
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/317                        วันท่ี  1  เมษายน  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่  31  มีนาคม  2556  ณ อาคาร 
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุม  
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2556 ทั้งน้ี โดยมเีรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 6 เรื่อง โครงการรบัจํานําข้าวเปลอืก ปีการผลิต 2555/56 ครัง้ที่ 2 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี   
1. รับทราบกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการรับจํานํา  หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข 

โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต  2555/56 ครั้งที่ 2 และการดําเนินการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2556/57  

2. อนุมัติกรอบวงเงินและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2555/56  

สาระสําคัญของกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ วิธีการจํานํา หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขโครงการ              
รับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 คร้ังที่ 2 และอนมุัติวงเงินดําเนินการโครงการ ฯ  มีดังน้ี 

1. ชนิดและราคารับจํานําข้าวเปลือก  ปีการผลติ 2555/56  ครั้งที่ 2 ณ ความช้ืน 
ไม่เกิน 15% ดังน้ี  ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 14,800 บาท 
ข้าวเปลือกเจ้า 10% ตันละ 14,600 บาท  ข้าวเปลือกเจ้า 15% ตันละ 14,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 25%  
ตันละ 13,800 บาท  ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม)  ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว 
(42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น (40 กรัม)  ตันละ 15,000 บาท 
                    2.  เป้าหมายปริมาณรับจํานํา เน่ืองจากผลผลิตส่วนหน่ึงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ปริมาณรับจํานําข้าวเปลือก  ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 จึงกําหนดจํานวน 7.0 ล้านตัน จากที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประมาณการไว้เบ้ืองต้น จํานวน 9.167 ล้านตัน  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อย่างไรก็
ตาม กษ. จะประกาศปริมาณผลผลิตอย่างเป็นทางการอีกครั้งกลางเดือนมีนาคม 2556 

3. ปริมาณจํานําของเกษตรกรแต่ละราย เกษตรกรจะจํานําข้าวเปลือกได้ปีละไม่เกิน  
2 ครั้ง / แปลง/ ราย โดยคํานวณตามพ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉล่ียรายจังหวัดที่ได้จากสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  และผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้เกษตรกรเป็น
ข้อมูลประกอบ  กรณีที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก  ปีการผลิต 2555/56 
ครั้งที่ 2 สูงกว่าปริมาณผลผลิตเฉล่ียให้ปรบัเพ่ิมได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 (ณ ความช้ือ 15%)  โดยให้เกษตรกร 
รับรองว่าเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรเองและแจ้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
กํากับดูแลและตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะต้องตรวจสอบเกษตรกรที่มีผลผลิตเกินว่า
ร้อยละ 20 ทุกราย รวมทั้งเกษตรกรที่มีวงเงินการรับจํานําข้าวเปลือกที่เกินกว่า 500,000 บาท/ราย/ครั้ง 
ตลอดจนให้คณะทํางานจากส่วนกลางสุ่มตรวจสอบด้วย  
 

/4. การออก... 
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4. การออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที ่2 ได้ต้ังแต่วันที่  
14  มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยใช้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ทีค่ณะอนุกรรมการ
นโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตได้ให้ความเห็นชอบแล้วมาคํานวณ 

5. ระยะเวลา รับจํานํา 1 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2556 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือนนับ 
ถัดจากเดือนที่รับจํานํา 

6. วิธีการรับจาํนํา  รับจํานําใบประทวน โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาด 
เพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.)  จะต้องออกใบประทวนให้แก่เกษตรกร  ภายใน 3 วันทําการโดยเคร่งครัด  และ ธ.ก.ส. 
จะต้องทําสัญญาและจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรภายใน 3 วันทําการโดยเคร่งครัด   

7. เง่ือนไขการรับจํานํา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิต ป้องกันการสวมสิทธิและทุจริตให ้
รัดกุมย่ิงขึ้น ให้กําหนดเง่ือนไขในโครงการรับจาํนําข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 คร้ังที่ 2 เพ่ิมเติม  

8. วงเงินรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที ่2 ขออนุมัติรับจํานําข้าวเปลือก  
ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 6 ตามมติ กขช. ในวงเงิน 105,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่อยู่ในกรอบวงเงินทุน
หมุนเวียน จํานวน 410,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดยจะขออนุมัติใช้เงิน 
105,000 ล้านบาท  

9. การดําเนินการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลติ 2556/2557 จะพิจารณาทบทวนความ 
เหมาะสมในการกําหนดราคารับจํานําข้าวเปลือกเจ้า เน่ืองจากรัฐบาลได้ กษ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการกําหนดโซนนิ่งว่าพ้ืนที่ใดควรจะปลูกข้าวหรือพืชชนิดใดทดแทนเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นและต้นทุนการผลติลดลง รวมทั้ง กษ. มีมาตรการลดต้นทุนตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี เช่น  เรื่องเมล็ดพันธ์ุ การใช้ปุ๋ย เป็นต้น 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 7 เรื่อง การดําเนินการเก่ียวกับหนงัสือร้องเรียนที่ย่ืนกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ย่ืนกราบเรียน 

นายกรัฐมนตรีตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
1. ประชาชนและองค์กรต่างๆ  ได้ย่ืนหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีระหว่างการ 

ปฏิบัติราชการ  ณ จังหวัดสระแก้ว  และจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 โดยร้องเรียน  
ร้องทุกข์  ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ   

2. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว  
และเห็นควรหน่วยงานเก่ียวข้องดําเนินการ  
       - ทั้งน้ี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่หัวข้อ 2.10 เรื่องขอให้
ช่วยเหลือจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรที่ไร้ที่ทํากิน มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พิจารณาดําเนินกา   
  3. ส่งเรื่องทั้งหมดให้ ศูนย์บรกิารประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีดําเนินการ
ประสานกับหน่วยปฏิบัติ และนําเข้าระบบรับเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือการติดตามเรื่อง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 8 เรื่อง ผลการประชมุร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
ครั้งที่ 2/2556 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ  ดังน้ี  
 

/1. รับทราบ... 
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1. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค                 
ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันเสาร์ที ่30 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เห็นชอบตามมติที่ประชุมรว่มภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค                  
ครั้งที่ 2/2556  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ   รวมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติต่อไป 

 สาระสําคัญของผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
ครั้งที่ 2/2556 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 17.20 – 19.10 น. ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคาร
เรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดข้อเสนอเพ่ือ
พิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย รวม 4 ด้าน 17 เรื่อง สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 

1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 
                        1.1 ข้อเสนอ 
                             1) ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว  
                             2) ขอรับการสนับสนุนโครงการ Eco Industrial Town จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดปราจีนบุรี  
                             3) ขอให้เร่งรัดโครงการย้ายตลาดสะพานปลากรุงเทพ (ยานนาวา) ไปต้ังที่ปากนํ้า
สมุทรปราการ ภายในปี 2556  
                             4) ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดต้ังสถาบันมะมว่งแห่งประเทศไทย  
                       1.2 มติที่ประชุม 
                             1) เห็นควรให้มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ โดยให้พิจารณาข้อเสนอการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาดังกล่าวด้วย 
                             2) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดทําเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเดิม (จังหวัดสมุทรปราการ จงัหวัดสมุทรสาคร และนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) โดยให้คํานึงถึงการจํากัดการพิจารณาอนุญาตต้ังโรงงานในพ้ืนที่อย่างเข้มงวด  
สําหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา และจงัหวัดปราจีนบุรี) ให้พิจารณาจัดทําแผนการยกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                            3) มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) เป็นที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสม ความจําเป็น และความเป็น 
ไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณา 
ใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการทั้งระบบเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                            4) มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา สาํนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับไปศึกษาโครงการจัดต้ังสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย 

2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์(เสนอโดย กกร.) 
                        2.1 ข้อเสนอ 
                             1) ขอให้เร่งรัดโครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการขยายช่องจราจร และขอการสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทาง เพ่ือให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2558  
 

/2) ขอให้... 
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                              2) ขอให้เร่งรัดโครงการขยายเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 “หนองชะอม 
จังหวัดปราจีนบุรี - พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร  
                              3) ขอรับการสนับสนุนการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรสู่จงัหวัดนครนายก และ
ภาคตะวันออก  
                              4) ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่านคลองลึก 
จังหวัดสระแก้ว  
                              5) ขอรับการสนับสนุนโครงการเช่ือมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรล  จากสถานีรถไฟฟ้าบางปู -
แอร์พอร์ทลิงค ์สุวรรณภูมิ  
                        2.2  มติที่ประชุม 
                              มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณา 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (เสนอโดย กกร.) 
                        3.1 ข้อเสนอ 
                            ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน (ปากนํ้าบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา - สมทุรปราการ)  
                        3.2 มติทีป่ระชุม 
                               มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาเร่งรัดการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยตอนบน (ปากน้ําบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา - สมทุรปราการ) รวมทั้ง
ดําเนินการศึกษาการบริหารจัดการนํ้าภาคตะวันออกทั้งระบบ และเสนอคณะรฐัมนตรีต่อไป 

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ (เสนอโดย กกร./สทท.) 
                        4.1 ข้อเสนอ 
                            1) ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ขุนด่านแลนด์” 
(ถนน-สะพาน-ภูมิทัศน์) จังหวัดนครนายก  
                            2) ขอให้เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี  
                            3) ขอให้แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวออกจากด่านการค้า  
                            4) ขอให้พัฒนาเส้นทางช่องบะระแนะ หรือช่องตาก่ิว ซึ่งอยู่ติดชายแดนกัมพูชา  
                       4.2 มติทีป่ระชุม 
                            1) มอบหมายให้จังหวัดนครนายก ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่และการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของ
โครงการด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมรวมท้ังจัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการและหน่วยงาน
รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
                           2) มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและท้องถิ่น และ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าทับลาน  
จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
                           3) มอบหมายกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปศึกษาในรายละเอียดการ
แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวที่ด่านคลองลึก โดยให้คํานึงถึงการจัดระเบียบในด่านคลองลึก
ทั้งในส่วนของการค้าและการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ รวมทั้งให้นําแนวทางการพัฒนายกระดับจุดผ่านแดนบ้าน
หนองเอ่ียนประกอบการพิจารณาด้วย 

/4)... 
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                          4) มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมหารือกับฝ่ายกัมพูชา 
ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ในการพิจารณายกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าที่ภาคเอกชน
เสนอทั้ง 2 แห่ง            
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 9 เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม  
5 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรนีอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2556 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอดังน้ี  
 1. เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน 17 
โครงการ วงเงินรวม 522.85 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2556 จัดส่งใหส้ํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห ์เพ่ือ สงป. 
พิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2556 งบ
กลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็นต่อไป 
 

กลุ่ม
จังหวัด/
จังหวัด 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

(1) ภาค
กลาง
ตอนกลาง 

1. โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียนของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

30.0000 ให้มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร์ประสานกับกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษา 
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาเซียน และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ก่อนขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก สงป. 

2
.  

