
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/460                        วันท่ี   6  มิถุนายน  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 12 เรือ่ง ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government) เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และให ้ ทก.  เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว   รวมทัง้ให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

สาระสําคัญของเรื่อง 
 1. ภาพรวมการพัฒนาที่ผ่านมา ในด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ได้มีการวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาบริการภาครัฐของไทยไปสู่ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณแ์บบ  
โดยได้พัฒนาระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ ระบบG-Cloud ขึ้น เพ่ือเป็นการลดปัญหาด้านการใช้งบประมาณ
ซ้ําซ้อนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกห่น่วยงาน
ของรัฐ อีกทั้งยังได้ดําเนินการในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) เพ่ือรองรับระบบงานของราชการ และการ
บริการประชาชน ในหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจํานวนประมาณ 1,000 หน่วยงาน 
ตลอดจนการส่งเสรมิให้หนว่ยงานของรัฐดําเนนิการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ 
(Thailand e-Government Interoperability: TH e-GIF) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ 
 2. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม  
โดยการสร้างรายได้จากการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
1) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 3) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) ยุทธศาสตร์
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. กรอบแนวทางการดําเนินการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานความเร็วสูง
ด้าน ICT 2) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e- Government Services) ในลักษณะของระบบ
บริการที่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integrated e-Services) ให้บริการระบบสารสนเทศ 
 
 

/แบบรวมศูนย์... 
 



 2
 
แบบรวมศูนย์ ตลอดจนกําหนดกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมาตรฐานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย  
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

    4.1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  การพัฒนา 
โครงข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ โดยการต่อยอดและยกระดับเครือข่าย GIN ให้เป็นโครงขา่ยสื่อสารข้อมลู
ความเร็วสูงที่เช่ือมโยงภาครัฐสู่ประชาชนทุกภาคส่วน หรือ Super GIN รองรับการบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสใ์นหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบริการด้านการเกษตร การบริการสาธารณสุขทางไกล  

    4.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1) การบูรณาการศูนย์ข้อมูล 
ภาครัฐ เป็นดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน และให้มี
ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์  ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด และให้หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคใช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐดังกล่าว 2) การให้บริการคลาวด์ภาครัฐเป็นการดําเนินการพัฒนา
บริการคลาวด์ภาครัฐเพ่ือให้บริการสําหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งในด้านการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 
แอพลิเคช่ันการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้บริการระบบ G-Cloud  รวมท้ัง
การประสานแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านICTร่วมกับสํานักงบประมาณเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
งบประมาณด้าน ICT และลดการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ในหน่วยงานของรัฐ 
3) การพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์โดยให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนตามภารกิจของหน่วยงาน ในลักษณะของระบบบริการที่มี
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทั้งน้ี ในระยะแรก ให้ดําเนินการบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
ในกระทรวงหลัก 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    4.3 การสนบัสนุนการบริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส ์1) การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  
ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดําเนินการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในภารกิจของหน่วยงาน ตามกรอบ 
แนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ 2) การรักษาความปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนกิส์ภาครัฐ โดยกําหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยในดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 14 เรือ่ง การพิจารณาทบทวนมาตรการนาํเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ปี 2556 จากเดือนมนีาคม – กรกฎาคม 2556 เป็น เดือนมีนาคม – สงิหาคม 2556 และในสว่นปริมาณการนําเข้า 
ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
อาหาร ในคราวประชมุเมือ่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ ประธานกรรมการ 
นโยบายอาหารเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ 
  1. คณะกรรมการนโยบายอาหารได้มีการพิจารณาทบทวนมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปี 2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของโลกและของไทย และพิจารณาข้อเรียกร้องของประเทศกัมพูชา ผลดีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ 
ปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเข้า โดยที่ประชุมมีมติ คอื เพ่ือให้อาหารสัตว์ในประเทศมีคุณภาพมาตรฐาน
และสุขอนามัยและไม่กระทบต่อสัตว์ การส่งออกเน้ือสัตว์ของไทย ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบ 
การนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งทางด้านมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช (The Application of Sanitary 
and Phytosantary Measures: SPS) และเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศ 
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ประสานข้อมูล รายช่ือผู้ขออนุญาตนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างกัน เพ่ือติดตามกํากับดูแล การนําเข้าได้ 
อย่างทั่วถึง และสร้างความมั่นใจแก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ  
     

  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 15 เรือ่ง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ  
ประจําเดือนเมษายน 2556 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรปีระจําสาํนักนายกรัฐมนตร ี 
(นายวราเทพ รตันากร) รายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือน
เมษายน  2556  และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละด้านรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคญัของเร่ือง  เฉพาะที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังน้ี 

1. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหลง่เงินทุนได้มีการดําเนินการ 
2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ 3 ชนิด ดังน้ี (1) ข้าวนาปี 55/56  (2) มันสําปะหลัง 

ปี 55/56  (3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 55/56   
3. การรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 โดยมีสหกรณ์เขา้ร่วมโครงการ 

จํานําข้าวเปลือกนาปี รวม 225 สหกรณ ์ซึง่ได้ให้บริการรับจํานํา/บริการรวบรวมข้าวเปลือก 326,925 ราย  
ปริมาณข้าวเปลือก รวม 1,564,177.031 ตัน 

4. โครงการการรับจํานําข้าว โดยองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รับจํานําแล้ว 2.948 ล้านตัน  
มูลค่า 39,687.411 จํานวนเกษตรกร 349,841 ราย  จํานวนโรงสี 264 แห่ง  

5. โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555 ดําเนินการรับซื้อเน้ือมะพร้าวแห้ง 
จากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ใน 8 จังหวัด จาํนวน 9,000 ตัน  

6. การรักษาเสถียรภาพราคายางพารา (ข้อมูล ณ เมษายน 2556) โดยได้รับซื้อยางจาก 
สถาบันเกษตรกร จํานวน 206,914.55 ตันมูลค่า 20,485.55 ล้านบาท มีการทําประกันวินาศภัย 
โกดัง/โรงงาน จํานวน 54 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ จํานวน 
580.637 ล้านบาท 

7. การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จากภัยพิบัติด้านการเกษตร ในกรณี 
ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด 
 (1) ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง ด้านพืชมีพ้ืนที่เสียหาย 4.669 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 
จํานวน 626,353 ราย  คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 2,847.93 ล้านบาท ด้านประมงพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเสียหาย 
5,754 ไร ่กระชัง 720 ตารางเมตร  เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,138 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 45.741 ล้านบาท  
ช่วยเหลือแล้ว 3.939 ล้านบาท 
 (2) อุทกภัย ด้านพืช มพีืน้ท่ีเสยีหาย 11,978 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จํานวน 2,499 ราย 
คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 8.108 ล้านบาทช่วยเหลือแล้ว 8.551 ล้านบาท ด้านประมง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเสียหาย 
247 ไร่ กระชัง 8,950 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 3.141 ล้านบาทช่วยเหลือแล้ว 0.674 ล้านบาท  
ด้านปศุสัตว์ มีสัตว์สูญหาย/ตาย 11  ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบจํานวน 10 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 
83,800 บาท ช่วยเหลือแล้ว 49,700 บาท  
 (3) วาตภัย (ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 1 ม.ค. 2556) พ้ืนทีค่าดว่าจะเสียหาย 64,011 ไร่ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ 30,858 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 14.429 ล้านบาท 
 (4) ศัตรูพืชระบาด ได้มีการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด และควบคุมการระบาด 
ไม่ให้ขยายพ้ืนที่ 

8. การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ขณะน้ีมีการปรับปรุงการจัดทําข้อมูลเป็นรายแปลง 
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9.การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่เป็นลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตร 

และผู้ยากจนทีม่ีปัญหาด้านหน้ีสินและที่ดิน ให้สามารถไถถ่อนหรือซื้อที่ดินคืน  
10. โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลติ 2555/56  ผลการดําเนินการ 

 (1) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2555- 15 กันยายน 2556) ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีโรงสี
สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 895 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 2,149,030 ราย ปริมาณรับจํานํา
รวมทั้งสิ้น 13,993,093 ตัน  ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร              
(ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 1,413,240 สญัญา  เป็นเงิน 208,215.951 ล้านบาท 
 (2) รอบที่ 2 (14 มีนาคม - 15 กันยายน 2556) ณ วันที่ 30 เมษายน 2556  มีโรงสสีมัคร 
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 497 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 255,408 ราย ปริมาณรับจํานํา 
รวมทั้งสิ้น  2,389,756 ตัน   

11. โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/26 ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มผีู้สมัคร 
เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 720ราย เปิดจุดรับฝากแล้ว 672 จุด ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 9,955,637 ตัน  
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแลว้ 240,730 สัญญา เปน็เงนิ 26,766.988  ล้านบาท 

12. การติดตามตรวจสอบการรบัจํานําสนิค้าเกษตร พบการกระทําความผิดจํานวน 1,848 ราย  
ได้แก่ (1) การขนข้าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) การสวมสทิธิเกษตรกร (3) ข้าวขาดบัญชี 

13. การแก้ไขราคาสินค้าเกษตร 
 (1) ผักและผลไม้  ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน  
ซิสเทม (Tesco Lotus) ขอความร่วมมือให้ช่วยรับซื้อผักและผลไม้ เพ่ือนําไปจําหน่ายในสาขาทั่วประเทศ 
ปริมาณรวม 120,000 ตัน คดิเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท  รวมถึงได้จัดงานเพ่ือให้กลุม่เกษตรกร 
มาจําหน่ายผลผลิตใหผู้้บริโภคโดยตรง ซึ่งมมีูลค่าผลผลิตทีจ่ําหน่ายรวมทัง้สิ้น 1,037,550 บาท 
 (2) สุกร ไข่ไก่ ได้มีการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพ่ิมจากช่องทางปกติ  
แยกเป็นเน้ือสุกรจํานวน 175,695 กก. และไข่ไก่ 3,080,905 ฟอง 
 (3) หอมแดง (ฤดูแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
จํานวน 22.66 ล้านบาท จากโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเรง่ด่วน ปี 2554 – 2556  
ให้จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงตกตํ่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อหอมแดงจากเกษตรกร
ท่ีข้ึนทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ ในราคา กก.ละ 17.00 บาท ปริมาณเป้าหมาย 11,000 ตัน ระยะเวลาโครงการ 
ต้ังแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2556 
 (4) พริก จัดประชุมหารือผู้ประกอบการแปรรูปซอสพริกและนํ้าพริก เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการรับซื้อพริกในราคาที่เหมาะสม ให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพริก และการวางระบบการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานและผู้บริโภค 
 (5) ปาล์มนํ้ามนั  รอบที่ 1 ได้จัดสรรเงินให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รบัซื้อนํ้ามันปาล์ม
ดิบจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม เพ่ือดูดซับปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบ เป้าหมาย 100,000 ตัน ในราคา กก.ละ 25 
บาท จากผลการดําเนินงานในรอบที่ 1 ทําให้ระดับราคาผลปาล์มสูงขึ้นจากช่วงก่อนเริ่มโครงการเฉล่ีย กก.ละ 
3.53 บาท เป็น กก.ละ 4 – 4.20 บาท  จึงชะลอการดําเนินการในรอบที่ 2 ไปก่อน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร 

