
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/475                       วันท่ี   12  มิถุนายน  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556  ณ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่างๆ กรณีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน่ รวม 29 ฉบับ 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณี 
การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวม 29 ฉบับ ที่สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหส้ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
นําร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องพิจารณาลงนามและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน รวม 29 ฉบับ ซึ่งมีส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ร่างกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 10 เรือ่ง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนีส้ินของสมาชิกสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. 

คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตามท่ี 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 ดังน้ี   
    1.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้จาํหน่ายหน้ีออกจากบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป็นสูญ รฐับาลรับภาระชําหน้ีให้แทน  
    1.2 กรณีสมาชิกได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ไม่เสียชีวิต  
     (1) หน้ีเงินกู้ทีม่ีอยู่เดิมก่อนประสบภัย ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพัก 
การชําระหน้ีเงินกู้เป็นเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ประสบอุทกภัย โดยงดคิดดอกเบ้ีย รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย 
ให้ตามอัตราที่สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก  
 

/(2) เงินกู้... 
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     (2) เงินกู้สัญญาใหม่เพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สัญญา/ราย
ละไม่เกิน 100,000 บาท รฐับาลชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ให้ ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี  
   2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 715 ล้านบาท 
เพ่ือจ่ายชดเชยดอกเบ้ียการพักชําระหน้ีเดิมก่อนเกิดอุทกภัย และลดภาระหน้ีเงินกู้ใหม่เพ่ือฟ้ืนฟูการประกอบ
อาชีพให้สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 2554 เป็นปีที่ 3 ของการดําเนินตามมาตรการ  
   3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมสง่เสริมสหกรณ ์รับความเห็นของ
ประธานฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 11 เรือ่ง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางชว่ยเหลือเกษตรกร 
ผู้ประสบภัยพบิัติด้านการเกษตร ปี 2555 กรณีพิเศษ 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันศุกรท์ี่ 7 มิถุนายน 2556 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ โดยเห็นชอบการขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2555 กรณีพิเศษ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ใช้อัตราการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามท่ี
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 1. ข้าว 1,113 บาทต่อไร่, 2. พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่, 3. พืชสวนและอ่ืน ๆ 
1,690 บาทต่อไร่, 4. กรณีพืชสวนและอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทําให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตาย
และยังอยู่ในสภาพฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ให้ช่วยเหลือเฉพาะค่าปุ๋ย 50% ในอัตราไร่ละ 605 บาท  
5. การช่วยเหลือด้านประมงและด้านปศุสัตว์ ให้ใช้อัตราตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรี  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 12 เรือ่ง โครงการรบัจํานาํข้าวเปลือก ปีการผลติ 2555/56 ครั้งที่ 2 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตร ีคณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 7 มถิุนายน 2556 ตามท่ี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เสนออนมุัติกรอบวงเงินของโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที ่2 ของกระทรวงพาณิชย์ ดังน้ี 
  1. กรณีมคีวามจําเป็นให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจ่ายไป
ก่อนระหว่างรอเงินจากการระบายผลิตผล หรือเงินจากแหล่งอ่ืน ๆ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ตกลงกับ ธ.ก.ส. 
เป็นคราว ๆ ไป โดย ธ.ก.ส.  จะได้รับอัตราชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการในอัตราเดิมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กระทรวงพาณิชย์ต้องดําเนินการให้มี
การใช้เงินในกรอบวงเงินหมุนเวียนของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2554/55 และ 2555/56  
ไม่เกินจํานวน 500,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนของ ธ.ก.ส. จํานวน 90,000 ล้านบาท และเงินกู้ที่
กระทรวงการคลังจัดหาให้ จาํนวน 410,000 ล้านบาท 
  2. เงินที่ได้จากการระบายผลิตผลทางการเกษตรต้ังแต่ปีการผลิต 2554/55 เป็นต้นไป ให้
นําไปชาํระคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 90,000 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นก่อน 
แล้วจึงชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังจัดหาและค้ําประกันที่ครบกําหนดในปีงบประมาณ 
2556 โดยเงินทุนของ ธ.ก.ส. จํานวน 90,000 ล้านบาท ที่ได้รับชําระคืน สามารถนํามาใช้หมุนเวียนสําหรับการ
ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ได้ด้วย 
  3. ให้กระทรวงการคลังรับภาระชําระคืนต้นเงิน ดอกเบ้ีย จากการกู้ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ทั้งในส่วนที่
กระทรวงการคลังจัดหาให้ ใช้ และส่วนทีใ่ช้เงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 

/4. ในกรณี... 
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  4. ในกรณีที่กรอบปริมาณการรับจํานําภายใต้โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2555/56 ครั้งที่ 1 เกินกว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ให้กระทรวงพาณิชย์เสนอขอขยายกรอบปริมาณ
และกรอบวงเงินในการดําเนินโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพ่ือพิจารณาและ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป ทั้งน้ีการขยายกรอบปริมาณและกรอบวงเงินของโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที ่2 ต้องไม่เกินกรอบปริมาณและกรอบวงเงินข้างต้น เมื่อรวมกับประมาณ
การกรอบปริมาณและกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติไว้ที่ 22 ล้านตัน และ 345,000 ล้านบาท 
  5. ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แยกการดําเนินงานโครงการ
ออกจากการดําเนินงานปกติเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และบันทึกเป็น
ภาระผูกพันนอกงบประมาณ เพ่ือทราบผลกระทบการดําเนินโครงการและขอชดเชยความสูญเสียทีอ่าจจะ
เกิดขึ้น นอกจากน้ัน ให้ ธ.ก.ส. ไม่ต้องรวมผลการดําเนินโครงการจากเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ เป็นสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ทีใ่ช้ในการคํานวณสัดส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยเงินกองทุนของ ธ.ก.ส. 
  6. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์วางระบบการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของโครงการรับจํานําข้าวเปลือกในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรและองค์การ
คลังสินค้าดําเนินการและควบคุมการออกใบประทวนอย่างรัดกุม รวมทั้งให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสนิค้าให้เป็นไปตามใบประทวนที่ได้รับ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 13 เรือ่ง รายงานความคืบหน้าการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง 

ของทางราชการ 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางของทางราชการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง 
ของทางราชการ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  กค. ได้รายงานความคบืหน้าการจัดทาํหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
ของทางราชการซึ่งเป็นผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าได้จัดให้มีการ
ประชมุติดตามความคืบหน้าการจัดทาํหลักเกณฑก์ารคํานวณราคากลางของทางราชการกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผูแ้ทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูแ้ทนสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และ
ผู้แทนสํานักงานเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เมือ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
สรุปได้ ดังน้ี 
  1. การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบ e-GP เพ่ือรองรับการเปิดเผยราคากลางที่มิใช่ 
งานก่อสร้าง ดังน้ี 
   1.1 เมื่อหน่วยงานภาครัฐเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระบบจะกําหนดให้
บันทึกข้อมูลราคากลาง และแนบไฟล์รายละเอียดการคํานวณราคากลางไว้ในระบบ โดยในช่วงวันที่  
15 พฤษภาคม 2556 – 11 สงิหาคม 2556 หน่วยงานสามารถเลือกได้ว่า จะบันทึกข้อมลูราคากลางหรือไม่ก็ได้ 
เพือ่รองรบักรณท่ีีหน่วยงานยังไมพ่ร้อมท่ีจะประกาศราคากลางท่ีมิใช่งานก่อสร้าง และต้ังแต่วันท่ี 12 สิงหาคม 2556 
เป็นต้นไป ระบบกําหนดให้ต้องบันทึกราคากลาง และแนบไฟล์รายละเอียดการคํานวณราคากลาง หากไม่
บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถดําเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ 
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   1.2 การประกาศราคากลาง 
    1.2.1 กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องมีการประกาศเชิญชวน 
ประกอบด้วย การจัดหาวิธีสอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีพิเศษแบบประกวดแบบ จะเปิดเผยพร้อมกับการประกาศเชิญชวน
ที่หน้าเว็บไซต์ 
    1.2.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการแข่งขัน จะเปิดเผยข้อมูลราคากลางพร้อมกับ
การนําสาระสําคัญของสัญญาประกาศทางเว็บไซต์ 
   1.3 การแก้ไขข้อมูลราคากลาง 
    1.3.1 การจัดหาด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา สามารถแก้ไขได้ก่อนที่ 
จะนําประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์ 
    1.3.2 การจัดหาโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1.2.1 สามารถแก้ไขได้ก่อนนํา
ข้อมูลสาระสําคัญประกาศทางเว็บไซต์ 
  ซึ่งแนวทางการบันทึกข้อมูลเพ่ือเปิดเผยราคากลางของทางราชการในระบบ e-GP 
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการในระบบ e-GP ใหส้่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ถือปฏิบัติแล้ว 
  2. การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ได้มีการต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราคากลางยา  และทบทวนราคากลางยาใหม่   
ทั้งในบัญชียาหลักแห่งชาติและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งการกําหนดราคากลางของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เพ่ือให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดยา  ซึ่งในเบ้ืองต้น สธ. กําหนดแผนการดําเนินงานโดยจะกําหนดหลักเกณฑ์
การคํานวณราคากลางยาในกลุ่มยาที่มีการใช้สูงมาประกาศใช้ก่อน สําหรับกลุ่มอ่ืนจะใช้หลักเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางยา เมื่อปี พ.ศ. 2553 ไปก่อน สําหรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์
กําหนดราคากลางยาในบัญชียาหลักและนอกบัญชาหลัก  ซึ่งคาดว่าสามารถจัดทําหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จ 
ก่อนเดือนสิงหาคม 2556  
  3. การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ได้มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และคูม่ือการประเมินราคา 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)  ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital 
Content)  และสื่อสร้างสรรค์ (Animation)  โดยหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถนําไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งแนวทางและ 
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว  
มีโปรแกรมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกรอกข้อมูลตามแนวทางที่กําหนดสามารถทราบจํานวนเงินที่เป็น 
ราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจาณาของคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ก่อนเดือนสิงหาคม 2556 
  4. การกําหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจาณาแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสนอ
หลักเกณฑ์การกําหนดราคากลางการจ้างปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เพ่ือให้ 
ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 
  5. การกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  
สํานักงบประมาณ ได้ดําเนินการปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ 
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีรายละเอียดรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้นจากบัญชีราคามาตรฐาน 
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ครุภัณฑ์ จํานวน 48 รายการ และปัจจุบัน สาํนักงบประมาณ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการจัดทําราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ให้สามารถรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน และนอกบัญชีราคามาตรฐาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมและใช้
ในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดราคากลางของหน่วยงาน
ภาครัฐต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 
วาระที่ 15 เรื่อง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังน้ี  
   1. ความเป็นมา ตามท่ีคณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตร ี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ไปแล้ว 3 ครัง้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และฉะเชิงเทรา  
ในการน้ี คณะรัฐมนตรีได้ใหค้วามเห็นชอบแผนงาน/โครงการของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันที รวมทั้งสิ้น 302 โครงการ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น วงเงิน 7,411.4916 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 224 โครงการ วงเงิน 5,653.5900 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 78 โครงการ วงเงิน 1,757.9016 ล้านบาท และให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 จัดส่งให้สาํนักงบประมาณภายใน 
2 สัปดาห์ เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม  
   2. ผลการดําเนินการ  
    2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรีและ
สุรินทร์ รวม 6 ครั้ง จํานวน 224 โครงการ วงเงิน 5,653.5900 ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จ
สิ้นแล้วรวม 223 โครงการ วงเงิน 5,363.0178 ล้านบาท  
     ทั้งน้ี หน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร 1 โครงการ วงเงิน 15.0000 ล้าน
บาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าพร้อมระบบกระจายนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง (เชียงราย) ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการ (120,000 ลา้นบาท) แล้ว จึงไม่ขอรับจัดสรรฯ ดังน้ัน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงจัดสรรครบตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  

2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
     สํานักงบประมาณรายงานสรุปภาพรวมสถานภาพการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพ่ือดําเนินการโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และ
ฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ดังน้ี  
     2.2.1 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรอีย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และฉะเชิงเทรา จํานวน 78 โครงการ โดยให้ใช้จ่ายจากเงิน 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 77 โครงการ 
วงเงิน 1,757.9016 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี 2557 จํานวน 36.0000 ล้านบาท  
     2.2.2 หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน 70 โครงการ วงเงิน 
1,435.5137 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 81.66 ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรอีนุมัติ และสํานักงบประมาณอนุมัติ
จัดสรรให้แล้วจํานวน 66 โครงการ วงเงนิ 1,356.6329 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 94.51 ของวงเงินท่ีขอรบัการจัดสรร  
 

/2.2.3... 
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    2.2.3 โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 
7 โครงการ วงเงิน 320.6200 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร  
ซึ่งคาดว่าจะขอรับการจัดสรรได้ภายในเดือนมิถุนายน 2556  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 16 เรือ่ง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 2  
รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ 9 – 10 มิ.ย. 2556 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันที่  
9 - 10 มถิุนายน 2556  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ  
 1. เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน  
14 โครงการ วงเงินรวม 512.71 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 จัดส่งใหส้าํนักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ สงป. 
พิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 
กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  
(ล้านบาท) หมายเหตุ 

(1) ภาคเหนือ 
    ตอนล่าง 2 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบส่งน้ําโครงการวังบัว

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
โครงการชลประทานพิจิตร
กรมชลประทาน 

45.0  

(2)นครสวรรค ์ 1. โครงการก่อสร้างสถานี
สูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งนํ้า เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร 

โครงการชลประทาน
นครสวรรค ์และ
โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาช่องแค  
กรมชลประทาน

