
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/629                       วันท่ี   14  สิงหาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ดังน้ี 

เศรษฐกิจ–สงัคม  
  วาระที่ 4  เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 2  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน  
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมอบหมายให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับการเร่งรัด
ดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มผีลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า  ตามท่ีสํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ     
 สาระสําคัญของเรื่อง   

สปน.ได้ประมวลผลสถิติการร้องทุกข์ (ร้องทุกข์หมายรวมถึงร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุ  
แจ้งเบาะแส ติชม เสนอความคิดเห็น) และผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่มมีาถึง 
นายกรฐัมนตร ี รองนายกรัฐมนตรี  และรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จําแนกตามประเด็นสําคัญ สรุปได้ดังน้ี 

1. สถิติการแจ้งเรือ่งร้องทุกข์ของประชาชน จําแนกตามช่องทางการร้องทุกข์  (4 ช่องทาง)                    
ในไตรมาสที ่2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 24,577 ครั้ง              
โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางเว็บไซต์ (WWW.1111.go.th)    
ช่องทางตู้ ปณ. 1111 /ไปรษณีย์/โทรสาร และช่องทางจุดบริการประชาชน 1111  ตามลําดับ 
  2. จํานวนเรื่องร้องทุกข์จําแนกตามประเภทเรื่อง ในไตรมาสที ่2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประชาชนร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นในประเภทเรื่องต่าง ๆ  รวมทั้งสิ้น 14,679 เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชน
ร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซอ่มแซมไฟฟ้ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ เหตุเดือดร้อนรําคาญ และร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามลําดับ  
  3. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามหน่วยงาน [ไมร่วมองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัด] ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเรื่องร้องทุกข์ที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6,684 เรื่อง  
  4. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
และจังหวัดในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มเีรื่องร้องทุกข์ที่เก่ียวข้องกับ อปท. และจังหวัด
ต่างๆ รวมทั้งสิน้ 3,662 เรื่อง  
 

5. จํานวนเรื่อง... 
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  5. จํานวนเรื่องร้องทุกขแ์ละเสนอข้อคิดเหน็ เรียงตามลําดับประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข ์และ
เสนอข้อคิดเห็นมากทีสุ่ด 0 ลําดับแรก ตามตาราง ดังน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประเด็นเรื่อง จํานวนเร่ือง 

1 เหตุเดือดร้อนรําคาญ 1,522 

2 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย 
และโครงการของรัฐ

888 

3 ไฟฟ้า 815 
4 ยาเสพติด 572 
5 การบริการขนส่งทางบก 531 
6 ถนน 515 
7 นํ้าประปา 431 
8 บ่อนการพนัน 387 
9 โทรศัพท ์ 361 

10 ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในสังกัดกระทรวง 348 

     ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์ 
และเสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรําคาญ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและ
โครงการของรัฐ และไฟฟ้า 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 5  เรื่อง  การกําชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติ ก.พ. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28  

พฤษภาคม 2556 ที่มีมติกําชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 87 และให้ถือว่าการที่การรักษาวินัยของ
ข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหส้ํานักงาน ก.พ.  
แจ้งเวียนส่วนราชการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป   
 สาระสําคัญของเรื่อง   

สํานักงาน ก.พ. รายงานว่า  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 87 บัญญติัให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง 
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ซึ่ง ก.พ. ได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทําผิดวินัยในเรื่องดังกล่าวแล้วตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 43 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553  
มีรายละเอียดดังน้ี 
                             1.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการดังน้ี 

   1.1.1 กําหนดเร่ืองการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ 
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยไว้ในยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญของ 
 

ส่วนราชการ... 
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ส่วนราชการโดยกําหนดให้มีแผนการสร้างผู้นําทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
สร้างผู้นําที่เป็นต้นแบบที่ดีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จัดทําระบบข้อมูลที่เก่ียวข้องและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
                    1.1.2 ให้มีการกําหนดเป้าหมาย กํากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการ
ดําเนินการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย
เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลในเชิงบูรณาการ 
                                 1.1.3 จัดให้มกีารประชุมร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้แทนข้าราชการในสังกัด 
ในการกําหนดองค์ความรู้ และแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งน้ี อาจศึกษาจากเอกสารหนังสอื และสื่อประกอบทีส่าํนักงาน ก.พ. จัดทําขึ้น  
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
                               1.1.4 กําหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมในการบริหาร
และการเป็นผูนํ้าที่เป็นต้นแบบที่ดี การกํากับดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยการ
สอดแทรกหัวขอ้วิชาที่เก่ียวข้องไว้ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ. กําหนดซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตาม 1.1.1 และการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
หลักสูตรที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา 59 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
รวมทั้งการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติการหรือผู้มีประสบการณ์ตลอดจนผู้ทําหน้าทีบ่ริหารด้วย 
                             1.2 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม นับต้ังแต่การสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ เปิดโอกาสให้มีการนําองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นข้าราชการท่ีดี  
มีวินัย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                             1.3 ให้ส่วนราชการแจ้งผลการดําเนินการ ตาม 1.1.3 ให้สํานักงาน ก.พ. ทราบภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
                             1.4 ให้สํานักงาน ก.พ. ให้คําปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนส่วนราชการในการฝึกอบรม 
ทั้งหลักสูตรการเสริมสร้างวินัยโดยตรง และการสอดแทรกหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องไว้ในหลักสูตรต่าง ๆ  
จัดประชุมสัมมนาประจําปีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างและพัฒนาให ้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย เพ่ือรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตลอดจนการทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในด้านวิชาการ การฝึกอบรม 
สัมมนาการเป็นแหล่งรวบรวมกรณีศึกษา สือ่แนวทางการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทําผิดวินัย รวมทั้ง
ข้อมูลทางสถิติเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยของส่วนราชการต่าง ๆ 
                             1.5 ให้สํานักงาน ก.พ. สรุปรายงานประจําปีในภาพรวมของส่วนราชการในการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย เพ่ือ
รายงานคณะรัฐมนตรีตลอดจนเผยแพร่วิธีการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทําผิดวินัยที่เป็นรูปธรรมให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ยกย่องกรณีทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งสรา้งโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
และนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
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  วาระที่ 8  เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปีเพิ่มเติม [ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)]  
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดให้วันตรุษอีด้ิลฟิตรี วันตรุษอีด้ิลอัฎฮา 
และวันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมอีก 3 วัน ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการขับเคล่ือน
นโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.)  คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่  
2 เมษายน 2556 ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ เสนอ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 

  วาระที่ 12  เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556   

สาระสําคญั คอื คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักงบประมาณ เสนอ    
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงบประมาณ รายงานว่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินทั้งสิ้น 170,475.027 ล้านบาท (47,131.077 ล้านบาท + 123,343.950 ลา้นบาท) 
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายใน
กันยายน 2556 หรือไมส่ามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทันแต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการใช้
จ่ายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล จึงกําหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ดังน้ี 
  1. กรณสี่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ยังคงมีความจําเป็นต้องดําเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมทีจ่ะ
สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ภายในกันยายน 2556 ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือ
โครงการ ให้เสนอรัฐมนตรีเจา้สังกัดพิจารณานําเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน ต่อไป 
  2. กรณสี่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่ได้รับความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว และไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันโครงการหรือรายการ
ภายในกันยายน 2556 แต่ยังมีความจําเป็นที่จะดําเนินการเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2556 ใหถ้ือปฏิบัติ ดังน้ี 
      2.1 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
           ใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐพิจารณาทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ/รายการ  
ที่ไม่สามารถดําเนินการหรือมีความซ้ําซ้อน หรือที่ได้ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณ 
เหลือจ่ายหรือคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนภายในวันที่  
30 กันยายน 2556 ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพ่ือนําไปดําเนินการ  
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      2.2 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
           งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินคงเหลือ ให้ส่งคืนสํานักงบประมาณ 
และหากมีความจําเป็นต้องนําไปใช้จ่ายในรายการอ่ืน ๆ ให้พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
  การดําเนินการตามข้อ 2 ให้นําเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจาณาให้ความเหน็ชอบก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพ่ือพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
  ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับมาตรการสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 4 ด้าน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556   
(เรื่อง มาตราการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ) ต่อไปด้วย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 
ด้านแต่งตั้ง  

  วาระที่ 26  เรื่อง  แต่งต้ัง   
ข้อที่ 3 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่205/2556  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร 
 ตามท่ีรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ว่าจะดําเนินการเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิต 
ด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพ่ิม การแปรรูปอย่างครบวงจรเพ่ือแสวงหามูลค่าเพ่ิมสูงสุด การพัฒนาระบบตลาด
ทุกขั้นตอน การยกระดับผลผลิตให้มีคณุภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ  ประกอบกับได้มีการ
กําหนดยุทธศาสตร์ประเทศ ที่มีกรอบยุทธศาสตร์สําคัญประการหน่ึงคือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง น้ัน 
 เพ่ือให้มีแนวทางการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์ที่มีการบูรณาการอย่างครบวงจร สามารถ
รักษาผลประโยชน์และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกรโคนม 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมนม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่  ดังน้ี 

1) องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิม้แหลมทอง) เป็นประธานกรรมการ  
กรรมการประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย  ประธานสภาหอการค้าไทย  ประธานสภา
อุตสาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จํากัด  
นายกสมาคมกลุ่มเกษตรกรผูร้วบรวมนํ้านมดิบ นายกสมาคมผู้ประกอบการแปรรูปอาหารนม นายกสมาคม
ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งต้ัง 2 ท่าน โดยมีอธิบดีกรมปศสุัตว์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณแ์ละผู้อํานวยการองค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2) อํานาจ... 
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วาระ

เรื่องที่
เศรษฐกิจ - สังคม 4 สรุปผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พ.ศ. 2556

5 การกําชับใหผูบังคับบัญชารักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา กรมตรวจบัญชีสหกรณ

โดย สํานักบริหารกลาง

8 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปเพิ่มเติม [ในพื้นที่จังหวัดชายแดน กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)] โดย สํานักบริหารกลาง

12 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

พ.ศ. 2556 โดย สํานักบริหารกลาง

และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

แตงตั้ง 26 ขอที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑอยางครบวงจร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ขอที่ 5 แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

ดาน เรื่อง หนวยงานเกี่ยวของ



http://www.thaigov.go.th                                                             วันท่ี 13 สงิหาคม 2556 
  
  วันนี้ (13 สงิหาคม 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พรอมดวย  นายภักดีหาญส หิมะ
ทองคํา รอยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได
แถลงขาวผล การประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  รางกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2.  เรื่อง   พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. .... 
 3.   เรื่อง   รางกฎกระทรวงกําหนดเขตทาเรือเชียงแสนและคาธรรมเนียมอันเก่ียวกับกฎหมาย
      วาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย  พ.ศ. .... 

 
เศรษฐกิจ – สังคม 

 
  4.    เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขจากประชาชน ไตรมาสท่ี 2 ของ  
        ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  5.  เรื่อง  การกําชับใหผูบังคับบัญชารักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา 
  6.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
    ครั้งท่ี 6/2556 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติเงินงบกลางเพ่ือเบิกจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
    อัยการ 
  8.  เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปเพ่ิมเติม [ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)]  
  9.    เรื่อง   ผลการเจรจาตอรองกับบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  งานสัญญาท่ี 4 

     โครงการรถไฟฟาสายสีมวงชวงบางใหญ – บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ –  
      สถานีเตาปูน)  และความเห็นในการคัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟา

     สายสีมวง  ชวงเตาปูน – บางซ่ือ งานสัญญาท่ี 5 
  10.   เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พรอมขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีจํานวน

     เงินงบประมาณในปแรกไมต่ํากวารอยละ 20 และขออนุมัติขยายระยะเวลากอหนี้
     ผูกพันขามปงบประมาณ กรณีวงเงินการกอหนี้ผูกพันขามปเกิน  1,000 ลานบาท 
     โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซ่ือ จากคลองลาดพราวถึงแมน้ํา 

      เจาพระยา  
  11.   เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
  12.  เรื่อง  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ. 2556 
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ตางประเทศ 

  13. เรื่อง  พิธีสารวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักร 
    ไทยกับกระทรวงการตางประเทศจอรเจีย 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง 
    สาธารณรัฐทาจิกิสถานวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือ 
    เดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ 
  15.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ 
    ไทย – มัลดีฟส 
  16.  เรื่อง  รางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสมาคมการคาเสรีแหง 
    ยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) 
  17.  เรื่อง  รางถอยแถลงรวมในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีเยือนปากีสถานอยางเปนทางการ  
  18.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือ
    เดินทางทูตระหวางไทยและปากีสถาน  
  19.  เรื่อง  ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหพันธ 
    สาธารณรัฐไนจีเรียวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือ 
    เดินทางทูต  
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคี 
    ระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ 
    ตางประเทศแหงสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย  
  21.  เรื่อง  การลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดท่ี 9 ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคา 
    บริการของอาเซียน  
  22.  เรื่อง   รางถอยแถลงรวมในโอกาสการเยือนทาจิกิสถานอยางเปนทางการของ  
    นายกรัฐมนตรี  
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกควา มเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยกับ
    ไนจีเรีย  
  24.  เรื่อง  ใหอํานาจหนาท่ีของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรท่ีไดรับ
    มอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินการในพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความ
    ม่ันคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุด 
  25.  เรื่อง  การปาฐกถาพิเศษ  “Uniting for the future:  Learning from each other’s 
    experience” 

 
แตงตั้ง 

 
  26.  เรื่อง  แตงตั้ง 
 1.  รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนดเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 2.  การเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจํา 
  จังหวัดภูเก็ตและการแตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
  เนปาลประจําจังหวัดภูเก็ต 
 3.  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑอยางครบวงจร 
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 4.  การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการพัฒนาการ 
  เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  
 5.  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
 6.  แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
  สงัคมและความม่ันคงของมนษุย)  
 7.  แตงตั้งขาราชการ (กระทรวงพลงังาน)  
 8.  แตงตั้งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 
  นวัตกรรมแหงชาติ  
 9.  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 10.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
 11.  แตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
 12.  แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
 13.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง  
 14.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)  

 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดนี้เปนเอกสารขาวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเทานั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด  
รับฟงไดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรางกฎ ก .พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจํา
ตําแหนง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก .พ. เสนอโดยใหสํานักงาน ก .พ. แกไขรางกฎ ก .พ. วาดวยการให
ขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามขอสังเกตของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แลวดําเนินการตอไปได 
            สาระสําคัญของรางกฎ ก.พ. 
          ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปน 29. ของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษ ในบัญชีกําหนดสายงานท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ทายกฎ ก .พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินประจําตําแหนง พ .ศ. 2551 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก .พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามั ญไดรับเงิน
ประจําตําแหนง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ. 2555 
            “29. สายงานกายอุปกรณ” 
 