โครงการพัฒนาสินค้า
เกษตรอินทรีย์และ
สุขภาพวิถีไทย 

โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
 

16.8040 วงเงินข้อเสนอโครงการเดิม จํานวน 20 
ล้านบาท ปรับลดเหลือ 16.80 ล้านบาท โดย
เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมขอจัดต้ังศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพวิถีไทยและเกษตรอินทรีย์ 
ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
(15.80 ล้านบาท) และรวมกิจกรรมจัดทํา
บรรจุภัณฑ์ (1 ล้านบาท) 

3. โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้และแปรรูปปลา
สลิดของกลุ่มจงัหวัด
ภาคกลางตอนกลาง 
เพ่ือส่งเสริม 
ให้ได้มาตรฐาน OTOP 
และส่งเสริมการส่งออก 
 
 
 

สํานักงานพัฒนา
ชุมชน 
จังหวัดสมุทรปราการ 
กรมการพัฒนาชุมชน 

23.0000  
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กลุ่ม

จังหวัด/
จังหวัด 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

4. โครงการพัฒนาด่าน
ชายแดนและปรับปรุง
ระบบการให้บริการ
ประชาชน 

ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสระแก้ว กอง
บังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 3 สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง  
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และกรม
ศุลกากร 

37.5000 ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการปรับปรุง
รูปแบบโครงการ โดยเน้นการพัฒนาระบบ 
และกระบวนการผ่านแดน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความแออัด ให้สามารถอํานวย 
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการผา่นแดนได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น ก่อนขอรับการจัดสรร
งบประมาณจาก สงป. 

รวมภาคกลางตอนกลาง 107.3040  
(2) 
ฉะเชิงเทรา 

1. โครงการปรับปรุง
เส้นทางเช่ือมโยงการ
เป็นศูนย์กลางผลิตยาน
ยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์ 

สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
กรมทางหลวงชนบท 

44.0000  

2. โครงการเส้นทาง
เช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
กรมทางหลวงชนบท 

51.2000 เพ่ิมเติมวงเงิน 1.20 ล้านบาท เพ่ือขยาย
ระยะทางเพ่ิมอีก 300 เมตร ทําให้วงเงิน
เพ่ิมขึ้นจากที่เสนอ 50 ล้านบาท เป็น 
51.20 ล้านบาท 

3. โครงการรักษา
เสถียรภาพต้นทุนการ
ผลิตไข่ไก่ 

สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

12.0000  

รวมฉะเชิงเทรา 107.2000  
(3) สมุทร  
ปราการ 

1. โครงการศูนย์แสดง
จําหน่ายสินค้าและ
กระจายสินค้า OTOP 
จังหวัดสมุทรปราการ  
สู่ตลาดสากล 

สํานักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัด
สมุทรปราการ 
กรมการพัฒนาชุมชน  

70.0000  

2. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “งาน
ประเพณีรับบัว” 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอบางพลี 
กรมการปกครอง 

15.0000  

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเขื่อนกันตลิ่ง
ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม 
จากภาวะนํ้าทะเลหนุน 
บริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบ 
 

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ 
กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

15.0000  
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กลุ่ม

จังหวัด/
จังหวัด 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

ศูนย์ราชการจังหวัด
สมุทรปราการ 

รวมสมุทรปราการ 100.0000  
(4) 
นครนายก 

1. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สร้างความร่มร่ืน
สันเขื่อนขุนด่าน          
ปราการชล 

โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา 
เขื่อนขุนด่าน             
ปราการชล 
กรมชลประทาน 

- เห็นชอบในหลักการการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัด  โดยคง
กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท และให้
จังหวัดดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้
และวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนที่
บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชลใน
ภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ข้อเสนอของภาคเอกชนไว้ในรายงาน
การศึกษาดังกล่าวด้วย และนําเสนอ
โครงการเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

 

2. โครงการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม 
แหล่งนํ้าและเทคโนโลยี 
การสร้างเข่ือน 

โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา 
เขื่อนขุนด่าน 
ปราการชล 
กรมชลประทาน 

- 

3. โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคาร
พิพิธภัณฑ์และ
ซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด
เสียหาย 

โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา 
เขื่อนขุนด่าน 
ปราการชล 
กรมชลประทาน 
 

- 

4. โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
บริการ ในการ
ท่องเที่ยวหัวงานเขื่อน
ขุนด่านปราการชล 

โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา 
เขื่อนขุนด่านปราการ
ชล  กรมชลประทาน 
 

- 

รวมนครนายก -  
 (5) 
สระแก้ว 

1. โครงการจัดสร้างศูนย์
กระจายสินค้าพืช
พลังงานทดแทน 

สํานักงานเทศบาล 
ตําบลวังทอง 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

49.9000 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือกับ
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
ในเรื่องการตลาดและการผลติ ก่อนขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจาก สงป. 2. โครงการก่อสร้างตลาด

กลางสินค้าเกษตร 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลตาหลังใน 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

25.0000

3. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตพืช
พลังงาน  
(มันสําปะหลัง) 
 
 

สํานักงานเกษตร
จังหวัดสระแก้ว 
กรมส่งเสริม
การเกษตร 

17.5903
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กลุ่ม

จังหวัด/
จังหวัด 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

4. โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงโค เพ่ือยกระดับ
รายได้ 

สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสระแก้ว 
กรมปศุสัตว์ 

12.3000  

รวมสระแก้ว 104.7903  
 (6) 
ปราจีนบุร ี

1. โครงการสวนสุขภาพ
ของชุมชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี 

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี  กรมโยธา 
ธิการและผังเมอืง 

40.0000 ปรับลดวงเงินจาก 50 ล้านบาท เป็น 40 
ล้านบาท โดยให้ดําเนินการใน 5 แห่ง ได้แก่  
(1) อําเภอเมืองปราจีนบุรี ตําบลไม้เค็ด 
พ้ืนที่ 27 ไร่ (2) อําเภอศรีมหาโพธิ ตําบล
กรอกสมบูรณ์ พ้ืนที่ 7 ไร่ (3) อําเภอ
ประจันตคาม ตําบลประจันตคาม พ้ืนที่ 10 
ไร่ (4) อําเภอกบินทร์บุรี ตําบลกบินทร์ 
พ้ืนที่ 6.5 ไร่ และ (5) อําเภอนาดี ตําบลบุ
พราหมณ์ พ้ืนที่ 14 ไร ่

2. โครงการพัฒนาแหล่ง
นํ้าเพ่ือภาคเกษตรกรรม 
ตําบลบ้านพระ อําเภอ
เมืองปราจีนบุรี 

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจั งหวัด
ปราจีนบุรี 
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

25.5600  

3. โครงการปรับปรุงคัน
ก้ันนํ้าท่าแห 

โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี   
กรมชลประทาน 

38.0000  

รวมปราจีนบุรี 103.5600  
รวมทั้งหมด 522.8543  

  
 2. ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในบริหารจัดการและดูแล บํารุงรักษา
ภายหลังจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ใหจ้ังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน 
ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไป 
 3.เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง รวม 5 จังหวัด จํานวน 203 โครงการ วงเงินรวม 91,714.78 ล้านบาท โดยเห็นควรมอบหมายให้
หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทั้ง
ดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณ ี เพ่ือให้ สงป. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอน 
 4. สําหรับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า จํานวน 68 โครงการ วงเงิน 724,229,580.00 ล้านบาท ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรนํ้า ลุ่มนํ้าตะวันออก 9 จังหวัด (อยอ.) น้ัน  
เห็นควรให้นําเสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และ
คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ีอพิจารณาต่อไป 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

/วาระที่ 10... 
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  วาระที่ 10 เรือ่ง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่โครงการที่มีความพร้อม 
และมีความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาทในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดกลาง
ตอนกลาง รวม 5 จังหวัด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2556 และจัดสง่ให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้รับความเหน็ไป
ดําเนินการต่อไป 
 2. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดูงานของนายกรัฐมนตรี  
และรองนายกรัฐมนตรี ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรใีนพ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) โดยความเห็นของรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่โครงการในกรอบวงเงิน 
100 ล้านบาท จํานวน 1 กลุม่จังหวัด และ 5 จังหวัด สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มีนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
และเลขานุการรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 6 คน ในพ้ืนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี 
และสระแก้ว โดยมีความเห็นต่อโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที  
 2. จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนกลางมีรองนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง ลงพ้ืนที่โครงการในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท รวม 17 คน โดยมีความเห็นต่อโครงการที่มีความพร้อม
และสามารถดําเนินการได้ทันทีในแต่ละจังหวัด ดังน้ี  

(1) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 4 คน  

(2) จังหวัดสมุทรปราการ มรีองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
และที่ปรึกษารฐัมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 5 คน  

(3) จังหวัดนครนายก มีรัฐมนตรี และปลดักระทรวง (แทน รมว.พม.) ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการ รวม 2 คน มีความเห็นต่อโครงการ ดังน้ี 
  (3.1)  เห็นชอบในหลักการโครงการทั้ง 4 โครงการท่ีจังหวัดเสนอขอ แต่เน่ืองจาก
ภาคเอกชนมีข้อเสนอในการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ดังน้ันจึงเห็นควร
ให้จังหวัดทําการศึกษาความเป็นไปได้ และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเข่ือนขุนด่านปราการชลในภาพรวมอย่าง
เป็นระบบ 

(4) จังหวัดปราจีนบรุี มีรองนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 5 คน  

(5) จังหวัดสระแก้ว มีรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 1 คน  
ข้อสั่งการเพ่ิมเติมของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี 

1. จังหวัดสระแก้ว 
นายกรัฐมนตร ี 1) ใหส้ํานักงานตรวจคนเข้าเมืองวางระบบ Auto Channel และ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก โดยเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบปกติตามข้ันตอนต่อไป รวมทั้งเห็นควรให้กรมศุลกากรเสนอของบประมาณการ
ให้บริการที่ต่อเน่ืองกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้การบริการและการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ว
และประชาชนเป็นรูปแบบสากล เช่นเดียวกับการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิ2) เหน็ควรใหก้รมศุลกากรไปเร่งจัดหา 

 
/ที่ดิน... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 6 โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 การดําเนินการเก่ียวกับหนังสือร้องเรียนท่ียื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 2/2556

9 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวม 5 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2556

10 ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2556



http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่ 31 มีนาคม 2556         
  
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ อาคารราชนครินทร์ ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ครั้งที ่2/2556  
  จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                            
หิมะทองคํา  รอ้ยโทหญิง สุณสิา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  

1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี 
   พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์    ผูแ้ทนพระองค์     
   และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ....  และร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความ
   ปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์   พระราชินี   พระรชัทายาท ผู้สําเร็จราชการ 
   แทนพระองค์   พระบรมวงศานุวงศ์    ผูแ้ทนพระองค์    และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ....  
   รวม 2 ฉบับ  
 2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองแทนตําแหน่งที่ว่าง  
   พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
 3.  เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง 
 4.   เรื่อง   แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดและ    
   คําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 5.  เรื่อง  ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข  
 6.  เรื่อง  โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 
 7.  เรื่อง  การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ย่ืนกราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
 8.  เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2556 

9.   เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม 5 จังหวัด ในการ
  ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2556 
10.   เรื่อง  ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

