
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/9671                        วันท่ี   30  มกราคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  มกราคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ  กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

  ด้านกฏหมาย 
  วาระที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้าํ  
(ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้าํและอุทุกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารเก่ียวกับการพสัดุในการดําเนนิโครงการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบรหิารจัดการน้ําและ 
สร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....)  

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงโครงสร้างและการกาํกับดูแลส่วนงาน 
ในการบริหารจัดการนํ้า (ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทุกภัยแห่งชาติ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2 ฉบับ และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนิน 
โครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....) ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องขอหนังสือยืนยันจากส่วนราชการอีก 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 10 เรือ่ง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ .ศ.2554 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี 

พ .ศ . 2554 ตามท่ี สํานักงาน ก .พ.ร.  เสนอ และให้นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
  สาระสําคัญของรายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจําปี พ.ศ. 2554  

1. ภาพรวมของระบบราชการสรุปได้ ดังน้ี 
 1.1 หน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหารมี 4 ประเภท ได้แก่   
      ประเภทที ่1 ส่วนราชการ มีหน่วยงานในส่วนกลาง รวม 177 หน่วยงาน  ส่วนภูมิภาค  

รวม 954 หน่วยงาน  และส่วนท้องถิ่น รวม 7,853 หน่วยงาน  
      ประเภทที ่2  รัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง 
      ประเภทที ่3 องค์การมหาชน 66 หน่วยงาน   
      ประเภทที ่4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (หน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ) 

8 แห่ง 
 1.2 กําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้งข้าราชการและบุคลากรประเภทอ่ืน  จํานวน 

2,112,684 คน  ปรากฎว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบราชการได้น้อยลง เน่ืองจากกรณีที่มีการปรับปรุงการ 
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กําหนดตําแหน่งทั้งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ทําให้ต้องยุบตําแหน่งระดับบรรจุทั้งประเภทวิชาการ 
และประเภทท่ัวไป เพ่ือนําอัตราเงินเดือนมาพอกเป็นเงินเดือนของตําแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้มีเงินเดือน
สอดคล้อง  คนรุ่นใหม่จึงมีโอกาสในการเข้าสู่ระบบราชการได้น้อยลง โอกาสท่ีคนเก่งคนดีจะเข้ามาเป็นกําลัง 
ของระบบจึงเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ระบบราชการไทยอยู่ในสภาวะที่ยากแก่การปรับตัว  

 1.3 สมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ  ในส่วนเป็นประเทศ 
ที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 19 จาก 183 ประเทศ และได้มีการตัดปัจจัยในการ
ประเมินบางตัวออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยทําได้ดีมีคะแนนสูง ทาํให้ลําดับของประเทศไทยจงึถูกปรับ
ลดลงไปอยู่ที่ 19 ในส่วนดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล มิติประสิทธิผลของภาครัฐ และมิติคุณภาพของมาตรการ
ควบคุม ยังคงอยู่ใน Percentile Rank ที่ 50-75 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยพบว่าอยู่ใน 
อันดับที่ 27 

 1.4 ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 64  
และ 76 ในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 ตามลําดับ  ปัจจัยความพร้อมแต่ละด้านของการเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทยยังเป็นประเด็นท้าทายที่จะต้องเพ่ิมความเร่งในช่วงเวลาก่อน พ.ศ. 2558  
ให้มากกว่าความเร็วในการพัฒนาของช่วงที่ผ่านมา มิฉะน้ัน โอกาสการเป็นผู้นําในภูมภิาคของอาเซียนของ
ประเทศไทยในด้านน้ีคงเป็นไปได้ยาก   
   1.5 อันดับประสิทธิภาพระบบราชการไทยพบว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศแรก 
ที่ระบบราชการมีประสิทธิภาพ รองจากสิงคโปร์และฮ่องกง   

2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย 
    2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จากการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปี พ.ศ.2554 พบว่า ส่วนราชการมีผลการประเมนิเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย 
เน่ืองจากมีหลายส่วนราชการที่ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก  ในสว่นของจังหวัดมีผลการ
ประเมินเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาพบว่า ค่าคะแนนตํ่าสุด  และค่าคะแนนเฉลี่ย  
เพ่ิมสูงขึ้น และคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่าลง ผลการประเมินการปฏิบัติงานองค์การมหาชนในภาพรวม 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  

 2.2 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังน้ี   
      -  ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน    

     -  การปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ  
     -  การมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  
     -  การสร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถ

ตรวจสอบได้  
 2.3 การดําเนินงานขั้นต่อไปของ ก.พ.ร.  การให้บริการประชาชนในสภาวะที่ประเทศไทย

เผชิญสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยโดยพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเน่ืองภายใต้ภาวะวิกฤต  
การเตรียมตัวของหน่วยงานภาครัฐ  รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  ริเริ่ม “โครงการระบบการทํางานรูปแบบ
ใหม่”เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึน้  

3. ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปี พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. มีหน้าที่หลกั
ในการให้การสนับสนุนการทํางานของ ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  โดย
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ได้กําหนดขึ้นเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
ราชการไทย (พ.ศ.2551-พ.ศ.2555) และได้ใหค้วามสําคญักับการเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ  

 
/สํานัก... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการนํ้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทุกภัยแห่งชาติ 
 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุ
ในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการ
การใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ 
(ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ....) 

เศรษฐกิจ-สังคม 10 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และสํานักบริหารกลาง 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2556



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 29 มกราคม 2556          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา           
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
   

กฎหมาย 
 
 1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... 
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของ 
   หลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
   จะต้องรับผิดชอบเน่ืองจากการขนส่ง พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. …. และ
   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
   กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ 
 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ
   บริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถ 
   เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง  การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการนํ้า (ร่าง 
   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทุกภัยแห่งชาติ  
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุใน
   การดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและ
   การใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ  
   (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....)  

เศรษฐกิจ- สังคม 
 6.  เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนินโครงการ
   ก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ 
   ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับพ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชน์ใน
   พ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  
   จังหวัดตราด  
  7.     เรื่อง   การนําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง 
                                     มรดกโลกทางธรรมชาติ 
  8.    เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับ 
         ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย  
  9.    เรื่อง    ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่าย  
  10.  เรื่อง     รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาํปี พ.ศ. 2554 
  11.  เรื่อง     ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         พ.ศ. 2556 
  12.  เรื่อง     สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  
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   13.   เรื่อง  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555)  
     ภายใต้แผนแมบ่ทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และ 
     โคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต่างประเทศ 
  14.  เรื่อง  หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง  
    กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่ง 
    สาธารณรัฐฝรัง่เศส 
  15.  เรื่อง  การขอความเห็นต่อร่างความตกลงด้านการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Agreement on Defence 
    Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand 
    and the Government of the French Republic) 

แต่งต้ัง 
 
  16.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย 
 2.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  3.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา  
 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  วัฒนธรรม)  
 6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
  พัฒนาพ้ืนที่  
 7.  ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ 
  ปราบปรามยาเสพติด  
 8.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความ 
  ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 

