
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/541                        วันท่ี   10  กรกฎาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 2 เรื่อง การดําเนินการตามโครงสร้างการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 15 จังหวัด 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมมีติรบัทราบและมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า
เพ่ืออุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)  15 จังหวัด ในวงเงินทัง้สิ้น 168,229,000 บาท 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเสนอ   
และเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่กําหนดไว้แล้ว  
หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนสํานักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 4 สรุปผลการสาํรวจภาวการณ์ทํางานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
 สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 
เดือนเมษายน  พ.ศ. 2556  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ดังน้ี 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน  
โดยสอบถามประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 
27,960 ครวัเรอืนต่อเดือน สําหรับในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวน 
ผู้ว่างงานลดลง 3.0 หมื่นคน (จาก 3.77 แสนคน เป็น 3.47 แสนคน) เมือ่เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2555  หากเปรยีบเทียบกับช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 จํานวนผู้ว่างงานเพ่ิมขึน้ 7.7 หมืน่คน  
(จาก 2.70 แสนคน เป็น 3.47 แสนคน) สําหรับสาระสําคญัการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 
              ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 38.79 ล้านคน ประกอบด้วย ผูม้ีงานทํา 38.02 ลา้นคน      
ผู้ว่างงาน 3.47 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 4.16 แสนคน ทั้งน้ี ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2555 จํานวน 1.2 แสนคน  (จาก 38.91 ล้านคน เป็น 38.79 ลา้นคน) 
 2. ผู้มีงานทํา 
     ผู้มีงานทํา 38.02 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จํานวน 1.2 แสนคน  
(จาก 38.14 ลา้นคน เป็น 38.02 ล้านคน) หรือลดลงร้อยละ 0.3  ซึ่งมีผูท้ํางานในภาคเกษตรกรรมลดลง  
8.2 แสนคน (จาก 13.57 ล้านคน เป็น 12.75 ลา้นคน)   
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  3. ผู้ว่างงาน 
        ผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจํานวน 3.47 แสนคน  คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 ของกําลัง
แรงงานรวม  (ลดลง 3.0 หมืน่คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555) โดยเป็นผู้ว่างงานท่ีมาจาก
ภาคเกษตรกรรม 5.8 หมื่นคน 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 7 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง”  
ในช่วงเข้าพรรษา 

สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์แห่งชาติ เสนอ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ เห็นชอบ 
การกําหนดคําขวัญ “วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ” ในทุก ๆ ปี ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเริ่มจาก ปี 2556 
เป็นต้นไป และมอบหมายให้ทุกกระทรวง จัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี 
ตามบริบทของตนเอง 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2552 ได้กําหนด “ห้ามมิให้ผูใ้ดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
และเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” เพ่ือสนับสนุนกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ทีม่ีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ช่วยลดปัญหาและผลกระทบท้ังด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้
เข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนกิจกรรม“งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการรณรงค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม จนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
ที่เมื่อถึงช่วงเวลาเขา้พรรษา หรือวันงดด่ืมสรุาแห่งชาติ จะมีกิจกรรมร่วมกัน ในการต้ังสจัจาอธิษฐาน ปฏิญาณตน 
ลด ละ เลกิเหล้า เพ่ือเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกของเยาวชน และ
ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จนนําไปสู่การเป็นผู้ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอนาคต  
อีกทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงกิจกรรม และได้มโีอกาสทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

แต่งตั้ง 
วาระที่ 9 เรื่อง แต่งต้ัง 
ข้อที่ 7 การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ 

คณะรัฐมนตรี 
สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 159 / 2556  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 3 คณะ โดยที่สมควรปรับปรุงองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ี 
ท่ี 336/2555 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 เพือ่ให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรมีีการตรวจสอบ 
กลั่นกรองข้อมลูความจําเปน็ ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นระบบและรอบคอบรัดกุม 
 
 

/อาศัย... 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                
พ.ศ. 2534  ประกอบกับมาตรา 5  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง และการประชุมคณะรัฐมนตรี            
พ.ศ. 2548  นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี                   
ท่ี  336/2556  ลงวันท่ี  19 ธันวาคม 2555 และมคีําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ี  
รวม 3 คณะ  โดยมีคณะกรรมการฯที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คณะ คือ 
  1. คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) 