40.0  

(3) 
กําแพงเพชร 

1. โครงการศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตมัน
สําปะหลัง 

สํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร  
กรมส่งเสริมการเกษตร

16.89  

2. โครงการปรับปรุงระบบ
ส่งนํ้าฝายวังหามแห 
(ฝายด่านใหญ)่ 

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
กรมชลประทาน

26.00  

3. โครงการขุดลอกคลองแม่
ระกา 

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
กรมชลประทาน

30.00  

(5) อุทัยธาน ี 1. โครงการขุดลอกแควตาก
แดด บริเวณเหนือเขื่อน
วังร่มเกล้า 

โครงการชลประทาน
อุทัยธานี 
กรมชลประทาน 

40.00  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

/วาระที่ 7... 
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วาระที่ 17 เรือ่ง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค ครัง้ที่ 3/2556 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี  
 1. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมภิาค  
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เห็นชอบตามมติที่ประชุมรว่มภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมภิาค 
ครั้งที่ 3/2556 ณ จังหวัดกําแพงเพชร และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ รวมทัง้รายงาน
ผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติต่อไป 

 สาระสําคัญของเรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2556 เมือ่วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีรายละเอียดข้อเสนอของคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 4 เรื่อง 
13 ประเด็น สรุปประเด็นสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 
  1.1 ข้อเสนอ 
    1) ขอให้สนับสนุนโครงการศึกษาการจัดต้ัง “ศูนย์บูรณาการการค้าและนวัตกรรม
แปรรูปข้าวไทย” เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลก 
    2) ขอให้สนับสนุนโครงการศึกษาจัดต้ัง “ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและนวัตกรรม 
แปรรูปมันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร” เพ่ือเป็นศูนย์กลางการผลิต การแปรรูป และ การค้ามันสําปะหลัง
ของภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมมันสําปะหลัง 
และผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง 
  1.2 มติที่ประชุม 
    1) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันศึกษาในรายละเอียด
และความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการจัดต้ัง “ศูนย์บูรณาการการค้าและนวัตกรรมแปรรูปข้าวไทย”  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการและ
ระยะเวลาดําเนินงาน 

     2) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลกั รว่มกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของการศกึษาจดัต้ัง “ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและนวัตกรรมแปรรูป 
มันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร” โดยเฉพาะความเหมาะสมและความเป็นไปได้ กลไกและรูปแบบการบริหาร
จัดการ โครงสร้างราคา มาตรการป้องกันการปลอมปน และการเช่ือมโยงกบัสถาบันหรอืหน่วยงานที่มอียู่ในพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในกระบวนการผลิต การแปรรูปและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  

     3) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมหารือกับกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาแหล่งเงินที่เหมาะสมในการศึกษารายละเอียดของทั้ง 2 โครงการ  

2. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (เสนอโดย กกร.) 
  2.1 ข้อเสนอ : ขอให้เร่งรัดดําเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนทดนํ้าในแม่นํ้าน่านและระบบ
ชลประทาน ตามโครงการชลประทานพิษณุโลก (ตอนจังหวัดพิจิตร) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ขออนุมัติไว้ โดยมีระยะเวลาการก่อสร้าง 8 ปี (พ.ศ. 2556 – 2562) ใหแ้ล้วเสร็จภายในปี 2560 
  2.2 มติที่ประชุม : มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาเร่งรัดดําเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนทดนํ้าในแม่นํ้าน่านและ
ระบบชลประทานตามโครงการชลประทานพิษณุโลก (ตอนจังหวัดพิจิตร) ตามข้อเสนอของภาคเอกชน 
 

/3. เรื่องอ่ืนๆ... 
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3. เรื่องอ่ืน ๆ  
   3.1 ผลการจัด Round Table “โครงการบรหิารจัดการนํ้า 3.5 แสนล้านบาท” เมื่อวันที ่ 
27 พฤษภาคม 2556 
    1) ข้อเสนอ : ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานร่วม
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือส่งเสริมการมสี่วนร่วมการดําเนินโครงการ
บริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืน 3.5 แสนล้านบาท อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน 
    2) มติที่ประชุม : รับทราบขอ้เสนอแนะของภาคเอกชน และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

3.2 โครงการวางท่อส่งนํ้าไปในแหล่งพ้ืนที่ทาํการเกษตรในเขตจังหวัดนครสวรรค ์
     1) ข้อเสนอ : ขอให้ศึกษาเพ่ิมเติมโครงการวางท่อส่งนํ้าไปในแหล่งพ้ืนที่ 
ทําการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซากในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและ 
การลงทุน ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ (1) โครงการสูบนํ้า ช่องแค-ตากฟ้า ระยะทางของท่อส่งนํ้า ประมาณ 
18 กิโลเมตร และ (2) โครงการสูบนํ้าพยุหะคีรี-อุดมธัญญา ระยะทาง 2 ช่วง โดยประมาณ 25 กิโลเมตร 
      2) มติที่ประชุม : มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําผลการศึกษาปี 2545 มาประกอบการพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมโครงการ 
วางท่อส่งนํ้าไปในแหล่งพ้ืนที่ทําการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซากในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้
ความสําคัญต่อการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 18 เรือ่ง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนล่าง 2 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เสนอ โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี  

  ข้อสั่งการเพ่ิมเติมของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตร ี
1. จังหวัดพิจิตร 

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ดําเนินการโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูบึงสีไฟ (ขุดลอก 
บึงสไีฟ) โดยให้จังหวัดพิจิตรจัดทํารายละเอียดโครงการท่ีมีลักษณะบูรณาการของกิจกรรมทั้งการพัฒนา 
แหล่งนํ้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาอาชีพ โดยให้ประสานงานกับ กบอ. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามข้ันตอนต่อไป  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) 
เห็นชอบในหลักการโครงการนอกกรอบงบ 100 ล้าน ดังต่อไปน้ี  

1) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1069  
ตอนควบคุม 0101 ต่อเขตเทศบาลบางมูลนาก – กม. 22+000  

2) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1067  
ตอนควบคุม 0102 ตอนหอไกร – สี่แยกโพธ์ิไทรงาม 

3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร)              
ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102 ตอนหอไกร – สี่แยกโพธ์ิไทรงาม 

4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร)                
ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนบางมูลนาก – ตลิ่งชัน 

โดยเห็นควรให้แขวงการทางพิจิตรจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และเสนอ 
กรมทางหลวงเพ่ือบรรจุในแผนงานประจําปีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 หรือ ปีอ่ืนๆ ถัดไปตาม
ความจําเป็นเร่งด่วน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

/ด้านต่างประเทศ... 
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ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 19 เรือ่ง ร่างพธิีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสขุอนามัย 

สําหรบัการส่งออกรังนกจากไทยไปจีน 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสขุอนามัยสําหรับ 
การนําผลิตภัณฑ์รังนกจากไทยไปจีน  

2. อนุมัติในหลักการเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนาม 
ในร่างพิธีสารว่า ด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสาํหรับการนําผลิตภัณฑ์รังนกจากไทยไป
จีน  ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและ
กักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย   กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
เพือ่พิจารณาดําเนนิการในเรื่องนัน้ๆ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาอีกครัง้และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

3. อนุมัติให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่รฐัมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงนามร่างพิธีสารฉบับน้ี  
  สาระสําคัญของเรื่อง กษ. รายงานว่า  

1. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 กษ. และกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค  
(AQSIQ)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืช  เพ่ือขยายความร่วมมือเก่ียวกับงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก  (WTO / SPS)  โดยมี
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  เป็นหน่วยประสานงานหลักของประเทศไทย 

2. เมื่อต้นปี 2555 AQSIQ  ได้ออกประกาศห้ามนําเข้ารังนกจากประเทศต่างๆ   
เป็นการช่ัวคราว เน่ืองจากตรวจพบสารไนไตรท์เกินมาตรฐานในรังนกนําเข้าจากมาเลเซีย ส่งผลใหร้ังนกจาก 
ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยไม่สามารถส่งออกไปจีนได้  ทําให้ราคารังนกไทยตกตํ่าลงอย่างมาก ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมลูค่าการค้ารังนกไทยส่งออกไปจีนประมาณ 
10,000 ล้านบาทต่อปีหรืออาจสูงถึง 50,000 ล้านบาท ในบางปีที่มีราคาสูง  

3. เมื่อเดือนเมษายน   2555  AQSIQ ได้เสนอร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบ 
กักกันโรคและสุขอนามัยสําหรับผลิตภัณฑ์รงันกที่ส่งออกจากไทยไปจีนให้ฝ่ายไทยพิจารณา กษ. จึงได้หารือ
ร่วมกับ AQSIQ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเร่งหาข้อสรุปร่างพิธีสารฯ โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทั้งสองฝ่ายได้
ข้อสรุปร่างพิธีสารฯ ร่วมกัน และใหแ้ต่ละฝา่ยดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายแต่ละประเทศก่อนที่จะมีการ
ลงนามในร่างพิธีสารฯ ร่วมกันต่อไป 

4. การจัดทําร่างพิธีสารฯ ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจในระบบการ 
ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของรังนกและผลิตภัณฑ์ของไทย  และเร่งเปิดตลาดรังนกของไทย
ส่งออกไปยังจีนหลังจากที่ AQSIQ  ออกมาตรการห้ามนําเข้าช่ัวคราว  

5. ร่างพิธีสารฯ น้ีอยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจรว่มกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ 
สุขอนามัยพืช ระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 มสีาระสําคัญหลัก ดังน้ี  

5.1 กําหนดให้กรมปศุสัตว์ กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยในการ 
ตรวจสอบและกักกันโรค  การข้ึนทะเบียนแหล่งผลิต แหลง่รวบรวม และผู้ส่งออกรังนก  การออกใบรบัรอง
สุขภาพสัตว์ การรับรองสําหรับผลิตภัณฑ์  รงันกเพ่ือการส่งออกจากไทยไปจีน การจัดสง่ข้อมูลกฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรฐาน และการจัดระบบมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคและสขุอนามัยของแหล่งทีม่ารังนก 

5.2 กําหนดให้มีการจัดทําระบบตรวจสอบย้อนกลับ  ซึ่งระบุข้อมูลแหล่งที่มาของ 
ผลิตภัณฑ์รังนก  ผูผ้ลิต และอ่ืน ๆ  ลงบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือสืบสวนสาเหตุกรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผูส้่งออกที่ผลิตสนิค้าที่ได้มาตรฐาน 
 

/5.3 ใบรับรอง... 
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5.3 bU~U·H).:j~'UnlbiJ~~'Ufi'lbba~bU~U'HN6'f'Ufll'Vi~(9l1~mbb'Uu1tlnue.J~(9l.nru';
, .

~.:j'Un b~eJfl11r:1.:jmlflltl~'U

5.4 c:JltJ~'U:U~(9l11:U6'feJU~~1'U'l11b-UlVlln'ViUfl11tl~U&im~6'feJ~flGi'eJ.:j(9l1~.;Al56'fl1"1

6'fllJ11t'1nlV1'U~lJ1(9l1fl11b"li'Ufl11nnn'U fl11r:1.:j~'UVI~eJfl11vha1tJe.J~(9l.nruevlbU'U~'U

11j::~ 24 b~f)-3n11b~~b~'Ufi1'1.h1-3~UJ1~n'Uf)-3'lh::bVlAa1J1~nFAO iJ 'rl.A. 2557-2558
6'fl)~&11fi'ru ~eJ flru~~:O~'U(9l~~~&i~'U~b'UVI~nnl)b~b~~~l'Ul1.:j6'f~1'8neJ.:jrifl1)€J1V111bba~

cu ~ ~ <t

bn~(9l)bbvl.:j6'fVltl):::"1l1·ln&i(Food and AgricuLture Organization of the United Nations: FAO) snn

"ill'Ul'U 62,486,000 Ul'Vl ~eJ2 U (rulf. 2555-2556) bU'U75,150,000 Ul'Vl~eJ 2 U ('W.P!.2557-2558) 'VY~B

1,285,702~B~~li6'l'VY~~n\J8n 937,912Cll1~B 2 tJ (Biennium) mlJ~m:::V111'Umt(9l1IJ,a:::aVln1ru(mt.) b6'f'UB
••• ,'\I
o Q.J 4 I

6'fl1~6'flflruOZJeJ.:jb)eJ.:j n~. )ltJ.:jl'Ull

1. FAO ~U'UeJ.:jrifl1)·huruvhp!~eJ.:jeJ.:jrifl1)6'fVltl):::"1l1"1l1&i~~~.:j~'Ub~eJl'U~ 16 (9la1fl~
!J cv I Cl

'Vi.P!.2488 (fl.P!. 1945) il&11tin.:jl'UbVlru~.:jeJ~Vim.:jh~ 6'flDl)ru~:OB(9l1~il6'f:lJ1'8n 191 tl1~b'VlP!nu
Q.I \J 11 ca

1 eJ.:jrim (EU) uae 1 6'f~l'8n6'f~'VlU(Faroe IsLands) tll~b'Vlp!l'Vlm-UlbU'U6'f~l'8nOZJeJ.:jFAO bU'U~l~U~ 45
b~eJl'U~ 27 ~.:jVllfl~ 'Vi.P!.2490 (fl.P!. 1947)

2. FAO bU'UeJ.:jrifl1)~~.:jb6'f1~6'f11.:jml~e.J16'fn'h~n'Uill(9lt'1tl)~6'f.:jrib~eltJm:::~Ufl1
•• lit v 11

u11flfleJ1V111bba:::~lm:Ol'Unl1fl)eJ.:j~'WOZJeJ.:jtl1~"1l1mb'Ulanb ~~"U'U~l tJml~'Vi tJltJl~'Vlni~'Vll.:j~:u~.;Al'8(9l
ml~tJ1n:u'U b~eJb~~~11t'1'U:::t'Ufl1)e.J~(9lbba:::fl1)~~6'f1)e.J~(9le.Jafl1)bn~(9l)OZJeJ.:jIan b~~.:j~'U tl~utl1.:j6'ffll1~

iI I I \J Cl

OZJeJ.:j"1l'UU'Vlb~~"U'Ubba~b~eJ~~'UlbP!)~:on:UOZJeJ.:jIan b~eJb~~'U~tJ"1l1&i~'U:Ulnml~~11 VltJ.•. .
3. .:jUtl1~~lruOZJeJ.:jFAO 1~:Uln~1,jl1.:jOZJeJ.:jtl):::b'VlP!6'f~1'8n1~milu(9l1~el(9l)1)ltJ 1~