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

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 ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม         
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                   
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  รง. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (20 พฤศจิกายน 2555) เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าปี 2556 กําหนดมาตรการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่นายจ้างในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดย รง. ได้พิจารณาลดอัตราเงินสมทบ 
ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นไปในทํานองเดียวกับที่ รง. ได้เคยช่วยเหลือบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนในการ
ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในช่วงเวลาที่ประเทศประสบอุทกภัย ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ 1 กรกฎาคม ถงึ 
31 ธันวาคม 2555 โดยกําหนดให้การลดอัตราเงินสมทบมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2556  
  2. การลดเงินสมทบตามร่างกฎกระทรวงฉบับน้ีจะมีผลทําให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการ
ลดอัตราเงินสมทบด้วย จากเดิมออกเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท เป็นออกเงินสมทบในอัตรา                     
เดือนละ 336 บาท 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ร่างกฎกระทรวงมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 
ผู้ออกเงินสมทบ 

อัตราเงนิสมทบตามกฎกระทรวงเดิม 
(ร้อยละของคา่จ้าง) 

อัตราเงนิสมทบตามร่าง
กฎกระทรวงทีข่อแก้ไข 
(ร้อยละของคา่จ้าง) 

เงินสมทบเพ่ือจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยทุพพลภาพ/
ตาย/   คลอดบุตร 
1. รัฐบาล 
2. นายจ้าง 
3. ผู้ประกันตน 

1 ม.ค. 55 ถึง   
30 มิ.ย. 55 

1 ก.ค. 55 ถึง  
31 ธ.ค. 55 

1 ม.ค. 56    
เป็นต้นไป 

1 ม.ค. 56 ถึง 
31 ธ.ค. 56 

1 ม.ค. 57 
เป็นต้นไป 

 
 

0.5 
0.5 
0.5 

 
 

0.5 
0.5 
0.5

 
 

1.5 
1.5 
1.5

 
 

0.5 
0.5 
0.5

 
 

1.5 
1.5 
1.5 

 
 

ผู้ออกเงินสมทบ 
อัตราเงนิสมทบตามกฎกระทรวงเดิม 

(ร้อยละของคา่จ้าง) 
อัตราเงนิสมทบตามร่าง
กฎกระทรวงทีข่อแก้ไข 
(ร้อยละของคา่จ้าง) 

เ งิ น ส ม ท บ เ พ่ื อ จ่ า ย
ประโยชน์ทดแทนกรณี
สงเคราะห์บุตรและกรณี
ชราภาพ 
1. รัฐบาล 
2. นายจ้าง 
3. ผู้ประกันตน 

1 ม.ค. 55      
ถึง 30 มิ.ย. 55 

1 ก.ค. 55     
ถึง 31 ธ.ค. 55 

1 ม.ค. 56   
เป็นต้นไป 

1 ม.ค. 56      
ถึง 31 ธ.ค. 56 

1 ม.ค. 57 
เป็นต้นไป 

 
2 
2 
2 

 
2 
3 
3

 
1 
3 
3

 
2 
3 
3

 
1 
3 
3 
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลคา่ของหลักทรัพย์ และ
กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นทีผู่้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนสง่จะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง         
พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ 
จํานวนและมูลค่าของหลักทรพัย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้อง
รับผิดชอบเน่ืองจากการขนส่ง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) สนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจรงิ  
  คค. เสนอว่า ปัจจุบันกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดให้การวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีความ
คุ้มครองไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้นํามาวางเป็นหลักทรัพย์ จงึทําให้มผีู้ประกอบการขนส่งบางรายจัดให้มี
การประกันภัยโดยกําหนดให้มีความคุ้มครองเพียงเท่าที่ระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนดเท่าน้ัน โดยไม่ได้มี
ความคุ้มครองตลอดอายุภาษีรถ  ซึ่งกรณีดังกล่าวนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อ
การชดใช้ค่าเสียหายหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มิได้มีการจัดให้มปีระกันภัย ประกอบกับเพ่ือให้หลักเกณฑ์ 
การวางหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหายมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมลูค่าของ
หลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเสียใหม่ โดยยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2537)  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522   
   2. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการย่ืนคําขอวางหลักทรัพย์สําหรับการชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นสําหรับประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามแบบที่กรมการ
ขนส่งทางบกกําหนดต่อนายทะเบียน กรณวีางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทั้งสองอย่างรวมกัน 
ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรณีวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัย ใหย่ื้นต่อนายทะเบียนผู้รับดําเนินการทางทะเบียน   
  3. กําหนดจํานวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ดังน้ี  
   3.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ 
การขนส่งไม่ประจําทาง และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่า
สามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันที่หน่ึงและคันละห้าร้อยบาทสําหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งหมด 
ไม่เกินสามแสนบาท  
   3.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารขนาดเล็ก ต้องวางหลักทรัพย์มีจาํนวน
หรือมูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันที่หน่ึงและคันละสองร้อยบาทสําหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้ว
ทั้งหมดไม่เกินสองแสนบาท  
  4. กําหนดให้ในกรณีที่ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยวางเป็นหลักทรัพย์ สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองสิ้นสุดอย่าง
น้อยในวันสิ้นอายุภาษีประจําปีของปีถัดไป และจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของ
บุคคลภายนอกเน่ืองจากการขนส่งโดยรถของตนแต่ละคร้ังอย่างน้อยต้องไม่ตํ่ากว่าจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
  5. กําหนดค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย หรือ
ทายาทในกรณีวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ดังน้ี  
   5.1 ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายคา่รักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ระหว่าง
การรักษาพยาบาลตามจํานวนเงินที่ผู้เสียหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ีไม่เกินหน่ึงหมื่นห้าพันบาท   
   5.2 ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทันท ีให้จา่ยค่าปลงศพแก่ทายาทจํานวนสามหมื่น             
ห้าพันบาท  



 5 

   5.3 ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ระหว่างการรักษาพยาบาลตาม 5.1 และค่าปลงศพตาม 5.2  
   การวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น         
ให้เป็นไปตามความคุ้มครองที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย   
 
3. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. …. และรา่งระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตร ีเรื่อง ยกเลกิระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. …. 
รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พ.ศ. …. และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  พ.ศ. 2554 พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้วและให้
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ 
  1. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ พ.ศ. ….             
มีสาระสําคัญดังนี ้
   1.1 ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพียงฉบับเดียว 
   1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม 
    1.2.1 แก้ไขบทนิยามคําว่า “ธุรกิจสร้างสรรค์” หมายความว่าธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
    1.2.2 เพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “ประธานกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” “กรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” “ประธานกรรมการบรหิารกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” และ “กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพ่ือแทนข้อความที่ใช้ในร่างระเบียบฯ  
ให้สั้นลง 
   1.3 กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
    1.3.1 เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินการและกรอบ
การใช้จ่ายเงินของกองทุน และแก้ไขคําว่า “องค์การเอกชน” เป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์” เพ่ือให้เป็นไป
ตามบทนิยาม 
    1.3.2 แก้ไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน 
    1.3.3 แก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนให้มีหน้าทีใ่นการจัดทํา
กรอบการจัดสรรเงินกองทุนประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่คณะกรรมการนโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจกําหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความ
เห็นชอบ และเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาทีเ่กิดจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี และทํารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ 
   1.4 แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์ห้มีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น 
   1.5 แก้ไขให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ     
สํานักงานได้ 
   1.6 แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดทําบัญชีและการส่งงบการเงิน โดยแก้ไขเป็น “ให้สํานักงานจัดทํา
บัญชีกองทุนตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้างตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด                
การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้งโดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้จัดทํางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียด
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ประกอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบก่อน เพ่ือส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
   เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้สํานักงานเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนดังกล่าว                        
ให้กรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพ่ือทราบต่อไป" 
   1.7 แก้ไขเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล 
    1.7.1 เพ่ิมเติมเรื่องการโอนกิจการ ทรัพย์สนิ สทิธิ หน้ี และงบประมาณ ของ
สํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ เพ่ือรองรับการดําเนินการให้กับหน่วยงานภายในที่จัดต้ังขึ้นใหม่ รวมทั้ง
กําหนดให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรกเบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนกว่าจะมี
การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามระเบียบน้ี 
  2. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยกองทุน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วย
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์พ.ศ. 2554 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมี้อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ได้ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้   พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 