    1.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตร ี(นายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง) เป็นประธานกรรมการ            
รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) เป็นรอง
ประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองประจํารองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง)  
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           1.2 อํานาจหน้าที่ 

  1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพัน หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม รวมทั้งด้านการเงนิ การคลงั การภาษีอากร สถาบันการเงิน การลงทุน การผลิต การหารายได้เข้าประเทศ              
การนําเข้าและส่งออกสนิค้า  นโยบายรัฐวิสาหกิจ และการพลังงาน รวมถึงเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมอ่ืน 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  (SML)  ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง หรอืโครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ และเรื่องสําคัญในปัญหาท่ีเก่ียวพนัหรือเรื่องท่ีมีผลกระทบ
ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา การเกษตร การคมนาคม หรอืเรื่องที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน  การสงวน 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  การพลังงาน วิทยาศาสตร์ และการอุตสาหกรรม ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

   2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุก 
ในประเด็นนโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและบทบัญญัติ ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี

   3) ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ดังน้ี 
       3.1) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการเน่ืองจาก 

ภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเช้ือเพลิง 
       3.2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ  

สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
       3.3) ปรบัลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
       3.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
       3.5) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
       3.6) เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
       3.7) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยาย 

เขตพ้ืนที่ชลประทาน 
/4) พิจารณา... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 2 การดําเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
15 จังหวัด

4 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในช่วงเข้าพรรษา
แต่งต้ัง 9 ข้อท่ี 7 การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่  9  กรกฎาคม  2556 
  
  วันน้ี (9 กรกฎาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 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  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาม 
    กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... 

  
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
  2.  เรื่อง   การดําเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด 
    แคลนนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง้) 15  
    จังหวัด 
  3.  เรื่อง   มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4.  เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2556  
  5.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษ 
    เฉพาะกิจ 
  6.  เรื่อง   รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ 
    ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง 
    บูรณาการ (วงเงิน 120,000 ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้
    ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกรณี   
    การก่อสร้างสะพานถาวรเพ่ือทดแทนสะพานไม้เดิม อําเภอพรหมพิราม จังหวัด 
    พิษณุโลก  
  7.  เรื่อง  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” 
    ในช่วงเข้าพรรษา 
  

ต่างประเทศ 
 
  8.   เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต 
    และราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
    โคลอมเบีย  
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แต่งต้ัง 

 
  9.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1. รัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    2. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
    3. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    4. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
    5. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
       (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
    6. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร  
    7. การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
        คณะรัฐมนตรี  
 

 
 

***************************************************** 
 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 ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  สธ.  เสนอว่า คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 214 (4/2556) วันที่ 22 
เมษายน 2556 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับเพ่ือให้สมาชิกสภาเภสัชกรรมได้ตระหนักถึง
ความสําคัญเก่ียวกับเอกสารในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เน่ืองจากได้มีสมาชิกสภาเภสัชกรรมย่ืนคําร้องขอใบ
แทนในประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นจํานวนมากโดยมีสาเหตุมาจากการสูญหาย ดังน้ัน จึงสมควรปรับปรุง
กฎกระทรวงเก่ียวกับกําหนดค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ซึ่ง สธ. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม 
พ.ศ. 2537  
  2. ปรับปรุงแก้ไขค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม อัตราตามกฎกระทรวงเดิม 
ฉบับละ/บาท 

อัตราท่ีขอปรบัปรุง 
ฉบับละ/บาท 

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

1,500 5,000 

ค่าหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

150 200 

ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

1,000 2,000 

ค่าใบแทนใบอนุญาต 150 500 
 

  
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
2. เรื่อง  การดําเนนิการตามโครงการพัฒนาแหลง่น้าํบาดาล  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 15 จังหวัด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงาน
ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค   
ในพ้ืนที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)  15 จังหวัด ในวงเงินทั้งสิ้น 168,229,000 บาท ตามที่                 
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเสนอ   และ               
เมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่กําหนดไว้แล้ว หากมีเงินเหลือ
จ่ายให้ส่งคืนสํานักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย 
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3. เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทนุในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่  
26 ธันวาคม 2555 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  อก. รายงานว่า  

1. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีนโยบายเร่งรัดส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
อย่างต่อเน่ือง โดยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 มีมติขยายเวลามาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายภาคแดนใต้และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 มีสาระสําคัญ คือ  

1.1 ขยายพ้ืนที่ตามมาตรการจากเดิม 3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัด 
นราธิวาส ออกไปอีกเป็น 4 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล และ 4 
อําเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี เภอสะบ้าย้อย และอําเภอเทพา  

1.2 ขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
ออกไปอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
  ทั้งน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 3/2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนข้างต้น  

2. อก. ได้ประชุมหารือกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เมื่อวันที่ 27  
ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เก่ียวกับแนวทางบูรณาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น โดย ศอ.บต. ได้ขอให้ปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ 
รวมท้ังเง่ือนไขส่งเสริมการลงทุนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จูงใจมากขึ้น เช่น ขอให้ผู้ประกอบการที่จะขยาย
กิจการและใช้เคร่ืองจักรเดิมมาดําเนินการสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้  ขอผ่อนผันให้สถานประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ เป็นต้น 

3. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาข้อสรุปจากการหารือระหว่าง อก. และ ศอ.บต.  
ตามข้อ 2. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 แล้ว มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการ
ลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังน้ี  

3.1 ลดมูลค่าเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นตํ่าจาก 1 ล้านบาท ลดลงเหลือ               
500,000 บาท  เพ่ือให้กิจการขนาดเล็กสามารถขอรับการส่งเสริมได้  

3.2 อนุญาตให้นําเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่า  
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะต้องลงทุนในเคร่ืองจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว   
(ตามหลักเกณฑ์ปกติจะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ) เพ่ือให้ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด 
สามารถนําโครงการเก่ามาขอรับการส่งเสริมโดยลงทุนเพ่ิมบางส่วน  

3.3 กําหนดให้กิจการต้ังในพ้ืนที่คลัสเตอร์สําหรับรองรับการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกําหนด ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรเป็นพิเศษเช่นเดียวกับ
กรณีต้ังในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเท่าน้ัน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่รองรับการลงทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ  
เพ่ิมเติมจากรูปแบบนิคมและเขตอุตสาหกรรม  

3.4 การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมกรณีเป็นกิจการนิคม 
หรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ต้ังในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือในพ้ืนที่คลัส
เตอร์สําหรับรองรับการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกําหนด โดยจะ
พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ  ไป เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เอ้ืออํานวยต่อการลงทุนมากย่ิงขึ้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ปกติ
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แล้วจะไม่อนุมัติให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ  แม้จะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย          
ก็ตาม  
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 6/2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการ 
ลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามมติคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนข้างต้น 
 
4. เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนเมษายน                
พ.ศ. 2556  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ดังน้ี 
 สาระสําคัญ 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดยสอบถาม
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน
ต่ อ เ ดื อ น  สํ า ห รั บ ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  พ . ศ .  2 5 5 6  ใ น ภ า พ ร ว ม ส ถ า น ก า รณ์ แ ร ง ง า น มี จํ า น ว น 
ผู้ว่างงานลดลง 3.0 หมื่นคน (จาก 3.77 แสนคน เป็น 3.47 แสนคน) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี  2555  หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมีนาคม พ .ศ . 2556 จํานวนผู้ ว่างงานเพ่ิมขึ้น 7.7 หมื่นคน  
(จาก 2.70 แสนคน เป็น 3.47 แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 
 ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 38.79 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 38.02 ล้านคน      
ผู้ว่างงาน 3.47 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 4.16 แสนคน ทั้งน้ี ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2555 จํานวน 1.2 แสนคน  (จาก 38.91 ล้านคน เป็น 38.79 ล้านคน) 
 2. ผู้มีงานทํา 
 ผู้มีงานทํา 38.02 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จํานวน 1.2 แสนคน (จาก 38.14 ล้านคน 
เป็น 38.02 ล้านคน) หรือลดลงร้อยละ 0.3  ซึ่งมีผู้ทํางานเพ่ิมขึ้นและลดลง ในสาขาต่างๆ ได้ดังน้ี   
   2.1  ผู้ทํางานลดลง  ได้แก่  ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม 8.2 แสนคน (จาก 13.57 ล้านคน เป็น 12.75 
ล้านคน)  สาขาการผลิต 2.8 แสนคน (จาก 6.13 ล้านคน เป็น 5.85 ล้านคน) สาขากิจกรรมด้านการบริหารราชการ การ
ป้องกันประเทศ 1.0 แสนคน (จาก 1.76 ล้านคน เป็น 1.66 ล้านคน) สาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรม
บริการเพ่ือสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น 8.0 หมื่นคน (จาก 0.72 ล้านคน เป็น 
0.64 ล้านคน)     
   2.2  ผู้ทํางานเพ่ิมขึ้น  ได้แก่  ผู้ทํางานสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 4.6 แสนคน (จาก 6.04 ล้านคน เป็น 6.50 ล้านคน)  สาขาการก่อสร้าง 2.7 แสนคน (จาก 2.80 
ล้านคน เป็น 3.07 ล้านคน)  สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1.1 แสนคน (จาก 0.85 ล้านคน เป็น 0.96 ล้านคน)  
และสาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร 8.0 หมื่นคน (จาก 2.34 ล้านคน เป็น 2.42 ล้านคน) เป็นต้น 
 3 ผู้ว่างงาน 
   3 .1   ผู้ ว่ า ง งานทั่ วประ เทศมี จํ านวน  3 .47 แสนคน   คิด เ ป็น อัตราการ ว่ างงาน 
ร้อยละ 0.9 ของกําลังแรงงานรวม  (ลดลง 3.0 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555) 
ประกอบด้วย ผู้ว่างงานท่ีไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.44 แสนคน  อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงานท่ีเคยทํางาน 
มาก่อนจํานวน 2.03 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานท่ีมาจากภาคการบริการและการค้า 7.5 หมื่นคน   ภาคการผลิต 7.0 
หมื่นคน  และภาคเกษตรกรรม 5.8 หมื่นคน 
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   3.2  ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 1.16 แสนคน ระดับประถมศึกษา 7.4 
หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6.8 หมื่นคน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6.0 หมื่นคน  และไม่มีการศึกษาและ            
ตํ่ากว่าประถมศึกษา 2.9 หมื่นคน   
    3.3  ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.09 แสนคน ภาคกลาง  9.2 หมื่นคน  
ภาคใต้ 7.1 หมื่นคน  ภาคเหนือ 4.5 หมื่นคน  และกรุงเทพมหานคร 3.0 หมื่นคน  หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน ภาคใต้
มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 1.3  ภาคกลางร้อยละ 1.0  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.9  กรุงเทพมหานคร          
ร้อยละ 0.8  และภาคเหนือร้อยละ 0.6   
 
5. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้ขยายเวลาการปฏิบัติตาม
แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุในการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2554 และต่อมาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 (2) ขยายระยะเวลาดําเนินการตามมาตรการให้ความ
ช่วย เหลื อ ฟ้ืน ฟูและ พัฒนา เศรษฐ กิจ ใน เขต พัฒนา พิ เศษ เฉพาะ กิจ ดั งกล่ า วข้ า ง ต้นออกไป อีก  2 ปี                
(ถึงวันที่  22 พฤษภาคม 2556)  
  2. เน่ืองจากในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา 
อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย) ยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจสามารถดําเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็ว และมีความคล่องตัวย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ให้หลักการไว้ กวพ. ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ได้อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 (2) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดําเนินการตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว  
 
6. เรื่อง  รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟู 
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน 120,000 ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกรณี  การก่อสร้างสะพาน
ถาวรเพ่ือทดแทนสะพานไม้เดิม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
  คณะมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอดังน้ี  

1. รับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง  รายการค่าใช้จ่ายใน 
การเยียวยา ฟ้ืนฟู  และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน 120,000 ล้านบาท)  