!I I" ,
tl1~"1l1"1l1&i(GDP) )l~Vi'.:j1J:u~tJ~'UI b"li'U6'fm'U~OZJeJ.:jtl1~b'VlP!(~~'UlbbGi'l/nl~.:j~~'Ul/~~'Ul1!eJtJVi6'f~)

v " V q

Vltj~1.:jtl1~b'VlP!bba~el(9l)lbbamtl~tJ'U bU'U~'U ~.:j~~VI~ni5fl11fll'UlruOZJeJ.:jeJ.:jrifl1)6'fVltl1~"1l1"1l1&ilJ1~.:jbb~

fl11tl1:::"1l~6'f:lJ"1l"1l1FAO 6'f:lJtJ~8 ~.:jd ~tl1:::"1l~6'f:lJ"1l"1l1FAO bu'U~nlV1'Um.:jb~'U.:jutl)~~lrufl111a~ 2 U
• • '\I

(Biennium) bbGi'lb~tJmilu:Ulntl)~b'VlP!6'f~l'8nl~tJ b'UU 'Vi.P!.2556 tl1~b'Vlp!1'VltJ1~"1l1)~~1,jl1.:j6'flJ1'8mbGi'1
I 11 iI 'I

btJ'Ub~'U520,851.45 ~Baali6'f'VY~~"1bba~400,458.45 tJl1 6!l.:jA~btJ'Ub~'Ul'VlCl11lJVi'.:j~'UbtJ'Ub~'U31,246,422 'Ul'Vl
••• '\I

(1~eJaa1{6'fVl~:O"1b'Vllnu 30 Ul'Vl uae 1 tJh bVllnu 39 Ul'Vl)
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่างๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวม 29 ฉบับ

เศรษฐกิจ - สังคม 10 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่ีประสบอุทกภัยปี 2554

11 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2555 กรณีพิเศษ

12 โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13 รายงานความคืบหน้าการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15 การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดกําแพงเพชร

วันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2556

17 ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 3/2556

18 ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 19 ร่างพิธีสารว่าด้ายข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสําหรับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การส่งออกรังนกจากไทยไปจีน

24 การเพ่ิมเงินค่าบํารุงสมาชิกของประเทศสมาชิก FAO ปี พ.ศ. 2557-2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                       
 
  วันน้ี (10 มิถุนายน 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  (อาคาร 14)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2556 
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย  นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา  และร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. …. 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... (มาตราการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
    จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดงานและจํานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่ง
    คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน
    การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. …. 
  5.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
                                    การทุจริตคอร์รัปช่ัน รวม 29 ฉบับ  
  7.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
            สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  8.  เรื่อง  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ  
  9.  เรื่อง  ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น  
  10.   เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
              ที่ประสบอุทกภัยปี 2554  
  11.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
    พิบัติด้านการเกษตร ปี 2555 กรณีพิเศษ  
  12.  เรื่อง  โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2  
  13.  เรื่อง   รายงานความความคืบหน้าการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง 

ของทางราชการ 
  14.  เรื่อง  รายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ  
  15.  เรื่อง  การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
 16.    เรื่อง  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
    รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร 
    วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2556 
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 17.    เรื่อง   ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
      ครั้งที่ 3/2556 
 18.  เรื่อง   ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

 
 

ต่างประเทศ 
  19.  เรื่อง    ร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสขุอนามัยสําหรบัการ 
    ส่งออกรังนกจากไทยไปจีน 
  20.  เรื่อง   รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ลาว  
  21.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง 
    กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก  
    (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of 
    the Kingdom of Thailand and the Ministry of Defence of the Czech 
    Republic on Mutual Cooperation)  
  22.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความ 
    ร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC) 
  23.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่าง  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
    นิเวศวิทยา การพัฒนาที่ย่ังยืนและพลังงาน (กํากับดูแลการขนส่ง ทะเลและการ 
    ประมง) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
  24.  เรื่อง   การเพ่ิมเงินค่าบํารุงสมาชิกของประเทศสมาชิก FAO  ปี พ.ศ. 2557-2558 
 

แต่งต้ัง 
  25.  เรื่อง  แต่งต้ัง  
 1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
    2.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 126/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้
     รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดต้ัง
     ขึ้นตามกฎหมาย เพ่ิมเติม  
  
 

***************************************************** 
 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 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
โดยให้รับความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรมและคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และกําหนดอํานาจหน้าที่ กําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม และกิจการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
  3. กําหนดให้การจัดต้ังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ต้องเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาประกาศ
จัดต้ัง และกําหนดเขตพ้ืนที่ที่ให้การคุ้มครอง 
  4. กําหนดอํานาจหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  
  5. กําหนดให้มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กร
สวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอ่ืน สถาบันศาสนา หรือกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง ดําเนินการในลักษณะเดียวกับสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือมีส่วนร่วมในการให้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
  6. กําหนดให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอาจจัดให้มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และกําหนดอํานาจหน้าที่
ของศูนย์ฯ โดยให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคมประจําจังหวัด หรือส่วน
ราชการอ่ืนที่กําหนดเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
  7. กําหนดให้คนไร้ที่พ่ึงมีสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึง และให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
  8. กําหนดให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นใน
เบ้ืองต้น แล้วจัดส่งคนไร้ที่พ่ึงผู้น้ันไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย 
  9. กําหนดให้คนไร้ที่พ่ึงต้องจัดทําข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การ
ประกอบอาชีพและทํางาน 
  10. กําหนดบทเฉพาะกาลให้สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ที่ทําหน้าที่ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงช่ัวคราวเพ่ือ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....                
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “การรับขนทางอากาศ” “การรับขนทางอากาศภายในประเทศ”             
“คนโดยสาร” “ของ” “อากาศยาน” “ผู้ขนส่ง” “ผู้ขนส่งตามสัญญา” “ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง” “ผู้ตราส่ง” 
“ผู้รับตราส่ง” “ลูกจ้าง” และ “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน”  
  2. กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการรับขนคนโดยสารและสัมภาระ เช่น ในการรับขนคนโดยสารให้มี
การส่งมอบเอกสารการรับขนตามที่กําหนด ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท่ีคนโดยสารถึงแก่
ความตายหรือได้รับบาดเจ็บตามที่กําหนด ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สัมภาระลงทะเบียน
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ถูกทําลาย สูญหายหรือเสียหายตามที่กําหนด ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีล่าช้าในการรับขน
ทางอากาศซึ่งคนโดยสารหรือสัมภาระตามที่กําหนด กําหนดความรับผิดชอบในความเสียหาย 
  3. กําหนดในเรื่องการรับขนของ เช่น ในการรับขนของให้มีการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศ ใบตรา
ส่งทางอากาศหรือใบรับรองต้องมีรายการตามท่ีกําหนด รวมถึงข้อความแสดงถึงนํ้าหนักแห่งของที่ส่งด้วย ให้ผู้ตราส่ง
จัดทําใบตราส่งทางอากาศเป็นต้นฉบับ จํานวนสามฉบับตามที่กําหนด ผู้ตราส่งต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
รายการและข้อความเก่ียวกับของที่ตนหรือบุคคลซึ่งกระทําการในนามของตนระบุไว้ในใบตราส่งทางอากาศหรือที่ให้
ไว้แก่ผู้ขนส่ง ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของถือเป็นพยายานหลักฐานเบ้ืองต้นของการทําสัญญาการรับของ และ
เง่ือนไขการรับขน เมื่อผู้ตราส่งได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งปวงตามสัญญารับขนทางอากาศแล้วผู้ตราส่งมีสิทธิจัดการ
กับของ 
  4. กําหนดให้กรณีที่มีการรับขนร่วมกันและได้ดําเนินการส่วนหน่ึงโดยทางอากาศและส่วนอ่ืนโดย
การรับขนโดยรูปแบบอ่ืน ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีบังคับเฉพาะกับช่วงที่ดําเนินการรับขนทางอากาศ 
  5. กําหนดในเร่ืองการรับขนทางอากาศที่ดําเนินการโดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้ขนส่งตามสัญญา เช่น ถ้าผู้
ขนส่งตามความเป็นจริงดําเนินการรับขนตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทางการรับขน ให้ผู้ขนส่งตามสัญญาและ
ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี การกระทําและละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตาม
ความเป็นจริงและของลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงซึ่งกระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตน
ให้ถือว่าเป็นการกระทําและละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตามสัญญาด้วย 
  6. กําหนดในเรื่องการฟ้องเรียกค่าเสียหาย เช่น ผู้เสียหายไม่อาจได้รับค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือ
ค่าเสียหายอ่ืนที่มิใช่ค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการฟ้องค่าเสียหายจากการรับขนทางอากาศเป็นอันระงับสิ้นไปถ้าไม่มี
การฟ้องคดีภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่อากาศยานถึงถิ่นปลายทาง หรือนับแต่วันที่อากาศยานน้ันควรจะได้ถึง
แล้วหรือนับแต่วันที่การรับขนได้หยุดลง 
  7. กําหนดในเรื่องการรับขนทางอากาศในประเทศ โดยให้นําความในพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับ
แก่การรับขนทางอากาศภายในประเทศโดยอนุโลม และในคดีที่เก่ียวกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศ ให้อยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
  8. กําหนดบทเฉพาะกาล โดยให้คดีเก่ียวกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศที่ค้างการพิจารณา
อยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ศาลนั้นพิจารณาต่อไปจนแล้วเสร็จโดยถือว่าคดีน้ันมิใช่คดีเก่ียวกับ
การรับขนทางอากาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... 
(มาตราการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตราการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
รุนแรงทางการเมือง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้รับ
ผลกระทบหรือความเสียหายอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่ปีภาษี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป หรือ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 ดังต่อไปน้ี 
  1. เงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2555 และวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ได้รับจากรัฐ 
  2. เงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจากรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดงานและจํานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือ
รับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดงานและจํานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้า
กองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ 
หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และ 
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง 
  รง. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. การกําหนดให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอรับหนังสือเดินทางช่ัวคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลจากประเทศต้นทาง และได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตทํางานกับนายจ้างเดิมตามมติ
คณะรัฐมนตรี  (15 มกราคม 2556) ทําให้ลูกจ้างมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางช่ัวคราวหรือเอกสารรับรองบุคคล และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งเอกสารดังกล่าวจากประเทศต้นทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางช่ัวคราว ค่าตรวจสุขภาพ และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 
  2. การหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนําส่งเข้ากองทุนในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ก่อให้เกิดภาวะ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอันกระทบต่อค่าครองชีพของลูกจ้าง และอาจเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่เข้าสู่กระบวนการผ่อนผันแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเข้ามาทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจทําให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานจนทําให้นายจ้างหันไปใช้แรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายอีก อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายด้าน
แรงงานต่างด้าวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ทําให้นโยบายการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด 
  3. ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อน
ของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงออกไป
เป็นวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 และปรับปรุงอัตราเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน โดยปรับลดจํานวนเงินที่
ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนให้เท่ากันทุกสัญชาติในอัตราคนละ 1,000 บาท เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
และเกิดความเสมอภาคแก่ลูกจ้าง พร้อมทั้งแก้ไขระยะเวลาในการนําส่งเงินค่าจ้างที่หักไว้เข้ากองทุน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่นายจ้างที่มีหน้าที่หักเงินค่าจ้างดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพ่ือนําส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออก
นอกราชอาณาจักรจากเดิมวันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2557 
  2. ปรับลดจํานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร จากเดิมที่กําหนดให้ลูกจ้างสัญชาติพม่าและสัญชาติลาว ในอัตราคนละ 2,400 บาท และลูกจ้าง
สัญชาติกัมพูชา ในอัตราคนละ 2,100 บาท แก้ไขให้ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตทํางานให้ทํางานรับใช้ในบ้านและงาน
กรรมกรทุกสัญชาติต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราเท่ากันคนละ 1,000 บาท 
  3. ปรับลดระยะเวลาที่กําหนดให้นายจ้างนําส่งเงินค่าจ้างของลูกจ้างดังกล่าวที่หักไว้เข้ากองทุนโดย
เฉลี่ยเป็นจํานวนเท่ากันทุกเดือนติดต่อกัน จากเดิมเป็นเวลา 6 เดือน แก้ไขให้เป็นเวลา 4 เดือน และกําหนดให้
นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเป็นหนังสือ เพ่ือให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพ่ือนําส่งเข้ากองทุนในอัตรา
ที่กําหนดไว้น้อยกว่า 4 เดือนได้ 
 
5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  ข้อเท็จจริง  
  พน. เสนอว่า  โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
บทนิยามคําว่า “นํ้ามันเช้ือเพลิง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ให้ครอบคลุมถึงก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  จึงสมควรกําหนดลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้งการออกแบบ สร้าง ทดสอบ
และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ทั้งที่ผลิตหรือสร้างขึ้นใหม่หรือผ่านการใช้งานมาแล้วให้ครอบคลุม
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบัน  เพ่ือให้เป็นไปตามการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายแม่บท  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงแล้ว เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2554  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด  180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นต้นไป  

2. กําหนดคํานิยามคําว่า “ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว” “ASME” “API” และ “เมกาปา 
สกามาตร” 