 1. กําหนดคํานิยาม “อุปกรณ์” “สิ่งอํานวยความสะดวก” “บริการ” “อาคาร” และ “สถานที”่ 
 2. หมวด 1 บททั่วไป 

  กําหนดให้อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ที่จัดใหม้ีในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการ
ขนสง่ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน เพ่ือให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท โดยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคารหรือสถานที่เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้นําบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  3. หมวด 2 ยานพาหนะ 
   3.1 กําหนดให้ยานพาหนะตามท่ีกําหนดมีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ
เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ 
   3.2 กําหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจําทางและไม่ประจาํทาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีกําหนด เช่น ประตูรถ สําหรับคนพิการ อุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์
ยกรถเข็นคนพิการข้ึนและลงจากรถ ทางลาด เป็นต้น 
   3.3 กําหนดให้รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีอุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ อุปกรณ์
นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการข้ึนและลงจากรถ พ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับ
เก็บรถเข็นคนพิการ คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถเพ่ือใช้สื่อสารกับคนพิการ 
   3.4 กําหนดให้รถไฟตามกฎหมายว่าด้วยการจัดวางการรถไฟและทางหลวงมีอุปกรณ์                   
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีกําหนด 
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เช่น อุปกรณ์นําพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการข้ึนและลงจากรถ ทางลาด พ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็น                           
คนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ เป็นต้น 
   3.5 กําหนดให้รถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทยมี
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด 
ตามท่ีกําหนด เช่น พ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์สําหรับเก็บรถเข็นคนพิการ ที่น่ังสาํหรบัคนพิการ 
ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เป็นต้น 
   3.6 กําหนดให้เรือโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทยมีอุปกรณ์                  
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีกําหนด 
เช่น อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการข้ึนและลงจากเรือ ทางลาด ทางขึ้นและลงเรือสําหรับคนพิการ                
เป็นต้น 
   3.7 กําหนดให้อากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศมีอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกําหนด เช่น ลิฟต์
แบบแท่นยกสาํหรับนําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการข้ึนและลงจากอากาศยานที่น่ังสําหรับคนพิการ ห้องนํ้าสําหรับ
คนพิการ เป็นต้น 
  4. หมวด 3 บรกิารขนส่ง 
   4.1 กําหนดให้สถานีขนส่งผู้โดยสารมีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้ 
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีกําหนด เช่น ประตูสําหรับคนพิการ ที่น่ังสําหรับ
คนพิการหรือพ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการทางลาด และบันไดและราวจับสําหรับคนพิการ เป็นต้น 
   4.2 กําหนดให้ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน 
มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ี
กําหนด เช่น ทางเท้าสําหรับคนพิการ สัญญาณข้ามถนนและทางข้ามถนนสําหรับคนพิการ ทางลาด พ้ืนผิวต่างสัมผัส
สําหรับคนพิการทางการเห็น เป็นต้น 
   4.3 กําหนดให้อาคารหรือสถานที่ในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท 
ทางหลวงสัมปทาน และทางพิเศษ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถงึและใช้
ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีกําหนด เช่น ประตูสําหรับคนพิการ ที่น่ังสําหรับคนพิการหรือพ้ืนที่สําหรับจอด
รถเข็นสําหรับคนพิการ ทางลาด บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ เป็นต้น 
   4.4 กําหนดให้สถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้ามีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการ
เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีกําหนด เช่น ประตูสําหรับคนพิการ ที่น่ัง
สําหรับคนพิการหรือพ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ ทางลาด บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ เป็นต้น 
   4.5 กําหนดให้ท่าเทียบเรือมีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีกําหนด เช่น ที่น่ังสําหรับคนพิการหรือพ้ืนที่สําหรับจอด
รถเข็นคนพิการ ทางลาด พ้ืนผิวต่างสัมผัสสาํหรับคนพิการทางการเห็น อุปกรณ์นําพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการข้ึน
และลงจากเรือ เป็นต้น 
   4.6 กําหนดให้ท่าอากาศยานมีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีกําหนด เช่น ประตูสําหรับคนพิการ ที่น่ังสําหรับคนพิการ
หรือพ้ืนที่สําหรับจอดรถเข็นสําหรับคนพิการ ทางลาด บันไดและราวจับสําหรับคนพิการ เป็นต้น 
 
5. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา (ร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารจัดการน้าํและอุทุกภัยแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพสัดุในการดําเนนิโครงการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการ
บริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....)  
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบการปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการนํ้า                
(ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทุกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2 ฉบับ และ
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ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องขอ
หนังสือยืนยันจากส่วนราชการอีก 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
6. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีที่เหน็ชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนนิโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงคค์ลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรฐัมนตรีเก่ียวกับพื้นที่ป่าชาย
เลน เพื่อกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชนใ์นพื้นที่ป่าชายเลนเป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ่ จังหวัดตราด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) (เดิม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 
15/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ดังน้ี  
   1. เห็นชอบให้เพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนินโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับพ้ืนที่
ป่าชายเลน เพ่ือกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นการถาวรในการก่อสรา้งท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ ่จังหวัดตราด  
   2. ให้กระทรวงคมนาคมจัดทาํรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและเมือ่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งกําหนดเง่ือนไขให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยงานผู้บริหารท่าเรือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  
 