14. ปฏิรูปการจัดการที่ดิน (นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งได้ 
ดําเนินการจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาทีดิ่นทํากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดทํา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเร่ืองการจัดการที่ดินป่าไม้  และการดําเนินการของคณะกรรมการ
บูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ซึ่งยังไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจากยังไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  โดยอยู่ระหว่างนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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15. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) พิจารณาจากรายงานผล 

การดําเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเดือนเมษายน 2556 แล้วมีความเห็น เฉพาะที่เก่ียวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี  
  (1) นโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในส่วนของ
การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติ ซึ่งการดําเนินการให้ความช่วยเหลือค่อนข้างล่าช้า 
ดังน้ัน เพ่ือให้เกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลอืเยียวยาอย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการหารือและบูรณาการการทํางานในเร่ืองดังกล่าวร่วมกัน 
  (2) การรับซื้อยางพารา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายางน้ัน เกิดปัญหาการสวมสิทธ์ิการขายยางพาราให้กับโครงการ เน่ืองจากแหล่งที่มาของ
ยางพาราซึ่งมาขายให้กับโครงการไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณา
ตรวจสอบ และรายงานสภาพปัญหาและผลกระทบ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วย 
  (3) การแก้ไขปัญหาราคาสินคา้เกษตร ผักและผลไม้ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)   
ได้ดําเนินการขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนช่วยรับซื้อผักและผลไม ้เพ่ือนําไปจําหน่ายพร้อมทั้งผลักดันให้ม ี
การส่งออกเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเช่ือมโยงการจําหน่ายผักและผลไม ้จากกลุ่มเกษตรกรและผู้ค้าในแหลง่ผลิต  
มาจําหน่ายผลผลิตให้กับผู้บรโิภคโดยตรงนั้น เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงมหาดไทย (มท.)  ได้มีการหารือและบูรณาการการทํางานในเร่ืองดังกล่าวร่วมกัน 
เพ่ือนําแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาราคาสนิค้าเกษตรอ่ืน ๆ ด้วย 
    

  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16 เรือ่ง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทนุของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 2  
(มกราคม – มีนาคม 2556) 
            สาระสาํคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 
2556 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี 
           ผลการเบิกจ่ายลงทุนประจําปี 2556 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) 
            เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสที่สอง (มกราคม – มีนาคม 2556) 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนไตรมาสแล้วมีรัฐวิสาหกิจทีม่ีผลการเบิกจา่ยลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย
หลายแห่ง หากพิจารณาจากร้อยละที่เบิกจ่ายได้ตํ่ากว่าเป้าหมายมาก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงิน
ลงทุนจํานวนไม่สูง อาทิ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ฯลฯ โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายได้
ตํ่ากว่าเป้าหมายที่สําคัญเน่ืองจากปัญหาความล่าช้าในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างภายใน การทบทวน
แผนการลงทุน การส่งมอบงานล่าช้า รวมทั้งความไม่พร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ดําเนินการ ส่งผลให้
ไม่สามารถดําเนินการลงทุนได้ตามแผน 
  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 17 เรือ่ง โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาด 
มันสําปะหลัง ปี 2555/56 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินโครงการผลิตเอทานอล 
จากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56 ในไตรมาสที ่1/2556 ตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ   
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  สาระสําคัญของเรื่อง    

1. ในปี 2556 พน. ได้มีการสนับสนุนให้นํามันสาํปะหลังผลิตเอทานอลโดยเพ่ิมสัดส่วน 
การใช้กากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง  ในการผลิตเอทานอล เป็น 62 : 38 โดยโรงงานเอทานอลใช้วัตถุดิบมัน
สําปะหลังผลิตเป็นเอทานอลในปริมาณ   0.76 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 255.60 ล้านลิตรต่อปี  คิดเป็นปริมาณ
หัวมันสด 1.6 ล้านตัน ต่อปี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
เห็นชอบการปรับสูตรราคา เอทานอลตามสัดส่วนการใช้เอทานอลมันสําปะหลังที่เพ่ิมขึ้น  โดยกําหนดสูตร 
ราคาเอทานอลตามสัดส่วนการใช้ เอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง 62 : 38 และมอบหมายให้ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประสานกรมการค้าภายในเพ่ือตรวจสอบการใช้มันสําปะหลัง 
ในโครงการรับจํานํามันสําปะหลังเพ่ือผลิตเอทานอลและหากผู้ผลิตเอทานอลใช้วัตถุดิบมันเส้นให้ใช้มันเส้น 
จากองค์การคลังสินค้าน้ัน  

2. จากการดําเนินโครงการผลติเอทานอลจากมันลําปะหลังในไตรมาสที ่1/2556  
ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 2555/56 ปรากฏว่า มีสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากนํ้าตาล :  
มันสําปะหลัง เป็น 77.5 22.5 คิดเป็นปริมาณการใช้เอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง เท่ากับ 
157,721,430 ลิตร : 45,723,235 ลิตร คิดเป็นปริมาณการใช้หัวมันสดจาํนวน 286,227.45 ตัน  แต่มีการใช้
หัวมันสดในโครงการฯ เพียง 53,145.32 ตัน เน่ืองจากมีเกษตรกรมาจํานําหัวมันสดที่โรงงานเอาทานอล 
ที่เปิดเป็นจุดรับจํานําน้อย ทําให้ปริมาณมันสดตามโครงการรับจํานํามันสาํปะหลังเพ่ือใช้ผลิตเอทานอล 
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิตเอทานอลที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งองค์การคลังสินค้ายังไม่ส่งมอบ 
มันเส้นในโครงการฯ ทําให้ผูผ้ลิตเอทานอลจําเป็นต้องใช้มันสดและมันเสน้ในประเทศซึง่อยู่นอกโครงการฯ  
ผลิตเอทานอลจําหน่ายให้ผูค้้าน้ํามนัตามมาตรา 7 เพื่อผสมเป็นน้ํามันแก๊สโซฮอลจําหน่ายแก่ประชาชนไปพลางก่อน 
ทั้งน้ี ปริมาณมนัสําปะหลังนอกโครงการฯ ดังกล่าวที่บริษัทผู้ผลิตเอทานอลใช้ไปแล้วน้ัน  ไม่นับรวมเป็นปริมาณ
มันสําปะหลังทีต้่องใช้ตามโครงการฯ โดยปริมาณมันสําปะหลังที่ผู้ผลิตเอทานอลจะต้องซื้อเพ่ิมเติมสําหรับ 
ไตรมาสที่ 1/2556 คิดเป็นหัวมันสด 233,082.12 ตัน หรอืคิดเป็นมันเส้น 97,924.28 ตัน 
 

  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   และจะได้ประสานฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป 
                                                                  (ลงช่ือ)     พิรเศรษฐ์ ภูมิไชยโขติ 
                                                                          (นายพิรเศรษฐ์ ภูมิไชยโชติ) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 



วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 12 ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14 การพิจารณาทบทวนมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15 การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจําเดือนเมษายน 2556

16 รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(มกราคม - มีนาคม 2556)

17 โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                        วันที่  4  มิถุนายน  2556    
  
  วันน้ี (4 มิถุนายน 2556)  เมือ่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
   

กฎหมาย 
 
 1.  เรื่อง    กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียน 
    เพาะช่าง พ.ศ. ....และร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์
    ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง พ.ศ. .... 
 2.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
    พลังงาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน 
    กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอให้รับรอง 
    และการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....  
 4.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
    เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  
 5.   เรื่อง    ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่ง 
    ทางไปรษณีย์)  
 6.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  
  7.   เรื่อง    ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิม 
      ค่าครองชีพช่ัวคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ...)  
      พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  8.   เรื่อง   ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน 

   IPv6 ในประเทศไทย 
 9.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือบูรณะโบราณสถาน  
   โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ 
 10.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพ่ือเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุน
   ในแผนงานระยะยาวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  11.  เรื่อง  ขออนุมัติและประกาศนโยบาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง  
    เมืองไทยแข็งแรง” (พ.ศ. 2556 - 2558) เป็นวาระแห่งชาติ   
  12.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
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 13.   เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทระบบ 
     สถิติประเทศไทย  พ.ศ. 2554 - 2558  
 14.  เรื่อง  การพิจารณาทบทวนมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556  
 15.  เรื่อง   การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือน
   เมษายน  2556 
 16.  เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 2  
   (มกราคม – มีนาคม 2556) 
 17.  เรื่อง  โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาด 
   มันสําปะหลัง ปี 2555/56 
 18.  เรื่อง  ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  
   19 มิถุนายน 2555 จังหวัดชลบุรี เรื่องการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณ
   อุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) 

ต่างประเทศ 
 
 19.  เรื่อง  การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 
 20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก 
   วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of  
   Intangible Cultural Heritage)  

แต่งต้ัง 
 
 21.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
   1.  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหาร 
    ระดับสูง) (กระทรวงยุติธรรม)  
   2.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  
   3.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
   4.  การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
   5.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    ตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
   6.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสงู  
    กระทรวงมหาดไทย  
    7.  เสนอรายช่ือบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็น  
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

***************************************************** 
 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   กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง พ.ศ. ....และ                
ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก                
100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทาง
หลวง  พ.ศ. ....   ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
            ข้อเท็จจริง  
            กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอให้กรมธนารักษ์ กค. จัดทําเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง ในวันที่ 7 มกราคม 2556 เพ่ือเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดโรงเรียนเพาะช่าง และกรมทางหลวง
ขอให้กรมธนารักษ์ กค. จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง ในวันที่ 1 เมษายน 2555 เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี                
กรมทางหลวง 
  2.  เพ่ือเป็นที่ระลึกเน่ืองในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนเพาะช่างในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.  2556 
และเพ่ือเป็นที่ระลึกเน่ืองในโอกาสครบ 100 ปี กรมทางหลวงในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 สมควรจัดทําเหรียญ
กษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ในราคาย่ีสิบบาท  ซึ่ง กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทํา
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเน่ืองในทั้ง 2 โอกาสดังกล่าว ตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย และได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตแล้ว 
            สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
            1. กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง พ.ศ. ....  
            กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง ชนิด ราคา โลหะ อัตรา             
เน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว 
(ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไม่เกิน 500,000 เหรียญ) 
           2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง พ.ศ. .... 
            กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง ชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือโลหะ 
นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสม
นิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ) 
  
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... และ                
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พลังงาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ....รวม 2 ฉบับ 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาลงนาม และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 
 
 
 



 4 

            สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง           
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ....       