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ 
เยียวยา  ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 13,098,900 บาท  ที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดําเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. 
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ข้ามคลองเมม หมู่ 11 ตําบลพรหมพิราม และหมู่ 12 ตําบลท่าช้าง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ผิวจราจร
กว้าง 7 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 1.45 เมตร ยาว 55.50 เมตร ดังกล่าว และสํานักงบประมาณจะได้ดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินการตามโครงการ
ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน 
120,000 ล้านบาท) ดังน้ี  

1. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเอง   
- สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน 119,383.0411 ล้านบาท 
- ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน 116,637.7680 ล้านบาท  
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เป็นเงิน 113,722.3393 

ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.26 จากยอดจัดสรรสุทธิ  
2. ผลการเบิกจ่าย 

-  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายครบถ้วน จํานวน 49 หน่วยงาน 
-  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ 80 จํานวน 16 หน่วยงาน 
-  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 80 จํานวน 10 หน่วยงาน 

3. วงเงินงบประมาณคงเหลือ 
                        งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา 
ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน 120,000 ล้านบาท ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ 119,383.0411 ล้านบาท คงเหลือ 616.9589  ล้านบาท ประกอบด้วย  รายการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 169.2677 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายการที่ส่วนราชการฯ 
ยังมิได้ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เน่ืองจากต้องดําเนินการขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 จํานวน 2 โครงการ/รายการ วงเงิน 144.9400 
ล้านบาท)  และวงเงินคงเหลือที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพ่ิมเติมได้ทันทีอีกเป็นจํานวน 447.6912 ล้านบาท 
 
7. เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการกําหนดคําขวัญ “วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ” ในทุก ๆ ปี ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยเร่ิมจาก ปี 2556 เป็นต้นไป โดยกระทรวงสาธารณสุข กําหนดคําขวัญวันงดด่ืมสุราแห่งชาติประจําปี และเสนอ
ผ่านสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือนายกรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งการให้หน่วยงาน   
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จัดให้มีกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ เป็นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่ม
สุราในช่วงเข้าพรรษา และกิจกรรมอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
  3. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ประสาน ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง 
จัดให้มีกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ เป็นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา 
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสําคัญของวันเข้าพรรษา วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ รวมถึงโทษ พิษ ภัย และผลกระทบ
จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และกิจกรรมอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
  4. มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ประสาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือ   
ไปยังผู้ประกอบการ จัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา ให้กับลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
  5. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ประสาน กรมการศาสนา ในการขอความร่วมมือผู้นําศาสนา
ต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมปฏิญาณตนงดด่ืมสุรา ทําความดีถวายในหลวง 
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  6. มอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานขอความร่วมมือสํานักเลขาธิการ    
มหาเถรสมาคม กําหนดแนวทางให้พระสงฆ์ ถือปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และประสานสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอความร่วมมือให้วัดเป็นศูนย์กลางการลงนาม
ปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา 
  7. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสาน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ขอความร่วมมืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา 
  8. มอบหมายให้ทุกกระทรวง จัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี 
ตามบริบทของตนเอง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2552 ได้กําหนด “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และ
เข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” เพ่ือสนับสนุนกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ช่วยลดปัญหาและผลกระทบท้ังด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชน โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึง
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จากยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและแรงสนับสนุนในการด่ืม (Attitude) ในมาตรการที่ 2 มาตรการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และเพ่ิมโอกาสใน
การไม่ด่ืมสุรา 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบในการสนับสนุนกิจกรรม“งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดการรณรงค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม จนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ที่เมื่อถึงช่วงเวลา
เข้าพรรษา หรือวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ จะมีกิจกรรมร่วมกัน ในการต้ังสัจจาอธิษฐาน ปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้า 
เพ่ือเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกของเยาวชน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ
ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จนนําไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในอนาคต อีกทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนได้
เข้าถึงกิจกรรม และได้มีโอกาสทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  