3. กําหนดให้ประเภทของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี 5 ประเภท ประกอบด้วย กระป๋อง 
ก๊าซ ถังก๊าซหุงต้ม ถังก๊าซรถยนต์  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และถังขนส่งก๊าซทางบก  

4. กําหนดให้กระป๋องก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กระทรวง 
อุตสาหกรรมประกาศกําหนด และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องจัดให้มีช่ือ หรือตราหรือเคร่ืองหมายการค้าของ
ตนติดอยู่ที่กระป๋องก๊าซในที่ที่เห็นได้ง่าย  

5. กําหนดให้ถังก๊าซรถยนต์ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 
ทางบก  และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด  

6. กําหนดให้ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องเป็นภาชนะที่มีขนาดและลักษณะตามท่ีกําหนด  ต้องมีข้อต่อ 
ที่จะติดต้ังอุปกรณ์ตามที่กําหนด และให้ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพ้ืนดินต้องมีแผ่นป้ายทําด้วยโลหะที่มีข้อความ
ตามท่ีกําหนดเป็นภาษาไทย  และหรือภาษาอังกฤษที่มีความหมายเช่นเดียวกัน 

7. กําหนดให้ถังขนส่งก๊าซทางบกต้องเป็นถังที่คํานวณออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ASME  
Section VIII Division I : Rules for Construction of Pressure Vessels  โดยให้ใช้ความดันในการออกแบบไม่
น้อยกว่า 1.724 เมกาปาสกาลมาตร และต้องผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (heat treatment)  ภายหลังการเช่ือมโดย
ต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต รวมทั้งต้องมีข้อต่อที่จะติดต้ังอุปกรณ์ตามท่ีกําหนด  ตลอดจนต้องมีแผ่นป้ายทําด้วย
โลหะที่มีข้อความตามที่กําหนด 

8. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและตรวจสอบ และผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ 
และจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งทางบกทุกกรณีต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

9. กําหนดห้ามผู้ประกอบกิจการใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถึงขนส่งก๊าซทางบกในกรณีมีปรากฏว่า 
มีการชํารุดของถัง หรือที่ไม่มีข้อมูลการออกแบบ  

10. กําหนดบทเฉพาะกาล 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                
รวม 29 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวม 29 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
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ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวม 29 ฉบับ มีดังนี้  
    1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. ....    
   4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. ....  
   7. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   8. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   9. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   10. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   11. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

12. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   13. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   14. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   15. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
   16. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   17. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   18. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   19. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี                
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
   20. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   21. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..)   พ.ศ. ....   
   22. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   23. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   24.ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   25. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   26. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   27. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ         
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   28. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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   29. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. ....  
    สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 
7.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ สคก. เสนอ และ
ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี                
พ.ศ. 2545  
   2. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ สคก.  
   3. ให้แบ่งส่วนราชการ สคก. ประกอบด้วย  (1) สํานักงานเลขาธิการ (2) กองกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม  (3) กองกฎหมายการเงินการคลัง (4) กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน  
(5) กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม  (6) กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม (7) กองกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม (9)กองกฎหมายไทย 
(10) กองกฎหมายสวัสดิการสังคม (11) สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน (12) สํานักกฎหมายต่างประเทศ                 
(13) สํานักกฎหมายปกครอง (14) สํานักหลักนิติบัญญัติ  
   4. กําหนดให้มีฝ่ายพัฒนากฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
8. เรื่อง ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) 
ประธานกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบเสนอดังน้ี  
   1. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) 
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555  
   2. เห็นชอบแผนงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน ระยะที่ 1 และการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการที่ดินกลางของ กบช. โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้อํานวยการศูนย์  
  สําหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการ
ที่ดินเชิงระบบ จํานวน 52,680,000 บาท ให้ใช้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน ระยะที่ 1 วงเงินจํานวน 2,000 ล้านบาท แทนการขอใช้
งบประมาณ (งบกลาง) ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ    
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   แผนปฏิบัติการโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สรุปสาระสําคัญดังน้ี  
   วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน และงบประมาณตาม
โครงการท่ีได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2. เพ่ือกําหนดกิจกรรมดําเนินการและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  
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  เป้าหมาย 1. การเตรียมความพร้อมข้อมูลทะเบียนที่ดิน จํานวน 14,837,169 แปลง 2. นําเข้า
ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบดิจิทัล 2.1 นําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสาร
สิทธิ จํานวน 14,679,522 แปลง 2.2 นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน จํานวน 14,302,865 แปลง ให้เป็นระบบ
ดิจิทัล 3. นําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จํานวน 323,329 ตร.กม. 4. จัดทําแผนที่ฐาน จํานวน 148,461 ระวาง 
5. ย้ายรูปแปลงจากระบบศูนย์กําเนิด เป็นระบบ ยู ที เอ็ม จํานวน 152,300 แปลง 6. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและ
แผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ จํานวน 5,607,948 แปลง 7. ตรวจสอบและนําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ 
จํานวน 10,000 แปลง ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน 8. แผนงานอํานวยการ 9. แผนงานจัดการดําเนินการประชุม 
ฝึกอบรม 10. นําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์สารบบที่ดินในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 910,000 แปลง 11. แผนงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 12. แผนงานจัดจ้างที่ปรึกษา  
   แผนงาน 1. แผนงานเตรียมความพร้อมข้อมูลทะเบียนที่ดิน 2. แผนงานนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิ และข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบดิจิทัล 3. แผนงานนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
4. แผนงานจัดทําแผนที่ฐาน 5. แผนงานย้ายรูปแปลงจากระบบศูนย์กําเนิดเป็นระบบ ยู ที เอ็ม 6. แผนงานปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ 7. แผนงานตรวจสอบและนําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐใน
ความรับผิดชอบของกรมที่ดิน 8. แผนงานอํานวยการ 9. แผนงานจัดการดําเนินการประชุม ฝึกอบรม 10. แผนงาน
นําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์สารบบท่ีดินในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 11. แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
12. แผนงานจัดจ้างที่ปรึกษา  
   ระยะเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  
 
9. เรื่อง ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ 
Credit Line ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ภายใต้เง่ือนไขเดิม 
ประกอบด้วย กู้เบิกเกินบัญชี ต๋ัวสัญญาใช้เงิน การทํา Trust Receipt (T/R) และการทําสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม 
(Call Loan) โดยให้พิจารณาทําสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ/หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืนตามที่ธนาคาร
แต่ละแห่งเสนอ ในรูปแบบที่มีต้นทุนตํ่าที่สุด ตามอัตราดอกเบ้ียตลาด โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกันเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากการกู้เงินดังกล่าว เพ่ือให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวง
พลังงาน (พน.) เสนอ  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   พน. รายงานว่า เงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2555 จะหมดอายุในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 แต่ กฟผ. ยังมีความจําเป็นจะต้องใช้วงเงินกู้จํานวน
ดังกล่าวเพ่ือรองรับการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ สําหรับการดําเนินงานของ กฟผ. ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้
เงินทุนหมุนเวียนที่สูงมาก กล่าวคือในปี 2556 กฟผ. จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประมาณ 37,507.67 ล้านบาท 
โดยมีรายจ่ายที่สําคัญและเป็นเงินจํานวนมาก เช่น การจ่ายค่าเช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต้องจ่ายภายในวันที่ 30 
ของทุกเดือน ในขณะที่รายรับค่าขายกระแสไฟฟ้าจะได้รับในต้นเดือนถัดไป และ กฟผ. เป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีภาระที่
ต้องจ่ายเงินเร่งด่วนสําหรับธุรกิจโดยปกติของ กฟผ. และตามนโยบายของรัฐอยู่เสมอ ดังน้ัน การมีวงเงินกู้ระยะสั้น
อย่างเพียงพอจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือใช้รองรับในการแก้ปัญหาสภาพคล่องและเพ่ือการบริหารเงินให้มี
ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาวงเงินระยะสั้นแบบ Credit Line วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นเวลา  
1 ปี นับต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556  
 
10.  เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี        
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี  
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  1. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัย ปี 2554 ดังน้ี   
    1.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้จําหน่ายหน้ีออกจากบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นสูญ 
รัฐบาลรับภาระชําหน้ีให้แทน  
    1.2 กรณีสมาชิกได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ไม่เสียชีวิต  
     (1) หน้ีเงินกู้ที่มีอยู่เดิมก่อนประสบภัย ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพักการชําระหน้ี
เงินกู้เป็นเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ประสบอุทกภัย โดยงดคิดดอกเบ้ีย รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้ตามอัตราที่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก  
     (2) เงินกู้สัญญาใหม่เพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สัญญา/รายละไม่
เกิน 100,000 บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ให้ ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี  
   2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 715 ล้านบาท เพ่ือ
จ่ายชดเชยดอกเบ้ียการพักชําระหน้ีเดิมก่อนเกิดอุทกภัย และลดภาระหน้ีเงินกู้ใหม่เพ่ือฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพให้
สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 2554 เป็นปีที่ 3 ของการดําเนินตามมาตรการ  
   3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับความเห็นของประธานฯ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 
11. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 
ปี 2555 กรณีพิเศษ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติ
รัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ โดยเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลาง
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2555 กรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ใช้
อัตราการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี  
   1. ข้าว 1,113 บาทต่อไร่  
   2. พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่  
   3. พืชสวนและอ่ืน ๆ 1,690 บาทต่อไร่  
   4. กรณีพืชสวนและอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทําให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและ
ยังอยู่ในสภาพฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ให้ช่วยเหลือเฉพาะค่าปุ๋ย 50% ในอัตราไร่ละ 605 บาท  
   5. การช่วยเหลือด้านประมงและด้านปศุสัตว์ ให้ใช้อัตราตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรี  
 
12. เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ตามท่ี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เสนออนุมัติกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้ง
ที่ 2 ของกระทรวงพาณิชย์ ดังน้ี 
  1. กรณีมีความจําเป็นให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจ่ายไปก่อน
ระหว่างรอเงินจากการระบายผลิตผล หรือเงินจากแหล่งอ่ืน ๆ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ตกลงกับ ธ.ก.ส. เป็นคราว ๆ 
ไป โดย ธ.ก.ส.  จะได้รับอัตราชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการในอัตราเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2555 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กระทรวงพาณิชย์ต้องดําเนินการให้มีการใช้เงินในกรอบวงเงิน
หมุนเวียนของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2554/55 และ 2555/56 ไม่เกินจํานวน 500,000 ล้านบาท 
โดยเป็นเงินทุนของ ธ.ก.ส. จํานวน 90,000 ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังจัดหาให้ จํานวน 410,000 ล้าน
บาท 



 11 

  2. เงินที่ได้จากการระบายผลิตผลทางการเกษตรต้ังแต่ปีการผลิต 2554/55 เป็นต้นไป ให้นําไปชําระ
คืนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 90,000 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชําระคืน
เงินกู้สถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังจัดหาและค้ําประกันที่ครบกําหนดในปีงบประมาณ 2556 โดยเงินทุนของ  
ธ.ก.ส. จํานวน 90,000 ล้านบาท ที่ได้รับชําระคืน สามารถนํามาใช้หมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ได้ด้วย 
  3. ให้กระทรวงการคลังรับภาระชําระคืนต้นเงิน ดอกเบ้ีย จากการกู้ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และผล
ขาดทุนที่ เ กิดขึ้นทั้งหมดของการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ทั้งในส่วนที่
กระทรวงการคลังจัดหาให้ ใช้ และส่วนที่ใช้เงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
  4. ในกรณีที่กรอบปริมาณการรับจํานําภายใต้โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 
ครั้งที่ 1 เกินกว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ให้กระทรวงพาณิชย์เสนอขอขยายกรอบปริมาณและกรอบวงเงิน
ในการดําเนินโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพ่ือพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบต่อไป ทั้งน้ีการขยายกรอบปริมาณและกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 
ครั้งที่ 2 ต้องไม่เกินกรอบปริมาณและกรอบวงเงินข้างต้น เมื่อรวมกับประมาณการกรอบปริมาณและกรอบวงเงินของ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ที่ 22 ล้านตัน และ 345,000 ล้านบาท 
  5. ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แยกการดําเนินงานโครงการออกจาก
การดําเนินงานปกติเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และบันทึกเป็นภาระผูกพันนอก
งบประมาณ เพ่ือทราบผลกระทบการดําเนินโครงการและขอชดเชยความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากน้ัน ให้  
ธ.ก.ส. ไม่ต้องรวมผลการดําเนินโครงการจากเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นสินทรัพย์เสี่ยง 
(Capital Adequacy Ratio : CAR) ที่ใช้ในการคํานวณสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเงินกองทุนของ ธ.ก.ส. 
  6. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์วางระบบการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการรับจํานําข้าวเปลือกในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรและองค์การคลังสินค้า
ดําเนินการและควบคุมการออกใบประทวนอย่างรัดกุม รวมทั้งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามใบประทวนที่ได้รับ 
 