2. เรื่อง  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ              
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
            สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
            รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
            1. บทท่ัวไป 
                      1.1 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ .ศ. 2521 
และฉบบัท่ี 2 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2538 
                      1.2 พระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกอากาศยานท่ีใชในบริการทางทหาร ตํารวจ หรือ
ศุลกากรของรัฐตางประเทศ 
                     1.3 กําหนดบทนิยาม  “อากาศยาน ” “อากาศยานไทย ” “อากาศยานตางประเทศ ” 
“อากาศยานในระหวางบิน ” “อากาศยานในระหวางบริการ ” “ทาอากาศยาน” “บุหรี่” “ใชกําลังประทุษราย ” “ใช
กําลังทําราย” “ทํารายรางกาย ” “เจาหนาท่ีประจําอากาศยาน ” “ผูควบคุมอากาศยาน ” “เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวกับ
ความผิดในอากาศยาน” และ “เจาหนาท่ีผูรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน” 
                   1.4 กําหนดใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาก ารกระทรวง
การตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาท่ี รวมท้ังมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 
            2. หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยาน 
                     2.1 กําหนดความผิดของผูอยูในอากาศยานในระหวางการบิน สําหรับการกระทําท่ีนาจะ
เปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน เชน สูบบุหรี่ในหองน้ําหรือท่ีท่ีมิไดจัดไวใหสูบบุหรี่เปนการ
เฉพาะ ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในเวลาหามใช กระทํา ตอรางกายผูอ่ืนอันเปนการมุงหมายในทางเพศ ใชวาจา
ลวนลามหรือแสดงกิริยาอันเปนการลามก เปนตน 
                     2.2 กําหนดความผิดของผูอยูในอากาศยานในระหวางการบิน สําหรับการกระทําท่ีเปน
ความผิดอาญาตามกฎหมายไทย และการกระทํานั้นนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายต อความปลอดภัยของอากาศยาน 
เชน ใชกําลังทํารายผูอ่ืน ทําใหเสียทรัพย กระทําการท่ีทําใหเกิดความวุนวายภายในอากาศยาน ใชกําลังทําราย                  
ผูควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาท่ี ฆาผูอ่ืน ยึดหรือเขาควบคุมอากาศ ฯลฯ เปนตน 
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                    2.3 กําหนดความผิดของผูท่ีทําใหอากาศยานไมสามารถทําการบินได หรือกอใหเกิดความ
เสียหายซ่ึงนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานในระหวางการบิน เชน ทําลายอากาศยาน
ในระหวางบริการ ทําใหอากาศยานเสียหายจนไมอาจทําการบินได วางวัสดุหรือสิ่งใด ๆ ท่ีนาจะทําลายอากาศ ยาน 
หรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายจนเปนเหตุใหอากาศยานไมอาจทําการบินได เปนตน 
                     2.4 กําหนดความผิดของผูท่ีกระทําความผิดในทาอากาศยานหรือกระทําการใด ๆ ทําให
การใหบริการของทาอากาศยานหยุดชะงัก ไดแก ใชอาวุธหรือวัสดุอ่ืนใดทํารายผูอ่ืนในทาอากาศยานจนไดรับอันตราย
สาหัสหรือถึงแกความตาย ทําความเสียหายอยางรายแรงตอทาอากาศยานทําใหบริการของทาอากาศยานหยุดชะงัก 
ฆาผูอ่ืนในทาอากาศยาน 
                     2.5 กําหนดความผิดของผูท่ีทําลายหรือทําใหเสียหายแกเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ หรือแจงขอความหรือสงขาวสารอันเปนเท็จเปนเหตุใหผูท่ีอยูในทาอากาศยานหรือผูท่ีอยูในอากาศยานใน
ระหวางการบินเกิดความตื่นตกใจ 
            3. หมวด 2 อํานาจหนาท่ีของผูควบคุมอากาศยาน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน 
และเจาหนาท่ีผูรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน 
                     3.1 การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในอากาศยาน 
                               3.1.1 กําหนดอํานาจหนาท่ีของผูควบคุมอากาศยานไทยท่ีอาจใชมาตรการ             
อันสมควร รวมท้ังการควบคุมตัวบุคคลผูกระทําการ เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของอากาศ ยานหรือของบุคคลหรือ
ทรัพยในอากาศยาน รวมท้ังอาจสั่งหรือมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีประจําอากาศยาน และอาจขอรองหรือมอบอํานาจ                   
ใหผูโดยสารควบคุมตัวบุคคลผูกระทําการได 
                               3.1.2 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับนําตัวบุคคลลงจากอ ากาศยานไทย                  
เม่ืออากาศยานไทยลงสูพ้ืนนอกราชอาณาจักรหรือในราชอาณาจักร 
                     3.2 กําหนดใหมีเจาหนาท่ีผูรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน เพ่ือปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดในอากาศยาน 
            4. หมวด 3 เขตอํานาจศาล 
                     4.1 กําหนดใหการกระทําความผิดรายแรงท่ีกระทําตออากาศยานไทยนอกราชอาณาจักร 
ตองรับโทษในราชอาณาจักร 
                     4.2 กําหนดใหการกระทําความผิดในหรือตออากาศยานตางประเทศ นอกราชอาณาจักร 
ตองรับโทษในราชอาณาจักร กรณีอากาศยานนั้นอยูในหรือบินอยูเหนื อราชอาณาจักรหรืออากาศยานนั้นอยูใน
ระหวางการบินนอกราชอาณาจักร และอากาศยานนั้นไดลงสูพ้ืนราชอาณาจักรเปนแหงแรกหลังจากไดกระทํา
ความผิด หรืออากาศยานนั้นลงสูพ้ืนในราชอาณาจักรพรอมดวยผูกระทําผิดหรือพบตัวผูกระทําผิดในราชอาณาจักร 
                     4.3 กําหนดใหการกระทําความผิด ณ ทาอากาศยานท่ีใหบริการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศซ่ึงตั้งอยูนอกราชอาณาจักร และการกระทําความผิดตอเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ                   
ท่ีใหบริการการเดินอากาศระหวางประเทศซ่ึงตั้งอยูนอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักร 
                     4.4 กําหนดใหศาลนําบทบัญญัติมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายอาญา      
มาใชบังคับกับการกระทํานอกราชอาณาจักรซ่ึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือการกระทําท่ีจะตองรับโทษ             
ในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 
            5. บทเฉพาะกาล 
                     5.1 กําหนดใหผูไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
บางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 เปนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวกับความผิดในอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้ 
                     5.2 กําหนดใหบรรดาการสงตัว การรับแจง การรับรายงาน และการสอบสวนเบื้องตนท่ีคาง
ดําเนินการอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการ
ตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 จนกวาจะเสร็จสิ้น 
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                     5.3 กําหนดใหในระหวางท่ียังมิ ไดออกกฎกระทรวงกําหนดความผิดรายแรงตามมาตรา 30 
ใหความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกข้ันสูงตั้งแตหาปข้ึนไปเปนความผิดรายแรงตามมาตรา 30 แหงราชบัญญัตินี้ 
 
3. เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดเขตทาเรือเชียงแสนและคาธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเดินเรือ    
ในนานน้ําไทย  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดเขตทาเรือเชียงแสนและคาธรรมเนียม
อันเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ   
  ขอเท็จจริง 
  คค. เสนอวา กรมเจาทาไดมีการจัดสรางทาเที ยบเรือในแมน้ําโขง บริเวณตําบลบานแซว อําเภอ
เชียงแสน  จังหวัดเชียราย  เพ่ือรองรับการเดินเรือในแมน้ําโขงของกลุมประเทศลุมแมน้ําโขงตอนบน ซ่ึงอยูในกรอบ
ของความตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง –  แมน้ําโขง ระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมารและราชอาณาจักรไทย  ซ่ึงเปนเหตุใหบริเวณทาเรือดังกลาว
มีเรือขนสงสินคาเขามาจอดบรรทุกขนถายสินคาและผูโดยสารเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
ความสะดวกแกการควบคุมดูแลจัดระเบียบการจราจรและระบบการขนสงทางน้ํา และการควบคุมมลภาวะทางน้ํา
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบกับในการจัดเก็บคาธรรมเนียมเปนรายไดของรัฐจากการดําเนินงานของกรม
เจาทาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 55  (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พระพุทธศักราช 2456 กําหนดเพียงเรือ กลท่ีเปนเรือเดินทะเล จึงสมควรกําหนเขตทาเรือเชียงแสนและ
กําหนดใหเรือทุกประเภทท่ีเขาและออกในเขตทาเรือเชียงแสนตองเสียคาธรรมเนียมใหแกทางราชการดวย  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 

1. กําหนดใหเขตทาเรือเชียงแสน คือ บริเวณท่ีลอมดวยเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางตําบลตามท่ี 
กําหนด  

2. กําหนดใหเจาทามีอํานาจเรียกคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตท่ีตองออกเปนหนังสือตาม 
อัตราดังนี้  

2.1 ใบอนุญาตใหเรือไทยขนาดตั้งแตหกสิบตันกรอสสข้ึนไป หรือเรือกําปนตางประเทศ 
ออกจากเขตทาเรือเชียงแสน ฉบับละ 100 บาท  

2.2 ใบอนุญาตใหเรือไทยขนาดตั้งแตหกสิบตันกรอสสข้ึนไป  หรือเรือกําปนตางประเทศ  
เขาจอดหรือเทียบนอกท่ีจอดเรือท่ีทาเทียบเรือ หรือท่ีใด ๆ  ในเขตทาเรือเชียงแสน ฉบับละ 100 บาท  

2.3 กําหนดใหกฎกระทรวงนี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนด  90 วันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
เศรษฐกิจ – สังคม 

 
4. เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขจากประชาชน ไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขจากประชาชน ไตรมาสท่ี 2 ของ
ปงบประมาณ พ .ศ. 2556 และมอบหมายใหสวนราชการใหความสําคัญกับการเรงรัดดําเนินการเรื่องรองทุ กขใหมี
ผลเปนท่ียุติดวยความเปนธรรมโดยไมชักชา  ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ   

 สาระสําคัญของเรื่อง  
 สปน.ไดประมวลผลสถิติการรองทุกข (รองทุกขหมายรวมถึงรองทุกข รองเรียน แจงเหตุ แจง