 11.  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 

ต่างประเทศ 
  

12.  เรื่อง  บันทึกความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่มีอํานาจรับผิดชอบของรัฐบาลแห่งญี่ปุ่นกับ 
   รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวสารสําหรับการป้องกันและต่อต้าน
   การค้ามนุษย์ 
 13.  เรื่อง  การขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาใช้ในการดําเนินงาน 
   เก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 14.   เรื่อง  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่าง  
   กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์ 
   สาธารณรัฐเยอรมนี 
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 15.  เรื่อง   การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 
   ด้านการศึกษา  (วิทยาลัยกําปงเชอเตียล) และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ 
   ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข  (การควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ที่มียุง 
   เป็นพาหะ)   
 16.   เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
   และกองทุนอียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา 
 

แต่งต้ัง 
  

17.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
   2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
   ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม) 
   3.  ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   และจังหวัดกําแพงเพชร ครั้งที่ 1 (กระทรวงมหาดไทย)  
  4.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
   (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 
    

******************************* 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรบัองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัช
ทายาท ผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานวุงศ์    ผู้แทนพระองค์    และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ....  
และร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรบัองค์พระมหากษัตริย์   พระราชินี          
พระรชัทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์   พระบรมวงศานุวงศ์    ผู้แทนพระองค์    และพระราชอาคันตุกะ 
พ.ศ. ....  รวม 2 ฉบับ  
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี   

1. อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี    พระรัชทายาท ผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ 
และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ....  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  2. อนุมัติในหลกัการร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์   พระบรมวงศานุวงศ์    ผูแ้ทนพระองค์    
และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย  และให้ดําเนินการประกาศใช้บังคับต่อไปได้ เมื่อร่าง
พระราชบัญญัติตามข้อ 1 มผีลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติและร่างระเบียบฯ   
  1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรบัองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระรชัทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์    ผู้แทนพระองค์    และพระราชอาคันตุกะ 
พ.ศ. ....   
   1.1 ให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 36 เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์    ผูแ้ทนพระองค์    
และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. 2546 
   1.2 กําหนดคํานิยาม “ความปลอดภัย” และ “พ้ืนที่” เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ   
   1.3 กําหนดอํานาจบังคับใช้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทั้งปวง  เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์   พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรม
วงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์  และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ....  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้เป็นไปตามที่สมุหราชองครักษ์กําหนด   
   1.4 กําหนดให้กําลังทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ และกําลังตํารวจจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย องคพ์ระมหากษัตริย์   
พระราชินี   พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์  และพระราช
อาคันตุกะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ีให้เป็นไปตามที่ 
สมุหราชองครักษ์กําหนด  
   1.5 กําหนดอํานาจให้สมุหราชองครักษ์ออกข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ คําแนะนํา
หรือกําหนดพ้ืนที่ เพ่ือรักษาความปอดภัยตามความจําเป็นตามความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี  
   1.6 กําหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รฐัวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าทีใ่น
การรักษาความปลอดภัยต้องวางแผนการรักษาความปลอดภัยโดยละเอียดและชัดเจนระบุตัวและจํานวนเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตลอดจนมาตรการรักษาความความปลอดภัย  แล้วเสนอแผนหรือคําสั่งรักษาความปลอดภัยเป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อสมุหราชองครักษ์   เพ่ือพิจารณาสั่งการก่อนวันเสด็จพระราชดําเนิน รวมทั้งในกรณีที่เสด็จ 
พระราชดําเนินต่างประเทศ  และกรณีเสด็จพระราชดําเนินโดยกะทันหันหรือโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   
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   1.7 กําหนดอํานาจให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์
พระมหากษัตริย์   พระราชินี     พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์    ผู้แทนพระองค ์   
และพระราชอาคันตุกะ     โดยให้มีหน้าที่รบัผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยร่วมกันและให้คณะกรรมการประชุม
ปรึกษาประเมินสถานการณ์เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนรักษาความปลอดภัยตามความจําเป็นและเหมาะสม  และให้
ความเห็นชอบคณะอนุกรรมการตามที่สมุหราชองครักษ์แต่งต้ัง  
  2. ร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรบัองค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์   พระบรมวงศานุวงศ์    ผูแ้ทนพระองค์    และพระราช
อาคันตุกะ พ.ศ. ....   
   2.1 กําหนดคํานิยาม “เขตพระราชฐานหรือที่ประทับ” “จงัหวัดอ่ืน” และ “รถไฟ” เพ่ือ  
ให้เกิดความหมายที่ชัดเจน  
   2.2 กําหนดการรักษาความปลอดภัยต้องมีการประสานงานโดยใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา  
   2.3  กําหนดให้สมุหราชองครักษ์และเลขาธิการพระราชวังร่วมกันพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความปลอดภัย ณ เขตพระราชฐานหรือที่ประทับ  
   2.4 กําหนดให้การรักษาความปลอดภัยในเขตพระราชฐานหรือที่ประทบัใน
กรุงเทพมหานคร หรือการรักษาความปลอดภัยในเขตพระราชฐานหรือที่ประทับในจังหวัดอ่ืน  อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและมีหน้าที่เรยีกประชุม วางแผน และอํานวยการรักษาความปลอดภัย   
   2.5 กําหนดให้สมุหราชองครักษ์มีอํานาจสั่งการแก่กําลังทหารและตํารวจที่เข้าไปปฏิบัติ
หน้าที่ในเขตพระราชฐานหรือที่ประทับ 
   2.6 กําหนดหลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราชดําเนินนอกเขต
พระราชฐานหรือที่ประทับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมือ่เสด็จพระราชดําเนินนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทบั
ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
   2.7 กําหนดให้ผู้จัดยานพาหนะการรักษาความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถยนต์  โดยรถไฟ โดยเรือ และโดยอากาศยาน  
   2.8 กําหนดให้คณะอนุกรรมการ ฯ รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยในการเสด็จพระ
ราชดําเนินต่างประเทศ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองแทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองแทน
ตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.) เสนอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองแทน
ตําแหน่งที่ว่างในวันที่ 21 เมษายน 2556 โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
3. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ 
เดินทางต่อไปเป็นระยะที่ 12 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2556 วงเงินชดเชยรวมท้ังสิ้น 2,060 ล้านบาท 
โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการฯ 
ต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1.1 มาตรการลดคา่ใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง  ดําเนินการผ่านองค์การ                   
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ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ  (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน 800 คันต่อวัน 
ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน 1,512               
ล้านบาท  
        1.2 มาตรการลดค่าใชจ่้ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดําเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟช้ัน 3 เชิงสังคม จํานวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟช้ัน 3 ระยะทางไกล
ในขบวนรถเชิงพาณิชย์จํานวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จา่ยซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในวงเงินจํานวน 548 ล้านบาท  
  2. เร่งรัดกระทรวงคมนาคม (คค.)  ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดย
จะต้องศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่มีความเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการดําเนินมาตรการลดภาระ            
ค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะที่ 12 และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
4.  เรื่อง  แผนปฏิบัติราชการประจําปขีองจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดและคาํขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 
เมื่อวันที่ 27 มนีาคม 2556 ตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.เสนอ ดังน้ี  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ. รายงานว่า  
   1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอ   
ก.น.จ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551   
   2. ในการประชุม ก.น.จ. ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มนีาคม 2556 มมีติเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัด 76 จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด 18 กลุม่จังหวัด และคําขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามความเห็น
ของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ โดยมีโครงการที่สมควรได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ดังน้ี   
    2.1 โครงการทีส่มควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 
จํานวน 300 โครงการ รวม 8,794,466,857 บาท  
    2.2 โครงการทีส่มควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณจังหวัด 76 จังหวัด จํานวน 
2,292 โครงการ รวม 22,240,271,972 บาท    
    ทั้งน้ี โครงการที่เห็นควรสนับสนุนข้างต้นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการ ดังน้ัน กรณีที่มีการ
พิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วยังมงีบประมาณเหลืออยู่ เห็นชอบให้นําโครงการ
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรมาพิจารณาสนับสนุนเพ่ิมเติมตามลําดับความสําคัญหรือที่สํารองไว้ในกรณีที่มีการแปรญัตติ
งบประมาณเพ่ิมเติม  
    2.3 ในส่วนของโครงการท่ีดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ หรือเอกชนตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มอบหมายให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยตรง  
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5. เรื่อง ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี      
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายในอัตราที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
ให้ใช้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2557 ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในภาครัฐเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ทั้งน้ี หากมีผูใ้ดได้รับค่าเบ้ีย
เลี้ยงเหมาจ่ายรวมกับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานตํ่ากว่าค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายที่เคยได้รับอยู่เดิมอย่างมี
นัยสําคัญ ให้ สธ. พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่าเพ่ือช่วยเหลือในกรณีดังกลา่วเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบมาก
เกินไป   
   2. สําหรับแหลง่เงินในการดําเนินการเพ่ือเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายน้ัน ให้ สธ. ใช้จา่ยจากเงิน
บํารุงของโรงพยาบาลก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอขอใช้เงินงบประมาณต่อไป  
   3. ส่วนระยะต่อไปมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สธ. ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ได้มีการประเมินผลการดําเนินการในระยะที่ 1 โดยให้จัดทําขอ้สรุปอย่างรอบด้านและชัดเจนก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
 
6. เรื่อง โครงการรับจํานําขา้วเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครัง้ที่ 2 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี   

1. รับทราบกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการรับจํานํา  หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข 
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต  2555/56 ครั้งที่ 2 และการดําเนินการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต  2556 / 57  

2. อนุมัติกรอบวงเงินและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  
สาระสาํคญัของกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ วิธีการจํานาํ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการ              

รับจํานําขา้วเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 และอนุมัติวงเงินดําเนนิการโครงการ ฯ  มีดังน้ี 
1. ชนิดและราคารับจํานําขา้วเปลือก  ปีการผลิต 2555/56  ครั้งที ่2 ณ ความช้ืนไมเ่กิน 15%  

ดังน้ี  ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลอืกเจ้า 5% ตันละ 14,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 10% ตัน
ละ 14,600 บาท  ข้าวเปลือกเจ้า 15% ตันละ 14,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 13,800 บาท  ข้าวเปลือก
ปทุมธานี 1 (42 กรัม)  ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท 
ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น (40 กรมั)  ตันละ 15,000 บาท 
  ทั้งน้ี ราคารับจํานําข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ให้ปรับเพ่ิม – ลด ตามจํานวนกรัมในอัตรากรัมละ 200 
บาท และราคารับจํานําข้าวเปลือกเหนียว ให้ปรับเพ่ิม – ลด ตามจํานวนกรัม โดยเมล็ดยาวในอัตรากรัมละ 160 บาท 
และเมล็ดสั้นในอัตรากรัมละ 150 บาท  

2. เป้าหมายปริมาณรับจํานาํ เน่ืองจากผลผลติส่วนหน่ึงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปริมาณรับ 
จํานําข้าวเปลือก  ปีการผลิต 2555/56 ครัง้ที่ 2 จึงกําหนดจํานวน 7.0 ล้านตัน จากทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) ประมาณการไว้เบ้ืองต้น จํานวน 9.167 ล้านตัน  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อย่างไรก็ตาม กษ. จะประกาศ
ปริมาณผลผลติอย่างเป็นทางการอีกคร้ังกลางเดือนมีนาคม 2556 