 
7. เรื่อง การนาํเสนอพืน้ที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ประธาน
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.) เสนอ โดยให้แก้ไขช่ือพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานจาก  
“Kaeng Krachan Forest Complex : KKFC” เป็น “Thailand Western Forest Complex” และให้                   
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) เป็นผู้กํากับดูแลในการบูรณาการและบริหารจัดการดังกล่าวให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการขึน้คณะหน่ึง  ประกอบด้วย   กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และหน่วยงานอ่ืน ๆ          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือบริหารจัดการต่อไป    
  สาระสาํคญัของการนาํเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน สรุปได้ดังน้ี 
   1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ภาคีสมาชิกผูจ้ัดเตรียมการเสนอ ช่ือ ที่อยู่ สถาบัน/หน่วยงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ โทรสาร โทรศัพย์ 
   2. ข้อมูลแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ช่ือของพ้ืนที่จังหวัด พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 
   3. ข้อมูลคุณลกัษณะ 
   พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานต้ังอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี ติดต่อกับผืนป่า
ประเทศเมียนมาร์ มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวม 4,822.25 ตารางกิโลเมตร (482,225 เฮกตาร์) ประกอบด้วย พ้ืนที่ 5 แห่ง คือ 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่นํ้าภาชีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน (อยู่ระหว่างการเตรียมการประกาศจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติ) และพ้ืนทีแ่นวเช่ือมต่อระหว่างอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานและกุยบุรี เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปลอดภัยทางทหารพ้ืนที่ป่าแก่งกระจานจัดอยู่ในเขต
นิเวศอินโดมาลายัน (Indo-Malayan Ecoregion) กลุม่ Tenasserim-South Thailand Semi-evergreen rain 
forest ชนิดป่าที่ปกคลุมพ้ืนที่มากที่สุด คือ ป่าดิบแล้งปกคลุมพ้ืนที่ถึงรอ้ยละ 59 เป็นแหล่งต้นนํ้าของแม่นํ้าสําคัญ 
ได้แก่ แม่นํ้าเพชรบุรี แม่นํ้าภาชี แม่นํ้าปราณบุรี แม่นํ้ากุยบุรี  
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   4. เหตุผลที่สมควรสําหรับการมีคุณค่าความโดดเด่นเป็นสากล 
   พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวิภาพที่สําคัญที่สุดแห่ 
งหน่ึงในเอเชีย โดยพบชนิดพันธ์ุอย่างน้อย 720 ชนิด มีการกระจายพันธ์ุจากถิ่นอาศัยทางใต้ขึ้นไปจนถึงบริเวณเหนือ
สุด เช่น ไก่ฟ้าหน้าเขียว นกบ้ังรอกปากแดง และนกปรอดสีนํ้าตาลตาแดง ปาดป่าจุดขาว และค่างดํา เป็นต้น 
นอกจากน้ัน ยังเป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเขตภูมิพฤกษ์ (Floristic-provinces) 4 ลักษณะเด่น ได้แก่ (1) Indo-
Burmese หรือ Himalayan (2) Indo-Malaysian (3) Annamatic และ (4) Andamanese พบการปรากฎของพืช
เฉพาะถิ่น เช่น จําปีเพชร (Magnolia mediocris) และจําปีดอย (M. gustavii) ซึ่งราชอาณาจักรไทยพบเฉพาะใน
พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเท่าน้ัน เป็นแหล่งสําคัญของสัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธ์ุอย่างย่ิง (Critically Endangered) คือ 
จระเข้นํ้าจืด และได้รับการประกาศเป็นมรดกแห่งอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2546 
   5. เกณฑ์ที่เหมาะสม 
   พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานตรงกับเกณฑ์ข้อ 10 คือ “ถิ่นทีอ่ยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มี
ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่ (In-situ conservation) ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงถิ่นที่อยู่ของ
ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามที่มีความโดดเด่นเป็นสากลทั้งจากมมุของวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์ 
   6. การเปรียบเทียบพ้ืนที่อ่ืนทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
   พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นเขตนิเวศเดียวกันกับพ้ืนที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ คือ 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวร-ห้วยขาแข้งและพ้ืนทีก่ลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ ่
   7. แผนบริหารจัดการพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ปี ค.ศ. 2008-2017 ในส่วนของการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   
8. เรื่อง ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณในการฟ้ืนฟู บรูณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555   งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา  ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการ (วงเงิน 120,000 ล้านบาท)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 11 รายการ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 1. งานบูรณะวัด
ป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง 2. โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัดนนทบุรี 3. โครงการบูรณะ
โบราณสถาน วัดกู้ จังหวัดนนทบุรี 4. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 5. 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ 6. วัดนายโรง 
กรุงเทพมหานคร (ระบบป้องกันและระบายนํ้า พระอุโบสถ งานบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง) 7. โครงการบูรณะ
โบราณสถาน วัดชลอ จังหวัดนนทบุรี 8. อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด 9. อาคารสํานักงานและ
พ้ืนที่บริเวณ สาํนักศิลปากรที ่11 จังหวัดอุบลราชธานี 10. งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (อุทยานประวัติศาสตร์
วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ คุ้มขุนแผน วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร พระราชวังโบราณ สํานักงานอุทยานฯ ลานจอดรถ
นักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  11. วัดพระยาศิริไอศวรรย์ กรงุเทพมหานคร    
  ทั้งน้ี  กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว   โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม
ดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอนต่อไป 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทีเ่หลือจ่าย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหก้ารประปานครหลวง (กปน.) ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้รับการจัดสรรและได้ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แล้วมีเงินเหลือจ่ายจํานวน  
1,870,141 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง ช่วงเดือนมีนาคม -            
ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 
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10. เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2554 ตามท่ี 
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
  สาระสาํคญัของรายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจําปพี.ศ. 2554  

1. ภาพรวมของระบบราชการสรุปได้ ดังน้ี 
 1.1 หน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหารมี 4 ประเภท ได้แก่   
 ประเภทที่ 1 สว่นรายการ มีหน่วยงานในส่วนกลาง รวม 177 หน่วยงาน  ส่วนภูมิภาค  

รวม 954 หน่วยงาน  และส่วนท้องถิ่น รวม 7,853 หน่วยงาน  
 ประเภทที่ 2  รัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง 
 ประเภทที่ 3 องค์การมหาชน 66 หน่วยงาน   
 ประเภทที่ 4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (หน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ) 8 แห่ง 
 1.2 กําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้งข้าราชการและบุคลากรประเภทอ่ืน  จํานวน 2,112,684 

คน  ปรากฎว่า คนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบราชการได้น้อยลง เน่ืองจากกรณีที่มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งทั้ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ทําให้ต้องยุบตําแหน่งระดับบบรรจุทั้งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป เพ่ือนํา
อัตราเงินเดือนมาพอกเป็นเงินเดือนของตําแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้มีเงินเดือนสอดคล้อง  คนรุ่นใหม่จึงมี
โอกาสในการเข้าสู่ระบบราชการได้น้อยลง โอกาสท่ีคนเก่งคนดีจะเข้ามาเป็นกําลังของระบบจึงเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้
ระบบราชการไทยอยู่ในสภาวะที่ยากแก่การปรับตัว  