เบาะแส ติชม เสนอความคิดเห็น ) และผลการดําเนินการเ รื่องรองทุกข จากประชาชนท่ีมีมาถึง นายกรัฐมนตรี               
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ .ศ. 2556 จําแนก
ตามประเด็นสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
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1. สถิติการแจงเรื่องรองทุกขของประชาชน จําแนกตามชองทางการรองทุกข  (4 ชองทาง)                     
ในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชาชนแจงเรื่องรองทุกขผานชองทางตาง ๆ รวมท้ังสิ้น  24,577 ครั้ง                  
โดยผานชองทางสายดวนของรัฐบาล 1111 มากท่ีสุด รองลงมา คือ ชองทางเว็บไซต (WWW.1111 .go.th)    
ชองทางตู ปณ. 1111 /ไปรษณีย/โทรสาร และชองทางจุดบริการประชาชน 1111  ตามลําดับ 
  2. จํานวนเรื่องรองทุกขจําแนกตามประเภทเรื่อง  ในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประชาชนรองทุกขและเสนอขอคิดเห็นในประเภทเรื่องตาง ๆ  รวมท้ังสิน้ 14,679 เรื่อง โดยประเด็นเรื่องท่ีประชาชนรองทุกข
และเสนอขอคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก เรื่องขอใหซอมแซมไฟฟากับขยายและติดตั้งปรับปรุงระบบการจายกระแสไฟฟา 
รองลงมาคือ เหตุเดือดรอนรําคาญ และรองเรียนการใหบริการของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงช าติ 
ตามลําดับ  
  3. จํานวนเรื่องรองทุกขและผลการดําเนินการจําแนกตามหนวยงาน [ไมรวมองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน (อปท.) และจงัหวดั] ในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเรื่องรองทุกขท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน
ตางๆ รวมท้ังสิ้น 6,684 เรื่อง จําแนกเปนหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ เรียงลําดับจากหนวยงานและรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับ 
การประสานงานเรื่องรองทุกขมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ดังนี ้
    3.1 หนวยงาน ไดแก  
     3.1.1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ประเด็นท่ีมีการรองทุกขมาก ไดแก เหตุเดือดรอน
รําคาญจากเสียงและกลิ่นเหม็น และวัยรุ นม่ัวสุม ยาเสพติด  บอนการพนัน กับการอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการและการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการตํารวจ 
     3.1.2 กระทรวงสาธารณสุข  ประเด็นท่ีมีการรองทุกขมาก ไดแก การอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการของบุคลากรทางการแพทย และการบรรจุลูกจางชั่วคราวเปนขาราชการ  
      3.3.3  กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นท่ีมีการรองทุกขมาก ไดแก ขอใหปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอน และสงเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสม  ขอใหพิจารณาอนุมัติ
การจายเงินอุดหนุนการศึกษารายบุคคล กับขอใหพิจารณาปรับเพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการใหแกลูกจางชั่วคราว 
     3.2 รัฐวิสาหกิจ ไดแก  
     3.2.1 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประเด็นท่ีมีการรองทุกขมาก ไดแก  ขอใหพิจารณา
เพ่ิมจํานวนและขยายเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง กับการอํานวยความสะดวกในการใหบริการของพนกังานขับรถ/
พนักงานเก็บคาโดยสาร    
     3.2.2. ธนาคารออมสิน  ประเด็นท่ีมีการรองทุกขมาก ไดแก ขอความชวยเหลือนํา
หนี้สินนอกระบบเขาสูระบบของธนาคารออมสิน และขอความอนุเคราะหอนุมัติสินเชื่อเพ่ือนําไปเปนทุนประกอบ
อาชพี   
     3.2.3  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ประเด็นท่ีมีการร องทุกขมาก ไดแก ขอใหขยายเขตการ
ใหบริการไฟฟา ขอใหซอมแซมไฟฟาสองสวางริมทาง /เสา/สายไฟฟา กับขอใหตรวจสอบการเรียกเก็บคาไฟฟาสูง
เกินจริง 
  4. จํานวนเรื่องรองทุกขและผลการดําเนินการจําแนกตาม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท .)   
และจงัหวดัในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเรื่องรองทุกขท่ีเก่ียวของกับ อปท. และจังหวัดตางๆ รวม
ท้ังสิ้น 3,662 เรื่อง โดยเรียงลําดับจาก อปท . และจังหวัดท่ีไดรับการประสานงานเรื่องรองทุกขมากท่ีสุด 3 ลําดับ
แรก ไดแก  
    4.1 กรงุเทพมหานคร  ประเด็นท่ีมีการรองทุกขมาก ไดแก ขอให แกไขปญหาความ
เดือดรอนจากมลภาวะทางเสียง ฝุนละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น   ขอใหแกไขปญหาการวางจําหนายสินคา การติดตั้ง
ปายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร ขอให ปรับปรุงซอมแซมถนน สะพานลอย    คนเดินขาม
ทางมาลาย และบาทวิถี และติดตั้งไฟฟาสองสวางริ มทาง ปายแสดงสัญลักษณการจราจร และ ขอใหเรงจายเงิน

http://www.1111.go.th/�
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ชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย กรณีซอมแซมท่ีอยูอาศัยและทรัพยสินท่ีเสียหายบางสวนจายตามจริงแตไมเกิน 
20,000 บาท กับขอใหเรงจายเงินชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย 5,000 บาท กรณีรายชื่อตกหลน 

  4.2 จังหวัดนนทบุร ีประเด็นท่ีมีการรองทุกขมาก ไดแก ขอใหแกไขปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ
จากมลภาวะทางเสียง ฝุนละออง กลิ่นเหม็น ขอใหแกไขปญหาการติดตั้งปายโฆษณา การวางจําหนายสินคาบนบาทวิถี 
และการจอดรถกีดขวางการจราจร ขอใหเรงดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค    (Smart Card) 
ใหเพียงพอตอผูใชบริการ และแจงเบาะแสการลักลอบจําหนายและเสพยาเสพติด  
    4.3 จงัหวัดปทุมธานี  (ประเด็นท่ีมีการรองทุกขมาก  ไดแก ขอใหเรงดําเนินการออกบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ใหเพียงพอตอผูใชบริการ  ขอใหแกไขปญหาเหตุเดือดรอน
รําคาญจากมลภาวะทางเสียง ฝุนละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น และแจงเบาะแสการลักลอบจําหนายและเสพยาเสพติด)  
  5. จํานวนเรื่องรองทุกขและเสนอขอคิดเห็น เรียงตามลําดับประเด็นเรื่องท่ีมีการรองทุกข และเสนอ
ขอคิดเห็นมากท่ีสุด 0 ลําดับแรก ตามตาราง ดงันี ้

ลําดับ
ท่ี 

ไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นเรื่อง จํานวนเรื่อง 

1 เหตุเดือดรอนรําคาญ 1,522 

2 
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย 
และโครงการของรฐั 

888 

3 ไฟฟา 815 

4 ยาเสพติด 572 

5 การบริการขนสงทางบก 531 

6 ถนน 515 

7 น้ําประปา 431 

8 บอนการพนัน 387 

9 โทรศัพท 361 

10 
รองเรียนการใหบริการของเจาหนาท่ีรัฐ 
ในสงักัดกระทรวง 

348 

     ไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ .ศ. 2556 ประเด็นเรื่องท่ีประชาชนรองทุกข 
และเสนอความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก เหตุเดือดรอนรําคาญ  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการ                       
ของรฐั และไฟฟา 
  
5. เรื่อง การกําชับใหผูบังคับบัญชารักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติ ก .พ. ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ท่ีมีมติกําชับ
ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา  87 และใหถือวาการท่ีการรักษาวินัยของขาราชการมิไดดีข้ึน ผูบังคับบัญชามีสวนรับผิดชอบ 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสํานักงาน ก.พ. แจงเวียนสวนราชการใหถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   สํานักงาน ก.พ. รายงานวา 
                   1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 มาตรา  87 บัญญัติใหผูบังคับบัญชา              
มีหนาท่ีเสริมสราง พัฒนาใหผูอยูใ ตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ซ่ึง 
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ก.พ.  ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ
บัญชากระทําผิดวินัยในเรื่องดังกลาวแลวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว 43 ลงวนัท่ี 30 กันยายน 2553  
มีรายละเอียดดังนี้ 
                             1.1 ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม และผูวาราชการจังหวัดดําเนินการดังนี้ 
                                      1.1.1 กําหนดเรื่องการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญช ามีวินัยและปองกัน
มิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยไวในยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญของสวนราชการ
โดยกําหนดใหมีแผนการสรางผูนําทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือเตรียมความพรอมและสรางผูนําท่ีเปน
ตนแบบท่ีดีในหนวยงานใหสอดคลองกั บยุทธศาสตร จัดทําระบบขอมูลท่ีเก่ียวของและสรางบรรยากาศการเรียนรูใน
องคกร   รวมท้ังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
                                      1.1.2 ใหมีการกําหนดเปาหมาย กํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน และติดตามผลการ
ดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยเพ่ือให
เกิดสัมฤทธิผลในเชิงบูรณาการ 
                                      1.1.3 จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูแทนขาราชการในสังกัด  
ในการกําหนดองคความรู แล ะแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผู          
อยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ท้ังนี้ อาจศึกษาจากเอกสารหนังสือ และสื่อประกอบท่ีสํานักงาน ก .พ. จัดทําข้ึน          
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
                                      1.1.4 กําหนดบทบาทและหนาท่ีของผูบังคับบัญชาใหมีพฤติกรรมในการบริหารและ
การเปนผูนําท่ีเปนตนแบบท่ีดี การกํากับดูแลผูอยูใตบังคับบัญชาใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยการ
สอดแทรกหัวขอวิชาท่ีเก่ีย วของไวในการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ี ก .พ. กําหนดซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร
ตาม 1.1.1 และการฝกอบรมขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักสูตรท่ี 
ก.พ. กําหนดตามมาตรา  59 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 รวมท้ังการ
ฝกอบรมขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติการหรือผูมีประสบการณตลอดจนผูทําหนาท่ีบริหารดวย 
                             1.2 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกัน
มิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ด วยวิธีการท่ีเหมาะสม นับตั้งแตการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาในรูปแบบ
ตาง ๆ เปดโอกาสใหมีการนําองคความรูท่ีเก่ียวของมาใชในการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนการสงเสริมใหผูอยูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพ่ือใหเปนขาราชการท่ีดี มีวิ นัย และดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                             1.3 ใหสวนราชการแจงผลการดําเนินการ ตาม  1.1.3 ใหสํานักงาน ก .พ. ทราบภายในเดือน
พฤศจกิายนของทุกป 
                             1.4 ใหสํานักงาน ก .พ. ใหคําปรึกษา สงเสริม สนับสนุนสวนร าชการในการฝกอบรมท้ัง
หลักสูตรการเสริมสรางวินัยโดยตรง และการสอดแทรกหัวขอวิชาท่ีเก่ียวของไวในหลักสูตรตาง ๆ จัดประชุมสัมมนา
ประจําประหวางหัวหนาสวนราชการและผูท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและ
ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย เพ่ือรับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรูและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตลอดจนการทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในดานวิชาการ การฝกอบรม สัมมนาการเปนแหลงรวบรวม
กรณีศึกษา สื่อแนวทางการเสริมสรางวินัยและปองกันการกระทําผิดวินัย รวมท้ังขอมูลทางสถิติเก่ียวกับการกระทําผิด
วินัยของสวนราชการตาง ๆ 
                             1.5 ใหสํานักงาน ก .พ. สรุปรายงานประจําปในภาพรวมของสวนราชการในการเสริมสราง
และพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย เพ่ือรายงานคณ ะรัฐมนตรี
ตลอดจนเผยแพรวิธีการเสริมสรางวินัยและปองกันการกระทําผิดวินัยท่ีเปนรูปธรรมใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน 
ยกยองกรณีท่ีเปนแบบอยางท่ีดีพรอมท้ังสรางโอกาสใหเกิดการเรียนรูรวมกันและนําไปปรับใชตามความเหมาะสม
ตอไป 
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6. เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 6/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี ) 
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ ดังนี้  

1. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 6/2556  
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556  

2. เห็นนชอบใหยกเลิกโครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง ป 2556 ของ 
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี จํานวน 1 โครงการ วงเงิน 0.644 ลานบาท  

3. เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงโครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง ป 2556  
ทดแทนรายการยกเลิก (ขอ 2)  ในโครงการวางทอขยายเขตจําหนายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและลําพูน จํานวน 2 
โครงการ จํานวน 0.610 ลานบาท โดยงบประมาณไมเกินกรอบวงเงินเดิมท่ีไดรับอนุมัติไปแลว 

4.  มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการใชอากาศยาน
ไรนักบินเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 
ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินีเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ให
มีระบบตรวจสอบการดําเนินการเรื่องดังกลาวในภาพรวมของสวนราชการท่ีเก่ียวของและหนวยงานภายนอก และ             
มีการรายงานผลการดําเนินการอยางตอเนื่องดวย 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติเงินงบกลางเพ่ือเบิกจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการอัยการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหใชเงินงบกลางเพ่ือเบิกจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว
ของขาราชการอัย การผูดํารงตําแหนงอัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด รองอัยการจังหวัด อัยการประจํากอง 
อัยการจังหวัดผูชวย และอัยการผูชวย ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) เสนอ 
  ท้ังนี้ สําหรับคาใชจายเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการอัยการ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556 เปนเงินท้ังสิ้น 174,300,150 บาท ให อส . เจียดจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ. 2556 มาดําเนินการ จํานวน 29,881,060 บาท และใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป นท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติ              
ใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว จํานวน 144,419,090 บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
8. เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปเพ่ิมเติม [ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี 
ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดใหวันตรุษอีดิ้ลฟตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา และวันตรุษจีนเปน
วันหยุดราชการเพ่ิมเติมอีก 3 วัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา เพ่ือใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ตามมติท่ีประชุมศูนยปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (ศปก .กปต .)  ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2556 ตามท่ีสํานักงานสภาความ
ม่ันคงแหงชาติ เสนอ  
 
9. เรื่อง  ผลการเจรจาตอรองกับบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  งานสัญญาท่ี 4 โครงการรถไฟฟา 
สายสีมวงชวงบางใหญ – บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ – สถานีเตาปูน)  และความเห็นในการคัดเลือกเอกชนเขา 
รวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีมวง  ชวงเตาปูน – บางซ่ือ งานสัญญาท่ี 5 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1  
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(ฝายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันพุธท่ี 7 สงิหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน  
ณ ระนอง)  ประธานกรรมการเสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบวงเงินคางานระบบขบวนรถไฟฟาในสวนของสัญญาท่ี 4 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง  
ชวงบางใหญ – บางซ่ือ (สถานคีลองบางไผ  - สถานีเตาปูน) จํานวน 4,841 ลานบาท ตามท่ีคณะกรรมการตามมาตรา 
13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2535 ไดพิจารณาแลว
วาเปนวงเงินท่ีเหมาะสม และมอบหมายใหคณะกรรมการตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการให เอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2535 แจงใหบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พิจาณาปรับลด
คางานระบบขบวนรถไฟฟาตามกรอบวงเงินดังกลาว ท้ังนี้ หากบริษัทรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน ) ไมสามารถ
ปรับลดกรอบวงเงินดังกลาวได  ใหคณะกรรมการตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 พิจารณา ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป 

2. มอบหมายใหคณะกรรมการตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2535 เจรจากับบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการพิจารณาปรับ
รางสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดและการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พรอมท้ัง 
มอบหมายใหกระทรวงคมนาคม เขารวมสนับสนุนขอมูลเพ่ือประกอบการเจรจาดังกลาว ท้ังนี้ ในข้ันการพิจารณา
เจรจาปรับรางสัญญาดังกลาวจะตองคํานึงถึงประโยชนตอภาครัฐและความเปนธรรมระหวางคูสัญญาดวย  

3. เห็นชอบในหลักการใหเอกชนเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีมวงชวงเตาปูน – บางซ่ือ  
(งานสัญญาท่ี 5) โดยเริ่มตนจากรูปแบบ PPP Net Cost หากรูปแบบดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ ใหสามารถ
ดําเนินการในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยใหคณะกรรมการตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  พ .ศ. 2535 รับไปดําเนินการตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติวา
ดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด 
 ท้ังนี้ ใหกระทรวงคมนาคมรายงานผลการพิจารณารางสัญญาฯ ตามขอสังเกตของสํานักงานอัยการ
สูงสุด  (หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส 0005/3295 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2556) ใหคณะรัฐมนตรีรับทราบตอไป
ดวย  
  
10. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พรอมขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีจํานวนเงินงบประมาณ              
ในปแรกไมต่ํากวารอยละ 20 และขออนุมัติขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ กรณีวงเงินการกอหนี้ 
ผูกพันขามปเกิน 1,000 ลานบาท โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซ่ือ จากคลองลาดพราวถึง 
แมน้ําเจาพระยา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 ใน 
คราวประชุม ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 29 กรกฎาคม 2556  ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน 
ณ ระนอง)    ประธานกรรมการเสนอ ดังนี้  

1. เหน็ชอบใหกระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซ่ือ 
จากคลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา วงเงินโครงการท้ังสิ้น 2,483,548,000 บาท โดยแบงเปนวงเงินคากอสราง
จํานวน 2,442,400,000 บาท และวงเงินคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือบริหารและควบคุมงานโครงการ จํานวน 41,148,000 
บาท ซ่ึงรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนวงเงินคากอสรางในอัตรารอยละ 50  (1,221,200,000 บาท) และใช
เงินงบประมาณ กทม . รอยละ 50 สวนงบประมาณคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมงานโครงการฯ จํานวน 41,148,000 
บาท ใหกรุงเทพมหานครใชจายจากรายไดของกรุงเทพมหานครเอง ท้ังนี้  ในสวนของเงินงบประมาณท่ีสํานัก
งบประมาณไดจัดสรรใหกรุงเทพมหานครไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 จํานวน 505,000,000 
บาท ใหนํามาหักออกจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจะใหการสนับสนุน 

2. ใหยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2552 (เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑการกอหนี้ 
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ผูกพันขามปงบประมาณ ) กรณีเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปแรกต่ํากวารอยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ
ท้ังสิ้น และใหขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณของโครงการฯ เปนปงบประมาณ 2551-2559 

3. ในกรณีการเสนอโครงการลงทุนแกไขปญหาการระบายน้ําในอนาคต ใหกรุงเทพมหานครเสนอ 
แผนทางเลือกในการดําเนินการ อาทิ  แผนพัฒนาขุดลอกคูคลอง รวมท้ังแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอาศัย
ริมคลอง โดยระบุวิธีการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ควบคูกับการเสนอโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือการระบายน้ํา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 
  ท้ังนี้  ใหกรุงเทพมหานครหารือกับกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและ 
อุทกภัย (กบอ.)  เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป  
 
11. เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม             
พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้   
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเปนประจําทุกเดือน โดยสอบถาม
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ดวยวิธีการสุมตัวอยาง ทุกจังหวัดท่ัวประเทศมีครัวเรือนตกเปนตัวอยาง 27,960 ครัวเรือน
ตอเดือน สําหรับในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณแรงงานมีจํานวนผูวางงานลดลง 5.6 หม่ืนคน 
(จาก 3.59 แสนคน เปน 3.03 แสนคน ) เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลา เดียวกันของป 2555  หากเปรียบเทียบกับชวง
เดือนเมษายน พ .ศ. 2556 จํานวนผูวางงานลดลง 4.4 หม่ืนคน  (จาก 3.47 แสนคน เปน 3.03 แสนคน ) สําหรับ
สาระสําคัญการสํารวจสรุปได ดังนี้ 

1. ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน 
 ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น 39.49 ลานคน ประกอบดวย ผูมีงานทํา 38.85             

ลานคน  ผูวางงาน 3.03 แสนคน และผูท่ีรอฤดูกาล 3.45 แสนคน ท้ังนี้ ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 2555 จํานวน 4.8 แสนคน  (จาก 39.01 ลานคน เปน 39.49 ลานคน) 

2.ผูมีงานทํา 
ผูมีงานทํา 38.85 ลานคน เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของป 2555 จํานวน 5.8 แสนคน (จาก 

38.27  ลานคน เปน 38.85 ลานคน) หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5  ซ่ึงมีผูทํางานเพ่ิมข้ึนและลดลง  ในสาขาตางๆ ไดดังนี้ 
2.1  ผูทํางานลดลง  ไดแก  สาขากิจกรรมดานการบริหารราชการ การป องกันประเทศ 1.6 

แสนคน (จาก 1.79 ลานคน เปน 1.63 ลานคน) สาขากิจกรรมการบริการอ่ืนๆ เชน กิจกรรม บริการเพ่ือสุขภาพรางกาย 
การดูแลสัตวเลี้ยง การบริการซักรีดซักแหง เปนตน 1.2 แสนคน (จาก 0.71 ลานคน เปน 0.59 ลานคน) สาขาการศึกษา 
8.0 หม่ืนคน (จาก 1.14 ลานคน เปน 1.06 ลานคน) สาขาการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 3.0 หม่ืนคน (จาก 0.92 
ลานคน เปน 0.89 ลานคน) และสาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต 2.0 หม่ืน
คน (จาก 5.95 ลานคน เปน 5.93 ลานคน)         

2.2  ผูทํางานเพ่ิมข้ึน  ไดแก  ผูทํางานภาคเกษตรกรรม 4.9 แสนคน (จาก 14.39 ลานคน เปน 
14.88 ลานคน)  สาขาการกอสราง 2.0 แสนคน (จาก 2.53 ลานคน เปน 2.73 ลานคน) สาขาท่ีพักแรมและการบริการ
ดานอาหาร 1.6 แสนคน (จาก 2.29 ลานคน เปน 2.45 ลานคน) สาขาการผลิต 2.0 หม่ืนคน (จาก 5.73 ลานคน เปน 
5.75 ลานคน)  เปนตน 

3. ผูวางงาน 
3 .1  ผูวางงานท่ัวประเทศ มีจํานวน 3.03 แสนคน  คิดเปนอัตราการวางงาน 

รอยละ  0.8 ของกําลงัแรงงานรวม  (ลดลง 5.6 หม่ืนคน เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2555 ) 
ประกอบดวย ผูวางงานท่ีไมเคยทํางานมากอนจํานวน 1.71 แสนคน  อีกสว นหนึ่งเปนผูวางงานท่ีเคยทํางาน 



 13 

มากอนจํานวน 1.32 แสนคน โดยเปนผูวางงานท่ีมาจากภาคการบริการและการคา 6.1 หม่ืนคน   ภาคการผลิต 4.8 
หม่ืนคน  และภาคเกษตรกรรม 2.3 หม่ืนคน 

3.2  ผูวางงานเปนผูมีการศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา 1.23 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 5.8 หม่ืนคน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 5.7 หม่ืนคน  ระดับประถมศึกษา 4.3 หม่ืนคน และไมมีการศึกษาและต่ํา
กวาประถมศึกษา 2.2 หม่ืนคน   
       3.3  ผูวางงานสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.3 หม่ืนคน ภาคกลาง  8.5 หม่ืนคน  
ภาคใต 5.1 หม่ืนคน  ภาคเหนือ 4.8 หม่ืนคน และกรงุเทพมหานคร 2.6 หม่ืนคน หากคิดเปนอัตราการวางงาน ภาคใต
และภาคกลางมีอัตราการวางงานเทากันและสูงสุดรอยละ 0.9  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ และกรงุเทพมหานคร 
มีอัตราการวางงานเทากัน รอยละ 0.7   
 
12. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักงบประมาณ เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงบประมาณ รายงานวา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ. 2556 วงเงินท้ังสิ้น 170,475.027 ลานบาท (47,131.077 ลานบาท + 123,343.950 ลานบาท ) 
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการกอหนี้ผู กพันไดทันภายใน
กันยายน 2556 หรือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันแตมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการใชจายเพ่ือ
กระตุนเศรษฐกิจในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ภายใตยุทธศาสตรประเทศ และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
จึงกําหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
  1. กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ยังคงมีความจําเปนตองดําเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบแลว และมีความพรอมท่ีจะสามารถกอหนี้
ผูกพันไดภายในกันยายน 2556 ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ใหเสนอรัฐมนตรี
เจาสังกัดพิจารณานําเสนอคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐเพ่ือพิจารณาอนุมัติผอนผัน 
ตอไป 
  2. กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีไดรับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณแลว และไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันโครงการหรือรายการภายในกันยายน 
2556 แตยังมีความจําเปนท่ีจะดําเนินการเพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ใหถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 งบประมาณรายจายของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556 โครงการ/รายการ ท่ีไมสามารถดําเนินการ
หรือมีความซํ้าซอน หรือท่ีไดดําเนินการบ รรลุวัตถุประสงคแลวและมีงบประมาณเหลือจายหรือคาดวาไมสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนภายในวันท่ี 30 กันยายน 2556 ใหพิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ /รายการเดิมเพ่ือนําไป
ดําเนินการ ดังนี้ 
   1) เปนรายการงบประมาณท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ (Country 
Strategy) และนโยบายเรงดวนรัฐบาล 
   2) เปนรายการงบประมาณท่ีกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถวิเคราะหความ
คุมคาทางเศรษฐกิจไดอยางชัดเจน 
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   3) เปนรายการงบประมาณท่ีมีความ พรอมสามารถดําเนินงานไดทันทีภายใน 30 กันยายน 
2556  
   4) เปนการโอนเปลี่ยนแปลงพ่ือการแกไขปญหาของหนวยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
เทานั้น 
   5) เปนรายการท่ีผานการตรวจสอบขอกําหนดตามกฎหมายฉบับตาง ๆ แลว เชน กฎหมาย
สิ่งแวดลอม 
   6) เปนรายการท่ีแกปญหา /ตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ ตองมีขอมูลท่ี
ชัดเจนท่ีแสดงถึงความสําคัญของปญหาหรือความเดือดรอนของประชาชน โดยตองไดรับการยืนยันจากหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ และสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  การโอนเปลี่ ยนแปลงดังกลาว ส วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐไมควรโอนไปเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ยกเวนกรณีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือท่ีมีขอ
ผูกพันทางกฎหมายรองรับ ไมควรโอนไปเปนคาใชจายในการจัดซ้ือยานพาหนะไมควรโอนไปเปนคาใชจายในการจ าง
บุคลากรท่ีจะกอใหเกิดภาระงบประมาณในอนาคต ไมควรโอนเปนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และไมเปน
รายการท่ีขาดความพรอม และสวนราชการ /หนวยงานไมสามารถใชจายงบประมาณไดทันภายในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   2.2 งบประมาณรายจายงบกลาง 
   งบประมาณราย จายงบกลาง รายการใดท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของ
รัฐไดรับการจัดสรรงบประมาณไปใชจายบรรลุวัตถุประสงคแลวมีเงินคงเหลือ ใหสงคืนสํานักงบประมาณ และหากมี
ความจําเปนตองนําไปใชจายในรายการอ่ืน ๆ ใหพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
  การดําเนินการตาม ขอ 2 ใหนําเสนอ รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจาณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอ
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐเพ่ือพิจารณาอนุมัติผอนผัน ภายในวันท่ี 31 สงิหาคม 2556 
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐพิจารณาแผน การปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ  ใหสอดคลองกับมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
มีเสถียรภาพ 4 ดาน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 สงิหาคม 2556  (เรื่อง มาตราการสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ) ตอไปดวย  
 
 