   1.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2551   

   1.2 กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พน.) มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจํา
ทั่วไปของกระทรวง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง และให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่
กําหนด 
   1.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง พน. ออกเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ประกอบด้วย 3 สํานัก 2 กอง 1 ศูนย์ และราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สํานักงานพลังงานจังหวัด                
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
   1.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
          2.  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ....  
                     2.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน  
พ.ศ. 2551 
                      2.2 กําหนดให้กรมธุรกิจพลังงาน มีภารกิจเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการพลังงานในด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมท้ังส่งเสริม และพัฒนา
มาตรฐานเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน ตลอดจนการรองรับภาวะวิกฤติและภัยพิบัติที่ส่งผลต่อธุรกิจ
พลังงาน และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
                     2.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย 6 สํานัก 1 สถาบัน 1 กอง 
1 ศูนย์ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                     2.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับผิดชอบงานข้ึนตรง
ต่ออธิบดี และให้มีอํานาจหน้าที่ ตามท่ีกําหนด 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอให้
รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง  
  ศธ. เสนอว่า  
   1. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน            
พ.ศ. 2551 น้ัน มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไม่ครอบคลุมถึงการกําหนดวิธีการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นอกจากน้ี แบบคําขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (รกอ.05) และแบบ
ใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (รกอ.06) ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว มิได้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประสงค์จะขอให้รับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการสอนเพ่ือให้ปริญญาช้ันใด ในสาขาวิชาใด 
และรัฐมนตรีได้ให้การรับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการสอนเพ่ือให้ปริญญาช้ันใด และในสาขาวิชาใด สมควรปรับปรุง
กฎกระทรวงและแบบแนบท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวเสียใหม่ โดยเพ่ิมเติมการกําหนดวิธีการในการขอให้รับรองและ
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การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรายละเอียดแบบแนบท้ายการรับรองและการให้การรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
   2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2556 วันที่ 7 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้
เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2551  
   2. กําหนดให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพ่ือให้ปริญญาช้ันใด 
และสาขาวิชาใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่ ศธ. กําหนด และให้ใบรับรองวิทยฐานะมีมีอายุห้าปี   
  3. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการย่ืนคําขอให้รับรองวิทยฐานะ การตรวจสอบคําขอ                
การพิจารณาคําขอ และการแจ้งผลการพิจารณาคําขอ  
  4. กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจในการเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน              
ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
  5. กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการรับรองวิทยฐานะที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ และ
ให้คําขอรับรองวิทยฐานะและคําขอต่ออายุใบรับรองวิทยฐานะที่ย่ืนก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับตกไป โดยให้ย่ืน
คําขอใหม่ตามกฎกระทรวงน้ี  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2509  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และ                 
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี             
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง  
  มท. เสนอว่า โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ยังไม่ได้กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และระเบียบ
ในการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการหมู่บ้าน สมควรกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเคร่ืองแบบ และระเบียบ
ในการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการหมู่บ้าน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสร้างเอกลักษณ์และเสริมสร้างขวัญ กําลังใจใน             
การปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการหมู่บ้าน  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 โดยกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และระเบียบในการ              
แต่งเคร่ืองแบบของกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเคร่ืองแบบกรรมการหมู่บ้าน มี 2 ชนิด โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานปกติ ประกอบด้วย  
    1.1 เสื้อ คอพับสีกากี ปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัว แขนส้ัน มีกระเป๋าติดที่หน้าอกด้านซ้าย            
1 กระเป๋า แขนขา้งซ้ายด้านบนปักเคร่ืองหมาย กม. มีลักษณะเป็นรูปวงกลม  
    1.2 กางเกง กระโปรง ชาย ให้ใช้กางเกงสีกากีขายาวไม่พับปลายขา ส่วนหญิง ให้ใช้กางเกง
สีกากี ขายาว ไม่พับปลายขา หรือกระโปรงสีกากี ยาวคลุมเข่า  
   1.3 รองเท้า ถุงเท้า ชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเท้า
สีเดียวกับรองเท้า ส่วนหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปิดปลายเท้า   
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  2. เครื่องแบบพิธีการ ประกอบด้วย  
   2.1 หมวก ชายและหญิงให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ ดังน้ี  
    (1) แบบที่ 1 หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง         
สีดํา มีดุมโลหะสีทองสัญลักษณ์ กม. ติดที่ข้างหมวก ข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ใน
บัวกระหนก  
    (2) แบบท่ี 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดสัญลักษณ์ กม.  
   2.2 เสื้อ ชาย ให้ใช้เสื้อคอพับ สีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อ ที่ไหล่
เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่า ตอนปลายขัดดุมติดกับเสื้อ และในโอกาสไปงานพิธี ให้
สอดชายเสื้อไว้ในขอบกางเกง และคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง สําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้
ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย ส่วนหญิง อนุโลมตามแบบเสื้อชาย ให้               
สอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรงและคาดเข็มขัดทับขอบกระโปรง สําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้ประดับแพรแถบเหนือกระเป๋าบนซ้าย  
   2.3 อินทรธนู ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ใช้อินทรธนูอ่อนมีแถบ 4 แถบ                
แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลือง การติดแถบให้ติดตามขวาง ส่วนกรรมการหมู่บ้านให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีแถบ 3 แถบ   
   2.4 กางเกง กระโปรง ชาย ให้ใช้กางเกงสีกากีขายาว ไม่พับปลายขา ส่วนหญิง ให้ใช้
กระโปรงสีกากียาวคลุมเข่า   
   2.5 เข็มขัด ชาย ให้ใช้เข็มขัดทําด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัด ทําด้วยโลหะสีทองเป็น                 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุฑดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัวเข็มขัด ส่วนหญิงอนุโลมตามแบบเข็มขัดชาย  
   2.6 รองเท้า ถุงเท้า ชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ไม่มี
ลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า ส่วนหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปิดปลาย
เท้า ไม่มีลวดลาย   
    2.7 เครื่องหมายแสดงสังกัดติดคอปกเสื้อ ให้มีเครื่องมือโลหะสีทองสัญลักษณ์ กม. 
สําหรับติดที่คอปกเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง  
   2.8 ป้ายชื่อ ให้มีป้ายช่ือพ้ืนสีดํา ตัวอักษรสีขาว แสดงช่ือตัว ช่ือสกุล ประดับที่อกเสื้อเหนือ
กระเป๋าบนขวา  
 
5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทาง
ไปรษณีย์) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ ฯ  เป็นการแก้ไขเ พ่ิมเติมมาตรา 140 วรรคหน่ึง                
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4)                
พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
จราจรทางบกหรือกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับรถ  สามารถส่งใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ            
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยให้รับ
ความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
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  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
1. กําหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ไม่เป็น 

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  

2. กําหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน หลักเกณฑ์ การจัดต้ัง การรวม  และ                    
การยุบเลิกส่วนงาน การรับสถานศึกษาอ่ืนเข้าสมทบ และอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  

3. กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนหน่ึงจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือ 
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน 
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและให้อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้จากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

4. กําหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งและคณาจารย์ประจําตามที่กําหนด กําหนดคุณสมบัติ 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง และให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  

5. กําหนดให้มีสภาวิชาการ สภาคณาจารย์ สภาพนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยให้องค์ประกอบ ที่มาของกรรมการ อํานาจหน้าที่เป็นไปตามที่กําหนด  และให้จํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุมเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

6. กําหนดให้มีคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน   
กรรมการโดยตําแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  

7. กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง การพันจากตําแหน่ง คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม  และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  

8. กําหนดให้มหาวิทยาลัยอาจจัดต้ังวิทยาเขตซึ่งทําหน้าที่จัดการเรียนการสอนได้  
9. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานของ 

มหาวิทยาลัย  
10. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของ 

มหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  และให้รัฐมนตรีมีอํานาจและหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 

11. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สินงบประมาณ ฯ การดํารง 
ตําแหน่ง และคณะกรรมการต่าง ๆ  ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานของ
มหาวิทยาลัย  ตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศท่ีมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ เป็นต้น  
 
7. เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
ตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ)   ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2555 และครั้งที่ 12/2556 ตามที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง               
รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการฯ  เสนอ การเพ่ิมเงินค่าครองชีพช่ัวคราวข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรมตามร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว
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ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม  (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  และให้สํานักงานศาลยุติธรรม พิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย
ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว ทั้งน้ี หากเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรไปตามปีงบประมาณ                
ไม่เพียงพอสําหรับรายการเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม ให้ทําเรื่องขอจัดสรรเงิน
งบกลางต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่ม               
ค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มีดังนี้  

1. กําหนดให้ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป  
2. กําหนดให้ข้าราชการตุลาการผู้ดํารงตําแหน่างผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาประจําศาล                

ผู้พิพากษาศาลช้ันต้น ช้ัน 2 และดะโต๊ะยุติธรรม ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวเป็นรายเดือน  
3. กําหนดให้เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบน้ี เป็นการให้ช่ัวคราว หากมีการปรับ 

โครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) อาจแก้ไข
หรือยกเลิกเงินดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมที่ปรับ            
ใหม่ได้ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
8.  เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี  
   1 .  เ ห็ น ช อ บ ต่ อ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น  ส่ ง เ ส ริ ม  เ ร่ ง รั ด  แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล 
การดําเนินงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (Internet Protocol version 6: IPv6) ในประเทศไทย 
   2. มอบหมายให้ ทก. เป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่ในการกํากับดูแล บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ให้เป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
   3. มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน พิจารณาดําเนินการตาม
กิจกรรม และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผล
การดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
   ทั้งน้ี เพ่ือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังประชาชนผู้ใช้ได้รับทราบถึงผลการเปลี่ยนถ่าย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากรุ่นที่ 4 (Internet Protocol version 4 :  IPV4) เป็นรุ่น IPv6   ทก. จะต้องเตรียมความ
พร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์เครือข่าย และระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือรองรับ
แผนปฏิบัติดังกล่าวต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   ทก. รายงานว่า  
  1. ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังคงทํางานอยู่บนหมายเลขอินเทอร์เน็ตรุ่นเดิมหรือ 
Internet Protocol version 4 (IPv4) ซึ่งกําลังประสบปัญหาที่สําคัญคือ หมายเลขอินเทอร์เน็ต หรือหมายเลข IPv4 
(IPv4 Address) กําลังจะหมดลงในเวลาอันใกล้น้ี การหมดลงของหมายเลข IPv4 ทําให้การขยายตัวและการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมีปัญหาอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการใช้
งานโทรศัพท์ 3G โดยเฉพาะ LTE (Long Term Evolution) และ 4G จะมีปัญหาด้วย 
  2. การเปลี่ยนถ่ายอินเทอร์เน็ตสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (IPv6) จะสามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนหมายเลข IP ได้ เน่ืองจาก IPv6 มีจํานวนหมายเลข IP มากมายมหาศาล IPv6 คือชุดตัวเลขสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การอ้างอิงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตทั่วโลกรุ่นใหม่ โดย IPv4 มีจํานวน
หมายเลขประมาณ 4 พันล้าน ขณะที่ IPv6 มีจํานวนหมายเลขจํานวน 340 ล้านล้านล้านล้านเลขหมาย นอกจากน้ียัง
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มีการปรับปรุงคุณลักษณะ อ่ืน ๆ อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพ่ือรองรับระบบ
แอพพลิเคช่ันใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเข้าสู่ IPv6 จึงนับว่าเป็นการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ
กว่า 30 ปี ต้ังแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ต  ทั้งน้ี การวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนการใช้งาน IPv6 เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญ
ต่อการขยายตัวอย่างมั่นคงของอินเทอร์เน็ตต่อวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก 
  3. ทก. เห็นว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และจํานวน
หมายเลขไอพีของ IPv4 ในโลกกําลังจะถูกใช้หมดไป ไม่เพียงพอกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคตอันใกล้น้ี  
ซึ่งหากเกิดขึ้นก็หมายความว่าผู้ใช้ในประเทศต่าง ๆ จะไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต 
เพ่ิมขึ้นได้อีก ขณะที่หมายเลข IPv4 ในภูมิภาคเอเชียได้หมดลงในเดือนเมษายน 2554 ทําให้ไม่มีหมายเลข  
IPv4 ใหม่ที่จะใช้งานในเครือข่าย และท่ีสําคัญประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียจะไม่มีหมายเลขไอพีใหม่ ใช้งานนอก
เสียจากการนํา IPv6 มาใช้งาน อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าสู่ IPv6 น้ันต้องอาศัยความรู้ 
ความเช่ียวชาญ รวมถึงการวางแผน นโยบายและทรัพยากรในการดําเนินการ ดังน้ัน การผลักดันให้มีการใช้งาน IPv6 
ในประเทศไทยเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องรีบดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  ทก. จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกล่าวขึ้น  โดยมีเป้าหมายและแผนงาน/กิจกรรมที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน สรุปได้ดังน้ี  
   3.1 เป้าหมายของการดําเนินการคือเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้น โดยดําเนินการในระยะ 3 ปี            
(พ.ศ. 2556 – 2558) ดังน้ี  
    3.1.1 หน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปทุกหน่วยงาน มีการเช่ือมต่อสู่อินเทอร์เน็ตที่
รองรับ IPv6 ภายในเดือนธันวาคม 2558 