ต่างประเทศ 
 
8.  เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่าง
รัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูท้ี่ได้รับ
มอบหมายลงนามในความตกลงดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให ้กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องสําเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกคร้ัง  
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  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างไทยกับโคลอมเบีย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอํานวยความสะดวกในการเดินทางและการติดต่อราชการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่การทูตและข้าราชการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมพูนความร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น โดยมีสาระสําคญั คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการท่ียังมีอายุใช้ได้
ของรัฐภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าออกจาก หรือและผ่านดินแดน
ของรัฐภาคีอีกฝ่ายหน่ึง และสามารถพํานักในรัฐภาคีเป็นเวลา ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโดยมีเง่ือนไขว่า
บุคคลเหล่าน้ันจะต้องไม่ทํางานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจการของตนเองหรือกิจการอย่างอ่ืนในดินแดนของรัฐ
ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง  
  อย่างไรก็ดี รัฐภาคีแต่ละฝ่ายสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือระงับการพํานักของพลเมือง
ของรัฐภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งรวมถึงผู้ถือหนังสอืเดินทางทูตและราชการที่ยังมีอายุใช้ได้ โดยเหตุผลด้านความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความม่ันคงแห่งชาติโดยไม่จําเป็นต้องให้เหตุผลหรืออธิบายการ
ตัดสินใจดังกล่าว ทั้งน้ี หน่วยราชการที่เก่ียวข้องของไทยไม่มีข้อขัดข้องกับการจัดทําความตกลงดังกล่าว  

  
แต่งต้ัง 

 
9. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเอนโน โดรฟีนิก (Mr. Enno Drofenik) ให้
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่น
พํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สบืแทน นายโยฮันเนิส เปเทอร์ลิค (Mr. Johannes Peterlik) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  
  2. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในกรณีที่ไม่มี
ผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือมแีต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามนัยมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ตามลําดับ ดังน้ี 1. พลเอก 
พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม  
 
  3. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมแีต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเสนอ ตามลําดับ ดังน้ี 1. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่า            
การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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4. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้มีผูร้กัษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ในกรณีที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ตามลําดับ ดังน้ี 1. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี 2. นายนิวัฒน์
ธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มผีู้ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย  
 

5. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายอุฤทธ์ิ ศรีหนองโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

6. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณทีี่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ ตามลําดับ ดังน้ี 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายสรวงศ์ เทียนทอง) ทั้งน้ี ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย  
 

7.  การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 159 / 2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 3 คณะ  
  โดยที่สมควรปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2555 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เพ่ือให้การพิจารณาเรื่อง         
ต่าง ๆ ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลความจําเป็น ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นระบบและรอบคอบรัดกุม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                
พ.ศ. 2534  ประกอบกับมาตรา 5  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง และการประชุมคณะรัฐมนตรี            
พ.ศ. 2548  นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี                
ที่  336/2556  ลงวันที่  19 ธันวาคม 2555 และมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี   
รวม 3 คณะ  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     1. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) 
 1.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง) เป็นประธานกรรมการ           
รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) เป็นรองประธาน
กรรมการ  กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองประจํารองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง) โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดย
มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.2 อํานาจหน้าที่ 
  1)  พิจารณากลั่นกรองเร่ืองสําคัญในปัญหาท่ีเก่ียวพัน หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวม รวมท้ังด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร สถาบันการเงิน การลงทุน การผลิต การหารายได้เข้าประเทศ              
การนําเข้าและส่งออกสินค้า  นโยบายรัฐวิสาหกิจ และการพลังงาน รวมถึงเรื่องที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมอ่ืน 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  (SML)  ตามแนวปรัชญา
เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง  หรื อ โ ค ร งก า รห น่ึ ง ตํ าบลห น่ึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์  และเรื่ องสํ าคัญใน ปัญหาที่ เ ก่ี ย ว พั น 
หรือเรื่องที่มีผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและกีฬา การเกษตร การคมนาคม หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  การสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและการสื่อสาร  การพลังงาน วิทยาศาสตร์ และการอุตสาหกรรม ก่อนที่จะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
  2)  ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็น
นโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและบทบัญญัติ ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  3)  ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ดังน้ี 
  3.1) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการ
เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเช้ือเพลิง 
  3.2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ 
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ 
มหภาค 
  3.3) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  3.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  3.5) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  3.6) เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
    3.7) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยาย
เขตพ้ืนที่ชลประทาน   
  4)     พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  5)     มีอํานาจเชิญรัฐมนตรี  และหน่วยงานอ่ืนๆ มาช้ีแจง 
 
