขึ้นตามกฎหมายของภาคีฝ่ายหน่ีง และมีภูมิลําเนาอยู่ในอาณาเขตของ
ภาคีฝ่ายน้ัน 

3. ภาคีแต่ละฝ่ายมีสิทธิปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือหากเห็นว่า จะกระทบต่ออธิปไตยความมั่นคง  
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของศาล  

4. การดําเนินการตามคําร้องขอต้องไม่เป็นเหตุให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยใด ๆ   
เว้นแต่ การส่งเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลทีม่ีอํานาจตามกฎหมายด้วยวิธีการส่งเอกสารเป็นพิเศษ หรอื
การสืบพยานหลักฐานที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญหรือล่าม  

5. เจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุลของภาคีแต่ละฝ่ายอาจส่งเอกสารทางการศาลให้แก่คนชาติของ 
ตนหรือสอบปากคําคนชาติของตน  ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง  โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายของภาคีอีกฝ่ายหน่ึงและจะใช้มาตรการบังคับอย่างใด ๆ มิได้  

6. พยานบุคคลอาจปฏิเสธที่จะเบิกความ หากเป็นผู้มีเอกสิทธ์ิ  ความคุ้มกัน หรือมีหน้าที่ทีจ่ะ 
ปฏิเสธการเบิกความ 

7. สนธิสัญญาฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับเมื่อครบกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันทีภ่าคีทั้งสองฝ่ายได้ 
แจ้งต่อกันเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูตว่า แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติตามมาตรการที่จําเป็นตามกฎหมายภายใน
ของตนเพ่ือให้สนธิสัญญาน้ีมผีลใช้บังคับแลว้ 
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19. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลยี
ว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาค ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลีย  
โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเติมคําว่า “Years” ในบันทึกความเข้าใจภาษาอังกฤษ ในบรรทัดแรกของ Article 5 
“Two” ก่อนการลงนามด้วย 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย
ลงนามในบันทกึความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรอีีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล             
แห่งมองโกเลียมีสาระสําคัญ ดังน้ี   
  1. เพ่ือจัดต้ังกลไกหารือทวิภาคีเพ่ือหารือ ทบทวนและผลักดันความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ซึ่งรวมถงึ
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือทาง
วิชาการให้มีความเป็นรูปธรรม 
  2. กลไกหารือทวิภาคีดังกล่าวจะมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นหัวหน้าคณะ 
และจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก กต. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3. กลไกหารือทวิภาคีดังกล่าสามารถกําหนดกฎระเบียบและกระบวนการของตน และอาจต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม 
  4. จะจัดการหารือกันทุก ๆ สองปีหรือเมื่อใดก็ตามท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันโดยสลับกันจัดในไทย
และมองโกเลีย 
 
  20. เรื่อง ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความม่ันคงติมอร์-เลสเต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมว่าด้วยผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์ – เลสเต ในวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม ฯ ในส่วนที่สอดคล้อง
กับนโยบายและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสาํคญัของร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ  มีเน้ือหาสาระเช่นเดียวกับเอกสารแถลงขา่วร่วมที่
ประเทศไทยจดัทํากับประเทศต่าง ๆ  โดยครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับความร่วมมือที่ไทยและติมอร์ – เลสเตประสงค์จะ
ดําเนินการร่วมกันในระยะต่อไป   
 
21.  เรื่อง การจัดทํารา่งเอกสารถ้อยแถลงร่วมระหว่างมองโกเลียกับประเทศไทยในโอกาสการเดินทางเยือน
มองโกเลียอย่างเปน็ทางการของนายกรัฐมนตร ี

           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอดังน้ี 

                    1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงร่วมระหว่างมองโกเลียกับประเทศไทยในโอกาสการเดินทาง
เยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี

                    2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสารถ้อยแถลงร่วมฯ 
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                    3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างเอกสารถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรอีีกคร้ัง 

           ร่างเอกสารถ้อยแถลงร่วมระหว่างมองโกเลียกับประเทศไทยในโอกาสการเดินทางเยือน
มองโกเลียอย่างเปน็ทางการของนายกรัฐมนตร ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งมั่นของ
ผู้นําทั้งสองฝ่ายที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศใหใ้กล้ชิดมากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือ
ทั้งในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  
 

แต่งต้ัง 
22.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐแองโกลาเสนอขอแตง่ต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐ
อินเดีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐแองโกลามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายมานูเอล เอดัวร์โด โดส ซันโตส เอ ซิลบา  บราโบ 
 (Mr. Manuel Eduardo dos Santos e Silva Bravo) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐแองโกลาประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงนิวเดลี สืบแทนนายอันโตนีโย ดา กอสตา 
เฟอร์นันเดส (Mr. Antonio da Costa Fernandes) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

2. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 
(ด้านจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญท่ี่
ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สาํนักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สาํนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 24 
ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายครรชิต พุทธโกษา ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่    
9 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เสนอ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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5. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร์ (ฝ่ายไทย) (High 
Level Committee : HLC) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ
ดังน้ี  
  องค์ประกอบ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองประธาน 
กรรมการประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสดุ (ยุทธการและ
การข่าว) เสนาธิการทหาร ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เจ้ากรมข่าวทหาร เจ้ากรมยุทธการทหาร 
แม่ทัพภาคที่ 1 แมท่ัพภาคที่ 3 โดยมีเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร  เป็นกรรมการ/เลขานุการ    
  อํานาจหน้าที่  
   1. พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับ
กองทัพเมียนมาร์ เพ่ือแก้ปัญหาความม่ันคงชายแดนไทย-เมียนมาร์  
   2. ประชุม ปรกึษา หารือ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค 
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น   
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้พ้ืนที่ชายแดนไทย-เมยีนมาร์มีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัย 
และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
   4. ใหค้ําแนะนํา ปรึกษา และให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่เหล่าทัพเสนอ 
ตลอดจนกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
  5. เชิญผูแ้ทนสว่นราชการที่เก่ียวข้องประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือประโยชน์ต่อการประชุม และการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร์ (ฝ่ายไทย) ได้ตามความเหมาะสม  
  5. ดําเนินการอ่ืนตามความจําเป็นต่อการแก้ปัญหาความมั่นคงร่วมกัน และปัญหาเฉพาะอ่ืน ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นได้บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์  
 

6. การเสนอชื่อผูส้มัครของไทยเข้ารับการเลือกต้ังในตําแหนง่ผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO   
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบการเสนอช่ือ หมอ่มราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้สมคัรเข้ารับการเลือกต้ังใน
ตําแหน่งผู้อํานวยการใหญข่องสํานักเลขาธิการขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Industrial Development Organization-UNIDO) โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย  
   2. อนุมัติให ้อก. ดําเนินการให้ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้สมัครที่ได้รบัการ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO อย่างเป็นทางการ  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ประสานการสนับสนุนให้หมอ่มราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ   
สวัสดิวัตน์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO   
 
  7.  แต่งต้ังข้าราชการ (สํานกันายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวรังสิมา จารุภา ทีป่รึกษาระบบราชการ (นักทรพัยากรบุคคล
เช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. 
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทีส่ํานักงาน ก.พ. 
เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  8. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จํานวน 17 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการ



 19 

ชุดเดิมครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยมีรายช่ือดังน้ี นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการ นายแสวง บุญมากาศ 
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน นายนุชากร มาศฉมาดล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นายสรัลชา ศรชีลวัฒนา กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายมีชัย วีระไวทยะ 
นายวินัย รอดจ่าย นายสมยศ มีเทศน์ นายสมหมาย ปารจิฉัตต์ นายสุนันท์ เทพศร ีนายชลอ กองสุทธ์ิใจ  
นายปราโมทย์ แก้วสุข นายสุกรี เจริญสุข นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นางบุญศรี พานะจิตต์ นายพงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ 
นายวุฒิสาร ตันไชย พระพรหมดิลก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
 
  9. แต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวง 
              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายจํานง แก้วชะฎา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
  10. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนางดารณี เลศะวานิช ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ 
 
  11. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 5 ราย ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม เสนอ ดังน้ี 
  1. นายพงษ์เทพ จารุอําพรพรรณ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  2. นายวีรนันท ์นีลดานุวงศ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม  
  3. นายหทัย อู่ไทย รองผู้อํานวยการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  4. นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  5. นายอุฤทธ์ิ ศรีหนองโคตร รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
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  12. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด จํานวน 2 ราย ให้ดํารงตําแหน่ง 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 
  1. นายสมชาย หาญหิรญั ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  2. นายสุรพงษ ์เชียงทอง เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  13. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสนิค้าส่งออกท่ี
ผลิตในราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษี
อากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรชุดใหม่เพ่ือทดแทนชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง จํานวน 5 คน ตามที่
กระทรวงการคลัง เสนอ ดังน้ี  1. นายชาญชัย มุสกินิศากร ข้าราชการบํานาญ 2. นายปรเมธี วิมลศริิ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. นางหิรัญญา สจุินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 4. นายชัชวาล จันทรแ์สงสุก กรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการภาษีอากรและมาตรการทางการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
5. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีอากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
 
 

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