 1.3 สมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ  ในส่วนเป็นประเทศที่ง่าย         
ต่อการประกอบธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 19 จาก 183 ประเทศ และได้มีการตัดปัจจัยในการประเมินบางตัว
ออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยทําได้ดีมีคะแนนสูง ทําให้ลําดับของประเทศไทยจึงถกูปรับลดลงไปอยู่ที่ 19 ในส่วน
ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล มิติประสิทธิผลของภาครัฐ และมติิคุณภาพของมาตรการควบคุม ยังคงอยู่ใน Percentile 
Rank ที่ 50-75 ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยพบว่าอยู่ในอันดับที่ 27 สําหรับอันดับดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปช่ันของนานาประเทศ  ซึ่งประเทศท่ีมีค่าดัชนีสูงสุดคือ ประเทศทีม่ีคอร์รัปช่ันน้อยที่สุด ซึ่งการจัดอันดับปี   
พ.ศ. 2554 ประเทศไทยอยู่ในลําดับ 80 (คา่ดัชนี 3.4) โดยปรับลําดับลดลงมาจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ที่ลําดับที่ 78           
(ค่าดัชนี 3.5) หากพิจารณาจากค่าดัชนี เมื่อเทียบกับปีก่อน จะปรับดีขึ้น 0.1 คะแนน  แต่ลําดับกลับลดลง หมายถงึ
การคอร์รัปช่ันในไทยลดลงเลก็น้อย แต่ภาพลักษณ์กลับด้อยลงเม่ือเทียบกับนานาประเทศ อย่างไรก็ดี  ภาพลักษณ์
คอร์รัปช่ันของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 ดูดีขึ้น เมื่อพิจารณาย้อนไปในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมลีําดับอยู่ที่ 84 ขณะน้ี
ประเทศไทยยงัอยู่ในลําดับเดียวกับประเทศโคลัมเบีย เอลซาลวาดอร์ กรีซ มอร็อคโค และเปรู ซี่งมีค่าดัชนี 3.4 
เท่ากัน  

 1.4 ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 64 และ 76 ใน
ปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 ตามลําดับ  ปัจจัยความพร้อมแต่ละด้านของการเป็นรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของ          
ประเทศไทยยงัเป็นประเด็นท้าทายที่จะต้องเพ่ิมความเร่งในช่วงเวลาก่อน พ.ศ. 2558 ให้มากกว่าความเร็วในการ
พัฒนาของช่วงที่ผ่านมา มฉิะน้ัน โอกาสการเป็นผู้นําในภูมิภาคของอาเซียนของประเทศไทยในด้านน้ีคงเป็นไปได้ยาก   
   1.5 อันดับประสิทธิภาพระบบราชการไทยพบว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศแรกท่ีระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพ รองจากสิงคโปร์และฮ่องกง   

2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย 
 2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จากการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปี พ.ศ.2554 พบว่า ส่วนราชการมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมี
หลายส่วนราชการที่ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก   ในส่วนของจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงกว่า
เป้าหมาย ในสว่นของสถาบันอุดมศึกษาพบว่า ค่าคะแนนตํ่าสุด  และค่าคะแนนเฉล่ีย เพ่ิมสูงขึ้น และคะแนน
เบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่าลง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของค์การมหาชนในภาพรวมการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด  

 2.2 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังน้ี   
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  -  ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน   ได้มีการสานต่อการ
ดําเนินงานจาก ปี พ.ศ. 2553  โดยสนับสนุนให้มีการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้วยการจูงใจ ยกระดับพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการใหบ้ริการ รวมทั้ง  เผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพให้การบริหารของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 - การปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเปิดใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ปรับกลยุทธ์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ รวมทัง้ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้
เกิดการบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวง 

 - การมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขดีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถใน
การเรียนรู้  คดิริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยยังคงให้ความสําคัญกับการ
ทบทวนบทบาทภารกิจภาครัฐ  เพ่ือเปิดใหภ้าคส่วนต่าง ๆ ทีม่ีความพรอ้ม เข้ามาจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ 
พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ และสนับสนุนให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
พัฒนาตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐยกระดับการบริหารจัดการขององค์การมหาชน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 - การสร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบ
ได้ รวมทั้งทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ประชาชน และสังคมโดยรวม              
ส่วนราชการมีการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้วยระบบการตรวจสอบที่ให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิที่ประชาชนจะได้รับ
จากหน่วยงาน ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
และกําหนดให้ทุกส่วนราชการต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกด้วย 

 2.3 การดําเนินงานขั้นต่อไปของ ก.พ.ร.        
      การให้บรกิารประชาชนในสภาวะที่ประเทศไทยเผชิญสถานการณวิ์กฤตอุทกภัยโดยพัฒนา

ให้มีระบบการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเน่ืองภายใต้ภาวะวิกฤต  การเตรียมตัวของหน่วยงานภาครัฐ  รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน  ริเริ่ม “โครงการระบบการทํางานรูปแบบใหม”่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการขยายผลการปฏิบัติราชการแบบเวอร์ช่วล (Virtual Office) อันจะทําให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก สามารถทํางานได้ทุกที่ มีความคล่องตัวในการทํางาน ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
ประหยัดค่าใช้จ่าย เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทยฉบับต่อไป (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) และการ
เปิดให้ภาคเอกชนหรือองค์กรในภาคส่วนอ่ืนและชุมชนสามารถเข้ามาจัดบริการสาธารณะได้มากขึ้น  

3. ผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ก.พ.ร. ประจําปี พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. มหีน้าที่หลักใน
การให้การสนับสนุนการทํางานของ ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน    โดยดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ได้กําหนดขึ้นเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-
พ.ศ.2555) และได้ให้ความสําคัญกับการเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมมอืกับธนาคารโลก เพ่ือการเสรมิสร้างสมรรถนะระบบราชการ
ไทยให้เป็นกลไกท่ีเขม้แข็งในการพัฒนาประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศในภูมภิาค รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
ดูงานของคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้วางยุทธศาสตร์ในการบริหารเพ่ือใหก้ารทํางานประสบผลสําเรจ็ เกิดประสทิธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหส้ํานักงาน ก.พ.ร. ได้คะแนน 4.4760 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ในผลการ
ประเมนิการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 
11. เรื่อง ผลการสาํรวจความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกับภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสาํคญั 
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  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 โดยสอบถามจากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทกุจังหวัด ทั่วประเทศ จํานวน 3,900 คน 
ระหว่างวันที่ 1 - 13 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งการสํารวจคร้ังน้ี ได้สะท้อนขอ้คิดเห็นของประชาชนต่อภาครัฐและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้นําผลการสํารวจไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามนโยบายประเมินผล และ
ปรับปรุงการดําเนินงานแก้ไขปัญหาให้ตรงกบัความต้องการของประชาชนต่อไป ขณะนี้สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้
จัดทําผลการสาํรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 

 1. การประสบปัญหาภัยธรรมชาต ิ
 ในรอบปีที่ผ่านมา ประชาชน ร้อยละ 57.2 ระบุว่า ประสบภัยธรรมชาติ โดยในจํานวนน้ีประสบ

ปัญหาอุทกภัย (ร้อยละ 71.1) ภัยแล้ง (ร้อยละ 32.6) วาตภัย (ร้อยละ 8.8) ภัยหนาว (รอ้ยละ 5.3) ภัยจากไฟป่าและ
หมอกควัน (รอ้ยละ 4.4) ดินโคลนถล่ม/ดินสไลด์ (ร้อยละ 1.5) แผ่นดินไหว (ร้อยละ 1.3) และคลื่นพายุซัดฝั่ง            
(ร้อยละ 0.2) 

 ความเสียหายที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ พบว่า มีประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ ร้อยละ 81.2 ได้รับ
ความเสียหาย โดยในจํานวนน้ีระบุว่า เสียหายมาก (ร้อยละ 28.7) ปานกลาง (ร้อยละ 50.3) และน้อย (ร้อยละ 21.0) 
นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พบว่า ร้อยละ 73.2 ได้รับความช่วยเหลือ/เยียวยา โดย
ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 97.9) องค์กร มูลนิธิ (ร้อยละ 12.8) และสื่อมวลชน (ร้อยละ 7.0) 