3. ปริมาณจํานาํของเกษตรกรแต่ละราย เกษตรกรจะจํานําข้าวเปลือกได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง /  
แปลง/ ราย โดยคํานวณตามพ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัดที่ได้จากสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และ
ผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้เกษตรกรเป็นข้อมูลประกอบ  กรณีที่
เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก  ปีการผลติ 2555/56 ครั้งที่ 2 สูงกว่าปริมาณผลผลติ
เฉลี่ยให้ปรับเพ่ิมได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 (ณ ความช้ือ 15%)  โดยให้เกษตรกรรับรองว่าเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกร
เองและแจ้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกํากับดูแลและตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ี 
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะต้องตรวจสอบเกษตรกรที่มีผลผลิตเกินว่าร้อยละ 20 ทุกราย รวมทัง้เกษตรกรที่มี
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วงเงินการรับจํานําข้าวเปลือกที่เกินกว่า 500,000 บาท/ราย/ครั้ง ตลอดจนให้คณะทํางานจากส่วนกลางสุ่มตรวจสอบ
ด้วย  

4. การออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปกีารผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ได้ต้ังแต่วันที่ 14  
มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยใช้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ ปีการผลิต 2555/56 คร้ังที่ 2 ที่คณะอนุกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติด้านการผลิตได้ให้ความเห็นชอบแล้วมาคํานวณ 

5. ระยะเวลา รับจํานํา 1 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2556 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือนนับถัดจาก 
เดือนที่รับจํานํา 

6. วิธีการรบัจํานาํ  รับจํานําใบประทวน โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพ่ือ 
เกษตรกร (อ.ต.ก.)  จะต้องออกใบประทวนให้แก่เกษตรกร  ภายใน 3 วันทําการโดยเคร่งครัด  และ ธ.ก.ส. จะต้องทํา
สัญญาและจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรภายใน 3 วันทําการโดยเคร่งครัด   

7. เงื่อนไขการรับจํานาํ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิต ป้องกันการสวมสิทธิและทุจริตใหร้ัดกุม 
ย่ิงขึ้น ให้กําหนดเง่ือนไขในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 เพ่ิมเติม ดังน้ี  

7.1  พันธุข์้าวที่รบัจํานาํ  ไม่ใหเ้กษตรกรนําข้าวเปลือกที่มีอายุน้อยกว่า 110 วัน ที่มีคณุภาพ 
ตํ่าเข้าร่วมโครงการและพันธ์ุข้าวตามท่ีกรมการข้าว กษ.จะประกาศกําหนดไม่ให้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้ กษ. วาง
มาตรการท่ีจะกํากับดูแลไม่ให้เกษตรกรมีการสวมสิทธิ และนําข้าวที่ไม่ได้รับการรับรองมาเข้าร่วมโครงการเพ่ือสร้าง
ความเช่ือถือคุณภาพข้าวที่รับจํานําและพัฒนาคุณภาพข้าวของเกษตรกรให้มีคณุภาพดีขึ้น รวมทั้งสง่ผลโดยรวม         
ต่อการค้าข้าวของไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

7.2   เกษตรกรผู้มีสิทธิจํานาํ  กําหนดให้เฉพาะเกษตรกรเท่าน้ันที่มีสิทธิในการเข้าร่วม 
โครงการรับจํานําข้าว (ยกเลิกให้กลุม่เกษตรกรหรือสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวจากเกษตรกรแล้วนํามาจํานําแทน)  
 7.3  การเข้ารว่มโครงการของโรงสี   
    (1) โรงสี หรือท่าข้าว (กรณีเป็นจุดนอกพ้ืนที่) หรือจุดรวบรวมของสหกรณ์
การเกษตร หรอืกลุ่มเกษตรกร ที่ตรวจพบว่ามีการกระทําความผิดในการทุจริตหรือสวมสิทธิเกษตรกรซึ่งได้ขึ้นบัญชีไว้ 
และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงช่ือโรงสีหรือท่าข้าว หรือเปลี่ยนแปลงผู้ดําเนินการ เพ่ือใช้เป็นจุดรวบรวมข้าวหรือเปิด
เป็นจุดนอกพ้ืนที่จะไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจํานําเป็นระยะเวลา 3-5 ปี  
    (2) กรณีทีค่ณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําข้าวมีมติว่า โรงสีที่เข้าร่วม
โครงการรับจํานําไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดบัญชีไว้และไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจํานําของรัฐบาล
เป็นเวลา 3-5 ปี  
    (3)  กรณีโรงสทีี่เข้าร่วมโครงการถูกดําเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือตาม
พระราชบัญญัติค้าข้าว และพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัดหรืออยู่ระหว่างการแจ้งความ/ฟ้องร้องดําเนินคดีไม่ว่าจะ
เป็นการฟ้องร้องนิติบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ในการกระทําความผิดฐานฉ้อโกงหรือทุจริตในการดําเนินโครงการฯ แม้
ภายหลังจะเปล่ียนแปลงช่ือ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการก็ตาม จะไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจํานําของรัฐบาล 
   7.4  การกํากับดูแล 
    (1)  การออกหนังสือรับรองเกษตรกร ให้ กษ. เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
    (2)  จุดรับจํานํา 
     (2.1)  ปรับปรุงระบบการออกใบประทวนของ อคส./อ.ต.ก. โดยใช้ระบบ 
online แทนการออกใบประทวนโดยวิธี Excel เพ่ือป้องกันการแก้ไขใบประทวน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ 
     (2.2)  ปรับปรุงระบบข้อมูลการสั่งสีแปรสภาพ การแปรสภาพ การส่ง
มอบข้าวสารเข้าโกดังกลางของหน่วยงานที่เกิดขึ้น ได้แก่ อคส./อ.ต.ก. และกรมการค้าภายใน ให้สามารถเช่ือมโยงกัน
ด้วยระบบ IT ได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและกํากับดูแลได้ตลอดระยะเวลา 
    (3)  การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจํานํา อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 
ตัวแทนภาคราชการประจําจุดรับจํานําให้มีความรู้ในการให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในการนําข้าวเปลือก           
มาจํานําโครงการ 



 8 

    (4)  ส่วนภูมิภาค มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดแต่งต้ัง
คณะทํางานระดับอําเภอ เข้มงวดกวดขันในการกํากับดูแลการสีแปรสภาพและส่งมอบขา้วของโรงสีเข้าโกดังกลางให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
    (5)  ส่วนกลาง 
     (5.1)  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ฯ ทีเ่ก่ียวข้องเข้มงวดกวดขันและ
เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบ โดยให้มีการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นเป็นระยะตลอดระยะเวลาโครงการ และกรณีที่มีการ
ร้องเรียนให้จัดสายตรวจจากส่วนกลางตรวจสอบทันท ี
     (5.2)  กรณีที่สายตรวจเฉพาะกิจของกรมการค้าภายในหรือ
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบพบโรงสีกระทําความผิดในการทุจริต เช่น สวมสิทธิเกษตรกร ลักทรัพย์ หรือ
ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น และมกีารลงบันทึกประจําวันไว้ให้ อคส./อ.ต.ก. แจ้งความดําเนินคดีฟ้องร้องกับโรงสีดังกล่าว
ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รบัแจ้งโดยเคร่งครัด 
     (5.3)  มอบหมายให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติตรวจสอบการขนย้าย
ข้าวเปลือก ข้าวสาร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยทําความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ให้ตรวจสอบใบกํากับการขนย้าย ที่เป็นฉบับจริง รวมทั้งระยะเวลาในการขนย้ายให้เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงโดยเคร่งครัด 
  8.  วงเงินรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ขออนุมัติรับจํานําข้าวเปลือก ปีการ
ผลิต 2555/56 ครั้งที่ 6 ตามมติ กขช. ในวงเงิน 105,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่อยู่ในกรอบวงเงินทุนหมุนเวียน 
จํานวน 410,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที ่13 กันยายน 2554 โดยจะขออนุมัติใช้เงิน 105,000 ล้าน
บาทจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 
    8.1  วงเงินที่คณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ที่อนุมัติให้ดําเนิน
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2555/56 ทียั่งคงเหลืออยู่ 
    8.2  เงินที่ได้จากระบายข้าวสารโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ต้ังแต่ปีการผลิต 
2554/55 เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับดําเนินโครงการรับจํานําฯ ด้วย 
    กรณีมีความจําเป็นให้ ธ.ก.ส. จ่างเงินกู้ไปก่อนระหว่างรอเงินจากการระบาย
ผลิตผล หรือเงินจากแหล่งอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้ตกลงกับ ธ.ก.ส. เป็นคราว ๆ ไป (เน่ืองจาก ธ.ก.ส. ต้องบริหารสภาพคล่องให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนดเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับลกูค้าเงินฝากของ ธ.ก.ส.) โดยคิดอัตราชดเชย
ต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส.ในอัตรา FDR+1 โดยปรับอัตราดอกเบ้ีย FDR ทุก 6 เดือน (หากมกีารเปลี่ยนแปลง) ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบ้ีย FDR+1 เท่ากับร้อยละ 2.9875 ต่อปี และใหค้่าบริหารโครงการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานของ ธ.ก.ส.ใน
อัตราร้อยละ  2.25 ของต้นเงินคงเป็นหน้ี ระยะเวลา 5 เดือน ทั้งน้ี ให ้ธ.ก.ส. แยกการดําเนินงานโครงการออกจาก
การดําเนินงานปกติเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และบันทึกเป็นภาระผูกพันนอก
งบประมาณ เพ่ือทราบผลกระทบการดําเนินโครงการและขอชดเชยความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งให้ผลการ
ดําเนินโครงการจากเงินทุนที่ได้จาการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่นับรวมเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่ใช้ในการคํานวณ
สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
เงินกองทุนของ ธ.ก.ส. และในกรณีมีผลขาดทุนจากการดําเนินโครงการให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยภาระขาดทุน 
ทั้งในส่วนที่ใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. และส่วนทีกู้่ จากสถาบันการเงิน 
  9.  การดําเนนิการรบัจํานําข้าวเปลือก ปกีารผลิต 2556/2557 จะพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมในการกําหนดราคารับจํานําข้าวเปลือกเจ้า เน่ืองจากรัฐบาลได้ กษ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ
กําหนดโซนน่ิงว่าพ้ืนที่ใดควรจะปลูกข้าวหรือพืชชนิดใดทดแทนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้ง กษ.มมีาตรการลดต้นทุนตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตร ีเช่น   เรื่องเมล็ดพันธ์ุ การใช้ปุ๋ย เป็นต้น 
 
7. เรื่อง การดําเนนิการเก่ียวกับหนังสือร้องเรียนที่ย่ืนกราบเรียนนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ย่ืนกราบเรียนนายกรัฐมนตรีตามท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
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1. ประชาชนและองค์กรต่างๆ  ได้ย่ืนหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีระหว่างการปฏิบัติราชการ               
ณ จังหวัดสระแก้ว  และจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 โดยร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ   

2. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว และเห็นควร 
ดําเนินการ ดังน้ี  
   2.1 เรื่องขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กรณีพัฒนาเส้นทางรถยนต์ เส้นทาง
รถไฟเป็นรางคู่ มอบให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาดําเนินการ กรณีสนับสนุนให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็น
เขตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทํานํ้าหอมระเหยจากต้นกฤษณาเป็นอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาดําเนินการ กรณีรอ้งขอให้รักษาผังเมืองรวม ทีกํ่าหนดให้พ้ืนที่ ต.
บางเดชะ  อ.เมือง เป็นพ้ืนที่แทยงเขียว  (พ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทเกษตรกรรม) มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณา
ดําเนินการ 
   2.2 เรื่องขอให้ทบทวนการเปิดด่านถาวรบ้านหนองเอ่ียน จ.สระแก้ว สตึงบท จ.บนเตียเมียน
เจย โดยเสนอขอให้พิจารณาเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  และเรื่องขอให้พิจารณาพื้นที่ในเขต
ตําบลบ้านไร่ เป็นสถานท่ีจัดต้ัง “สถานีขนถ่ายสินค้าโลจิสติกส”์ มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พิจารณาดําเนินการ  
   2.3 เรื่องขอให้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 การยกเลิกคําสั่งสว่นแบ่งรางวัลนําจับความผิด พ.ร.บ.จราจร และการติดตามเงิน
เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ 

2.4 เรื่องขอให้ปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดปราจีนบุรี และขอให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ร่วม            
พัฒนาชาติไทย  มอบให้ รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง) พิจารณาดําเนินการ 
   2.5 เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือก  และโครงการ    
รับจํานํามันสําปะหลัง มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาดําเนินการ 
   2.6 เรื่องขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไร้อ้อยรายย่อยจากการใช้
หลักเกณฑ์ของภาครัฐเก่ียวกับการจัดต้ังโรงงานนํ้าตาลแห่งใหม่ใน จ.สระแก้ว มอบให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม พิจารณาดําเนินการ 
   2.7 เรื่องขอให้ติดตามการแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์พัฒนาองค์กร
ชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช) และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช) มอบให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาดําเนินการ 
   2.8 เรื่องขอให้ตรวจสอบการขายสินค้าของร้านค้าในโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร มอบให้
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พิจารณาดําเนินการ 
   2.9 เรื่องขอให้ผลักดันโครงการผันนํ้าจากเขื่อนพระปรงไปอ่างเก็บนํ้าเขื่อนห้วยยาง และ
โครงการเก็บนํ้าห้วยลําสะโตน จ.สระแก้ว มอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) พิจารณา
ดําเนินการ 
   2.10 เรื่องขอให้ช่วยเหลือจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรทีไ่ร้ที่ทํากิน มอบให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาดําเนินการ 
   2.11  เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นและติดตามโครงการพัฒนาใน
พ้ืนที่ จ. สระแก้ว  ขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโรงเกลือ ตรวจสอบการประมูลการจัดให้เช่าที่ดินเพ่ือก่อสร้าง
อาคารค้าขายบริเวณตลาดโรงเกลือ และชาวต่างด้าวเปิดร้านปิดทางเดินเข้าออกบ้าน ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหา
กรณีแนวเขตทีดิ่นของราษฎรกับสนามบินอรัญประเทศ และเรื่องขอให้ผลักดันชาวกัมพูชาที่เข้ามายึดครองพ้ืนที่ทํากิน  
มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พิจารณาดําเนินการ 
  3. ส่งเรื่องทั้งหมดให้ ศูนย์บรกิารประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีดําเนินการ
ประสานกับหน่วยปฏิบัติ และนําเข้าระบบรับเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือการติดตามเรื่อง 
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8. เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เสนอ  ดังน้ี  

1. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค                 
ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันเสาร์ที ่30 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เห็นชอบตามมติที่ประชุมรว่มภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค                  
ครั้งที่ 2/2556  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ   รวมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 

 สาระสาํคญัของผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
2/2556            

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 17.20 – 19.10 น. ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดข้อเสนอเพ่ือพิจารณาของคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 4 ด้าน 17 เรื่อง 
สรุปสาระสําคญัได้ ดังน้ี 

1. การส่งเสรมิการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 
1.1 ข้อเสนอ 

1) ขอรับการสนับสนนุโครงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบา้นปา่ไร ่
จังหวัดสระแก้ว โดยกําหนดรูปแบบและสทิธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา- แมโ่ขง ระหว่างกัมพูชา ลาว เมยีนมาร์ ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady - 
Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเขต
เศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมชายแดน โดยเน้นให้ประเทศสมาชิก ACMECS เป็น “ฐานการผลติ
เดียว” 

2) ขอรับการสนับสนนุโครงการ Eco Industrial Town จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุร ีโดย (1) ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย (2) อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่อง Eco Industrial Town และ 
(3) ขอให้มีการศึกษารูปแบบของ Eco Industrial Town ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของพ้ืนที่เป้าหมาย 

3) ขอให้เร่งรัดโครงการย้ายตลาดสะพานปลากรุงเทพ (ยานนาวา) ไปต้ังที่
ปากน้ําสมุทรปราการ ภายในปี 2556 เพ่ือลดความแออัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4) ขอรบัการสนับสนนุโครงการจัดต้ังสถาบนัมะม่วงแห่งประเทศไทย เพ่ือ
พัฒนาสายพันธ์ุมะม่วง ส่งเสริมการผลิต การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาด้านตลาดอย่างครบวงจร 

1.2 มติที่ประชุม 
1) เห็นควรให้มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยให้พิจารณาข้อเสนอการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาดังกล่าวด้วย 

2) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรับไปพิจารณาจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดทําเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเดิม (จังหวัดสมุทรปราการ จงัหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด) โดยให้คํานึงถึงการจํากัดการพิจารณาอนุญาตต้ังโรงงานในพ้ืนที่อย่างเข้มงวด สําหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม ่
(จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี) ให้พิจารณาจัดทําแผนการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเข้าสูเ่มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3) มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นทีป่รึกษาทําการศึกษาความเหมาะสม  
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ความจําเป็น และความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพ และพิจารณาใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการทั้งระบบเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

4) มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับไปศึกษาโครงการจัดต้ังสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย 

2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดย กกร.) 
2.1 ข้อเสนอ 

1) ขอให้เร่งรัดโครงการพัฒนาโครงขา่ยทางถนนเพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการขยายช่องจราจร และขอการสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้าง
เสน้ทาง เพื่อให้เกิดผลเป็นรปูธรรมภายในปี 2558 รวม 7 เส้นทาง ได้แก่ (1) ทางหลวงหมายเลข 331 ระยะทาง 11 
กิโลเมตร (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลักหมายเลข 1 ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร (3) โครงการก่อสร้าง
ขยายทางรองหมายเลข 2 (4) สนับสนุนโครงการก่อสร้างทางแยกพร้อมสัญญาณไฟจราจรเข้าเส้นทางรองหมายเลข 2 
(สุสานมลูนิธิปทุมรังษี) (5) โครงการก่อสร้างและขยายเสน้ทางรองหมายเลข 3 (6) โครงการก่อสร้างและขยายเส้นทาง
รองหมายเลข 4 และ (7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 314 (บางปะกง – ฉะเชิงเทรา) และขยาย
เส้นทางจราจร โดยเพ่ิมช่องทางจราจรจากเดิม 6 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องทางจราจร และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง
ลาดขวางบนทางหลวงหมายเลข 314 กิโลเมตรที่ 12 

2) ขอให้เร่งรัดโครงการขยายเสน้ทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 
“หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุร ี- พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

3) ขอรับการสนับสนนุการศึกษาการแก้ไขปญัหาการจราจรสู่จังหวัด
นครนายก และภาคตะวันออก โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
305 “รังสิต-นครนายก” 

4) ขอรับการสนับสนนุโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่าน
คลองลึก จังหวัดสระแก้ว เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรของรถบรรทุกขนส่งที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวร 
บ้านคลองลึก และรองรับการขยายตัวทางการค้าการขนส่งข้ามแดนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ภายในปี 2558 

5) ขอรับการสนับสนนุโครงการเช่ือมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรล  
จากสถานรีถไฟฟา้บางปู – แอร์พอร์ทลงิค์ สุวรรณภูมิ โดยระบบการขนส่งมวลชนแบบระบบราง เพ่ือส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาการจราจร 

2.2  มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
1) รับข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางถนนในพ้ืนที่ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา รวม 7 เส้นทางให้เกิดผลเป็นรปูธรรมภายในปี 2558 ไปจัดลําดับความสําคัญของโครงการและขอรับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป รวมทั้งประสานกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเส้นทาง
ถนนสายรองซึง่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรเทา
ปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ รวมทั้งช่วยอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ประชาชนและการขนสง่สินค้า 

2) รับข้อเสนอการเร่งรัดโครงการขยายเส้นทาง ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
319 “หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรี - พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรไป
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 

3) รับข้อเสนอการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 
“รังสิต - นครนายก” ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสมและขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอน 
ทั้งน้ี เห็นควรให้ความสําคัญกับการพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อประชาชน และทัศนียภาพใน
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พ้ืนที่ รวมทั้งการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคตในกรณีที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเต็มรูปแบบใน
พ้ืนที่ 

4) รับข้อเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาศึกษาความ
เหมาะสมของการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจุดผ่านแดนบริเวณบ้านหนองเอ่ียน 

5) เร่งประสานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ผลการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการเช่ือมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรล จากสถานีรถไฟฟ้าบางปู–แอร์พอร์ตลิงค์ สุวรรณภูม ิมีความสอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (เสนอโดย กกร.) 
3.1 ข้อเสนอ 

ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน 
(ปากน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ) โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มที่
เกิดการทับถมของดินตะกอนปากแม่นํ้า และตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเลลักษณะที่เป็นดินเลน และในส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ต้ังแต่คลองเจริญวัย – บ้านคลองสีล้ง – วัดหงษ์ทอง ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง ได้ประสบกับ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ทําให้ชุมชนบางส่วนต้องอพยพออกจากพ้ืนที ่

3.2 มติที่ประชุม 
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณา

เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน (ปากนํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ) 
รวมทั้งดําเนินการศึกษาการบริหารจัดการนํ้าภาคตะวันออกทั้งระบบ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

4. การส่งเสรมิการท่องเท่ียวและบริการสขุภาพ (เสนอโดย กกร./สทท.) 
4.1 ข้อเสนอ 

1) ขอรับการสนับสนนุโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่่งเสริมการทอ่งเท่ียว       
“ขุนด่านแลนด์” (ถนน-สะพาน-ภูมิทัศน์) จังหวัดนครนายก โดยพัฒนาพื้นที่และปรบัปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนขุน
ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

2) ขอให้เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณอ่างเก็บน้ําทบัลาน จังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรที่สมบูรณ ์