 1.3 ในกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1  (ฝ่ายเศรษฐกิจ) มี 
การพิจารณาเศรษฐกิจในภาพรวมที่เก่ียวพัน หรือมีผลกระทบถึง ด้านการต่างประเทศ  ด้านแรงงาน รวมถึงเร่ืองอ่ืนที่
เก่ียวกับเศรษฐกิจในภาพรวม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วม
ประชุม เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ด้วย 
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 2. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายสังคม และกฎหมาย) 
   2.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ( น า ย สั น ติ  
พร้อมพัฒน์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมืองประจํารองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา) โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และ           
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมอบหมาย 
 2.2 อํานาจหน้าที ่
  1)  พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อด้านสังคม 
ด้านแรงงาน ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย การพัฒนาสังคม การพัฒนาองค์กรชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  และการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนที่จะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
  2)  ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็น
นโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและบทบัญญัติ ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  3)     ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ดังน้ี 
 3.1) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
 3.2) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
 3.3) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
 4) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 5) มีอํานาจเชิญรัฐมนตรี  และหน่วยงานอ่ืนๆ มาช้ีแจง  
 3. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายความม่ันคงและต่างประเทศ) 
   3.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก  ประชา พรหมนอก) เป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา ) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสันติ  
พร้อมพัฒน์) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองประจํารองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก            
ประชา พรหมนอก) โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   3.2 อํานาจหน้าที่ 
    1)  พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพันหรือ มีผลกระทบต่อด้านความ
มั่นคง การทหาร  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกัน และปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
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การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่างประเทศ  แรงงานต่างด้าว กระบวนการยุติธรรม  การพิจารณาเร่ืองที่
เก่ียวกับศาล องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ   
    2)  ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็น
นโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและบทบัญญัติ ในหมวด 5  แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  3)      ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ดังน้ี 
  3.1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
  3.2) เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมา
สู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3.3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
  3.4) กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
  3.5) เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
  4)  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
    5)  มีอํานาจเชิญรัฐมนตรี  และหน่วยงานอ่ืนๆ มาช้ีแจง 
 4. รองนายกรัฐมนตรีทุกคนจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดังกล่าวก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร ใน
กรณีเช่นน้ี  ให้รองนายกรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการด้วย   
 5. ในกรณีเห็นสมควร คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ตามคําสั่งน้ีจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ทุกคณะร่วมกัน เพ่ือพิจารณาปัญหาคาบเก่ียวให้เกิด ความรอบคอบ ชัดเจน และมีการประสาน
สอดคล้องกันก็ได้ 
 6. เรื่องใดที่ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ  คณะใดเห็นว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องหรืออยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ คณะอ่ืนที่ไม่ใช่คณะของตน  ให้ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ  คณะน้ันมี
อํานาจสั่งการให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้พิจารณาได้  
 7. กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  มีมติประการใด  ให้ประธานกรรมการหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมคราวนั้น  หรือรองประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกเสนอมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ  ต่อนายกรัฐมนตรี  เพ่ืออนุมัติให้เสนอคณะรัฐมนตรี  ดังน้ี 
   7.1 ทราบ  หรือ 
    7.2 พิจารณา 
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะเห็นควรดําเนินการเป็นประการอ่ืน   
 8. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อํานวยความสะดวกในการ
ประชุมคณะกรรมการทุกคณะตามคําสั่งน้ี  และมีอํานาจออกระเบียบหรือคําสั่งที่จําเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 9. ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งน้ี  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจขอให้
นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยหรือสั่งการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
 10. บรรดาเร่ืองที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
รวม 5 คณะ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื ่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555  ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานกับรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้ง 3 คณะ เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับเรื่องที่อยู่ระหว่างการจัดเข้าระเบียบวาระฯ 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้งหมด ให้เหมาะสม สอดคล้องกับกรอบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่ได้
จัดต้ังขึ้นใหม่ด้วย 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

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