 2. การดําเนนิการของภาครฐัเก่ียวกับการป้องกันภัยธรรมชาติ 
 ประชาชนกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจต่อภาครัฐเก่ียวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการป้องกันภัย

ธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนที่ประชาชนพอใจเกินกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ การเตือนภัย (ให้ขอ้มูลที่ถูกต้องเช่ือถือได้ รวดเร็ว) 
ร้อยละ 90.3 และการเฝ้าระวัง (ให้ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติ เตรียมพร้อม ฝึกซ้อม) ร้อยละ 90.2 ส่วนขั้นตอนอ่ืน ๆ 
ประชาชนพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ 90 ดังน้ี การป้องกันภัย (มแีผนป้องกันภัย ชัดเจน กําหนดพ้ืนที่อพยพ จัดหา
แหล่งนํ้า) ร้อยละ 87.8 การแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัย (รวดเร็วทันการณ์ ตรงตามความต้องการ) ร้อยละ 87.1 และฟ้ืนฟู 
เยียวยา หลังเกิดภัย (รวดเร็ว เหมาะสม ทัว่ถึง) ร้อยละ 84.2 ทั้งน้ีมีประชาชน ร้อยละ 82.9 ที่เช่ือมั่นในประสิทธิภาพ
ของระบบการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติของรัฐบาล โดยเช่ือมั่นในระดับมาก (ร้อยละ 19.1) ปานกลาง (ร้อยละ 
69.3) และน้อย (ร้อยละ 11.6) 

 3. การทราบเก่ียวกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพบิติั 
 ประชาชน ร้อยละ 68.8 ไมท่ราบว่าภาครัฐมีกองทุนส่งเสริมการประกนัภัยพิบัติ ที่ให้ความคุ้มครอง

แก่ผู้ประสบภัย 3 ภัย (นํ้าทว่ม แผ่นดินไหว และลมพายุ) และทีท่ราบมรี้อยละ 31.2 
 4. การประสบปัญหามลพิษ และการแก้ไขปรับปรุงปัญหามลพิษให้ดีขึน้ 
 ประชาชนร้อยละ 32.0 ประสบปัญหามลพิษในรอบปีที่ผ่านมา โดยในจํานวนน้ีประสบปัญหามลพิษ

ทางอากาศ (ร้อยละ 52.9) มลพิษจากขยะ (ร้อยละ 37.5) มลพิษทางนํ้า (ร้อยละ 34.3) และมลพิษทางเสียง (ร้อยละ 
18.8) 

 การแก้ไขปัญหามลพิษ ประชาชนที่ประสบปัญหามลพิษ ร้อยละ 52.7 ระบุว่า ปัญหามลพิษต่าง ๆ 
ได้มีการแก้ไขให้ดีขึ้น และในจํานวนน้ีเห็นว่ามลพิษที่มีการแก้ไข คือ มลพิษจากขยะ (ร้อยละ 45.7) มลพิษทางนํ้า 
(ร้อยละ 41.2) มลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 36.8) และมลพิษทางเสียง (ร้อยละ 9.4) 

 5. มาตรการของภาครัฐในการควบคุมมลพิษ 
 ประชาชนได้ระบุถึงมาตรการของภาครัฐที่สําคัญ 3 อันดับแรกที่สามารถช่วยควบคุมมลพิษต่าง ๆ 

ได้ ดังน้ี ควรมีการสร้างจิตสํานึกและตระหนักถึงปัญหามลพิษ (ร้อยละ 72.6) การรณรงค์และประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (รอ้ยละ 38.1) และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เช่น ไบ
โอดีเซล แก๊สโซฮอลล์ (ร้อยละ 33.9) 

 นอกจากน้ี ประชาชน ร้อยละ 79.8 เห็นด้วยกับการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมที่กําหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้รับภาระการเสียภาษี หากจะมีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (เช่น ผู้ซื้อต้องจ่ายเพ่ิมสําหรับบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็นขยะ
ให้ต้องกําจัดหรือโรงงานต้องเสียภาษีจากการปล่อยมลพิษทางน้ํา โดยจ่ายตามปริมาณมลพิษที่ปล่อย) 
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12. เรื่อง สรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2555 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสาํคญั 
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือนโดย
สอบถามประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 
27,960 ครัวเรอืนต่อเดือน สําหรับในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวนผู้ว่างงาน
เพ่ิมขึ้น 4.0 พันคน (จาก 2.19 แสนคน เป็น 2.23 แสนคน) เมื่อเปรียบเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 หาก
เปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 จํานวนผู้ว่างงานลดลง 2.4 หมื่นคน (จาก 2.47 แสนคน เป็น 2.23 
แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 
  1. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 
  ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 39.49 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 39.21 ล้านคน  
ผู้ว่างงาน 2.23 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.80 หมื่นคน ทั้งน้ี ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2554 จํานวน 6.7 แสนคน (จาก 38.82 ล้านคน เป็น 39.49 ล้านคน)  
  2. ผู้มีงานทํา 
   2.1 ผู้มีงานทํา 39.21 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 จํานวน  
9.1 แสนคน (จาก 38.30 ล้านคน เป็น 39.21 ล้านคน) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 ซึ่งมผีูท้ํางานเพ่ิมขึ้นและลดลงใน
สาขาต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
    1. ผู้ทํางานเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ผูท้ํางานภาคเกษตรกรรมมีจํานวนผู้ทํางานเพ่ิมขึ้น  
5.9 แสนคน (จาก 14.28 ล้านคน เป็น 14.87 ล้านคน) รองลงมาเป็น สาขาการก่อสร้าง 2.5 แสนคน  
(จาก 2.31 ล้านคน เป็น 2.56 ล้านคน) สาขาการผลิต 1.0 แสนคน (จาก 5.62 ล้านคน เป็น 5.72 ลา้นคน สาขาทีพั่ก
แรมและการบริการด้านอาหาร 1.0 แสนคน (จาก 2.41 ล้านคน เป็น 2.51 ล้านคน) สาขาการขายส่งและการ 
ขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 6.0 หมืน่คน (จาก 6.07 ล้านคน เป็น 6.13 ล้านคน) และสาขา
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 6.0 หมื่นคน (จาก 0.08 ล้านคน เป็น 0.14 ล้านคน) 
    2. ผู้ทํางานลดลง ได้แก่ ผูท้ํางานในสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  
1.8 แสนคน (จาก 1.10 ล้านคน เป็น 0.92 ล้านคน) รองลงมาเป็น สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น  
กิจกรรมบริการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย การดูแลสตัว์เลี้ยง การบริการซักรีด และซักแห้ง เป็นต้น 1.0 แสนคน 
(จาก 0.78 ล้านคน เป็น 0.68 ล้านคน) และสาขาการศึกษา 7.0 หมื่นคน (จาก 1.22 ล้านคน เป็น 1.15 ล้านคน) 
เป็นต้น 
  3. ผู้ว่างงาน 
   3.1 ผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจาํนวน 2.23 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.6 ของ
กําลังแรงงานรวม (เพ่ิมขึ้น 4.0 พันคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554) ประกอบด้วย ผู้ว่างงานที่ไม่
เคยทํางานมาก่อนจํานวน 6.20 หมื่นคน อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.61 แสนคน โดยเป็น
ผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต 7.9 หมื่นคน ภาคการบริการและการคา้ 4.7 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม  
3.5  หมื่นคน 
   3.2 ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 5.8 หมื่นคน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5.0 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 5.0 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4.7 หมื่นคนและ          
ไม่มีการศึกษาและตํ่ากว่าประถมศึกษา 1.8 หมื่นคน 
   3.3 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.2 หมื่นคน ภาคกลาง 5.8 หมืน่คน 
ภาคเหนือ 4.9 หมื่นคน ภาคใต้ 2.7 หมื่นคน และกรุงเทพมหานคร 1.7 หมื่นคน หากคดิเป็นอัตราการว่างงาน 
ภาคเหนือมีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.7 รองลงมาเป็นภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.6 
ภาคใต้ร้อยละ 0.5 และกรุงเทพมหานครรอ้ยละ 0.4 
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13.  เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555) ภายใต้ 
แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี                   
(พ.ศ.2553 - 2555) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม่ 
(ระยะ 5 ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี   
   สาระสาํคญัของเร่ือง 
   1. มท. รายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจง้หน่วยงานทีร่ว่มบูรณาการตาม
แผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555) ภายใต้แผนแมบ่ทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม่ (ระยะ 5 ปี) จาํนวน 30 หน่วยงาน ใหร้ายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและงบประมาณภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ โดยมีผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สรุปได้ดังน้ี  
  1.1 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555) ภายใต้แผนแม่บทการ
ป้องกันและให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการที่ต้องดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 92 แผนงาน/โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
12,807.6116 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน 