3) ขอให้แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวออกจากด่าน
การค้า โดย (1) ขอให้แยกเสน้ทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวออกจากการค้าที่ด่านคลองลึก จังหวัด
สระแก้ว ซึ่งมปีริมาณที่หนาแน่น (2) ขอให้ปรับปรุงด่านการค้าที่สําคัญให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล ทั้งในเรื่องสิ่ง
อํานวยความสะดวกและการบริหารจัดการโดยเฉพาะบุคลากร และ (3) ขอให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าที่มีอยู่ใน
สระแก้ว 2 แห่ง เพ่ือให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพ่ิม คือ บ้านเขาดิน –กิโลเมตรที่ 13 ของพระตะบอง หรือจุดหนองปรือ 
- พนมมาลัย จงัหวัดบันเตียเมียนเจย 

4) ขอให้พัฒนาเส้นทางช่องบะระแนะ หรือชอ่งตาก่ิว ซ่ึงอยู่ติดชายแดน
กัมพูชา เพ่ือให้เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ให้กับอําเภอตาพระยา อาทิ เส้นทางแหล่งตัดหิน สระเพลง ศูนย์อพยพเก่า 
เกษตรผสมผสาน และแหล่งโบราณสถานยุคขอมอีกมาก 

4.2 มติที่ประชุม 
1) มอบหมายให้จงัหวัดนครนายก ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนา
พ้ืนที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยให้มีการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบของโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมรวมท้ังจัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการและ
หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งจัดลาํดับความสําคัญของแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

2)  มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และ
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กระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและ
ท้องถิ่น และบรูณาการแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าทับลาน 
จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3) มอบหมายกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปศึกษาใน
รายละเอียดการแยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวที่ด่านคลองลึก โดยให้คํานึงถึงการจัดระเบียบใน
ด่านคลองลึกทั้งในส่วนของการค้าและการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ รวมทัง้ให้นําแนวทางการพัฒนายกระดับจุดผ่าน
แดนบ้านหนองเอ่ียนประกอบการพิจารณาด้วย 

4) มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมหารือ
กับฝ่ายกัมพูชา ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ในการพิจารณายกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้า             
ที่ภาคเอกชนเสนอทั้ง 2 แห่ง 

5. เรื่องอ่ืน ๆ รวม 3 เรื่อง ดังน้ี 
5.1 การอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต               

(เสนอโดย สทท.) 
1) ข้อเสนอ 

ขอให้รัฐบาลเรง่ดําเนินการแก้ไขปัญหาความแออัดของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต โดย (1) เพ่ิมช่องทางตรวจลงตราสําหรับผู้โดยสารบริเวณภายนอกท่าอากาศยาน (2) เพ่ิมเครื่อง
ตรวจสอบสัมภาระ และ (3) เพ่ิมจํานวนเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้สอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

2) มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัด

ดําเนินการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยเร็วต่อไป 
5.2 กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (เสนอโดย สภาธุรกิจ 

ตลาดทุนไทย) 
1) ข้อเสนอ 

ขอให้รัฐบาลให้ความสําคญักับกฎหมาย FATCA ที่สภาครองเกรสของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีมติบังคับใช้ โดยให้สถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริการายงานข้อมูลบัญชีของบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลสัญชาติอเมริกาไปยังกรมสรรพากรสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นไปได้
ยากในทางปฏิบัติ จึงเสนอให้รัฐบาลเร่งเจรจาเพ่ือทําข้อตกลงระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลในเรื่องกฎหมาย FATCA ภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 โดยให้กรมสรรพากรเป็นองค์กรกลางในการรวบรวมข้อมูลทีส่ถาบันการเงินจะต้องนําส่งให้กับ
กรมสรรพากรสหรัฐฯ รวมทัง้เรง่รัดการออกหรือแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2) มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
5.3 การเร่งรัดการออกกฎหมายเพ่ือรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 

(เสนอโดย กกร.) 
1) ข้อเสนอ 

ขอให้รัฐบาลพิจารณาออกกฎหมายเฉพาะหน้าในเรื่องแรงงานทางทะเล 
เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล (Marine Labor Convention: MLC) ที่กําหนดโดยองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ซึ่งหากไม่มกีฎหมายที่ออกมารองรับอนุสัญญาดังกล่าวก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2556  
ผู้ประกอบเรือเดินทะเลสัญชาติไทยจะไม่สามารถดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียอย่างรุนแรงต่อ
ธุรกิจพาณิชยนาวีของไทย 

2) มติที่ประชุม 
มอบหมายให้คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ร่วมกับ                        

รองนายกรัฐมนตรี (นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา) รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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9.  เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม 5 จังหวัด ในการประชุม 

คณะรัฐมนตรนีอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

เสนอดังน้ี  
 1. เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน 17 โครงการ 
วงเงินรวม 522.85 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2556 จัดส่งใหส้ํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ สงป. พิจารณาวงเงิน
งบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็นต่อไป 
กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ว ง เ งิ น  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

(1) ภาค
กลาง   
ตอนกลาง 

1. โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียนของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

30.0000 ให้มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร์ประสานกับ
กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษา เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านอาเซียน และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ก่อนขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจาก สงป.

2.  โครงการพัฒนาสินค้า
เกษตรอินทรีย์และ
สุขภาพวิถีไทย 

โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
 

16.8040 วงเงินข้อเสนอโครงการเดิม จํานวน 
20 ล้านบาท ปรับลดเหลือ 16.80 ล้าน
บาท โดยเห็นควรสนับสนุนกิจกรรม
ขอจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวิถีไทย
และเกษตรอินทรีย์ ของโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (15.80 ล้าน
บาท) และรวมกิจกรรมจัดทําบรรจุ
ภัณฑ์ (1 ล้านบาท) 

3. โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้และแปรรูปปลา
สลิดของกลุ่มจงัหวัด
ภาคกลางตอนกลาง 
เพ่ือส่งเสริม 
ให้ได้มาตรฐาน OTOP 
และส่งเสริมการส่งออก 

สํานักงานพัฒนา
ชุมชน 
จังหวัดสมุทรปราการ 
กรมการพัฒนาชุมชน 

23.0000

4. โครงการพัฒนาด่าน
ชายแดนและปรับปรุง
ระบบการให้บริการ
ประชาชน 

ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสระแก้ว กอง
บังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 3 สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง  
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และกรม
ศุลกากร

37.5000 ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ปรับปรุงรูปแบบโครงการ โดยเน้นการ
พัฒนาระบบ และกระบวนการผ่าน
แดน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความแออัด ให้สามารถอํานวย 
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการผา่นแดนได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น ก่อนขอรบัการ
จัดสรรงบประมาณจาก สงป.

รวมภาคกลางตอนกลาง 107.3040  
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ว ง เ งิ น  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

(2) 
ฉะเชิงเทรา 

1. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
เส้นทางเ ช่ือมโยงการ
เป็นศูนย์กลางผลิตยาน
ยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์ 

สํานักงานทางหลวง
ช น บ ท จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา 
กรมทางหลวงชนบท 

44.0000

2. โ ค ร ง ก า ร เ ส้ น ท า ง
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ที่ สํ า คั ญ ขอ ง จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา 

สํานักงานทางหลวง
ช น บ ท จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา 
กรมทางหลวงชนบท 

51.2000 เพ่ิมเติมวงเงิน 1.20 ล้านบาท เพ่ือ
ขยายระยะทางเพ่ิมอีก 300 เมตร ทํา
ใ ห้ ว ง เ งิ น เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก
ที่เสนอ 50 ล้านบาท เป็น 51.20 ล้าน
บาท 

3. โ ค ร ง ก า ร รั ก ษ า
เสถียรภาพต้นทุนการ
ผลิตไข่ไก่

สํ า นั ก ง านสหก ร ณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

12.0000

รวมฉะเชิงเทรา 107.2000  
( 3 )  ส มุ ท ร 
     ปราการ 

1. โ ค ร งก า รศู น ย์ แ สด ง
จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า แ ล ะ
กระจายสินค้า OTOP 
จังหวัดสมุทรปราการ สู่
ตลาดสากล 

สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
ชุ ม ช น
จังหวัดสมุทรปราการ 
กรมการพัฒนาชุมชน  

70.0000

2. โครงการส่งเสริมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  “ง า น
ประเพณีรับบัว” จังหวัด
สมุทรปราการ 

ที่ ทํ า ก า ร ป ก ค ร อ ง
อํ า เ ภ อ บ า ง พ ลี 
กรมการปกครอง 

15.0000

3. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมเข่ือนกันตลิ่ง
ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
นํ้ า ท่ ว ม 
จากภาวะน้ําทะเลหนุน 
บริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบ
ศูน ย์ ร าชการ จั งห วัด
สมุทรปราการ 

สํานักงานโยธาธิการ
และผัง เมืองจังหวัด
สมุทรปราการ 
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

15.0000

รวมสมุทรปราการ 100.0000  
(4) 
นครนายก 

1. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สร้างความร่มรื่น
สันเขื่อนขุนด่าน          
ปราการชล 

โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา 
เขื่อนขุนด่าน             
ปราการชล 
กรมชลประทาน

- เห็นชอบในหลักการการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของ
จังหวัด  โดยคงกรอบวงเงิน 100 
ล้านบาท และให้จังหวัดดําเนินการ
ศึกษาความเป็นไปได้และวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริเวณ
เขื่อนขุนด่านปราการชลในภาพรวม
อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ

2. โครงการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม 
แหล่งนํ้าและเทคโนโลยี 

โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา 
เขื่อนขุนด่านปราการ
ชล

-
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ว ง เ งิ น  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

การสร้างเข่ือน กรมชลประทาน ข้อเสนอของภาคเอกชนไว้ใน
รายงานการศึกษาดังกล่าวด้วย และ
นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป 

 

3. โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์
และซ่อมแซมส่วนที่
ชํารุดเสียหาย 

โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา 
เขื่อนขุนด่านปราการ
ชล 
กรมชลประทาน 

-

4. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศั กยภาพการบ ริการ 
ในการท่องเที่ยวหัวงาน
เขื่อนขุนด่านปราการชล 

โครงการส่ ง นํ้าและ
บํ า รุ ง รั ก ษ า
เขื่อนขุนด่านปราการ
ชล 
กรมชลประทาน 

-

รวมนครนายก -  
 (5) สระแก้ว 1. โครงการจัดสร้างศูนย์

กระจายสินค้าพืช
พลังงานทดแทน 

สํานักงานเทศบาล
ตําบลวังทอง 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

49.9000 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือ
กับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
ในเรื่องการตลาดและการผลติ ก่อน
ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก 
สงป. 