13. เรื่อง  รายงานความความคืบหน้าการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทาง
ราชการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. ได้รายงานความคืบหน้าการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการซ่ึงเป็น
ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าได้จัดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า
การจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนสํานัก
งบประมาณ ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และผู้แทนสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สรุปได้ ดังน้ี 
  1. การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP) กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบ e-GP เพ่ือรองรับการเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง ดังน้ี 
   1.1 เมื่อหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระบบจะกําหนดให้
บันทึกข้อมูลราคากลาง และแนบไฟล์รายละเอียดการคํานวณราคากลางไว้ในระบบ โดยในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2556 – 11 สิงหาคม 2556 หน่วยงานสามารถเลือกได้ว่า จะบันทึกข้อมูลราคากลางหรือไม่ก็ได้ เพ่ือรองรับกรณีที่
หน่วยงานยังไม่พร้อมที่จะประกาศราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง และตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ระบบ
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กําหนดให้ต้องบันทึกราคากลาง และแนบไฟล์รายละเอียดการคํานวณราคากลาง หากไม่บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะไม่
สามารถดําเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ 
   1.2 การประกาศราคากลาง 
    1.2.1 กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องมีการประกาศเชิญชวน ประกอบด้วย 
การจัดหาวิธีสอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
โดยวิธีคัดเลือก การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด และการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน โดยวิธีพิเศษแบบประกวดแบบ จะเปิดเผยพร้อมกับการประกาศเชิญชวนที่หน้าเว็บไซต์ 
    1.2.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการแข่งขัน จะเปิดเผยข้อมูลราคากลางพร้อมกับการ
นําสาระสําคัญของสัญญาประกาศทางเว็บไซต์ 
   1.3 การแก้ไขข้อมูลราคากลาง 
    1.3.1 การจัดหาด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะนํา
ประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์ 
    1.3.2 การจัดหาโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1.2.1 สามารถแก้ไขได้ก่อนนําข้อมูล
สาระสําคัญประกาศทางเว็บไซต์ 
  ซ่ึงแนวทางการบันทึกข้อมูลเพื่อ เปิดเผยราคากลางของทางราชการในระบบ  e-GP 
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการในระบบ e-GP ให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ถือปฏิบัติแล้ว 
  2. การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวง
สาธารณสุข   (สธ.)  ได้มีการต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราคากลางยา  และทบทวนราคากลางยาใหม่  ทั้งใน
บัญชียาหลักแห่งชาติและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  รวมท้ังการกําหนดราคากลางของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพ่ือให้
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
การแข่งขันในตลาดยา  ซึ่งในเบื้องต้น สธ. กําหนดแผนการดําเนินงานโดยจะกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคา
กลางยาในกลุ่มยาที่มีการใช้สูงมาประกาศใช้ก่อน สําหรับกลุ่มอ่ืนจะใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางยา เมื่อปี 
พ.ศ. 2553 ไปก่อน สําหรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์กําหนดราคากลางยาในบัญชียา
หลักและนอกบัญชาหลัก  ซึ่งคาดว่าสามารถจัดทําหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม 2556  
  3. การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ทก.) ได้มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และคู่มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)  ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content)  และสื่อสร้างสรรค์ 
(Animation)  โดยหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐสามารถนําไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคา
กลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว มีโปรแกรมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกรอกข้อมูล
ตามแนวทางที่กําหนดสามารถทราบจํานวนเงินที่เป็นราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ได้ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจาณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ก่อน
เดือนสิงหาคม 2556 
  4. การกําหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจาณาแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสนอ
หลักเกณฑ์การกําหนดราคากลางการจ้างปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เพ่ือให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 
  5. การกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ สํานัก
งบประมาณ ได้ดําเนินการปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐใช้
เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
ซึ่งมีรายละเอียดรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้นจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 48 รายการ และ
ปัจจุบัน สํานักงบประมาณ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการจัดทําราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้สามารถรายงานผลการจัดซื้อ
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ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน และนอกบัญชีราคามาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ให้เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมและใช้ในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณ รวมทั้งเป็น
ข้อมูลประกอบการกําหนดราคากลางของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
    
14. เรื่อง รายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการปรึกษาหารือเร่ืองการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า 
  จากการที่มีการร้องเรียนในเรื่องการปรับระบบการจ่ายเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายของเจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุข เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) และขยายตัวไปสู่เรื่องอ่ืน ๆ น้ัน เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) ได้เป็นประธานในการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียนด้านความ
เป็นธรรมด้านสาธารณสุข 2 ครั้ง คือในวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีผู้แทนจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนรัก
หลักประกันสุขภาพ กลุ่มสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม และกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน
เข้าร่วมหารือ โดยมีข้อสรุปดังน้ี 
  1) ผลการปรึกษาหารือเป็นที่เข้าใจได้ว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยกับหลักการของระบบค่าตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน หรือ พีฟอร์พี (P4P) ว่าจะเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เห็นด้วยว่าการคงบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่ในชนบท ซึ่งมาตรการหน่ึงที่จําเป็นคือ
มาตรการทางการเงิน และเห็นด้วยว่าต้องมีมาตรการลดความเหลื่อมล้ําของรายได้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ
แตกต่างกัน ทั้งน้ีไม่ได้คิดจะดึงผู้ที่มีรายได้สูงลงมา แต่จะหาวิธีฉุดผู้ที่มีรายได้น้อยขึ้นไป ซึ่งการทําพีฟอร์พี เป็น
มาตรการหน่ึงที่ช่วยได้ 

2) ที่ประชุมเข้าใจตรงกันว่า การทําพีฟอร์พี มีบริบทในการทํางานของแต่ละหน่วยบริการมีความ
แตกต่างกัน หลักการที่สําคัญที่สุดคือต้องมีกติกากลางกําหนดขึ้นมา เพ่ือให้แต่ละหน่วยบริการใช้ดําเนินการ ไม่ให้มี
ความแตกต่างหรือเกิดปัญหามากขึ้น   เช่น ด้านความมั่นคง  ไม่ใช้เงินมากเกินไป  ขณะท่ีมีปัญหาค่าใช้จ่ายใน
สถานพยาบาลอยู่แล้ว  สามารถนํารายละเอียดปลีกย่อยไปปรับให้เหมาะสมกับหน่วยบริการแต่ละระดับได้   

 3) ที่ประชุมเห็นต้องกันว่า จะทําพีฟอร์พีที่เป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่ ที่จัดให้เหมาะสมต้ังแต่  
1 ตุลาคม 2556 โดยให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงรายละเอียด หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและเตรียมความพร้อมให้ รพช. 
ทุกแห่งสามารถทําพีฟอร์พีได้  และระหว่างน้ี  โรงพยาบาลท่ีได้มีการดําเนินมาแล้ว ต้ังแต่ 1 เมษายน 2556 อาจมีผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการทําพีฟอร์พี จะต้องได้รับการชดเชย ตามมติคณะรัฐมนตรี สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทําที่เกิดจาก
ความไม่พร้อมของกระทรวงสาธารณสุขอันเน่ืองมาจากความไม่ชัดเจนของข้อมูล จนไม่สามารถที่จะทําได้ก็จะได้รับ
การชดเชย แต่ทั้งน้ีการชดเชยจะไม่รวมถึงผู้ที่ไม่ทํา เพราะจะเป็นอันตรายทางด้านจริยธรรม 
                        ทั้งน้ี  ได้มีการต้ังคณะทํางานขึ้นมา 1 ชุด เพ่ือทําหน้าที่ 2 ประการ คือ  

    -          ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจํากัดต่าง ๆ  ที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือไม่สอดคล้องแต่
ละพ้ืนที่หรือระดับของหน่วยบริการให้ชัดเจน  เพ่ือเป็นหลักการท่ีทุกคนต้องทํา เพ่ือพัฒนาพีฟอร์พีให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยบริการแต่ละระดับ และให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในระบบได้ 

-          คิดมาตรการชดเชย เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเหมา 
จ่ายตาม ฉบับ 8 และการทําพีฟอร์พี ตามฉบับ 9 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการดําเนินการมาแล้วต้ังแต่  
1 เมษายน 2556 รวมถึงผู้ต้องการจะทําพีฟอร์พีแต่ไม่สามารถดําเนินการได้ อันเน่ืองจากความไม่พร้อมของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ไม่สามารถสนับสนุนการทําพีฟอร์พี หรือความไม่ชัดเจนของข้อมูลจนโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะทําได้
ก็จะได้รับการชดเชย  แต่มาตรการน้ีจะไม่ครอบคลุมถึงผู้ที่ต้ังใจต่อต้านหรือจะไม่ทํา เพราะจะเป็นอันตรายทางด้าน
จริยธรรม 
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โดยคณะทํางาน  จะต้องมาจากบุคลากรทุกวิชาชีพ สถานบริการแต่ละระดับ เน่ืองจากพีฟอร์พีเป็น
การทํางานร่วมกันระหว่างหลายวิชาชีพ  โดยจะถือหลักการทํางานด้วยเหตุและผล ไม่ใช้วิธีการตัดสินด้วยเสียงส่วน
ใหญ่  ซึ่งกําหนดไว้ว่าจะดําเนินการให้ได้ข้อสรุปภายใน 60 วัน เตรียมพร้อมก่อน 2 เดือน  ก่อนที่จะดําเนินการตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้คือ 1 ตุลาคม 2556  
 
15. เรื่อง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังน้ี  
   1. ความเป็นมา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานท่ี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรีและสุรินทร์ รวม 6 ครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้
จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ไปแล้ว 3 ครั้ง ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และ
ฉะเชิงเทรา ในการน้ี คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันที รวมทั้งสิ้น 302 โครงการ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 7,411.4916 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 224 โครงการ วงเงิน 5,653.5900 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 78 โครงการ วงเงิน 1,757.9016 ล้านบาท และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่ง
จัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 จัดส่งให้สํานักงบประมาณภายใน 2 สัปดาห์ 
เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม  
   2. ผลการดําเนินการ  
    2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรีและสุรินทร์ รวม 
6 ครั้ง จํานวน 224 โครงการ วงเงิน 5,653.5900 ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแล้วรวม 223 
โครงการ วงเงิน 5,363.0178 ล้านบาท  
     ทั้งน้ี หน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร 1 โครงการ วงเงิน 15.0000 ล้านบาท 
ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าพร้อมระบบกระจายนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง (เชียงราย) ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (120,000 ล้านบาท) แล้ว 
จึงไม่ขอรับจัดสรรฯ ดังน้ัน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงจัดสรรครบตามท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  
     

2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
     สํานักงบประมาณรายงานสรุปภาพรวมสถานภาพการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือดําเนินการ
โครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 
ดังน้ี  
     2.2.1 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และฉะเชิงเทรา จํานวน 78 โครงการ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 77 โครงการ วงเงิน 
1,757.9016 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี 2557 จํานวน 36.0000 ล้านบาท  
     2.2.2 หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน 70 โครงการ วงเงิน 1,435.5137 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.66 ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และสํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้แล้วจํานวน 
66 โครงการ วงเงิน 1,356.6329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.51 ของวงเงินที่ขอรับการจัดสรร  
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    2.2.3 โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 7 
โครงการ วงเงิน 320.6200 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร ซึ่งคาดว่าจะ
ขอรับการจัดสรรได้ภายในเดือนมิถุนายน 2556  
 
16.  เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 4 จังหวัด ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2556 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 
4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2556  ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี  
 1 .  เ ห็ น ช อ บ แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร 
ได้ทันที จํานวน 14 โครงการ วงเงินรวม 512.71 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคํา
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 จัดส่งให้สํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ 
สงป. พิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบ
กลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป 
กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

(1) ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครสวรรค ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
12 (นครสวรรค์)  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช และ 
แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี  
กรมทางหลวง 

43.00 ให้กรมทางหลวง ปรับ
รูปแบบการปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้มี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
สอดคล้ อ ง กับแหล่ ง
ท่องเที่ยว ตามข้อสั่ ง
ก า ร ข อ ง
รั ฐมนตรี ช่วย ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
(พล .ต .ท . ชัจจ์ฯ )และ
นํา เสนอ  สงป .  เ พ่ื อ
พิ จ า ร ณ า จั ด ส ร ร
งบประมาณต่อไป

2. โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
อาเซียนของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

     14.70  

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบส่งนํ้าโครงการวังบัว 

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
โครงการชลประทานพิจิตร  
กรมชลประทาน

     45.00 

รวมภาคเหนือตอนล่าง 2 102.70  
(2) 
นครสวรรค ์

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูป
และศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ปลาริมบึงบอระเพ็ด 

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครสวรรค ์ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด  กรมพัฒนาชุมชน 



 16 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้า
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า 
เพ่ือเพ่ิมผลผลติทาง
การเกษตร 

โครงการชลประทาน
นครสวรรค ์และโครงการส่ง
นํ้าและบํารุงรักษา 
ช่องแค กรมชลประทาน

40.0  

3. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

อบต.หนองบัว  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

26.0  

4. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า 
จํานวน 3 แห่ง 

อบต. หนองกรด 
อบต. ลาดยาว  
อบต. บ้านไร่ และ 
เทศบาลตําบลบ้านแดน  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     29.00 ปรับลดจากเดิม 32 
ลบ. เหลือ 29 ลบ. 
ประกอบด้วย  
(1) อบต. หนองกรด 
เดิม 6 ลบ. เหลือ 5 
ลบ. (2) อบต. บ้านไร่ 
เดิม 12 ลบ. เหลือ 11 
ลบ. และ  
(3) เทศบาลตําบล 
บ้านแดน เดิม 14 ลบ. 
เหลือ 13 ลบ.