 1.2 หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการตามข้อ 1.1 ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอุทกภัย 
วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทราบจํานวน 23 หน่วยงาน โดยได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน 32 โครงการ เป็นเงิน 34,491.8188  
ล้านบาท ตามข้อ 1 รายละเอียด ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนแผนงาน/

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้  ที่ต้ังไว้ ที่ได้รับ ที่ต้ังไว้ ที่ได้รับ 
1 ด้านการเตรียมการป้องกันและลด 44 13 6,765.1035 546.1808 8.0 
2 ด้านการเตรียมพร้อมรับภัย 17 8 438.0050 158.0216 36.0 
3 ด้านการจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน 12 2 660.6050 394.0000 59.6 
4 ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 19 9 4,943.8981 33,393.6160 675.45 
 รวม 92 32 12,807.6116  34,491.8188 - 

   1.3 การดําเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการตามข้อ 2 กรณีไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สรุปดังน้ี  
  1.3.1 ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ ให้ทันต่อสถานการณ์ จํานวน  
4 โครงการ งบประมาณ 365.4000 ล้านบาท 
   1.3.2 ใช้งบประมาณอ่ืน (งบจังหวัด/งบกลาง) และไม่ระบุแหลง่งบประมาณ จํานวน  
2 โครงการ  

 1.4 จากการรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ต้ัง
ข้อสังเกตเพ่ือใช้ในการบรหิารจัดการอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

  1.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการหลังเกิดภัย หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับ
งบประมาณเกินกว่าที่ต้ังไว้เป็นจํานวนมากเน่ืองจากเกิดมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ซึง่สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือนําไปดําเนินการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม เช่น การซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคม สะพาน ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมฝาย อ่างเก็บนํ้า ประตูนํ้า รวมถึง             
การฟ้ืนฟูด้านจิตใจ และการสร้างอาชีพแก่ผู้ประสบภัย เป็นต้น 
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 1.4.2 จากข้อมูลที่ปรากฏพบว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการจัดการหลังเกิดภัย
สูงกว่างบประมาณในด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมถึงร้อยละ 97.97 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็น  
ในการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงซึ่งจะมีผลทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูได้เป็นจํานวนมาก 

  1.4.3 จากการวิจัยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยสํานักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) พบว่าหากลงทุนในการป้องกันภัยพิบัติ 1 บาท จะสามารถลดความเสียหายจากภัย
พิบัติได้ถึง 8 บาท ดังนั้นหากลงทุนในเรื่องการป้องกันและการเตรียมความพร้อมจากภัยพิบัติจะไม่จําเป็นต้องใช้ 
งบประมาณจํานวนมากในด้านการจัดการหลังเกิดภัย  ซึ่งแนวทางดังกล่าวนับเป็นการจัดการภัยพิบัติอย่างย่ังยืนของ
ประเทศต่อไป 
 2. มาตรการรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย              
วาตภัย  และโคลนถล่ม  
  มาตรการของแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ภายใต้แผน
แม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัย จากอุทกภัย วาตภัย  และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี)                           
ทั้ง  4 ยุทธศาสตร์  22 มาตรการ งบประมาณทั้งสิน้ 33,067.6941 ล้านบาท ดังน้ี   
  2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ ม ี10 มาตรการ งบประมาณ
รวม 15,579.9833 ล้านบาท 
  2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมพร้อมรับภัย มี 5 มาตรการ งบประมาณรวม 1,390.2609 
ล้านบาท 
  2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการภัยในภาวะฉกุเฉิน ม ี3 มาตรการ งบประมาณรวม 
1,791.9800 ลา้นบาท  
  2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการหลังเกิดภัย มี 4 มาตรการ งบประมาณรวม 14,305.4699 
ล้านบาท  
 3. สรปุยุทธศาสตร์แผนปฏิบติัการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ภายใต้            
แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม่ (ระยะ 5 ปี)  ดังน้ี  

ยุทธศาสตร ์ ปีงบประมาณ (ลา้นบาท) 
2553 2554 2555 รวม 

1. ด้านการเตรียมการป้องกันและลด
ผลกระทบ 

3,042.9657 5,771.9141 6,765.1035 15,579.9833

2. ด้านการเตรียมพร้อมรับภัย 514.6059 437.6500 438.0050 1,390.2609
3. ด้านการจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน 517.0700 614.3050 660.6050 1,791.9800
4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 4,237.9949 5,123.5769 4,943.8981 14,305.4699
 8,312.6365 11,947.4460 12,807.6116 33,067.6941