2. โครงการก่อสร้างตลาด
กลางสินค้าเกษตร 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตาหลังใน 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

25.0000

3. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตพืช
พลังงาน  
(มันสําปะหลัง) 

สํานักงานเกษตร
จังหวัดสระแก้ว 
กรมส่งเสริม
การเกษตร

17.5903

4. โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงโค เพ่ือยกระดับ
รายได้ 

สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสระแก้ว 
กรมปศุสัตว์

12.3000

รวมสระแก้ว 104.7903  
 (6) 
ปราจีนบุร ี

1. โครงการสวนสุขภาพ
ของ ชุมชนในจั งห วัด
ปราจีนบุรี 

สํานักงานโยธาธิการ
และ 
ผังเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี 
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

40.0000 ปรับลดวงเงินจาก 50 ล้านบาท เป็น 
40 ล้านบาท โดยให้ดําเนินการใน 5 
แห่ง ได้แก่  (1) อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
ตําบลไม้เค็ด พ้ืนที่ 27 ไร่ (2) อําเภอ
ศรีมหาโพธิ ตําบลกรอกสมบูรณ์ พ้ืนที่ 
7 ไร่ (3) อําเภอประจันตคาม ตําบล
ประจันตคาม พ้ืนที่ 10 ไร่ (4) อําเภอ
กบินทร์บุรี ตําบลกบินทร์ พ้ืนที่ 6.5 
ไร่  และ  (5)  อํา เภอนาดี  ตําบลบุ
พราหมณ์ พ้ืนที่ 14 ไร่

2. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
เ พ่ือภาคเกษตรกรรม 

สํานักงานโยธาธิการ
และผัง เมืองจังหวัด

25.5600
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ว ง เ งิ น  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

ตําบลบ้านพระ อําเภอ
เมืองปราจีนบุรี 

ปราจีนบุรี
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

3. โครงการปรับปรุงคันก้ัน
นํ้าท่าแห 

โครงการชลประทาน
ป ร า จี น บุ รี   ก ร ม
ชลประทาน

38.0000

รวมปราจีนบุรี 103.5600  
รวมทั้งหมด 522.8543  
 2. ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในบริหารจัดการและดูแล บํารุงรักษา
ภายหลังจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ใหจ้ังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ 
ข้อยุติที่ชัดเจน ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไป 
 3.เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที ่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม 5 จังหวัด จํานวน 203 โครงการ วงเงินรวม 91,714.78 ล้านบาท โดยเห็นควร
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
รวมทั้งดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  เพ่ือให้ สงป. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอน 
 4. สําหรับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า จํานวน 68 โครงการ วงเงิน 724,229,580.00 ล้านบาท ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรนํ้า ลุ่มนํ้าตะวันออก 9 จังหวัด (อยอ.) น้ัน  
เห็นควรให้นําเสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการ
บริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ีอพิจารณาต่อไป 
 
10.  เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
ดังน้ี 
 1. เห็นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่โครงการที่มีความพร้อมและมีความ
จําเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาทในพ้ืนที่กลุม่จังหวัดกลางตอนกลาง รวม 5 
จังหวัด โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 
2556 และจัดส่งให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้รับความเห็นไปดําเนินการต่อไป 
 2. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดูงานของนายกรัฐมนตรี  
และรองนายกรัฐมนตรี ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) โดยความเห็นของรัฐมนตรีทีล่งพื้นที่โครงการในกรอบวงเงนิ 
100 ล้านบาท จํานวน 1 กลุม่จังหวัด และ 5 จังหวัด สรปุสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ
เลขานุการรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 6 คน ในพ้ืนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว โดยมีความเห็นต่อโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที ดังน้ี 
 (1)  เห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ซึ่ง
ดําเนินการในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ล้านบาท 
 (2)  เห็นชอบโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 16.804 ล้านบาท 
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 (3) เห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลดิของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพ่ือ
ส่งเสริมให้ได้มาตรฐาน OTOP และส่งเสริมการส่งออก ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 23.00 ล้านบาท 
 (4) เห็นชอบโครงการพัฒนาด่านชายแดนและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน ซึ่งดําเนินการ
ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 37.50 
ล้านบาท 
 2. จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนกลางมีรองนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง ลงพื้นที่โครงการในกรอบวงเงนิ 100 ลา้นบาท รวม 17 คน โดยมีความเห็นต่อโครงการท่ีมีความพร้อม
และสามารถดาํเนนิการได้ทนัทีในแต่ละจังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 4 คน มีความเหน็ต่อโครงการ ดังน้ี  
  (1.1)  เห็นชอบโครงการปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงการเป็นศูนย์กลางผลติยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอแปลงยาว โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 44.00 ล้านบาท 
  (1.2)  เห็นชอบโครงการเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
ดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภอคลองเขื่อน โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 งบกลางฯ วงเงิน 51.20 ล้านบาท 
  (1.3)  เห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอ
บ้านโพธ์ิ โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 12.00 ล้านบาท 

(2) จังหวัดสมุทรปราการ มรีองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และที่
ปรึกษารัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 5 คน มีความเห็นต่อโครงการ ดังน้ี  
  (2.1)  เห็นชอบโครงการศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ซึ่งดําเนินการใน
พ้ืนที่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สู่ตลาดสากล โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 70.00 ล้านบาท 
  (2.2)  เห็นชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานประเพณีรับบัว” จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอบางพลี โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ 
วงเงิน 15.00 ล้านบาท 
  (2.3)  เห็นชอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนกันตลิ่งริมแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม จากภาวะนํ้าทะเลหนุน บริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งดําเนินการ
ในพ้ืนที่อําเภอเมือง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 15.00 
ล้านบาท 

(3) จังหวัดนครนายก มีรัฐมนตรี และปลดักระทรวง (แทน รมว.พม.) ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 
รวม 2 คน มีความเห็นต่อโครงการ ดังน้ี 
  (3.1)  เห็นชอบในหลักการโครงการทั้ง 4 โครงการท่ีจังหวัดเสนอขอ แต่เน่ืองจาก
ภาคเอกชนมีข้อเสนอในการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ดังน้ันจึงเห็นควรให้
จังหวัดทําการศึกษาความเป็นไปได้ และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชลในภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ 

(4) จังหวัดปราจีนบรุี มีรองนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 5 คน มีความเห็นต่อโครงการ ดังน้ี 
  (4.1)  เห็นชอบโครงการสวนสุขภาพของชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 5 แห่ง 
ดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม อําเภอกบินทร์บุรี และอําเภอนาดี โดยให้
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 40.00 ล้านบาท  
  (4.2)  เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือภาคเกษตรกรรมตําบลบ้านพระ อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 25.56 ล้านบาท 
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  (4.3)  เห็นชอบโครงการปรับปรุงคันก้ันนํ้าท่าแห ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอกบินทร์บุรี 
โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 38.00 ล้านบาท 

(5) จังหวัดสระแก้ว มีรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 1 คน มีความเห็นต่อโครงการ ดังน้ี 
  (5.1)  เห็นชอบโครงการจัดสร้างศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงาน ซึ่งดําเนินการในพ้ืนทีอํ่าเภอ
วัฒนานคร และอําเภอวังนํ้าเย็น โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ 
วงเงิน 49.90 ล้านบาท 
  (5.2)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอวัง
สมบูรณ์ โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 25.00 ล้านบาท 
  (5.3)  เห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชพลังงาน (มันสําปะหลัง) ซึ่ง
ดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอวังสมบูรณ์ โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ 
วงเงิน 17.59 ล้านบาท 
  (5.4)  เห็นชอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเพ่ือยกระดับรายได้ ซึ่งดําเนินการในพ้ืนทีท่ั้ง 9 
อําเภอ ในจังหวัดสระแก้ว โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 
12.30 ล้านบาท 

ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตร ี
1. จังหวัดสระแก้ว 
นายกรัฐมนตร ี 1) ใหส้ํานักงานตรวจคนเข้าเมืองวางระบบ Auto Channel และอุปกรณ์

อ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการทีจุ่ดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก โดยเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบปกติตามข้ันตอนต่อไป รวมทั้งเห็นควรให้กรมศุลกากรเสนอของบประมาณการให้บริการที่ต่อเน่ือง
กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้การบริการและการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและประชาชนเป็นรูปแบบ
สากล เช่นเดียวกับการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 2) เห็นควรให้กรมศุลกากรไปเร่งจัดหาที่ดิน ออกแบบรายละเอียด
เพ่ือพัฒนาโครงการพัฒนาด่านศุลกากร ณ บ้านหนองเอ่ียน –     สตึงบท รองรับรองการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 

2. จังหวัดปราจีนบุร ี
รองนายกรัฐมนตร ี(นายปลอดประสพ สุรสัวดี) กรณีเขื่อนทดนํ้าบางปะกง ซึ่งรฐับาลได้

เห็นชอบให้ดําเนินการกอ่สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2533 แล้วเสรจ็ปี พ.ศ. 2543 วงเงินลงทุนประมาณ 3,027 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการรุกล้ําของน้ําเคม็ และเก็บกักนํ้าจืดไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งน้ี จากการเริ่มใช้งานจริงในช่วงปี พ.ศ. 
2543 พบว่า เกิดนํ้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรมด้านท้ายนํ้าในช่วงนํ้าขึ้น และการพังทลายของตลิ่งในบริเวณท่ีเป็นคุ้งนํ้าในช่วง
นํ้าลง ซึ่งขณะน้ียังไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรปูธรรม มีเพียงการบริหารจัดการเข่ือนทดนํ้าเพ่ือรักษาระดับนํ้า
จืดและระดับนํ้าทะเล ให้แตกต่างกันน้อยที่สดุ ทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ ดังน้ัน จึงเหน็
ควรมอบหมายกรมชลประทานโดยการกํากับของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ทําการศึกษา
ทางด้านชลศาสตร ์อุทกศาสตร์ และธรณีวิทยาของตลิ่ง และ/หรือ การศึกษาออกแบบการก่อสร้างฝายทดนํ้าที่บริเวณ
ปากแม่นํ้าอีกแห่งหน่ึง เพ่ือลดความแปรปรวนของการขึ้นลงของระดับนํ้าทะเล ซึ่งเป็นสาเหตุของการพังทลายของตลิ่งใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่ากับเงินที่ได้ลงทนุไปแล้ว 
 
11. เรื่อง แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพ โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
ผู้ดําเนินการ สาํหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยความเหมาะสม จํานวน 50 ล้านบาท อนุมัติให้ สศช. ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่
กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีแล้วภายในวงเงิน 50 ลา้นบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาฯ ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ สศช. ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ  
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   สาระสาํคญั  
  ในการประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล น้ัน ประเด็นการนําเสนอในที่
ประชุมมีดังน้ี  
   1. สศช. รายงานสรุปเก่ียวกับกรอบแนวคิด รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยทั่วไป การ
สังเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศ และพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
   2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... รวมทั้งกลไกและกระบวนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  3. ที่ประชุมมมีติ ดังน้ี  
    3.1 ให้ สศช. เร่งรัดพิจารณาแนวทางการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดําเนนิโครงการ
ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
      โดยควรเป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นผู้
ทําการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่เป้าหมายหลัก ภายในกรอบงบประมาณต่อกลุ่มพ้ืนที่กลุ่มพ้ืนทีล่ะ 10 ล้านบาท 
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน   
   3.2 สาระสาํคญัของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
     ในเบ้ืองต้นให้ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลกั ดังน้ี  
      1) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามขอบเขตและระดับของการเป็นพ้ืนที่พิเศษที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย  
      2) เครื่องมือในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง  
     3) กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ภาครัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  
     4) โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเป็น และเป็นปัจจัยต่อ
ความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนที่  
     ทั้งน้ี โดยระบุให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ครอบคลุมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การสํารวจความต้องการของประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ รวมทัง้การประมาณการอุปสงค์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
   3.3 กรอบการศึกษาด้านพืน้ที่ในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  
     ในเบ้ืองต้น กําหนดให้เป็นการศึกษาใน 5 กลุ่มพ้ืนที่หลกั ดังน้ี  
      1) ภาคเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนอําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย   
      2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
นครพนม และจังหวัดหนองคาย  
     3) ภาคตะวันออก ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว   
     4) ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  
     5) ภาคใต้ ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส  
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ต่างประเทศ 