รวมนครสวรรค์ 105.00  
(3) 
กําแพงเพชร 

1. โครงการพัฒนาเขตเมืองเก่า
“นครชุม” และการท่องเที่ยว
เมืองมรดกโลก 

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เทศบาลตําบลนครชุม  
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กําแพงเพชร กรมศิลปากร 

     32.12 ปรับลดจากเดิม 38.62 
ลบ.  เหลือ 32.12 ลบ. 
ประกอบด้วย 
(1) สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด
กํ า แ พ ง เ พ ช ร 
กรมโยธา ธิการและ
ผังเมือง วงเงิน 17 ลบ.
(2) เทศบาลตําบลนคร
ชุม กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วงเงิน  9.62 ลบ. 
(3)อุทยาน
ประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร และ
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติกําแพงเพชร 
(กรมศิลปากร) วงเงิน 
5.5 ลบ.    
สํ า ห รั บ ก า ร จั ด ห า
รถไฟฟ้า เ พ่ือบริการ
นักท่องเที่ยว เห็นควร
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

ใ ห้ ก ร ม ศิ ล ป า ก ร 
พิ จ า ร ณ า กํ า ห น ด
คุณลักษณะรถไฟฟ้า 
ที่จัดหา  และจํานวน
เที่ยว ว่ิงใ ห้เหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ปริมาณนักท่องเที่ยว 
เ พ่ื อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาของ  สงป . 
ก่ อ น ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พ่ื อ
ดําเนินการต่อไป

 2. โครงการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง 

สํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร  
กรมส่งเสริมการเกษตร

16.89 

3. โครงการปรับปรุงระบบส่งนํ้า
ฝายวังหามแห (ฝายด่านใหญ)่

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
กรมชลประทาน

26.00 

4. โครงการขุดลอกคลองแม่
ระกา 

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
กรมชลประทาน

30.00 

รวมกําแพงเพชร 105.01 
 (4) พิจิตร 100.00 

รวมพิจิตร 100.00 
(5) อุทัยธาน ี 1. โครงการขุดลอกแควตากแดด

บริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า 
โครงการชลประทานอุทัยธานี
กรมชลประทาน 

     40.00 

2. โครงการปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 333 ตอน กม. 
83+075 (ต่อเขตแขวงฯ
สุพรรณบุรีที่ 1) – วังหิน 
ระหว่าง กม.86+000 - กม.
87+000 ระยะทาง 1.000 
กม. (บริเวณหน้าโรงงาน
นํ้าตาลบ้านไร่) 

แขวงการทางอุทัยธานี
กรมทางหลวง 

     30.00 

3. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขุด
ขยายสระเก็บนํ้า บ้านดอน
เพชร หมู่ที่ 3 ตําบลบ่อยาง –  
หมู่ที่ 10 ตําบลสว่างอารมณ์

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

     30.00 

รวมอุทัยธานี 100.00  
รวมทั้งหมด   512.71  
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 2. มอบหมายให้จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงข้อเสนอโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้
ทันทีภายใต้กรอบวงเงิน  100  ล้านบาท ให้สอดคล้องกับศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป  
 3. ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาภาย
หลังจากก่อสรา้งโครงการแล้วเสร็จ ให้จังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ก่อนขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไป 
 4. เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
2 รวม 4 จังหวัด จํานวน 177 โครงการ วงเงินรวม 71,747.76 ล้านบาท  
โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
รวมทั้งดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  เพ่ือให้ สงป. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอน 
 
17.  เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2556 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี  
 1. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมภิาค ครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เห็นชอบตามมติที่ประชุมรว่มภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมภิาค ครั้งที่ 
3/2556 ณ จังหวัดกําแพงเพชร และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ รวมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 

 สาระสาํคญัของผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมภิาค ครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีรายละเอียดข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 4 เรื่อง 13 ประเด็น สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 1. การส่งเสรมิการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 
  1.1 ข้อเสนอ 
    1) ขอให้สนับสนนุโครงการศึกษาการจัดต้ัง “ศูนย์บูรณาการการค้าและนวัตกรรมแปร
รูปข้าวไทย” เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลก 
    2) ขอให้สนับสนนุโครงการศึกษาจัดต้ัง “ศูนย์กลางธุรกิจการคา้และนวัตกรรมแปรรูป
มันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร” เพ่ือเป็นศนูย์กลางการผลิต การแปรรูป และ การค้ามันสําปะหลงัของภาคเหนือ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมมันสําปะหลังและผลติภัณฑ์จากมัน
สําปะหลัง 
  1.2 มติที่ประชุม 
    1) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันศึกษาในรายละเอียดและความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินโครงการจัดต้ัง “ศูนย์บูรณาการการค้าและนวัตกรรมแปรรูปข้าวไทย” เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว และเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการและระยะเวลาดําเนินงาน 

     2) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลกั รว่มกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของการศึกษาจัดต้ัง “ศูนย์กลางธุรกิจการคา้และนวัตกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง จังหวัด
กําแพงเพชร” โดยเฉพาะความเหมาะสมและความเป็นไปได้ กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการ โครงสร้างราคา 
มาตรการป้องกันการปลอมปน และการเช่ือมโยงกับสถาบันหรือหน่วยงานทีม่ีอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องใน
กระบวนการผลิต การแปรรูปและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  
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     3) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ร่วมหารือกับกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือพิจารณาแหล่งเงินที่เหมาะสมในการศึกษารายละเอียดของทั้ง 2 โครงการ  

2. การพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดย กกร./รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(นายวราเทพ รัตนากร)) 
  2.1 ข้อเสนอ 
    1) ขอให้สนับสนนุการศึกษาวิจัยโครงการจัดต้ัง “ศูนย์ Inland Container Depot 
(ICD) หรือ Container Yard (CY)” จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือลดต้นทนุและพัฒนาการขนส่งของประเทศที่กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
    2) ขอให้เร่งรัดดําเนนิโครงการขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง
จราจร และปรับปรุงขยายไหล่ทาง เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงเสน้ทางท่องเท่ียว
มรดกโลก 4 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตรส์โุขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร–ห้วยขาแข้ง) จํานวน 4 เสน้ทาง 
คือ (1) เส้นทางหมายเลข 115 จังหวัดกําแพงเพชร – หมายเลข 117 แยกปลวกสูง – จังหวัดพิจิตร (2) เส้นทาง
หมายเลข 101 จังหวัดกําแพงเพชร – จังหวัดสุโขทัย (คีรมีาศ) (เช่ือมโยงมรดกโลก) (3) เส้นทางหมายเลข 11 อําเภอ
สากเหล็ก (จังหวัดพิจิตร) – หมายเลข 32 อําเภออินทร์บุรี (จังหวัดสิงห์บุรี) และ (4) โครงการปรับปรุงและขยายไหล่
ทาง เส้นทางหลวงชนบท อําเภอลานสัก (จังหวัดอุทัยธานี) –หมายเลข 3473 อําเภอลาดยาว (จังหวัดนครสวรรค์) –
หมายเลข 3013 อําเภอคลองลาน (จังหวัดกําแพงเพชร)  
    3) ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างอําเภอ คลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร และอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพ่ือเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และ 
การท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  
  2.2 มติที่ประชุม 
    1) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอโครงการจัดต้ังศูนย์ Inland Container 
Depot (ICD) หรือ Container Yard (CY) จังหวัดนครสวรรค์ ตามท่ีภาคเอกชนเสนอ ไปพิจารณาในรายละเอียด
ร่วมกับภาคเอกชน โดยให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้และศักยภาพของพ้ืนที่ประกอบด้วย 
    2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เร่งเตรียมความพร้อมของ
โครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ โครงการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 
ช่องจราจร 2 เส้นทาง คือ (1) เส้นทางหมายเลข 115 จังหวัดกําแพงเพชร – หมายเลข 117 แยกปลวกสูง - จังหวัด
พิจิตร และ (2) เส้นทางหมายเลข 101 จังหวัดกําแพงเพชร – จังหวัดสุโขทัย (คีรีมาศ) (เช่ือมโยงมรดกโลก) เน่ืองจาก
ได้รับการบรรจุอยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....  สําหรับเส้นทางที่เหลือให้พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของเส้นทางตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอนปกติต่อไป 
    3) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไปพิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างเสน้ทางเช่ือมโยงระหว่างอําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

3. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (เสนอโดย กกร.) 
  3.1 ข้อเสนอ 
    ขอให้เร่งรัดดําเนนิโครงการก่อสร้างเข่ือนทดน้ําในแม่น้าํน่านและระบบชลประทาน 
ตามโครงการชลประทานพษิณุโลก (ตอนจังหวัดพิจิตร) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติไว้ โดยมี
ระยะเวลาการก่อสร้าง 8 ปี (พ.ศ. 2556 – 2562) ใหแ้ล้วเสร็จภายในปี 2560 
  3.2 มติที่ประชุม 
    มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาเร่งรัดดําเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนทดนํ้าในแม่นํ้าน่านและระบบชลประทานตาม
โครงการชลประทานพิษณุโลก (ตอนจังหวัดพิจิตร) ตามข้อเสนอของภาคเอกชน 

4. การส่งเสรมิการท่องเท่ียวและบริการสขุภาพ (เสนอโดย กกร./สทท.) 
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 4.1 ข้อเสนอ 
    1) ขอให้เร่งรัดและสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการพฒันาพืน้ทีส่่งเสริมการ
ท่องเท่ียว “วิถีชีวิตและอัตลักษณ์แม่น้ําสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธาน”ี ประกอบด้วย การขุดลอกแม่นํ้าสะแกกรังและ
กําจัดวัชพืช การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุงทัศนียภาพและปลูกต้นไม้ และการก่อสร้างท่าเรือจุดรับ-ส่ง
นักท่องเที่ยว เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิตชาวแพแห่งแม่นํ้าสะแกกรัง 
    2) ขอให้สง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
ประกอบด้วย (1) การอนุญาตให้มีการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรในช่วงค่ํา (2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่สามารถให้ขอ้มูลในเชิงประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและวิถีชีวิต ได้แก่ โครงการออกแบบปรับปรุงการ
จัดแสดงนิทรรศการและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายในศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมประเกียรติ (เรือนไทย) 
อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร และ (3) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เห็นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยว 
  4.2 มติที่ประชุม 
    1) มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย บูรณาการโครงการและจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิถีชีวิตและอัตลักษณ์แม่นํ้าสะแกกรัง” จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2557 – 2560 และประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง 
    2) มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (อพท.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดําเนิน
โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงกับแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร ของ อพท. และให้
หารือกับสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในรายละเอียดของ
งบประมาณ 

5. เรื่องอ่ืน ๆ รวม 4 เรื่อง ดังน้ี (เสนอโดย กกร.) 
  5.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง  
    1) ข้อเสนอ 
    ขอให้รัฐกําหนดเง่ือนไขในการจัดซื้อจดัจ้างโครงการรถไฟฟ้า โดยขอให้มีการประกอบ
รถไฟฟ้าภายในประเทศไทย และสนับสนุนการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเป็นกรณีพิเศษ และ (2) ขอให้
ภาครัฐจัดต้ังหรือมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบแบบ Single Command ในการผลกัดันการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประกอบรถไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
    2) มติที่ประชมุ 
    มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักและประสานกับกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันศึกษาความ
เหมาะสมของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองและความเป็นไปได้ใน
การจัดต้ังโรงงานผลิตรถไฟ/รถไฟฟ้าในประเทศ การกําหนดเง่ือนไขที่จําเป็นต่อการสนับสนุนให้มีการย้ายฐานการผลิต
มาที่ประเทศไทย รวมทั้ง การเร่งรัดดําเนินการเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางให้สอดคลอ้ง
และเหมาะสมกับบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ เพ่ือให้มีจํานวนบุคลากรที่สามารถรองรับกับความต้องการตามแผนการ
พัฒนาระบบรางของประเทศ 
  5.2 ผลการจัด Round Table “โครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนลา้นบาท” เม่ือวันที่ 27 
พฤษภาคม 2556 
    1) ข้อเสนอ 
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    ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรว่มการดําเนินโครงการบริหารจัดการนํ้าอย่าง
ย่ังยืน 3.5 แสนล้านบาท อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน 
    2) มติที่ประชุม 
    รับทราบข้อเสนอแนะของภาคเอกชน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

5.3 ความคืบหน้าการดําเนนิงาน เรื่อง ผลกระทบของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
แรงงานทางทะเล (Maritime Labor Convention 2006: MLC 2006) กรณีที่ประเทศไทย ไม่มีกฎหมาย           
บังคับใช ้
    1) ข้อเสนอ 
    ขอให้เร่งผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลไปยังกระบวนการพิจารณาของ
รัฐสภา เพ่ือใหป้ระเทศไทยสามารถให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเล (Maritime 
Labor Convention 2006: MLC 2006) 
    2) มติที่ประชุม 
      (1) มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเร่งออกประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วย
มาตรฐานแรงงานทางทะเลให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 และเร่งรัด 
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลให้แลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2556 เพ่ือให้ทนัต่อการพิจารณาของรัฐสภาใน
การประชุมสมยัสามัญครั้งต่อไป 
      (2) มอบหมายกระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ประสานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและรัฐเจ้าของเมืองท่าให้ทราบและเข้าใจถึงแนวทางการดําเนินการของประเทศไทยตาม
ข้อกําหนดของอนุสัญญาฯ เพ่ือให้เจ้าของเรือไทยสามารถขนส่งสินค้าการเข้า-ออกท่าเรือประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ได้
อย่างสะดวก 

5.4 โครงการวางท่อสง่น้ําไปในแหล่งพืน้ที่ทําการเกษตรในเขตจังหวัดนครสวรรค ์
     1) ข้อเสนอ 
     ขอให้ศึกษาเพ่ิมเติมโครงการวางท่อส่งนํ้าไปในแหล่งพ้ืนที่ 
ทําการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซากในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและ 
การลงทุน ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ (1) โครงการสูบนํ้า ช่องแค-ตากฟ้า ระยะทางของท่อส่งนํ้า ประมาณ 18 
กิโลเมตร และ (2) โครงการสบูนํ้าพยุหะคีรี-อุดมธัญญา ระยะทาง 2 ช่วง โดยประมาณ 25 กิโลเมตร 
      2) มติที่ประชมุ 
     มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นําผลการศึกษาปี 2545 มาประกอบการพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมโครงการ 
วางท่อส่งนํ้าไปในแหล่งพ้ืนที่ทําการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซากในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ความสําคัญ
ต่อการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการด้วย 
 
18. เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี  

 1. เห็นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่โครงการที่มีความพร้อมและมี
ความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
2 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกําแพงเพชร โดยจังหวัดอุทัยธานี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํา
รายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2556 และจัดส่งให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อม
ทั้งให้รับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป 
 2. เห็นชอบให้จังหวัดพิจิตรดําเนินการตามข้อ 3.2 
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 3. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดูงานของนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรี            
ตามข้อ 2. 
 สาระสาํคญัของเร่ือง 
 1. ผลการปฏิบติัราชการของคณะรัฐมนตรใีนพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์  
กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้ 

  1.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ม ีรัฐมนตรี รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงและ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 3 คน ในพ้ืนที่ จังหวัดนครสวรรค์ 
กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

  1.1.1  ความเห็นของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทีล่งพืน้ที่โครงการ
ในกรอบวงเงิน 100 ลา้นบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนล่าง 2 ต่อโครงการทีมี่ความพร้อมและสามารถ
ดําเนนิการไดท้ันที ดังนี ้

1) เห็นชอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
งบกลางฯ วงเงิน 43.00 ล้านบาท  

2) เห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 14.70 ล้านบาท  

3) เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งนํ้าโครงการวังบัว ในพ้ืนที่จังหวัด 
กําแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 
45.00 ล้านบาท  

  1.1.2 ความเห็นของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทีล่งพืน้ที่โครงการ
ในกรอบวงเงิน 100 ลา้นบาท ของ 4 จังหวัด 

    (1) จังหวัดนครสวรรค ์มีรฐัมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการ รวม 5 คน มีความเห็นต่อโครงการท่ีมีความพรอ้มและสามารถดําเนนิการได้ทันที ดังนี ้
      (1.1)  เห็นชอบโครงการส่งเสริมการแปรรูปและศูนย์จําหน่ายปลาริม
บึงบอระเพ็ด ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบ
กลางฯ วงเงิน 10.00 ล้านบาท  
      (1.2)  เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองบัว โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 
26.00 ล้านบาท  
      (1.3)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ และตําบลจันเสน อําเภอตาคลี โดยให้
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 40.00 ล้านบาท  
      (1.4)  เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าจํานวน 3 แห่ง ตําบลบ้านไร่ 
อําเภอลาดยาว ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง และตําบลบ้านแดน อําเภอบรรพตพิสัย  โดยให้สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 32.00 ล้านบาท  

    (2) จังหวัดกําแพงเพชร มีรฐัมนตรีว่าการ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 5 คน มีความเห็นต่อโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการไดท้ันที 
ดังนี ้
      (2.1)  เห็นชอบโครงการพัฒนาเขตเมืองเก่า “นครชุม” และการ
ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก อําเภอเมือง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ 
วงเงิน 38.62 ล้านบาท 
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      (2.2)  เห็นชอบโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมัน
สําปะหลัง อําเภอเมือง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 16.89 
ล้านบาท  
      (2.3)  เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบส่งนํ้าฝายวังหามแห (ฝาย
ด่านใหญ่) ตําบลโค้งไผ่  อําเภอขาณุวรลักษบุรี โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
งบกลางฯ วงเงิน 26.00 ล้านบาท  
      (2.4)  เห็นชอบโครงการขุดลอกคลองแม่ระกา ตําบลท่าไม้ ตําบลวัง
ควง อําเภอพรานกระต่าย โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 
30.00   ล้านบาท  

     (3) จังหวัดพิจิตร มีรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 4 คน มีความเห็นต่อโครงการท่ีมี 
ความพร้อมและสามารถดาํเนนิการได้ทนัที ดังนี ้
      (3.1)  เห็นชอบโครงการขุดลอกคลองศิริวัฒน์ (บึงนาราง-บางลาย)           
ตําบลบึงนาราง และตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 5.00 ล้านบาท  
      (3.2)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินสะอาด หมู่ที่ 5                 
ต.แหลมรัง  อ.บึงนาราง จ.พิจิตร – นาตาเซา หมู ่12 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร โดยให้สนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 18.00 ล้านบาท  
      (3.3)  เห็นชอบโครงการระบบส่งนํ้าบ้านไทรโรงโขน-บ้านบางไผ่-
บ้านดงตะขบ ตําบลไทรโรงโขน ตําบลดงตะขบ อําเภอตะพานหิน ตําบลบางไผ่ อําเภอบางมูลนาก โดยให้สนับสนุน
งบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 20.00 ล้านบาท  
      (3.4)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าน่าน หมู่ที่ 
4 ตําบลไผ่หลวง อําเภอตะพานหิน โดยให้สนับสนุนงบประมาณ รายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ 
วงเงิน  12.00 ล้านบาท  
      (3.5)  เห็นชอบโครงการระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าจากแม่นํ้า
น่านไปตําบลท่าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบ
กลางฯ วงเงิน  15.00 ล้านบาท  
      (3.6)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.115 – 
วัดสวนโพธิบัลลังค์ หมูท่ี่ 10 ตําบลบ้านนา อําเภอวชิรบารมี โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 11.20 ล้านบาท 
      (3.7)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายกลางหมู่บ้าน  
หมู่ 4 บ้านมาบฝาง – หมู่ 8 บ้านดงยาง ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 10.00 ล้านบาท 
      (3.8)  เห็นชอบโครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 
บ้านสระประทุม – หมู่ที ่7  บ้านหนองคล้า  - หมู่ที ่10 บ้านหนองนาร้าง ตําบลไผ่รอบ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง โดยให้
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 9.00 ลา้นบาท 

    (4)  จังหวัดอุทัยธานี มีรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพ้ืนที่
ตรวจราชการ รวม 3 คน มีความเห็นต่อโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนนิการได้ทันที ดังนี ้
      (4.1)  เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขุดขยายสระเก็บนํ้าบ้านดอน
เพชร หมู่ 3 ตําบลบ่อยาง – หมู่ 10 ตําบลสว่างอารมณ์ อําเภอสว่างอารมณ์ โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ล้านบาท  
      (4.2)  เห็นชอบโครงการขุดลอกแควตากแดด บริเวณเหนือเขื่อนวัง
ร่มเกล้า อําเภอเมือง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 40.00  
ล้านบาท  
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      (4.3)  เห็นชอบโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 333 ตอน กม. 
83+075 (ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) – วังหิน ระหว่าง กม. 86+000 – กม. 87 +000 ระยะทาง 1.000 กม. 
(บริเวณหน้าโรงงานนํ้าตาลบ้านไร่) อําเภอบ้านไร่ โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ล้านบาท 

 2. ข้อสัง่การเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตร ี
2.1 จังหวัดพิจิตร 

นายกรัฐมนตร ีเห็นชอบให้ดําเนินการโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูบึงสีไฟ (ขุดลอก 
บึงสีไฟ) โดยให้จังหวัดพิจิตรจัดทํารายละเอียดโครงการท่ีมีลักษณะบูรณาการของกิจกรรมทั้งการพัฒนา 
แหล่งนํ้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาอาชีพ โดยให้ประสานงานกับ กบอ. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
ขั้นตอนต่อไป  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เห็นชอบ
ในหลักการโครงการนอกกรอบงบ 100 ล้าน ดังต่อไปน้ี  

1) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนควบคุม 0101 ต่อ 
เขตเทศบาลบางมูลนาก – กม. 22+000  

2) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102  
ตอนหอไกร – สี่แยกโพธ์ิไทรงาม 

3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร)              
ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102 ตอนหอไกร – สี่แยกโพธ์ิไทรงาม 

4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร)                   
ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนบางมูลนาก – ตลิ่งชัน 

โดยเห็นควรให้แขวงการทางพิจิตรจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และเสนอ 
กรมทางหลวงเพ่ือบรรจุในแผนงานประจําปีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 หรือ ปีอ่ืนๆ ถัดไปตามความ
จําเป็นเร่งด่วน 

2.2 จังหวัดอุทัยธาน ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นาวาอากาศเอก  

อนุดิษฐ์ นาครทรรพ) มีข้อสัง่การเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1) ให้จังหวัดและกรมชลประทานพิจารณาศักยภาพรอบเขื่อนวังร่มเกล้า กรณีปรับภูมิทัศน์

แล้วอาจสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
2) ให้กรมชลประทานและสํานักงบประมาณหารือปรับปรุงการขอจัดสรรงบประมาณปี 

2557 เพ่ือเร่งรัดการดําเนินการวางท่อส่งนํ้าจากสถานีสูบนํ้าบ้านจักษามาถึงแก้มลิงตําบล 
เขาขี้ฝอย เขื่อนวังร่มเกล้า ในส่วนที่ยังขาดอยู่เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว 

3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสํารวจออกแบบการผันนํ้า
จากเขื่อนศรีนครินทร์สูลุ่่มนํ้าท่าจีนและลุม่นํ้าสะแกกรัง งบประมาณ 40 ล้านบาท ที่เสนอที่ประชุม ครม.สัญจรคร้ังน้ี
เป็นวงเงินนอกกรอบน้ัน ควรมีการศึกษาความทับซ้อนด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ถือปฏิบัติแต่ละหน่วย ประเด็น
ที่อาจเป็นข้อร้องเรียนของ NGO ตลอดจนแนวทางการสร้างความเข้าใจและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการและควรให้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือสาํหรับการดําเนินการแต่ละขัน้ตอนให้ชัดเจน 
 2.3 จังหวัดกําแพงเพชร 

รัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรฐัมนตรี (นางสาวศนัสนีย์ นาคพงศ์) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา คณุปลื้ม) เห็นชอบโครงการตามที่วัดพระบรมธาตุ 
เจดียาราม ได้นําเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเก่านครชุมเพ่ิมเติม 
เน่ืองจากปัจจุบันการเดินทางเข้าสู่วัดพระบรมธาตุฯ และตลาดเมืองเก่านครชุมยังไม่สะดวก  
ถนนคดเคี้ยวและเป็นถนน 2 ช่องจราจรจึงเสนอโครงการเพ่ือขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทําการ 
ขุดลอกคูเมืองเก่า และทําสะพานข้ามคูเมืองเก่า เพ่ือตัดถนนให้ตรงออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 เพ่ือ
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เป็นการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตเมือง ซึ่งโครงการที่เสนอเพ่ิมเติมน้ีจะช่วยต่อ
ยอดโครงการพัฒนาเขตเมืองเก่า “นครชุม” และการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ที่นําเสนอ ครม.ในครั้งน้ี โดยให้จังหวัด
หารือร่วมกันระหว่างเทศบาลตําบลนครชุม สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร และกรมศิลปากร 
เพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังน้ี 
  1 )  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจั งห วัด/กลุ่ มจั งห วัด 
ปีงบประมาณ 2557 หรือ 
  2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง หรือ 
  3) ให้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอุทยาน
ประวัติศาสตร์ (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร) ที่กระทรวงวัฒนธรรมกําลังดําเนินการ 

3. สรุปผลการประชุมนายกรัฐมนตรีพบผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 9 มิถุนายน 2556  
ที่ประชุมมีมติ  ดังน้ี 

  3.1  ให้จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ปรับลดงบประมาณโครงการให้เหลือ
จังหวัดละไม่เกิน 105 ล้านบาท โดยจังหวัดกําแพงเพชรได้ปรับลดงบประมาณในโครงการพัฒนาเขตเมืองเก่า                       
“นครชุม” และการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก เหลือวงเงิน 32.12 ล้านบาท จังหวัดนครสวรรค์ ปรับลดงบประมาณใน
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า จํานวน 3 แห่ง เหลือวงเงิน  29 ล้านบาท  

  3.2 ให้จังหวัดพิจิตร ทบทวนโครงการให้สอดคลอ้งกับศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท โดยให้จังหวัดจัดทําข้อเสนอโครงการและนําเสนอ ครม. ต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
19. เรื่อง   ร่างพิธสีารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสขุอนามัยสําหรับการส่งออกรังนกจาก            
ไทยไปจีน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสําหรับการนํา 
ผลิตภัณฑ์รังนกจากไทยไปจีน  

2. อนุมัติในหลักการเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามใน 
ร่างพิธีสารว่า ด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสําหรับการนําผลิตภัณฑ์รังนกจากไทยไปจีน  
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการใน
เรื่องน้ันๆ  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

3. อนุมัติให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ในการลงนามร่างพิธีสารฉบับน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า  

1. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 กษ. และกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค  
(AQSIQ)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช  เพ่ือขยายความร่วมมือเก่ียวกับงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก  (WTO / SPS)  โดยมีสํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  เป็นหน่วยประสานงานหลักของประเทศไทย 

2. เมื่อต้นปี 2555 AQSIQ  ได้ออกประกาศห้ามนําเข้ารังนกจากประเทศต่างๆ  เป็นการช่ัวคราว  
เน่ืองจากตรวจพบสารไนไตรท์เกินมาตรฐานในรังนกนําเข้าจากมาเลเซีย ส่งผลให้รังนกจากทุกประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทยไม่สามารถส่งออกไปจีนได้  ทําให้ราคารังนกไทยตกตํ่าลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ
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อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมูลค่าการค้ารังนกไทยส่งออกไปจีนประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีหรืออาจสูงถึง 
50,000 ล้านบาท ในบางปีที่มีราคาสูง  

3. เมื่อเดือนเมษายน   2555  AQSIQ ได้เสนอร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกัน 
โรคและสุขอนามัยสําหรับผลิตภัณฑ์รังนกที่ส่งออกจากไทยไปจีนให้ฝ่ายไทยพิจารณา กษ. จึงได้หารือร่วมกับ AQSIQ 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเร่งหาข้อสรุปร่างพิธีสารฯ โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปร่างพิธีสารฯ ร่วมกัน 
และให้แต่ละฝ่ายดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ละประเทศก่อนที่จะมีการลงนามในร่างพิธีสารฯ ร่วมกัน
ต่อไป 

4. การจัดทําร่างพิธีสารฯ ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของรังนกและผลิตภัณฑ์ของไทย  และเร่งเปิดตลาดรังนกของไทยส่งออกไปยังจีน
หลังจากที่ AQSIQ  ออกมาตรการห้ามนําเข้าช่ัวคราว  