 
ต่างประเทศ 

14. เรื่อง หนังสือแสดงเจตจํานงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแหง่ราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งน้ี หากก่อนลง
นามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหนังสอืแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนทีม่ิใช่สาระสาํคญั ให้ ศธ. หารือร่วมกับกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความ
ร่วมมือด้านการศึกษา 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
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  ศธ. รายงานว่า 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 รฐับาลแห่งอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐฝรัง่เศสได้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่า
ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย (Accord le Gouvernement du Royaume de Thailande et le 
Gouvernement de la Republicque francaise dans le domaine de la cooperation educative et de la 
recherch) เมือ่วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีโดยความตกลงดังกล่าวได้กําหนดให้ประเทศคู่ภาคีดําเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือในด้านการศึกษาและการวิจัย ทั้งน้ี การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสเป็นความร่วมมือรูปแบบหน่ึง
ภายใต้ความตกลงดังกล่าว 
  2. โครงการสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทย เป็นโครงการที่นํานักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาโท
วิชาเอกด้านการสอนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็นอาสาสมัครช่วยสอนภาษา
ฝรั่งเศสในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 7-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน
ของฝรั่งเศส ซึง่ ศธ. พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีสาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นการช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้เน้นแฟ้นย่ิงขึ้น 
  3. ศธ. ได้จัดทาํหนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนิน
โครงการสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
ไทยกับฝรั่งเศสอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย ซึ่ง ศธ. เห็นว่า ร่างหนังสือแสดงเจตจํานงดังกล่าว เป็น
ร่างหนังสือฯ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (หน่วยงานของรัฐ) และมีสาระสําคัญเป็นความร่วมมือทางการศึกษา จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 
วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 
15. เรื่อง การขอความเห็นต่อร่างความตกลงด้านการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ
รัฐบาลแหง่สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agreement on Defence Cooperation between the Government of 
the Kingdom of Thailand and the Government of the French Republic) 
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงกลาโหมจัดทําความตกลงว่าด้วยการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 
  2. ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผูล้งนามฝ่ายไทยในร่างความตกลงฯ  
  3. ทั้งน้ีหากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม  
  ร่างความตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารต่างๆ  เช่น นโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการทหารต่างๆ   เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนา  การ
ส่งกําลังบํารุง  การฝึกศึกษา  เป็นต้น  ซึ่งทัง้สองฝ่ายได้มีการหารือเก่ียวกับร่างความตกลงฯ และได้มกีารปรับปรุงแก้
จนได้ข้อยุติและเห็นชอบร่วมกันแล้ว 
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แต่งต้ัง 

 
16. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางกีร์สติ เวสต์ฟาเลน (Mrs. Kirsti 
Westphalen) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําประเทศไทยคน
ใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สบืแทน นางซีรป์า แมนปา (Mrs. Sirpa Maenpaa) ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
 
  2. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติชุดใหม่ 
จํานวน 5 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสองปีตามวาระแล้ว ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยมีรายช่ือดังน้ี 1. นายกอปร กฤตยากีรณ 2. นายพีรศักด์ิ วรสุนทโรสถ 
3. นายทัศนะ พิทักษ์อรรณพ 4. นายวีระศกัด์ิ วงษ์สมบัติ 5. นายสันติ บุญประคับ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 
2556 เป็นต้นไป  
 
  3. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรสุภา  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุ
สภา จํานวน 8 คน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี 1. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการ      
2. นายวรศักด์ิ  แก่นมีผล กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 3. นายเจริญ  ไชยสมคุณ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา 4. นายสกิุจ เดชโภชน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ                    
5. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ 6. นายนิวัตร นาคะเวช กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 7. นายพลสณัห์  โพธ์ิศรีทอง กรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
8. นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  4. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ได้ดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้ึนใหม ่แทนประธานกรรมการ
และกรรมการชุดเดิม ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ดังน้ี  
    1) ประธานกรรมการ (จํานวน 1 คน เลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) นายอนุสรณ์  
แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการบริการ และด้านอุตสาหกรรม  
    2) กรรมการผูแ้ทนองค์กรวิชาชพี ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน (จํานวน 6 คน) 1) นายถาวร ชลัษเฐียร  กรรมการผู้แทนองคก์รเอกชน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)          
2) นายอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) 3) พลตรีหญิง กฤติยา 
บัวหลวงงาม กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน (คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย) 4) นายสุนทร    
ทองใส กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ กรรมการผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ 6) นายเกรียงไกร บุญเลศิอุทัย กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ   
    3) กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ (จํานวน 16 คน) 1) นายโกสนิทร์ เกษทอง ด้านการบริหาร
การอาชีวศึกษา และด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากําลังคน 2) นายจรูญ ชูลาภ ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และ
ด้านอุตสาหกรรม 3) นายเฉลมิศกัด์ิ นามเชียงใต้ ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา 4) นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช ด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนากําลังคน 5) นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาของเอกชน              
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6) นายเร็วจริง รัตนวิชา ด้านธุรกิจและการบริการ 7) นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ด้านอุตสาหกรรม 8) นายวีระศักด์ิ วงษ์
สมบัติ ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านเกษตรกรรมและการประมง 9) นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนากําลังคน 10) นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากําลังคน และด้านค
หกรรม 11) นางศิริพรรณ ชุมนุม ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านศิลปหัตถกรรม 12) นายสมเกียรติ ชอบผล      
ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากําลังคน และด้านการศึกษาพิเศษ 13) นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ด้านอุตสาหกรรม 
และด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากําลังคน 14) นายเสนอ จันทรา ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านเศรษฐกิจ 
 
 
และการพัฒนากําลังคน 15) นายอินทร์ จนัทร์เจริญ ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาของเอกชน 16) นายเอนก      
เพ่ิมวงศ์เสนีย์ ด้านธุรกิจและการบริการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  5. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี  
  1. นายชาย นครชัย ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม  
   2. นายเขมชาติ เทพไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งว่างและสับเปลี่ยน
หมุนเวียน  
 
  6. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 1. นายวิชา จิวาลัย 2. นายพัลลภ กฤตยานวัช 
3. นายปรีชา รณรงค์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  7. ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด จํานวน 6 คน เน่ืองจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระ (2 ปี) ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมี
รายช่ือดังต่อไปนี้ 1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการ
ทหารบก 3. พลเอก อัธยา สคุนธสิงห์ 4. พลตํารวจเอก ปรุง บุญผดุง 5. พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ 
ภาคเอกชน 6. พลตํารวจโท วุฒิ วิทิตานนท์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 เป็นต้นไป    
 
  8. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลอื
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่36/2556 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  โดยที่สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกจิทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศท่ีผ่านมา  
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy)  ที่ต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง รวมทั้งนโยบายภาครัฐ 
ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับ
ผลกระทบบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
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  ดังน้ัน  เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นที่ปรึกษา  
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีเป็นรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่สอง กรรมการประกอบด้วย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานสมาคมธนาคารไทย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  ผูอํ้านวยการธนาคารออมสิน  ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ผูท้รงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จํานวนไม่เกินห้าคน โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย  
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

2. อํานาจหน้าที ่
2.1 กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ตลอดจนกําหนดสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะได้รับความช่วยเหลือ  
2.2 กําหนดกรอบการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น ในลักษณะงบฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergency 
Financing) หรือเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จนสามารถขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐหรือเอกชนได้ เช่น การปรับโครงสร้างกิจการ การลด
ต้นทุนการผลิต และการแสวงหาตลาด   

2.3 จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ 
ตามข้อ 2.2 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ  ตลอดจน
พิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และสาขาของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมตามข้อ 2.1 

2.4 จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืน ๆ ที ่
เก่ียวข้องในการดําเนินงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

2.5 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
และเหมาะสม 

2.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเชิงวิชาการ และการวิจัยในส่วนที่เก่ียวข้อง  
2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อนายกรัฐมนตร ี
2.8 เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐอ่ืน  และบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมให ้

ข้อมูล   และแสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
2.9 ดําเนินการอ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามข้อ 2 ใหแ้ล้วเสร็จภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 
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  สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ทีจ่ําเป็นในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้
เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 

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