 3.1.2  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการในระบบใช้สาย และ     
ไร้สาย เปิดให้บริการเช่ือมต่อและใช้งานที่รองรับ IPv6 ภายในเดือนธันวาคม 2557 

 3.1.3 โครงข่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับ (NEdNet และ UniNet)  
ให้สามารถใช้งาน IPv6 ได้อย่างน้อย 10,000 สถาบัน ภายในเดือนธันวาคม 2558 
     3.1.4  จัดต้ังศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพ่ือให้คําปรึกษา อบรม ทดสอบ 
ตรวจประเมินด้าน  IPv6 ของประเทศไทย ภายในเดือนธันวาคม 2556 

 3.1.5 แผนงาน/กิจกรรมและตัวช้ีวัด 4 ด้าน คือ 
 (1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นปัจจัยหลักที่สําคัญในการส่งเสริมการใช้งาน IPv6 

แบ่งแผนงานกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ แผนงานกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานใน
หน่วยงานภาครัฐ และแผนงานกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

 (2)  การพัฒนาบุคลากร มี กิจกรรมท่ีจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมทั้ ง 
ด้านความเข้าใจ ความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญในด้าน IPv6 โดยได้แบ่งแผนงานกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ แผนงานกิจกรรมในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ และแผนงานกิจกรรมในการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรด้าน ICT ของประเทศไทยโดยรวม 

 (3)  การส่งเสริมการใช้งาน IPv6 นอกจากการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
บุคลากรแล้ว การส่งเสริมการให้บริการ (e-service) โดยเฉพาะบริการสาธารณะของหน่วยงานให้สามารถรองรับการ
ใช้งาน IPv6 ได้น้ัน จะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้การใช้งาน IPv6 มีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

 (4)  การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6 เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกประการ
ที่จะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานตามร่างแผนปฏิบัติการฯ บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ทั้งน้ี กิจกรรมต่าง ๆ มี
เป้าประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจ ได้เห็นถึง
ความสําคัญและเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนไปสู่ IPv6   นอกจากน้ียังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
และการใช้ประโยชน์จาก IPv6 อย่างย่ังยืนต่อไป 
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4. กิจกรรมสําคัญเร่งด่วน (Flagship Project) ที่จะต้องดําเนินการ  คือ “การจัดต้ังศูนย์
ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6” เพ่ือใช้เป็นศูนย์อบรม ให้คําปรึกษา ทดสอบตรวจประเมินด้าน IPv6 ของประเทศ
ไทย โดยมีภาระหน้าที่หลัก ดังน้ี 

 (1)  จัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน IPv6 ของ
อุปกรณ์เครือข่าย 

 (2)  จัดต้ังหน่วยทดสอบอุปกรณ์และทดสอบความพร้อมของเครือข่าย (Testbed) เพ่ือ
ทดสอบอุปกรณ์ว่าสามารถรองรับและเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน IPv6 หรือไม่ 

 (3)  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
     (4)  จัดอบรมท้ังแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ 

 (5)  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้าน IPv6 
 (6)  ตรวจประเมินตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ระบุในร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม 

เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ประเทศไทย 
 
9. เรื่อง  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ 
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุ) รวม 2 ฉบับ  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย   

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากรเพ่ือการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้สําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อยตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินที่ได้รับการยกเว้นสําหรับการจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และสําหรับการบริจาค
ให้แก่สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษารวมทั้งสําหรับการบริจาคเพ่ือสนับสนุนการกีฬาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนน้ัน ทั้งน้ี สําหรับเงินได้พึงประเมินต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากร เพ่ือการบูรณาโบราณสถานฯ  สามารถนําเงิน
บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีได้เท่าจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) 
แห่งประมวลรัษฎากรแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว 
ทั้งน้ี  สําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 2556 ที่ต้องย่ืนรายการในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
 
10.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน
รวม 5,848.00 ล้านบาท เ พ่ือเป็นเ งินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาว  จํานวน 5 แผนงาน                
ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ ดังน้ี 1. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3   2. แผนงานบํารุงรักษา
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อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า  3. แผนงานการจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่ายไฟฟ้า 4. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสาร 
SDH และ 5. สายเคเบิลใยแก้วนําแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าส่วนที่ 1  
  ทั้งน้ี  ให้ทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นรายปีจนกว่าการดําเนินงานจะแล้วเสร็จ  และให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องประสานงานเพ่ือบูรณาการเช่ือมโยงสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ข้างต้นอย่างเป็นระบบด้วย 
  
11. เรื่อง ขออนุม ัต ิและประกาศนโยบาย  “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง”                
(พ.ศ. 2556 - 2558) เป็นวาระแห่งชาติ   

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการส่งเสริมชุมชนจัดการระบบสุขภาพแข็งแรง ตามท่ี 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ .) เสนอ และให้ สธ . พิจารณาบูรณาการโครงสร้างการทํางานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

        สาระสําคัญของการประกาศนโยบาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง”                
(พ.ศ. 2556 - 2558)  เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือผลักดันให้เกิดการเช่ือมโยงและบูรณาการการเสริมพลัง โดยใช้
ศักยภาพทุนทางสังคม ใช้ทักษะความสามารถและทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่กับระบบสนับสนุนของหน่วยงาน/องค์กร
ต่าง ๆ   ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิถีการดําเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ใน
ทางบวก  ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานโยบายและวาระร่วมระดับชาติ (National agenda) ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง เพ่ือขับเคลื่อนกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของทุกองค์กร ทั้งในและนอกชุมชนท้องถิ่น
ในการร่วมบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง   เพ่ือเช่ือมโยงและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการใหม่ (New management) กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชนโดยชุมชนให้หนุน
เสริมซึ่งกันและกันเป็นองค์รวม (Holistic approach) ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
   
12. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือใช้
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ และให้ ทก.  เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว  โดยให้ความสําคัญในเร่ืองการเช่ือมโยงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน   รวมท้ังเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  ทั้งน้ี เพ่ือยกระดับการบูรณาการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เป็น e-service ต่อไป   รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง
อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

สาระสําคัญของยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ดังน้ี  
 1. ภาพรวมการพัฒนาท่ีผ่านมา 
   การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ความเร็วสูงหรือโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ของประเทศไทย เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ที่อัตราร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 37 ในปี พ.ศ. 2555  โดยมีการกระตุ้นจาก
ภาครัฐตามโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 นอกจากน้ี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีมติออกใบอนุญาต 3G เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นอีก
ปัจจัยหน่ึงที่สนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานความเร็วสูงด้าน ICT ของประเทศไทย 
   อย่างไรก็ตาม  ในด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาบริการภาครัฐของไทยไปสู่ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ โดยได้พัฒนาระบบ
บริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ ระบบ G-Cloud ขึ้น เพ่ือเป็นการลดปัญหาด้านการใช้งบประมาณซ้ําซ้อนและการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังได้
ดําเนินการในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network: GIN) เพ่ือรองรับระบบงานของราชการ และการบริการประชาชน ใน
หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจํานวนประมาณ 1,000 หน่วยงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้
หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-
Government Interoperability: TH e-GIF) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
 2. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  

รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยการสร้างรายได้จากการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  1) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 2) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 3) ยุทธศาสตร์การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. กรอบแนวทางการดําเนินการ ประกอบด้วย 
  1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานความเร็วสูงด้าน ICT ทั้งด้านโครงข่าย (Network 
Infrastructure) และด้านสารสนเทศ (Information Infrastructure) รวมทั้งการใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ 
(Government Cloud) เพ่ือลดความซ้ําซ้อน และภาระการลงทุนในการพัฒนาด้าน ICT ในหน่วยงานของรัฐ 
  2) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e- Government Services) ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ในลักษณะของระบบบริการที่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integrated e-
Services) ให้บริการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ตลอดจนกําหนดกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย  
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จากกรอบแนวทางการดําเนินงานตามข้อ 3  สามารถกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
 4.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ โดยการต่อยอดและยกระดับเครือข่าย GIN 
ให้เป็นโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่เช่ือมโยงภาครัฐสู่ประชาชนทุกภาคส่วน หรือ Super GIN รองรับการ
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบริการด้านการเกษตร การบริการสาธารณสุขทางไกล 
การขยายโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการขยายการให้บริการสู่ระดับท้องถิ่น   เพ่ือการบริการประชาชน และภาค
ธุรกิจเอกชนที่รวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุม 
  4.2  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

1) การบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ เป็นดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 
โดยการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน และให้มีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์  ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับจังหวัด และให้หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคใช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐดังกล่าว 

2) การให้บริการคลาวด์ภาครัฐเป็นการดําเนินการพัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐ
เพ่ือให้บริการสําหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งในด้านการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน และแอพลิเคช่ันการให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้บริการระบบ G-Cloud  รวมทั้งการประสานแนวทางการจัดสรร
งบประมาณด้าน ICT ร่วมกับสํานักงบประมาณเพ่ือให้เกิดการบูรณาการงบประมาณด้าน ICT และลดการลงทุนใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ในหน่วยงานของรัฐ 

3) การพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนตามภารกิจของหน่วยงาน ใน
ลักษณะของระบบบริการที่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทั้งน้ี ในระยะแรก ให้ดําเนินการบูรณาการบริการ
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รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในกระทรวงหลัก 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  4.3 การสนับสนุนการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

1) การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
ดําเนินการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในภารกิจของหน่วยงาน ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดังกล่าว และให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้งานข้อมูลไบโอเมตริกในภารกิจของหน่วยงานดําเนินการตามมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริกในส่วนของภาพลายน้ิวมือที่กระทรวงฯ กําหนด 

2) การรักษาความปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดย
กําหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยในดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และมาตรฐานอ่ืน ๆ                
ที่เก่ียวข้อง โดยให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว และให้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  
 
13. เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย   
พ.ศ. 2554 - 2558  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสนับสนุนการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 
 1. นําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/ กรม  
 2. จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดทําข้อมูลสถิติตามท่ีกําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา  
 3. คงกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนสามัญด้านสถิติในหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ัง ให้นําผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553  เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาต่อไปด้วย 
 ทั้งน้ี ให้ ทก.  มุ่งเน้นการจัดทําสถิติที่มีคุณภาพ  มีความแม่นยํา ถูกต้อง และมีมาตรฐานการรายงาน                
ที่ชัดเจน  และให้บูรณาการข้อมูลกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง ต้องกําหนด
รอบการรายงานสถิติแต่ละประเภทให้ชัดเจนด้วย 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 ทก. รายงานว่า สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2553 แล้วมีความก้าวหน้าสรุปได้ ดังน้ี  
  1. สสช. ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่    1/2555 เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2555  เพ่ือกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบสถิติให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. 2554-2558  และต่อมาได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จํานวน 21 คณะ ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด้านข้อมูลสถิติในแต่ละสาขา เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งนําเสนอ
ความก้าวหน้า และจัดทํารายงานประจําปี (รายงานสถานการณ์สถิติทางการและผลการดําเนินงาน) เสนอคณะรัฐมนตรีผ่าน
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน   
  2. คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จํานวน 21 คณะ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาสรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี   
   2.1 การจัดทําแผน แผนพัฒนาสถิติรายสาขาเปรียบเสมือนกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ี
เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการสถิติรายสาขากับ สสช. และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของ
การพัฒนาข้อมูลข้อมูลสถิติและหน่วยสถิติของประเทศ การจัดทําแผนดังกล่าวได้เริ่มดําเนินการเมื่อต้นปี 2555 โดยการ
หารือระหว่าง สสช. กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพพัฒนาสถิติสาขาต่าง ๆ เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับความสําคัญ 
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และแนวทางการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาฯ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่จะได้รับ  
  2.2 กรอบระยะเวลา แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีกรอบระยะเวลา 5 ปี (2554 – 2558) ตามระยะเวลา
ของแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไทย 
  2.3 สาระสําคัญของแผนพัฒนาสถิติรายสาขาจํานวน 21 สาขา แยกเป็นด้านสังคม จํานวน  9 สาขา 
ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 11 สาขา และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 สาขา   
  3. ทก. ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ธันวาคม 2553 และวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยสรุป
ได้ดังน้ี   
   3.1 ผลการดําเนินงาน  
    (1) สสช. ได้ดําเนินการโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบูรณาการข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ สําหรับตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และประเด็นปัญหาที่
สําคัญในพ้ืนที่ และจัดเตรียมชุดข้อมูลที่สําคัญ และจําเป็นต่อการพัฒนาจังหวัด โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
ของจังหวัด (Product Champion) ซึ่งดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสถิติในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ รวมทั้ง สถิติจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ของสํานักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี 
ในปี 2555 ได้ดําเนินการใน 10 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ อ่างทอง นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ปราจีนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และกําแพงเพชร ซึ่งประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
    (2) ได้ข้อมูลที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
จังหวัด และประเด็นปัญหาที่สําคัญในพ้ืนที่ และได้ชุดข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการกําหนดนโยบายของจังหวัด  
    (3) สถิติจังหวัดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเก็บข้อมูล เป็นผู้บริหารข้อมูลในระดับพ้ืนที่ 
และการสร้างวัฒนธรรมในการผลิตข้อมูลสถิติและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ 
  (4) สสช. ใช้งบประมาณจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมาณ 16,630,000 บาท  
 3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

(1) การผลิตสถิติของประเทศไทยมีลักษณะการกระจายงาน กล่าวคือ นอกจาก สสช.  จะเป็น
หน่วยสถิติสําคัญด้านการจัดทําสํามะโนและการสํารวจแล้ว  หน่วยงานต่าง ๆ จํานวนมากและนําเสนอสถิติจากการ
ดําเนินงานตามภารกิจ เช่น การจัดทําทะเบียนและรายงานต่าง ๆ  ส่งผลให้เกิดการผลิตข้อมูล/สถิติจํานวนมาก เพ่ือ
ใช้งานเฉพาะสําหรับแต่ละส่วนราชการ  

(2) ขาดการประสานงานท่ีดีเพ่ือกําหนดมาตรฐานท่ีจําเป็นต่อการเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยน
เช่ือมโยงข้อมูล และเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์และบริหารงาน จึงไม่สามารถบูรณาการ
ข้อมูล/สถิติ หรือทําได้เพียงบางส่วน  

(3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปิดกว้างขึ้นส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับบทบาทและวิธีการ

บริหารงานของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านข้อมูลข่าวสาร ให้มีการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูล เพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ภาพรวม และนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องและฉับไว  
 3.3 แนวทางแก้ไข 

เพ่ือให้การพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทยให้สามารถรองรับการวางแผนและการตัดสินใจระดับ
นโยบายและยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลการพัฒนาได้ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลที่สําคัญ ดังน้ี 

1. กําหนดให้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/ กรม เพ่ือสนับสนุนแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือส่งเสริม/ผลักดัน การนําข้อมูลไปใช้
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ประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ (Base Line) ทั้งในระดับประเทศ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และใช้ในการวิเคราะห์
ศักยภาพของประเทศ สะท้อนปัญหา หรือการมีระบบเตือนภัย (Warning System) 

2. การสนับสนุนงบประมาณสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดทําข้อมูลสถิติตามท่ีกําหนด
ไว้ในแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 

3. การสนับสนุนอัตรากําลังด้านสถิติสําหรับหน่วยงานภาครัฐ เน่ืองจากปัจจุบันนักสถิติที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ (200 กรม) ขาดความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ จึงมีการปรับเปลี่ยนสายงาน ทําให้เกิดการ
ขาดแคลนนักสถิติในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกระทบต่อการดําเนินงานด้านสถิติ  
 
14. เรื่อง การพิจารณาทบทวนมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 จากเดือน
มีนาคม – กรกฎาคม 2556 เป็น เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2556 และในส่วนปริมาณการนําเข้าให้กระทรวงพาณิชย์
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหารในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายอาหาร รายงานว่า   
   1. ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย-กัมพูชา (Thailand-Cambodia Joint 
Trade Committee: JTC) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ประเทศกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ และนายจอม ประสิทธ์ิ รัฐมนตรีการค้าอาวุโสและรัฐมนตรีการค้ากัมพูชาเป็นประธานร่วม ฝ่ายกัมพูชาได้ยก
เรื่อง มาตรการจํากัดช่วงเวลานําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยขึ้นหารือว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
กัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการท่ีไทยมีมาตรการจํากัดช่วงเวลานําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงขอให้ฝ่ายไทย
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอให้ยกเลิกการจํากัดช่วงเวลาและปริมาณการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
โดยเร็ว เน่ืองจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชากําลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน   
   2. คณะกรรมการนโยบายอาหารได้มีการพิจารณาทบทวนมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 
2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก
และของไทย และพิจารณาข้อเรียกร้องของประเทศกัมพูชา ผลดีและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุง
มาตรการบริหารการนําเข้า โดยที่ประชุมมีมติ ดังน้ี  
   2.1 ให้ขยายระยะเวลาการนําเข้าของผู้นําเข้าทั่วไป ภายใต้ AFTA และโครงการ 
Contract Farming ตาม ACMECS ออกไปอีก 1 เดือน จากเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2556 เป็นเดือนมีนาคม-
สิงหาคม 2556 และกําหนดมาตรการบริหารการนําเขา้ ดังน้ี  
    2.1.1 ภาษีอัตราร้อยละ 0  
    2.1.2 ให้ อคส. นําเข้าได้ตลอดทั้งปี โดยให้จัดทําแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคาและความต้องการใช้ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อผลผลิตในประเทศ สําหรับ
ผู้นําเข้าทั่วไปนําเข้าได้ช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2556 และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานควบคุมการนําเข้า
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  
   2.2 ให้คงมาตรการบริหารการนําเข้าภายใต้ความตกลงการค้าอ่ืน ๆ ได้แก่ การนําเข้า
ตามความตกลง WTO TNZCEP TAFTA JTEPA AJCEP AKFTA การนําเข้าทั่วไป (ประเทศนอกข้อตกลง) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหารเมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2555  
   2.3 เพื่อให้อาหารสัตว์ในประเทศมีคุณภาพมาตรฐานและสุขอนามัยและไม่กระทบต่อ
สัตว์ การส่งออกเน้ือสัตว์ของไทย ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งทางด้าน
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (The Application of Sanitary and Phytosantary Measures: 
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SPS) และเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศประสานข้อมูลรายช่ือผู้ขออนุญาตนําเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างกัน เพ่ือติดตามกํากับดูแล การนําเข้าได้อย่างทั่วถึง และสร้างความมั่นใจแก่อุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ  
 
15. เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนเมษายน  2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) รายงาน
ผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนเมษายน  2556  และให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในแต่ละด้านรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 281/2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 (ข้อ 3)  ได้รายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจําเดือนเมษายน 2556 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง  ในภาพรวมได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
  1 .1 ด้านราคาสินค้า  ไ ด้มีมาตรการในดูแลราคาสินค้ าและบริการใ ห้มี ราคา 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ได้แก่  การกําหนดราคาสินค้าและบริการควบคุม  การดูแลราคาต้นทาง และราคา
ปลายทาง  การกําหนดมาตรการในการดูแลราคา  การตรึงราคาจําหน่ายสินค้า (สิ้นสุดโครงการแล้ว)  การกํากับดูแลราคา
จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ  ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย (สายตรวจ Mobile Unit)  นอกจากน้ี ยังมี
โครงการกํากับดูแลการช่ัวตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพ่ือสร้างความเป็นธรรม  โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครอง
ชีพประชาชน ซึ่งได้จัดงานรวมท้ังสิ้น 761 คร้ัง สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคิดเป็นมูลค่า 444.37 ล้าน
บาท  จัดงานจําหน่ายสินค้า รวม 318 ครั้ง ลดค่าครองชีพได้คิดเป็นมูลค่า 15.53 ล้านบาท  จัดงานธงฟ้าเคลื่อนที่เพ่ือ
ประชาชน (Mobile Unit) รวม 627 จุดลดค่าครองชีพได้คิดเป็นมูลค่า 14.67 ล้านบาท (สิ้นสุดโครงการแล้ว)  รวมถึง
โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างส่งผ่านให้ภาคเอกชนดําเนินการต่อ  โดย ณ วันที่ 30 
เมษายน 2556  มีร้านถูกใจที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 6,770 ราย (สิ้นสุดโครงการแล้ว) 
  1.2 ด้านราคาพลงังาน 
   (1) นํ้ามันดีเซล : ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ้ามัน
ดีเซล เพ่ือรักษาระดับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลไม่ให้เกิน 30บาทต่อลิตร ทําให้ราคา ณ วันที่ 30เมษายน 2556 อยู่ที่ 
29.99 บาท/ลิตร โดยผลการดําเนินงานต้ังแต่เดือนกันยายน 2554 – เมษายน 2556 สามารถช่วยเหลือประชาชน 
และภาคธุรกิจเป็นเงินประมาณ 180,000 ล้านบาท    
   (2) แก๊สโซฮอล : ส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอลเพ่ิมขึ้น โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 
2556 มีปริมาณการใช้เอทานอลเพ่ิมขึ้น เป็น 2.55 ล้านลิตร/วัน 
   (3) LPG : ราคา ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ภาคครัวเรือน อยู่ที่ 18.13 
บาท/กก.  ภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 30.13 บาท/กก.  ภาคขนส่ง อยู่ที่ 21.38 บาท/กก. 
   (4)  NGV : ราคา ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 สําหรับประชาชนอยู่ที่ 10.50 
บาท/กก. กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ อยู่ที่ 8.50 บาท/กก. 
 2. ยกร ะ ดับคุณภาพชี วิ ตขอ งปร ะชาชน โดย เพิ่ ม กํ า ลั ง ซ้ื อ ภ าย ในปร ะ เ ทศ 
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  ได้มีการดําเนินการ (1) พักหน้ี
เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงินสําหรับ
โครงการพักหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือเกษตรกร (2) ปรับค่าแรงงานเป็นวันละ 300 บาทท่ัวประเทศ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs (3) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวมทั้งประเทศ ได้จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ
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แล้ว 7,314,426 คน เบิกจ่ายเงินแล้ว 54,586 ล้านบาท (4) มาตรการบ้าน 5 ล้านบาท สิ้นสุดโครงการแล้ว  (5) 
โครงการบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) เพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งแรก ซึ่งได้ขยายระยะเวลาออกไปให้สิ้นสุดเดือน
มีนาคม 2556 มีผู้ได้รับการอนุมัติ คิดเป็นเงิน 9,919.47 ล้านบาท โครงการน้ีมีปัญหาการปล่อยสินเช่ือค่อนข้างตํ่า 
เน่ืองจากโครงการไม่ครอบคลุมบ้านมือสอง และราคาบ้านตํ่ากว่า 1 ล้านบาทมีจํานวนจํากัด  (6) โครงการบ้าน       
ธ.อ.ส.-  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพ่ือผู้ประสบภัย วงเงิน 14,000 ล้านบาท มีผู้ได้รับการอนุมัติคิดเป็น 
29,877.84 ล้านบาท ปัญหาอุปสรรคของโครงการน้ี คือ จํานวนผู้ย่ืนขอสินเช่ือมากกว่าเงินที่ ธปท.ให้การสนับสนุน  (7) 
มาตรการภาษีสําหรับการซื้อรถยนต์คันแรก คืนภาษีแล้ว 192,711 คัน เป็นเงิน 13,054 ล้านบาท   
 3. ปร ับลดภาษ ีเ ง ิน ได ้น ิต ิบ ุค คลอ ยู ่ร ะหว ่า ง ก า ร เ สนอแก ้ไ ขประมวลร ัษฎากร 
ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20   
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) (1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) โอนเงินไปแล้วจํานวน 74,258 หมู่บ้าน/ชุมชน จําแนกเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน
ใน 76 จังหวัด จํานวน 73,667 แห่ง  ชุมชนในกรุงเทพมหานคร (กทม.) จํานวน 591 แห่ง ทั้งน้ี สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) ได้เร่งรัดการดําเนินการการดําเนินการในส่วนของชุมชนใน กทม. ด้วยแล้ว
(2) โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 ได้โอนเงินไปแล้ว 36,641 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 46.23 
 5. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
  5.1  โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ได้อนุมัติแล้ว 2,226,517 บัตร  ส่งมอบบัตรแล้ว 
1,383,788 ราย  วงเงินอนุมัติ  43,667.48 ล้านบาท 
  5.2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ 3 ชนิด ดังน้ี 
   (1) ข้าวนาปี 55/56  ซึ่งมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 
3.47 ล้านครัวเรือน  ข้าวนาปรัง มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 457,243 ครัวเรือน 
   (2) มันสําปะหลัง  ปี 55/56  ซึ่งมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรอง
แล้ว จํานวน 473,852 ครัวเรือน 
   (3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 55/56  ซึ่งมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรอง
แล้ว จํานวน 220,216 ครัวเรือน 
  5.3 การ รับจํ า นํ าข้ าว เปลื อกนาปี  ปีการผลิ ต  2555/2556 โดย มีสหกรณ์ 
เข้าร่วมโครงการจํานําข้าวเปลือกนาปี รวม 225 สหกรณ์ ซึ่งได้ให้บริการรับจํานํา/บริการรวบรวมข้าวเปลือกจาก
สมาชิก 326,925 ราย ปริมาณข้าวเปลือก รวม 1,564,177.031 ตัน 
  5.4 โครงการการรับจํานําข้าว โดยองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รับจํานําแล้ว 2.948 ล้าน
ตัน มูลค่า 39,687.411 จํานวนเกษตรกร 349,841 ราย  จํานวนโรงสี 264 แห่ง  
   ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
เช่าคลังสินค้า ค่ากรรมการ ค่าตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร ค่าดูแลรักษาข้าวสาร และค่าเบ้ียประกันภัย ทําให้ อ.ต.ก. 
ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการตามสัญญาได้  
  5.5 โครงการ รักษา เส ถียรภาพราคามะพร้าว  ปี  2555  ดํ า เ นินการรับซื้ อ 
เน้ือมะพร้าวแห้งจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ใน 8 จังหวัด จํานวน 9,000 ตัน โดยชดเชยราคากิโลกรัมละ 
6 บาท และช่วยค่าขนส่งเ พ่ือให้ เกษตรกรได้รับราคาท่ีคุ้มต่อการผลิต ต้ังแต่เดือนกันยายน  2555 ถึง  
20 กุมภาพันธ ์ 2556  ขณะนี ้ได ้ร ับซื ้อแล ้ว  8 ,605.38 ตัน  คิดเป ็นร ้อยละ  95.62 ขณะนี ้ม ี 7จังหว ัด 
แจ้งปิดโครงการแล้ว และจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึง 20 เมษายน 2556 
  5.6 การรักษาเสถียรภาพราคายางพารา(ข้อมูล ณ เมษายน 2556) โดยได้รับซื้อยาง
จากสถาบันเกษตรกร จํานวน 206,914.55 ตันมูลค่า 20,485.55 ล้านบาทมีการทําประกันวินาศภัยโกดัง/
โรงงาน จํานวน 54 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ จํานวน 580.637 ล้าน
บาท 
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  5.7 การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จากภัยพิบัติด้านการเกษตร ใน
กรณีฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด 
   (1) ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง ด้านพืชมีพ้ืนที่เสียหาย 4.669 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ จํานวน 626,353 ราย  คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 2,847.93 ล้านบาท ด้านประมงพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
เสียหาย 5,754 ไร่ กระชัง 720 ตารางเมตร  เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,138 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 45.741 ล้าน
บาท  ช่วยเหลือแล้ว 3.939 ล้านบาท 
   (2) อุทกภัย ด้านพืช มีพ้ืนที่เสียหาย 11,978 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จํานวน 
2 , 4 9 9  ร า ย  คิ ด เ ป็ น ว ง เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ  8 . 1 0 8  ล้ า น บ า ท ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล้ ว  8 . 5 5 1  ล้ า น บ า ท 
ด้านประมง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเสียหาย 247 ไร่ กระชัง 8,950 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 3.141 ล้านบาท
ช่วยเหลือแล้ว 0.674 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ มีสัตว์สูญหาย/ตาย 11  ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบจํานวน 10 ราย 
คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 83,800 บาท ช่วยเหลือแล้ว 49,700 บาท  
   (3) วาตภัย (ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2556) พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย 
64,011 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 30,858 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 14.429 ล้านบาท 
   (4) ศัตรูพืชระบาด ได้มีการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด และควบคุมการระบาด
ไม่ให้ขยายพ้ืนที่ 
  5.8 การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ขณะนี้มีการปรับปรุงการจัดทําข้อมูล
เป็นรายแปลง ซึ่งมีเป้าหมาย 7,230,043 แปลง เริ่มดําเนินการเม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2556  โดยดําเนินการไปแล้ว 
3.312 ล้านครัวเรือน 
  5.9 การ ช่วย เหลื อ เกษตรกรและผู้ ย ากจนที่ เ ป็ นลู กห น้ีกอง ทุนหมุ น เ วี ยน 
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจนที่มีปัญหาด้านหน้ีสินและที่ดิน ให้สามารถไถ่ถอนหรือซื้อที่ดินคืน โดยมีเกษตรกรที่
ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ จํานวน 426 ราย วงเงิน 76.59 ล้านบาท 
  5.10   โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  ผลการดําเนินการ 
   (1) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2555- 15 กันยายน 2556) ณ วันที่ 30 เมษายน 
2556 มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 895 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 2,149,030 ราย ปริมาณ
รับจํานํารวมทั้งสิ้น 13,993,093 ตัน  ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร              
(ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 1,413,240 สัญญา  เป็นเงิน 208,215.951 ล้านบาท 
   (2) รอบท่ี 2 (14 มีนาคม - 15 กันยายน 2556) ณ วันที่ 30 เมษายน 2556  มี
โรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 497 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 255,408 ราย ปริมาณรับจํานํารวม
ทั้งสิ้น  2,389,756 ตัน   
  5.11 โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/26 ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 720ราย เปิดจุดรับฝากแล้ว 672 จุด ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 9,955,637 ตัน 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 240,730 สัญญา เป็นเงิน 26,766.988  ล้านบาท 
  5.12 การติดตามตรวจสอบการรับจํานําสินค้าเกษตร พบการกระทําความผิด จํานวน 
1,848 ราย ได้แก่ (1) การขนข้าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) การสวมสิทธิเกษตรกร (3) ข้าวขาดบัญชี 
  5.13 การแก้ไขราคาสินค้าเกษตร 
   (1) ผักและผลไม้  ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท เอกชัย  ดิสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม (Tesco Lotus) ขอความร่วมมือให้ช่วยรับซื้อผักและผลไม้ เพ่ือนําไปจําหน่ายในสาขาทั่วประเทศ 
ปริมาณรวม 120,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท  รวมถึงได้จัดงานเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมา
จําหน่ายผลผลิตให้ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตที่จําหน่ายรวมท้ังสิ้น 1,037,550 บาท 
   (2) สุกร ไข่ไก่ ได้มีการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพ่ิมจาก
ช่องทางปกติ แยกเป็นเน้ือสุกรจํานวน 175,695 กก. และไข่ไก่ 3,080,905 ฟอง 
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   (3) หอมแดง (ฤดูแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ จํานวน 22.66 ล้านบาท จากโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน ปี 2554 – 2556 ให้จังหวัด
เชียงใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงตกตํ่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อหอมแดงจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ในราคา กก.ละ 17.00 บาท ปริมาณเป้าหมาย 11,000 ตัน ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่เดือนมีนาคม 
– กันยายน 2556 
   (4) พริก จัดประชุมหารือผู้ประกอบการแปรรูปซอสพริกและนํ้าพริก เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการรับซื้อพริกในราคาที่เหมาะสม ให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพริก และการวางระบบการเก็บเก่ียว
ผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานและผู้บริโภค 
   (5) ปาล์มนํ้ามัน  รอบที่ 1 ได้จัดสรรเงินให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อ
นํ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม เพ่ือดูดซับปริมาณน้ํามันปาล์มดิบ เป้าหมาย 100,000 ตัน ในราคา กก.
ละ 25 บาท จากผลการดําเนินงานในรอบที่ 1 ทําให้ระดับราคาผลปาล์มสูงขึ้นจากช่วงก่อนเริ่มโครงการเฉลี่ย กก.ละ 
3.53 บาท เป็น กก.ละ 4 – 4.20 บาท  จึงชะลอการดําเนินการในรอบท่ี 2 ไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร 
 6. ปฏิรูปการจัดการที่ดิน (นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)    ซึ่งได้
ดําเนินการจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดทํายุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเร่ืองการจัดการที่ดินป่าไม้  และการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหาร
จัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ซึ่งยังไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจากยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  โดยอยู่ระหว่าง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  7. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) พิจารณาจากรายงานผลการ
ดําเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเดือนเมษายน 2556 แล้วมีความเห็น ดังน้ี  
   7.1แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะ 
เงินเฟ้อและราคานํ้ามันเช้ือเพลิง โดยที่ขณะนี้ยังมีการตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือน จึงทําให้อาจมีการลักลอบนําแก๊ส
หุงต้มมาจําหน่ายให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง ซึ่งจะทําให้เกิดผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาตรวจสอบ และรายงานสภาพปัญหาและผลกระทบ รวมถึงการกําหนดมาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
   7.2 การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเช้ือเพลิง ในส่วนของราคาสินค้ามีหลายโครงการที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการดําเนินการแล้ว จึงเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาศึกษาหามาตรการ/โครงการที่จะ
ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบเพื่อรองรับปัญหาราคาสินค้าที่มีการขยับตัวสูงขึ้น 
   7.3 นโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในส่วนของ
การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติ ซึ่งการดําเนินการให้ความช่วยเหลือค่อนข้างล่าช้า ดังน้ัน 
เพ่ือให้เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้มีการหารือและบูรณาการการทํางานในเร่ืองดังกล่าวร่วมกัน 
   7.4 การรับซื้อยางพารา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายางน้ัน เกิดปัญหาการสวมสิทธ์ิการขายยางพาราให้กับโครงการ เน่ืองจากแหล่งที่มาของยางพาราซึ่ง
มาขายให้กับโครงการไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาตรวจสอบ และ
รายงานสภาพปัญหาและผลกระทบ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
   7.5 การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ผักและผลไม้ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  ได้
ดําเนินการขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนช่วยรับซื้อผักและผลไม้ เพ่ือนําไปจําหน่ายพร้อมทั้งผลักดันให้มีการส่งออก
เพ่ิมขึ้น รวมถึงการเช่ือมโยงการจําหน่ายผักและผลไม้ จากกลุ่มเกษตรกรและผู้ค้าในแหล่งผลิต มาจําหน่ายผลผลิต
ให้กับผู้บริโภคโดยตรงนั้น เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  และ  
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กระทรวงมหาดไทย (มท.)  ได้มีการหารือและบูรณาการการทํางานในเร่ืองดังกล่าวร่วมกัน เพ่ือนําแนวทางดังกล่าวไป
ปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ ด้วย 
 
16. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 2  
(มกราคม – มีนาคม 2556) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี 
           ผลการเบิกจ่ายลงทุนประจําปี 2556 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) 
            จากการประมวลผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีบัญชีทั้งปีงบประมาณ
และปีปฏิทิน จํานวน 54 แห่ง ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนในช่วงดังกล่าวได้จํานวน 
90,341 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.7 ของเป้าหมายไตรมาส 2 (จํานวน 105,474 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ที่เบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 76.0 และสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสมต้ังแต่ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 ได้
จํานวน 103,192 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.2 ของเป้าหมายสะสม (จํานวน 130,274 ล้านบาท) 
            เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสที่สอง (มกราคม – มีนาคม 2556) 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนไตรมาสแล้วมีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมายหลาย
แห่ง หากพิจารณาจากร้อยละที่เบิกจ่ายได้ตํ่ากว่าเป้าหมายมาก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุน
จํานวนไม่สูง อาทิ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต บริษัท ไทย – อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงิน
ลงทุนสูงซึ่งอาจมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและมีผลการเบิกจ่ายลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีสําคัญได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายได้ตํ่ากว่าเป้าหมายที่สําคัญเน่ืองจากปัญหาความล่าช้าในกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจ้างภายใน การทบทวนแผนการลงทุน การส่งมอบงานล่าช้า รวมทั้งความไม่พร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในพ้ืนที่ดําเนินการ ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการลงทุนได้ตามแผน 
 
17. เรื่อง โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56 ในไตรมาสที่ 1/2556 ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พน. รายงานว่า  

1. ในปี 2556 พน. ได้มีการสนับสนุนให้นํามนัสําปะหลังผลิตเอทานอลโดยเพ่ิมสัดส่วนการใช้ 
กากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง  ในการผลิตเอทานอล เป็น 62 : 38 โดยโรงงานเอทานอลใช้วัตถุดิบมันสําปะหลังผลิต
เป็นเอทานอลในปริมาณ   0.76 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 255.60 ล้านลิตรต่อปี  คิดเป็นปริมาณหัวมันสด 1.6 ล้านตัน 
ต่อปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบการปรับสูตรราคา               
เอทานอลตามสัดส่วนการใช้เอทานอลมันสําปะหลังที่เพ่ิมขึ้น  โดยกําหนดสูตรราคาเอทานอลตามสัดส่วนการใช้                 
เอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง 62 : 38 และมอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประสานกรมการค้าภายในเพ่ือตรวจสอบการใช้มันสําปะหลังในโครงการรับจํานํามันสําปะหลังเพ่ือผลิตเอทานอลและ
หากผู้ผลิตเอทานอลใช้วัตถุดิบมันเส้นให้ใช้มันเส้นจากองค์การคลังสินค้าน้ัน  

2. จากการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันลําปะหลังในไตรมาสที่ 1/2556 ตามโครงการ 
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 2555/56 ปรากฏว่า มีสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง เป็น 
77.5 22.5 คิดเป็นปริมาณการใช้เอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง เท่ากับ 157,721,430 ลิตร : 45,723,235 
ลิตร คิดเป็นปริมาณการใช้หัวมันสดจํานวน 286,227.45 ตัน  แต่มีการใช้หัวมันสดในโครงการฯ เพียง 53,145.32 
ตัน เน่ืองจากมีเกษตรกรมาจํานําหัวมันสดที่โรงงานเอาทานอลท่ีเปิดเป็นจุดรับจํานําน้อย ทําให้ปริมาณมันสดตาม



 21 

โครงการรับจํานํามันสําปะหลังเพ่ือใช้ผลิตเอทานอลไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิตเอทานอลที่เข้าร่วม
โครงการฯ อีกทั้งองค์การคลังสินค้ายังไม่ส่งมอบมันเส้นในโครงการฯ ทําให้ผู้ผลิตเอทานอลจําเป็นต้องใช้มันสดและ
มันเส้นในประเทศซ่ึงอยู่นอกโครงการฯ ผลิตเอทานอลจําหน่ายให้ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 เพ่ือผสมเป็นนํ้ามันแก๊สโซ
ฮอลจําหน่ายแก่ประชาชนไปพลางก่อน ทั้งน้ี ปริมาณมันสําปะหลังนอกโครงการฯ ดังกล่าวที่บริษัทผู้ผลิตเอทานอลใช้
ไปแล้วน้ัน  ไม่นับรวมเป็นปริมาณมันสําปะหลังที่ต้องใช้ตามโครงการฯ โดยปริมาณมันสําปะหลังที่ผู้ผลิตเอทานอล
จะต้องซื้อเพ่ิมเติมสําหรับไตรมาสที่ 1/2556 คิดเป็นหัวมันสด 233,082.12 ตัน หรือคิดเป็นมันเส้น 97,924.28 ตัน 

3. ในการดําเนินโครงการฯ มีปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังน้ี  
ผู้ดําเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
ผู้ผลิตเอทานอล 1. เกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําที่โรงงาน 

ผู้ผลิตเอทานอลซึ่งเปิดเป็นจุดรับจํานําน้อยกว่า
เป้าหมาย 

2. ปัจจุบันผู้ผลิตเอทานอลยังไม่ทราบราคามัน 
เส้นที่แน่นอนจากโครงการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลังปี 2555/56 ที่จะส่งมอบให้ผู้ผลิตเอทา
นอลและเพ่ิงเริ่มทยอยส่งมอบมันเส้นให้กับผู้ผลิตเอ
ทานอล  

3. บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ เอทานอล จํากัด (กําลัง 
การผลิต 250,000 ลิตรต่อวัน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทา
นอลจากมันสําปะหลังหยุดการผลิตเอทานอลใน
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2556  เพ่ือปรับปรุง
ระบบบ่อบําบัดตามคําสั่งของสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรี และคาดว่า  จะเดินเครื่องผลิตเอ
ทานอลได้ในเดือนพฤษภาคม 2556 

4. ผู้ผลิตเอทานอลบางรายเป็นผู้ผลิตรายใหม่ 
เพ่ิงเริ่มผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 
2556  ทําให้เดินเคร่ืองได้ไม่เต็มกําลังการผลิต

พณ. แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาเพ่ือเร่งส่งมอบมันเส้น
ในโครงการฯ สําหรับไตรมาสที่ 
1/2556 ให้กับผู้ผลิตเอทานอล
จากมันสําปะหลังตามปริมาณ
เอทานอลที่ได้จําหน่ายให้แก่
ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ไปแล้ว 
และส่งมอบมันเส้นสําหรับไตร
มาสท่ี 2/2256  เพ่ือให้ผู้ผลิต
เ อ ท า น อ ล ใ ช้ มั น เ ส้ น ใ น
โครงการฯ ผลิต 
เอทานอล 

ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 1. ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 บางราย ได้ทํา 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ผลิตเอทานอลจาก
กากนํ้าตาลไปแล้ว ก่อนเริ่มดําเนินโครงการฯ ทําให้
ไม่สามารถซื้อเอทานอลจากมันสําปะหลังได้ตาม
สัดส่วน 

2. มีผู้ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังเข้า 
ประมูลน้อยรายและเสนอราคาประมูลสูงเกินไป 

พน .  โดยกรมธุรกิจพลังงาน
ประชุมร่วมกับผู้ค้านํ้ามันตาม
มาตรา 7 เพ่ือขอความร่วมมือ
ให้รับซื้อเอทานอลตามสัดส่วน  
เอทานอลจากกากนํ้าตาล :  
มันสําปะหลัง 62:38 

 
18. เรื่อง ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2555 จังหวัดชลบุรี เรื่อง
การแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 
จังหวัดชลบุรี เรื่องการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อก. รายงานว่า 
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  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 อก.ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) เพ่ือดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยได้จัดทําข้อเสนอการขอแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1.1 แนวคิด (Concept) ในการจัดทําข้อเสนอผังการใช้พื้นที่ 
  ควรมีการนําแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco – industry) มาใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ภายใต้หลักการพ่ึงพาอาศัยกัน (Symbiosis) ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการออกแบบการใช้พ้ืนที่โดย
คํานึงถึงความสําคัญและความสอดคล้องของการพัฒนา 5 มิติ คือ มิติทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตชุมชน 
  1.2 ข้อเสนอผังการใช้พื้นที่ 
  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) ได้จัดทําขึ้นภายใต้แนวคิดความสอดคล้องของการพัฒนา 5 มิติ ของอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ โดยมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าและพ้ืนที่รองรับกิจกรรม/บริการสนับสนุนอุตสาหกรรม และพ้ืนที่ท่าเรือ
อุตสาหกรรม ทั้งสิ้นรวมประมาณ 43,444 ไร่ 
  1.3 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco – industrial) 
  ได้นําแนวคิดหลักการ Eco อันหมายถึงทั้ง Ecology และ Economy มาประยุกต์ใช้สําหรับ              
การพัฒนา (1) ระดับโรงงานอุตสาหกรรม เป็น Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว) (2) ระดับนิคมอุตสาหกรรม
และเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนโดยรอบโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานท้องถิ่น เป็น Eco Industrial Estate & 
Networks (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) และ (3) ระดับท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู่เป็น Eco Industrial Town (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) เป็นต้น 
  2. ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง 
(ปรับปรุงครั้งที่ 3) เป็นข้อเสนอท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยยึดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ อก.เพ่ือสร้างความมั่นใจด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดเตรียมพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกัน (Protection Strip) 
ภายใต้หลักการอยู่อย่างเก้ือกูล (Symbiosis) อย่างย่ังยืน โดยมีพ้ืนที่ที่ขอเสนอเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ได้แก่ พ้ืนที่
อุตสาหกรรม (สีม่วง) พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone) และพ้ืนที่ท่าเรืออุตสาหกรรม 
  3. อก.พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชนจังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เป็นแนวทางการพัฒนาผังเมืองให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นําข้อเสนอดังกล่าวให้ มท.พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มิถุนายน 2555 แล้ว 
 

ต่างประเทศ 
 
19. เรื่อง การปฏิบัติตามอนสุัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
ค.ศ. 2006 จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลข้ึนมาบังคับใช้และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงแรงงาน (รง.) ดําเนินการออกประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยมาตรฐานแรงงานทาง
ทะเลเพ่ือรองรับการดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นการเฉพาะ 
  2. ให้ คค. ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานทางทะเล โดยให้มี
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอนุสัญญาร่วมเป็นคณะกรรมการและจัดหางบประมาณดําเนินการ 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 

1. อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  (Maritime Labour Convention : MLC 2006)
เป็นอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ที่รวบรวมและ
ปรับปรุงอนุสัญญาที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในกิจการทางทะเลให้เป็นอนุสัญญาฉบับเดียวที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันเพ่ือคุ้มครองคนประจําเรือทั่วโลกจํานวนมากกว่า 1.2 ล้านคน 
ให้มีสถานที่ทํางานที่มั่นคงปลอดภัย การจ้างงานท่ีเป็นธรรม สภาพความเป็นอยู่และการทํางานที่มีคุณค่า การ
คุ้มครองสุขภาพ การรักษาพยาบาลและมีสวัสดิการทางสังคม โดยอนุสัญญาฯ ได้มีการรับรองในที่ประชุมใหญ่  สมัยที่ 
94 ของ ILO เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่มีประเทศ
สมาชิก ILO ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ครบ 30 ประเทศ และมีจํานวนตันกรอสของเรือรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 33 ของกองเรือโลก 
  2. อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ภายหลังจาก
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เป็นประเทศที่ 30 และมี
จํานวนตันกรอสของเรือโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 59.85 ของกองเรือโลก ครบตามเง่ือนไขของการบังคับใช้อนุสัญญาฯ 
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวเน่ืองจากยังยกร่างพระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. .... ไม่แล้วเสร็จ อันจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของเรือไทยในการเดินเรือเข้า – ออกเมืองท่าของประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ที่ถูกกําหนดให้ต้องมีใบรับรองแรงงานทางทะเลตามมาตรฐานข้อกําหนดของอนุสัญญาฯ และเพ่ือให้
เกิดผลกระทบต่อกิจการพาณิชยนาวีของไทยน้อยที่สุด หน่วยงานภาครัฐจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้
สามารถออกใบรับรองการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ให้กับเจ้าของเรือไทยเป็นการเฉพาะในฐานะประเทศที่ยังไม่ได้เป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ  
  3. กรมเจ้าท่าขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการสําหรับแนวทาง 
การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลขึ้นมาบังคับใช้ และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
แล้วโดยมีสาระสําคัญของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ดังน้ี 
   3.1 อนุสัญญาฯ กําหนดหลักการและสิทธิพ้ืนฐานให้สมาชิกแต่ละประเทศต้องกระทําจน
เป็นที่พอใจว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศตนได้เคารพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิทางสังคมและการจ้างงานของ
คนประจําเรือตามที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาฯ  
   3.2 อนุสัญญาฯ กําหนดให้เรือที่เดินระหว่างประเทศขนาด 50 ตันกรอส หรือมากกว่าต้อง
มีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Certificate) และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
(Declaration Maritime Labour Compliance) ไว้ในเรือ เพ่ือแสดงว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานเก่ียวกับการจ้าง
งานคนประจําเรือ 14 ด้าน โดยการรับรองดังกล่าวต้องแสดงกฎหมายภายในและแสดงหลักฐานและมาตรการที่
เจ้าของเรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละมาตรฐานไว้ในใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
   3.3 อนุสัญญาฯ ให้อํานาจรัฐเจ้าของท่าเรือที่ให้สัตยาบันสามารถที่จะตรวจสภาพการจ้าง
และสภาพการทํางานของคนประจําเรือบนเรือที่เข้ามาเทียบท่าเรือในประเทศของตนได้ รวมทั้งยังสามารถกักเรือหรือ
สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องบนเรือน้ันให้เป็นไปตามท่ีอนุสัญญากําหนดได้ แม้ว่าประเทศซึ่งเป็นรัฐเจ้าของธงเรือจะยังไม่ได้
ให้สัตยาบันเข้าเป็นอนุสัญญาฉบับน้ี 
   3.4 อนุสัญญาฯ ครอบคลุมแรงงานทางทะเลทุกด้านและมีความเช่ือมโยงกับอนุสัญญาของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) อาทิ อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสําหรับคนประจําเรือ (International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers: STCW) และ
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อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (International Convention for the Safety of 
Life at Sea, 1974 : SOLAS) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับคนประจําเรือและเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า 
  4. เน่ืองจากประเทศไทยไม่สามารถออกกฎหมายภายในได้ทันต่อการบังคับใช้ของอนุสัญญาว่าด้วย
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 กรมเจ้าท่าจึงได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กรมการจัดหางาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมาคมเจ้าของเรือไทย และสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย 
เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการออกใบรับรองการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ (Statement of Compliance for 
Maritime Labour Convention, 2006) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติบังคับใช้ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ออก
ประกาศกระทรวงแรงงานกําหนดมาตรฐานแรงงาน เพ่ือออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลภาคสมัครใจตามแนว
ทางการออกประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) และให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารจัดการตามอนุสัญญาฯ โดยมอบหมายให้กรมเจ้าท่าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพณิชยนาวีนําเสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการพณิชยนาวีก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  5. คณะกรรมการส่งเสริมการพณิชยนาวี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 
ได้มีมติมอบหมายให้ คค. โดยกรมเจ้าท่านําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในหลักการแนวทางการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลขึ้นมาบังคับ
ใช้และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว 
 
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป  
  สาระสําคัญของอนุสัญญาฯ  
  1. วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้   
    1.1 เพ่ือปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
   1.2 เพ่ือประกันว่าจะเคารพมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจก
บุคคลที่เก่ียวข้อง  
   1.3 เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ถึงความสําคัญ
ของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และให้เกิดความช่ืนชมร่วมกัน  
   1.4 เพ่ือให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ  
  2. ประเภทของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
   อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แบ่งประเภทมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ออกเป็น 5 สาขา คือ  
   2.1 ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม (oral traditions and expression, including Language as a vehicle of the intangible 
cultural heritage)   
   2.2 ศิลปะการแสดง (performing arts)  
    2.3 แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล (social practices, rituals and 
festive events)  
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    2.4 ความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล (knowledge and practices 
concerning nature and universe)  
   2.5 งานช่างฝีมือด้ังเดิม (traditional craftsmanship)  
 

แต่งต้ัง 
 
21. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ  
 
  2. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายสิน กุมภะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ และ พลโท มะ 
โพธ์ิงาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึง
วาระ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 
  3. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี  
  1. นายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2 .  นายอา ทิต ย์  อิส โม  รองป ลัดกระทรวง  สํ า นักงานป ลัดกระทรวง  ดํ า ร ง ตํ าแห น่ ง                
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน   
 
  4. การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนางสุญาณี เวสสบุตร เ ป็นผู้ อํานวยการองค์การ                 
สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ตามมติคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ส่วนการกําหนดอัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม
ความเห็นกระทรวงการคลัง  
 
  5. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอภินันท์ จันทรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)                
กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  6. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติแ ต่ง ต้ังข้ าราชการให้ ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสู ง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
   1. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   2. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์   
  4. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 
  7. เสนอรายชื่อบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง 1. นายเกษม มกราภิรมย์ 2. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์                
3. พลตํารวจตรี สุเทพ รมยานนท์ 4. นายภิญโญ ทองชัย รวม 4 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง . ) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออก ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสํานักงาน ปปง. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  
 

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