5. ร่างพิธีสารฯ น้ีอยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ 
สุขอนามัยพืช ระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 มีสาระสําคัญหลัก ดังน้ี  

5.1 กําหนดให้กรมปศุสัตว์ กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยในการตรวจสอบ 
และกักกันโรค  การข้ึนทะเบียนแหล่งผลิต แหล่งรวบรวม และผู้ส่งออกรังนก  การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์ การ
รับรองสําหรับผลิตภัณฑ์  รังนกเพ่ือการส่งออกจากไทยไปจีน การจัดส่งข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และ
การจัดระบบมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคและสุขอนามัยของแหล่งที่มารังนก 

5.2 กําหนดให้มีการจัดทําระบบตรวจสอบย้อนกลับ  ซึ่งระบุข้อมูลแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ 
รังนก  ผู้ผลิต และอื่น ๆ  ลงบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือสืบสวนสาเหตุกรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
 

5.3 ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและใบรับรองสุขภาพสัตว์ต้องแนบไปกับผลิตภัณฑ์รังนก  
เพ่ือการส่งออกไปจีน 

5.4 ฝ่ายจีนจะตรวจสอบที่ด่านนําเข้า หากพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามพิธีสารฯ  
สามารถกําหนดมาตรการ เช่น การกักกัน  การส่งคืน  หรือการทําลายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 
20. เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ลาว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและลาว และให้นําเสนอรัฐสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ ดําเนินการแลกเปล่ียนหนังสือทางการทูตยืนยันการ
มีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจต่อไป โดยในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสําคัญตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
   1. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
    1.1 การทบทวนความตกลงว่าด้วยการเดินอากาศ คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะ
ปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการเดินอากาศระหว่างไทยและลาว และแทนที่ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ ฉบับ
ปัจจุบันลงนามเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2520 ด้วยฉบับภาษาอังกฤษ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันที่จะหารือเก่ียวกับ
ประเด็นน้ีในการเจรจาการบินรอบต่อไป   
   1.2 สายการบินที่กําหนด คณะผู้แทนลาวยืนยันแต่งต้ังบริษัทลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ 
มหาชน (Lao Central Airlines Public Company) เป็นสายการบินที่กําหนดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินบริการเดินอากาศตามเส้นทางที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 3 ของความตกลงว่าด้วยบริการ
เดินอากาศระหว่างไทย-ลาว  
   1.3 ความจุและความถ่ี คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงว่าสายการบินที่กําหนดของภาคีผู้ทํา
ความตกลงทั้งสองฝ่ายมีสิทธิดําเนินบริการเดินอากาศตามเส้นทางดังน้ี   
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    การบริการขนส่งผู้โดยสาร  
    (ก) เส้นทางเวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ ได้ถึงฝ่ายละ 
3,500 ที่น่ังต่อสัปดาห์  
     (ข) เส้นทางหลวงพระบาง-กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง ยังคง
ได้ฝ่ายละ 1,000 ที่น่ังต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะหารือถึงการเพ่ิมความจุในเส้นทาง
บินน้ีในการเจรจารอบต่อไป ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการอํานวยความสะดวกของสนามบินหลวงพระบาง  
    (ค) นอกจากช่วงเส้นทางที่ระบุแล้ว ช่วงเส้นทางใด ๆ  ระหว่างสนามบินศุลกากร
ใด ๆ ในประเทศไทย และสนามบินสากลใดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อีกฝ่ายละ 1,200 ที่น่ังต่อ
สัปดาห์ ในแต่ละช่วงเส้นทาง   
     การบริการขนส่งเฉพาะสินค้า  
    สายการบินที่กําหนดของภาคีผู้ทําความตกลงทั้งสองฝ่ายจะได้รับอนุญาตให้ดําเนิน
บริการด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 4 และ 5 ได้อย่างเต็มที่ ด้วยอากาศยานแบบใด ๆ ตามเส้นทางบินที่ระบุ
ของตน  
   1.4 เรื่องอ่ืน ๆ คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมให้สายการบินที่กําหนดของทั้งสอง
ฝ่ายมีความร่วมมือทางการตลาดระหว่างกัน และร่วมมือกันในการสนับสนุนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานด้านปฏิบัติการ
บินและผู้ตรวจสอบความสมควรเดินอากาศ   
   1.5 การมีผลใช้ บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับนับจากวันที่มีการแลกเปลี่ยน
หนังสือทางการทูต  
  2. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและลาว  
   2.1 การทบทวนความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ  
   2.2 สายการบินที่กําหนด  
   2.3 ความจุและความถ่ี  
   2.4 เรื่องอ่ืน ๆ  
(รายละเอียดต่างๆ  เหมือนกับบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 1.)  
 
21. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก (Memorandum of Understanding between the 
Ministry of Defence of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Defence of the Czech 
Republic on Mutual Cooperation)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอดังน้ี   
   1. ให้ กห. จัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก  
   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ   
  3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กห. รายงานว่า  กห. มีความประสงค์ที่จะจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐเช็กให้มีความแน่นแฟ้นย่ิงขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ ซึ่งร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี   
   1. ขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย   
    1.1 นโยบายการป้องกันประเทศและความมั่นคง  
   1.2 การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพและมนุษยธรรม  
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   1.3 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การวิจัยและเทคโนโลยี   
    1.4 ประวัติศาสตร์ทางทหาร  
   1.5 การฝึกและศึกษาทางทหาร  
   1.6 กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคู่ภาคี  
  2. ความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศในเร่ืองเครื่องบินรบ JAS-39 Gripen                
ซึ่งครอบคลุมถึง   
    2.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติการ การบํารุงรักษา 
และการใช้เครื่องบิน  
   2.2 การฝึกช่างและนักบินสําหรับเคร่ืองบินและกิจกรรมการฝึกอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
    2.3 การสนับสนุนด้านการส่งกําลังบํารุงโดยตรง (นอกเหนือจากการสนับสนุนที่ได้รับจาก
ผู้ผลิต) ของเคร่ืองบินในระหว่างอายุการใช้งาน  
    2.4 การฝึกต่าง ๆ ที่จะต้องใช้เคร่ืองบิน  
   3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิตยุทโธปกรณ์  
   4. การคุ้มครองข้อมูลทางทหาร โดยใช้กฎหมายและระเบียบของประเทศ รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ คู่ภาคียืนยันที่จะไม่ปล่อยหรือโอนถ่ายข้อมูลให้แก่บุคคลท่ีสาม หากมิได้รับอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษร
จากคู่ภาคีเจ้าของข้อมูล  
 
22. เรื่อง ร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชีย
ตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือ
ระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia-Latin America Cooperation: FEALAC)   
   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมรับรองร่างปฏิญญาบาหลีดังกล่าว
ข้างต้น  
   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
    เน้ือหาสาระของร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความ
ร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia-Latin America Cooperation: FEALAC) 
แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่   
   1. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวทีโลกและระดับภูมิภาคนับต้ังแต่ FEALAC ได้ก่อต้ังขึ้นตลอดช่วง 
12 ปีที่ผ่านมา ศักยภาพของ FAELAC ที่จะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับ
ลาตินอเมริกา และความต้ังใจในการที่จะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน  
   2. การส่งเสริมความเช่ือมโยงของ FEALAC โดยระบุถึงสาขาความร่วมมือที่มีความสนใจร่วมกันและ
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือ อาทิ การคมนาคม ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน/การพัฒนา
พลังงานทดแทน การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การศึกษา การป้องกันภัยพิบัติ การท่องเที่ยว การ
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การสร้างเครือข่ายและความเช่ือมโยงทางธุรกิจ ความเช่ือมโยงของสื่อมวลชน 
ความมั่นคงและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและวิชาการ   
   3. ความต้ังใจที่จะร่วมมือกันเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในเวทีโลก อาทิ การส่งเสริมการ
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน การบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: 
MDGs) การปฏิบัติตามทิศทางการพัฒนาหลังปี 2558 (Post 2015 Development Agenda) การให้ความสําคัญกับ
ระบบพหุภาคีในระบบการค้าโลก  การพัฒนากลไกเพ่ือส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน การพัฒนาขีดความสามารถใน
การรับมือกับภัยพิบัติ ความร่วมมือในการจัดการกับโรคระบาด การจัดการกับแรงงานต่างด้าว และการต่อสู้กับ
อาชญากรรมข้ามชาติ  
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   4. ความจําเป็นในการเสริมสร้างองค์กรและกระบวนการของ FEALAC อาทิ การปรับโครงสร้าง
คณะทํางานต่าง ๆ การเพ่ิมการหารือระหว่างสมาชิก การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาค/สถาบันวิจัย
นโยบาย และการประเมินโครงการของประเทศสมาชิกที่ผ่านมา   
   5. ร่างปฏิญญาบาหลีเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะกําหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดยไม่ใช้
ถ้อยคําที่มุ่งสร้างข้อผูกพันทางกฎหมาย ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่ใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
 
23.  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมของไทยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ย่ังยืนและพลังงาน (กํากับดูแลการ
ขนส่ง ทะเลและการประมง) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ของไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ย่ังยืนและพลังงาน (กํากับดูแลการขนส่ง ทะเลและ
การประมง) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญก่อนการลงนาม ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ  
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย สําหรับ
การลงนามดังกล่าว  
   สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ  
   1. ขอบเขตและกิจกรรมความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านระบบราง โดยการแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างกัน ดังน้ี  
    ก. แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีปฏิบัติด้านการขนส่งทางราง และการออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและวิธีการดําเนินการรถไฟความเร็วสูง รถไฟระหว่างเมือง และการขนส่งสินค้าทางราง  
    ข. แลกเปลี่ยนการศึกษาและการฝึกอบรมผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ด้านการขนส่ง
ทางราง  
    ค. ร่วมกันจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมด้านการขนส่งทางรางที่ทั้ง
สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน  
   2. การดําเนินความร่วมมือ ดําเนินการผ่านโครงการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ การจัดสัมมนา 
การศึกษาดูงาน และรูปแบบอ่ืน ๆ ตามแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน และให้มีการแต่งต้ังผู้แทนของแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้แทนภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนที่มีความเช่ียวชาญด้านการขนส่ง เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินความ
ร่วมมือภายใต้ความตกลงฯ ทั้งน้ี การดําเนินการตามความตกลงฯ จะขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบของ          
ทั้งสองฝ่าย  
   3. การมีผลใช้บังคับ ระยะเวลา การสิ้นสุดและการแก้ไขความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่              
ทั้งสองฝ่ายลงนาม มีอายุ 3 ปี และอาจมีการต่ออายุได้อีก 2 ปี ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย และอาจมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงฯ ได้ โดยความเห็นชอบร่วมกัน  
 
24. เรื่อง  การเพิ่มเงินค่าบํารุงสมาชิกของประเทศสมาชิก FAO  ปี พ.ศ. 2557-2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติ ในหลักการให้เ พ่ิมค่าบํารุ งสมาชิกองค์การอาหารและเกษตร                
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO)  จาก จํานวน 
62,486,000 บาท ต่อ 2 ปี (พ.ศ. 2555-2556) เป็น 75,150,000 บาทต่อ 2 ปี (พ.ศ. 2557-2558) หรือ 1,285,702 
ดอลลาร์สหรัฐฯ กับอีก  937,912 ยูโรต่อ 2 ปี (Biennium) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า  
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1. FAO  เป็นองค์การชํานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  
พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี มีสมาชิก 191 ประเทศ กับ  1 องค์กร 
(EU)  และ 1 สมาชิกสมทบ (Faroe Islands)  ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ FAO  เป็นลําดับที่ 45 เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม พ.ศ. 2490  (ค.ศ. 1947)  

2. FAO  เป็นองค์การที่มุ่งเสริมสร้างความผาสุกร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการบริโภค 
อาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้นด้วยความพยายามทุกวิถีทางที่จะพิชิตความยากจน  
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการผลิตและการจัดสรรผลิตผลการเกษตรของโลกให้สูงขึ้น ปรับปรุงสภาวะของชนบทให้ดีขึ้น
และเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของโลกเพ่ือให้มนุษยชาติพ้นจากความหิวโหย 

3. งบประมาณของ FAO  ได้จากค่าบํารุงของประเทศสมาชิก โดยเก็บตามอัตรารายได้ประชาชาติ  
(GDP)  รวมท้ังปัจจัยอ่ืน ๆ  เช่น สถานะของประเทศ (พัฒนาแล้ว/กําลังพัฒนา/พัฒนาน้อยที่สุด) หน้ีต่างประเทศ 
และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น   ซึ่งยึดหลักวิธีการคํานวณขององค์การสหประชาชาติมาต้ังแต่การประชุมสมัชชา FAO 
สมัยที่ 8 ทั้งน้ี  ที่ประชุมสมัชชา FAO  เป็นผู้กําหนดวงเงินงบประมาณคราวละ 2 ปี (Biennium) แล้วเรียกเก็บจาก
ประเทศสมาชิก โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้ชําระค่าบํารุงสมาชิกแล้วเป็นเงิน 520,851.45 ดอลลาร์
สหรัฐฯ และ 400,458.45 ยูโร ซ่ึงคิดเป็นเงินไทยรวมท้ังสิ้นเป็นเงิน 31,246,422 บาท (1ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 
30 บาท และ 1 ยูโร เท่ากับ 39 บาท)  
 

แต่งต้ัง 
25. เรื่อง แต่งต้ัง  
  1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ        
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายฐานันดร์ ปิยะศิริศิลป์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม 
สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 
ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
 
 2. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 126/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย เพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 126/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย เพ่ิมเติม ดังน้ี  
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที่ 269/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง 
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
และมอบอํานาจตามกฎหมายนั้น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)                
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ิมเติม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป  

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