12. เรื่อง บนัทึกความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่มีอํานาจรับผิดชอบของรัฐบาลแห่งญี่ปุน่กับรัฐบาลแหง่
ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการแลกเปลี่ยนขา่วสารสาํหรับการป้องกันและต่อต้านการคา้มนุษย์ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบต่อการดําเนินความร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการที่มีอํานาจรับผิดชอบของรัฐบาลแห่งญี่ปุ่นกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารสําหรับการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  ร่างบนัทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีอํานาจ
รับผิดชอบของฝ่ายไทยและญีปุ่่น โดยเน้นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลสําหรับการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งมี
สาระสําคัญ ได้แก่ ข้อมลูทีแ่ลกเปลี่ยนระหว่างกันในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและ
ความลับของข้อมูล รวมทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
  บันทึกความร่วมมือฯ มีนัยผูกพันด้านนโยบายของรัฐบาลไทยและเกี่ยวขอ้งกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เน่ืองจากเป็นความตกลงระดับหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาลภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในบันทึกความร่วมมือฯ ว่าบันทึกความร่วมมือฯ ไม่มี
เจตนาให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 
13. เรื่อง การขอนําเงนิต้นของกองทุนสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ มาใชใ้นการดําเนนิงานเก่ียวกับการพัฒนา
และส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ การนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
จํานวน 400 ลา้นบาท มาใช้ในการดําเนินโครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs Pro-active) วงเงิน 300 ล้านบาท และโครงการสําคัญเร่งด่วนที่จําเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน 100 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 – 2558 ปีละ 50 ล้านบาท 
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ตามท่ีกระทรวงพานิชย์ (พณ.) เสนอ 
          สาระสาํคญัของเร่ือง  
     พณ. รายงานว่า 
   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2556 
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมซึ่งมีผู้แทนภาคเอกชน 3 ฝ่าย ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นกรรมการด้วย มีมติเห็นชอบให้มีการขอนําเงินต้น
กองทนุส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน 400 ล้านบาท มาใช้เพ่ือดําเนินการ 2 โครงการ ดังน้ี 
     1. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (SMEs Pro–active) เป็นโครงการต่อเน่ืองระยะเวลา 3 ปี (2556 – 2558 ) วงเงิน 300 ล้านบาท โดยขอถัวจ่ายเพ่ือ
ดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นมาตรการหน่ึงในการขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย
ผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการพัฒนาทั้งสินค้า/บริการให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน นวัตกรรม และสามารถดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคงไม่ตํ่ากว่าปีละ 500 ราย โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า [ เป็นงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพ่ือการซื้อและการขาย ( 
Business to Business ) ไมใ่ช่งานขายปลีกและเป็นงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่ได้ดําเนินโครงการ
เอง ] และร่วมกิจกรรมลักษณะอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสบการณ์ในการเข้าตลาดต่างประเทศที่มี
ศักยภาพและรักษาตลาดได้ย่ังยืน 
   2. โครงการสําคัญเร่งด่วนที่จําเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ จัดสรรไว้สําหรับดําเนินโครงการของภาครัฐและเอกชน วงเงิน 100 ล้านบาท ในปีงบประมาณ    2557 – 
2558 ปีละ 50 ล้านบาท 
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   พณ . มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมท้ังพัฒนาตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของโลกที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และการค้าโลก เช่น ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ ๆ เป็นต้น ในขณะ
ที่มีการเปิดเสรีอย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองในทุกภูมิภาคของโลกได้ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดการค้าโลกที่มีความ
เข้มข้นมากย่ิงขึ้น และอีกสองปีข้างหน้าคือปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะ
รวมตัวกันในระดับที่สูงขึ้นสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทนุ
เพ่ิมขึ้นมาก รวมทั้งสร้างผลกระทบต่อตลาดภายในของไทยด้วย การเปลี่ยนแปลงสําคญัดังกล่าวน้ีทําให้ประเทศไทย
ต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขันให้กับผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม และส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่เศรษฐกิจไทย ประกอบกับรัฐบาลได้
มีนโยบายมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เรง่ให้เศรษฐกิจขยายตัวเต็มที่ตามศักยภาพ สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนัในภาคการลงทุนและการผลิต และนโยบายที่ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง คือ เตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs/OTOP  
 
14.  เรื่อง บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการศกึษาทวิภาคีไทย-เยอรมันสูค่วามเป็นเลศิระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมันสู่ความเป็น
เลิศระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ให้
กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการใน
เรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษา
ทวิภาคีไทย-เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  สาระสาํคญัของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นกรอบ
ความร่วมมือทีป่ระเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาทวิภาคี
ของไทย โดยใช้ระบบการศึกษาวิชาชีพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทีม่ีช่ือเสียงเข้ามาช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้แก่
ระบบการอาชีวศึกษาที่มีอยู่ของไทย โดยในระยะแรกบริษทัเอกชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรษิัทเยอรมนี อาทิ บริษัทบีเอ็ม
ดับเบิลยู (BMW) บริษทับ๊อช (Bosch) และบริษัท บีกริม (B.Grimm) จะร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดหลักสูตรการอาชีวศึกษาขึ้นภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทยที่ได้รับคดัเลือก โดย
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบหลักสูตรที่เกิดจากการประสานร่วมกันเป็นอย่างดีของทั้งสองฝ่าย โดยนักเรียนอาชีวศึกษา
จะได้มีโอกาสในการศึกษาในวิทยาลัยและฝกึปฏิบัติในบริษัทอย่างสมดุล และมีการจัดทํารูปแบบ ของสัญญา 
(ค่าตอบแทนและทุนการศึกษา) ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานด้วย 
  กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และมีสาระสําคัญเป็น
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา ไม่เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทยหรือขอบเขตอํานาจ
อธิปไตยของไทย หรือมผีลกระทบต่อความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันการค้า 
การลงทุน หรอืงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ัน กรอบความร่วมมือดังกล่าว จึงไม่เป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเรื่องเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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15. เรื่อง  การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษา  (วิทยาลัยกําปงเชอเตียล) และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
สาธารณสขุ  (การควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ที่มียุงเปน็พาหะ)   
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงโครงการและแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการขยายความ 
ร่วมมือโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (วิทยาลัยกําปงเชอเตียล)  

2. เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขบันทึกความเข้าใจและแก้ไขหนังสือแลกเปลี่ยนว่า 
ด้วยการขยายความร่วมมือโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข              
(การควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ  ที่มยุีงเป็นพาหะ)  

3. อนุมัติให้พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังสี รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ               
ฝ่ายไทยทั้งสองฉบับ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า  
  การขยายเวลาโครงการทั้งสองดังกล่าว กต. ได้จัดทํา  

1. ร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงโครงการและแก้ไขพิธีสารฯ ค.ศ. 2010 โดยมีเน้ือหาว่าด้วยการ 
ขยายความร่วมมือในการจัดต้ังและพัฒนาวิทยาลัยกําปงเชอเตียล ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และการ
ยกเว้นภาษีหรืออากรทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับวัสดุและอุปกรณ์ของไทยที่นําเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชาสําหรับ
กิจกรรมภายใต้ความตกลงโครงการฉบับน้ี   

2. ร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขบันทึกความเข้าใจและแก้ไขหนังสือแลกเปลี่ยน ฯ ลงวันที่ 29 เมษายน  
ค.ศ. 2012 โดยมีเน้ือหาว่าด้วยการขยายความร่วมมือในการควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ  ที่มยุีงเป็นพาหะ
ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559   
 
16.  เรื่อง การจัดทําบนัทึกความเข้าใจระหว่างสาํนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และ
กองทุนอียิปต์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(สพร.) และกองทุนอียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา 
   2. อนุมัติใหผู้้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับผูบ้ริหารกองทุนอียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา กระทรวงการ
ต่างประเทศอียิปต์ ทั้งน้ี โดยให้ลงนามในเอกสารย่อยที่จะเป็นกิจกรรมรว่มกันภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้โดย
ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
   3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญของบันทึกความ
เข้าใจฯ  ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
   สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ เป็นเอกสารกาํหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง สพร. และกองทุนอียิปต์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา สรุปได้ ดังน้ี 
   1. เป็นกรอบแนวทางการดําเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับอียิปต์ในลักษณะการ
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมลูเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในแอฟริกาและเพ่ือวัตถุประสงค์          
อ่ืน ๆ ตามท่ีทัง้สองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกัน 
   2. การดําเนินความร่วมมือดังกล่าวต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่เท่า
เทียมกันระหว่างไทยกับอียิปต์ แต่ในกรณทีีม่ีประเทศ/องค์กรที่สามร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยน้ัน ทั้งสามฝ่ายจะ
รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายโดยระบุในความตลกลงที่ทั้งสามฝ่ายจะมีการลงนามร่วมกันด้วย 
   3. ประธานหรือผู้แทนของฝ่ายไทยและฝ่ายอียิปต์จะประชุมร่วมกันปีละหน่ึงครั้ง เพ่ือหารือใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินความร่วมมือ 
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   4. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลต้ังแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 3 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ
เป็นเวลาอีก 3 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน 
 

แต่งต้ัง 
17. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
   1. นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการเช่ียวชาญ) 
สํานักงาน ก.พ.ร. ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน 
ก.พ.ร. 
  2. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนา
ระบบราชการเช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ.ร. ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงาน ก.พ.ร.   
  ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงคมนาคม) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมชาย พิพุธวัฒน์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่ง
ทางอากาศ (นักวิชาการขนส่งเช่ียวชาญ) กรมการบินพลเรือน ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทาง
อากาศ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ซึ่ง
เป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์   ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
   
  3. ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหนง่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
กําแพงเพชร ครั้งที่ 1 (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งดํารงตําแหน่งจะครบ 4 ปี ในวันที่ 6 เมษายน 2556 จํานวน   
2 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
   1. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไปอีก 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 
2556 ถึงวันที ่6 เมษายน 2557  
   2. นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร ต่อไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2556 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการ 
 
  4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติรับโอนและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ใหดํ้ารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี  
   1. แต่งต้ัง นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร ์ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   2. แต่งต้ัง นายสุทธเิวช ต. แสงจันทร์ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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  3. รับโอนและแต่งต้ัง นายสพุรรณ แสงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลังงาน ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผูม้ี
อํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงยินยอมการโอนด้วยแล้ว  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน  
 
 
 

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


	31_03_56.pdf
	31_03_56.pdf
	4.pdf
	1.pdf
	2

	3

	มติ

	ตาราง 31 03 56