ตางประเทศ 
13. เรื่อง พิธีสารวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ
ตางประเทศจอรเจยี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบตอรางพิธีสารวาดวยความรวมมือระหวางกร ะทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงการตางประเทศจอรเจีย หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางพิธีสารฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
และไมขัดตอผลประโยชนของไทย ให กต. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามในพิธีสารฯ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานวา 
  1. ประเทศไทยกับสาธารณรัฐจอรเจียไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2535 ท้ังนี้ ความสัมพันธระหวางไทยกับจอร เจียดําเนินไปอยางราบรื่น อยางไรก็ตาม ปฏิสัมพันธระหวางไทยกับ
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จอรเจียยังมีไมมากนัก ในป 2555 มีมูลคาการคาระหวางกันรวม 42.39 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออก 36.61 ลาน
ดอลลารสหรัฐและนําเขา 5.78 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 30.83 ลานดอลลารสหรัฐ และมี
นักทองเท่ียวจอรเจียเดินทางมาไทย จํานวน 409 คน 
  2. สาธารณรัฐจอรเจียไดเสนอจัดทําพิธีสารฯ ดังกลาวเพ่ือแสดงเจตจํานงท่ีจะกระชับความสัมพันธ
กับไทยใหแนนแฟนยิ่งข้ึน และเล็งเห็นศักยภาพของไทยในฐานะประเทศหุนสวน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการดําเนิน
นโยบาย ตางประเทศของจอรเจียปจจุบันท่ีใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาคเอเชียมากข้ึน ขณะท่ีไทยใหความ
สนใจตอจอรเจียในฐานะท่ีเปนตลาดใหมในภูมิภาคคอเคซัส ท้ังนี้ ท้ังสองฝายไดบรรลุการเจรจาจัดทําพิธีสารฯ แลว
เม่ือตนป 2556  
  3. พิธีสารฯ เปนกลไกการพัฒนาความเชื่อมโ ยงเพ่ือสรางสายสัมพันธระหวางคูภาคีใหมากข้ึน 
เสริมสรางสันติภาพและความม่ันคงในทุกแหงใหม่ันคง โดยจะจัดใหมีการปรึกษาหารือกันเปนประจําในระดับรัฐมนตรี
หรือระดับอ่ืนท่ีเหมาะสม ในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหวางประเทศท่ีเปนผลประโยชนรวมกัน และการสงเสริม
การพัฒนาความรวมมือดานการเมือง การคาและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม มนุษยธรรม ขอมูลขาวสาร และอ่ืน ๆ โดย
สอดคลองกับกฎบัตรสหประชาชาติ 
  4. การจัดทําพิธีสารฯ ของท้ังสองฝายจะเปนการจัดตั้งกลไกการปรึกษาหารืออยางเปนทางการครั้ง
แรก ฝายจอรเจียไดแสดงความพรอมท่ีจะลงนามพิ ธีสารฯ และจัดการประชุมหารือโดยเร็วเพ่ือกําหนดแนวทางการ
พัฒนาความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับไทย ท้ังนี้ รางพิธีสารฯ เปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและ
เปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แตไมเขาขายเปนหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
วาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ /หนังสือเดินทาง
พิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐทาจิ  
กิสถานวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ /หนังสือเดินทาง
พิเศษ 
  2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามความตกลงดังกลาว 
  3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางความตกลงฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ 
เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทยให กต. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองของความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
15. เรื่อง การจัดทําความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ ไทย – มัลดีฟส 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงวาดวยกา รจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย – มัล
ดีฟส 
  2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามความตกลงดังกลาว 
  3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของความตกลงดังกลาว ในสวนท่ีไมใชส าระสําคัญ 
เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ให กต. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้ง 



 16 

  ท้ังนี้ รางความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย – มัลดีฟส มี
วัตถุประสงคเพ่ือตั้งกลไกการดําเนินความสัมพันธท่ี มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝายเปน
ประธานรวม และจัดข้ึนทุก ๆ ป โดยสลับกันเปนเจาภาพ เพ่ือปรึกษาหารือ และทบทวนความสัมพันธทวิภาคีในทุก
มิติโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว ความรวมมือทางวิชาการ การปองกันอาชญากรรม 
สาธารณสุข การเกษตรและประมง ศิลปะและวัฒนธรรม การบินพลเรือน การศึกษา การพัฒนาสังคม และสาขา            
อ่ืน ๆ ตามท่ีภาคีเห็นชอบ โดยจะเปนประโยชนในการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย – มัลดีฟสใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
  รางความตกลงดังกลาวเปนความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ รัฐบาลมัลดีฟสซ่ึงกอใหเกิดพันธกรณี
ในระดับรัฐบาลภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และเปน
หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีกองการลงนาม แตไมเปนหนังสื อสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ท่ีจะตองไดรับ
ความเห็นขอบของรัฐสภา 
 
16. เรื่อง รางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European 
Free Trade Association : EFTA) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรี ระหวางไทยกับสมาคมการคาเสรี
แหงยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอและใหเสนอรัฐสภา 
เพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป 
  ท้ังนี้ การจัดทําความตกลงการคาเสรีกับ EFTA จะสราง โอกาสใหแกไทยในการเปนศูนยกลางของ 
EFTA ดานการคาและการลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เทคโนโลยีชีวภาพ 
เวชภัณฑและเภสัชกรรม และเคมีภัณฑ รวมท้ังภาคบริการทางการเงินและการธนาคาร และเปดโอกาสใหไทยเปน
ฐานในการผลิต และแหลงรองรับกา รลงทุนของ EFTA ซ่ึงจะชวยใหไทยไดประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) มากข้ึน นอกจากนี้ กองทุนเพ่ือการเกษียณอายุของนอรเวย (Norway’s Government Pension Fund) ซ่ึง
เปนกองทุนขนาดใหญท่ีสุดในกองทุนความม่ังค่ังแหงชาติของโลกมีความสนใจท่ีจะเขามาลงทุนในประ เทศไทย 
ประกอบกับปจจุบัน EFTA ทําความตกลงการคาเสรีกับสิงคโปรไปแลว และอยูระหวางการเจรจากับอินโดนีเซีย 
เวียดนาม และมาเลเซีย ดังนั้นจึงจําเปนตองเริ่มการเจรจาความตกลงการคาเสรีกับ EFTA  โดยเร็ว เพ่ือรักษา
ความสามารถในการแขงขันในตลาด EFTA ของไทย 
 
17. เรื่อง รางถอยแถลงรวมในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีเยือนปากีสถานอยางเปนทางการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการตอรางถอยแถลงรวมไทย- ปากีสถานในโอกาสการเยือนปากีสถานอยางเปน
ทางการของนายกรัฐมนตรี  
   2. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางถอยแถลงรวมดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไม
ขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย กอนมีการเผยแพรถอยแถลงรวมดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง  
 
18. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําคว ามตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตระหวาง
ไทยและปากีสถาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  
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   2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามในความตกลงดังกลาว  
  3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางความตกลงดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคั ญ 
เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ให กต. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้ง 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   กต. รายงานวา  
   1. นายกรัฐมนตรีมีกําหนดเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอยางเปนทางการ ระหวางวันท่ี 20-21 
สงิหาคม 2556 ตามคําเชิญของนายนาวาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ดังนั้น ฝายปากีสถานจึงเสนอใหมีการลง
นามความตกลงยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตระหวางไทยและปากีสถาน ซ่ึง กต . เห็นวาการ
จัดทําความตกลงดังกลาวเปนการแสดงถึงความสัมพันธท่ีใกลชิดและจะชวยอํานวยความส ะดวกในการเดินทางและ
การติดตอราชการระหวางเจาหนาท่ีการทูตของท้ังสองฝาย  
   2. การลงนามความตกลงฯ ดังกลาวกําหนดจะจัดข้ึนระหวางการเยือนตามขอ 1. โดยมีผูนําของท้ัง
สองฝายเปนสักขีพยาน  
  3. ความตกลงยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตระหวางไทยกั บปากีสถาน มี
วัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและติดตอราชการระหวางเจาหนาท่ีการทูตของท้ังสองฝาย โดยผู
ถือหนังสือเดินทางทูตฝายหนึ่งจะไดรับการยกเวนการตรวจลงตราและสามารถพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่งเปน
ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน ท้ังนี้ ความตกลงดังกลาวสามารถระงับใชชั่วคราวดวยเหตุผลเรื่องความสงบเรียบรอย ความ
ม่ันคงแหงชาติและการสาธารณสุขได สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
    3.1 คนชาติของคูภาคีท่ีถือหนังสือเดินทางทูตท่ีมีอายุใชไดจะไดรับการยกเวนจากขอ
กําหนดการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเขาพํานักใน เดินท างออกจาก หรือแวะผานดินแดนของภาคีอีกฝายหนึ่ง
เปนระยะเวลาไมเกิน 30 วัน โดยมีขอแมวาคนชาตินั้นจะตองไมเขารับการจางงานใด ๆ ไมทําธุรกิจสวนตัว หรือ
กิจการสวนตัวอ่ืนใด ๆ ในดินแดนของภาคีอีกฝายหนึ่ง  
   3.2 คนชาติของคูภาคีท่ีถือหนังสือเดินทางทูตท่ีมีอายุ ใชไดและเปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งให
เปนสมาชิกในคณะผูแทนทางทูตหรือสถานทําการกงสุล หรือผูแทนของภาคีในองคการระหวางประเทศในดินแดนของ
ภาคีอีกฝายหนึ่ง ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกลาวท่ีถือหนังสือเดินทางทูตท่ีมีอายุใชไดของคูภาคี อาจ
เดินทางเขา พํานักใน เดินทางออกจากหรือ แวะผาน ดินแดนของภาคีอีกฝายหนึ่งโดยไมจําเปนตองขอรับการตรวจลง
ตรา เปนระยะเวลาไมเกิน 30 วัน ระยะเวลาดังกลาวจะไดรับการขยายตามคํารองขอของ กต . หรือสถาน
เอกอัครราชทูตท่ีเก่ียวของจนกระท่ังสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหนาท่ี  
   3.3 ความตกลง ฉบับนี้ไมจํากัดสิทธิของคูภาคีในการปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง การลด
ระยะเวลาการพํานักของบุคคลหรือการยุติการพํานักของคนชาติของภาคีอีกฝายหนึ่ง ท่ีไดรับการพิจารณาวา เปน 
บุคคลไมพึงปรารถนา โดยไมตองอางเหตุผล  
   3.4 คูภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจระงับการใชความตก ลงฉบับนี้เปนการชั่วคราว ไมวาท้ังหมด
หรือเฉพาะสวนดวยเหตุผลเรื่องความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงแหงชาติ และการ
สาธารณสุข อยางไรก็ดี คูภาคีจะตองแจงภาคีอีกฝายหนึ่งในการริเริ่มหรือยกเลิกมาตรการระงับใชชั่วคราวดังกลาว
ผานชองทางการทูต  
   3.5 การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใด ๆ ในความตกลงฉบับนี้อาจทําข้ึนโดยการแลกเปลี่ยน
หนังสือเปนลายลักษณอักษรภายหลังจากการปรึกษาหารือ  
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19. เรื่อง ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรียวาดวยการ
ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหพันธ
สาธารณรัฐไนจีเรียวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต  
   2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามเอกสารตามขอ 1.  
  3. หากมีการแกไขเพ่ิมเติมถอยคําของรางความตกลงฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ โดยถอยคํา
ดังกลาวสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ให กต . สาม ารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กต. รายงานวา  
  1. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมีกําหนดจะเดินทางเยือน
สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรียและสาธารณรัฐแอฟริกาใตอยางเปนทางการระหวางวันท่ี 19-23 สงิหาคม 2556 ซ่ึง กต. 
เห็นวา การจัดทําความตกลงดังกลาว เปนการขยายความรวมมือ ซ่ึงจะชวยกระชับความสัมพันธระหวางไทยและ
ไนจีเรียใหแนนแฟนยิ่งข้ึน  
   2. ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรียวา
ดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
   2.1 ความตกลงฉบับนี้จะยกเวนการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเขาประเทศ การเดิน
ทางผาน และพํานักอาศัย สําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตของประเทศคูภาคี โดยผูถือหนังสือเดินทางดังกลาวสามารถ
พํานักในประเทศผูรับไดไมเกิน 30 วัน อยางไรก็ตาม ประเทศคูภาคีส ามารถปฏิเสธการยกเวนการตรวจลงต ราไดดวย
เหตุผลดานความม่ันคง  
   2.2 สําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต ท่ีจะเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีในสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุล หรือในองคการระหวางประเทศซ่ึงตั้งอยูในประเทศผูรับ ตลอ ดจนผูติดตามของบุคคลเหลานั้น จะตอง
ไดรับการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเขาประเทศหากการปฏิบัติหนาท่ีมีระยะเวลาเกิน 30 วัน   
    2.3 บุคคลของประเทศคูภาคีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศผูรับ หากผูใดฝาฝน
กฎหมายหรือเปนบุคคลท่ีไมพึงปรารถนา รัฐบาลของประเทศ ผูรับสามารถพิจารณาปฏิเสธการเดินทางเขาประเทศ 
หรือระงับเวลาการพํานักอยูในประเทศของบุคคลนั้นได โดยจะตองแจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรแกรัฐบาลของผู
นั้น  
   2.4 ภาคีคูสัญญามีสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการเดินทางเขาหรือลดระยะเวลาการพํานักของบุคคลท่ี
มีสิทธิ์ไดรับการย กเวนการตรวจลงตราภายใตความตกลงฉบับนี้ หากบุคคลผูนั้นเปนบุคคลไมพึงปรารถนาหรือเปน
บุคคลท่ีจะคุกคามความสงบสุขของสาธารณะ ความเปนระเบียบของสาธารณะ การสาธารณสุข หรือความม่ันคง
แหงชาติ  
   2.5 ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใชบังคับโดยไมจํากัดระยะเวลาและภาคีคูสัญญาอ าจบอกเลิก
โดยแจงเปนลายลักษณอักษรผานชองทางทางการทูต  
 
20. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวางกระทรวงการ
ตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศแหงสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวางกระทรวงการ
ตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศแหงสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย  
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  2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามเอกสารตามขอ 1.  
  3. หากมีการแกไขเพ่ิมเติมถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ โดยถอยคํา
ดังกลาวสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถพิจารณา
ดําเนินการได โดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  
   สาระสําคัญ  
  รางบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวางกระทรวงการตางประเทศ
แหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศแหงสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางก รอบการ
ปรึกษาหารืออยางเปนทางการและสมํ่าเสมอ เพ่ือสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันจะนํามาซ่ึงการกระชับความสัมพันธระหวางไทยและไนจีเรียใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
ท้ังนี้ บันทึกความเขาใจฯ ระบุใหปลัดกระทรว งการตางประเทศไทยและไนจีเรีย หรือผูแทนเปนประธานการ
ปรึกษาหารือทวิภาคี ซ่ึงจะจัดข้ึนทุก ๆ 2 ป หรือตามความเหมาะสม  
 
21. เรื่อง การลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดท่ี 9 ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการลงน ามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดท่ี 9 ภายใตกรอบความ
ตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ   ท้ังนี้  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะลง
นามในพิธีสารดังกลาวไดตอเม่ือรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดท่ี 9 ภายใตกรอบความตก
ลงวาดวยการคาบริการของอาเซียนและภาคผนวกดังกลาวแลว   
 
22. เรื่อง  รางถอยแถลงรวมในโอกาสการเยือนทาจิกิสถานอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางถอยแถลงรวมไทย –  ทาจิกิสถาน ในโอกาสการเยือน
ทาจิกิสถานอยางเปนทางการของน ายกรัฐมนตรี ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ   และหากมีความจําเปนตอง
แกไขปรับปรุงรางถอยแถลงรวม ฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทยกอนมีการ
เผยแพรถอยแถลงรวมดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรั ฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง   
  สาระสําคัญของรางถอยแถลงรวมเปนการสรุปผลและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเยือน
ทาจิกิสถานอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี เชน ความตกลงระหวางไทยกับทาจิกิสถานท่ีไดลงนามรวมกัน  และ
ความรวมมือดานตางๆ  ท่ีท้ังสองประเทศจะใหความสําคัญและพัฒนาความรวมมือกันตอไป เปนตน  ซ่ึงเอกสารฉบับ
นี้ไมไดใชถอยคําท่ีกอใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมมีการลงนาม ดังนั้น รางถอยแถลงรวม
ฉบับนี้จึงไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ  
 
23. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยกับไนจีเรีย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติการจัดทํา และเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ 
รัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรียวาดวยความรวมมือทางวิชาการ 

2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  หรือผูท่ีไดรับ 
มอบหมายลงนามในบันทึกความเขาใจดังกลาว 

3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจขางตน ในสวนท่ีไมใช 
สาระสําคัญเพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย  ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการได
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  
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  สําหรับคาใชจายในการดําเนินกิจการภายใตกรอบบันทึกความเขาใจ ฯ ท่ีอาจเกิดข้ึนใหเปนไปตาม      
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ  มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการใน
รูปแบบตาง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ  นักวิชาการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม สงเสริม
การศึกษาและโครงการท่ีกอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การใหความชวยเหลือในโครงการเฉพาะตาง ๆ 
และความชวยเหลือในรูปแบบอ่ืนท่ีตกลงรวมกัน  
  ท้ังนี้ การจัดทําบันทึกความเขาใจดังกลาวจะเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความรวมมือแบบใต –  
ใต (South –South Cooperation) ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน อีก
ท้ังยังเปนโอกาสดีในการเพ่ิมบทบาทของไทยใ นฐานะประเทศผูใหความชวยเหลือหรือหุนสวนเพ่ือการพัฒนาใน
ภูมิภาคแอฟริกา นอกจากนี้ การดําเนินความรวมมือดังกลาวยังจะเปนชองทางใหไทยไดขยายความสัมพันธกับ
ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซ่ึงเปนแหลงวัตถุดิบและตลาดใหมของภาคธุรกิจไทย และยกระดับบทบาทของไทยในเวที
ระหวางประเทศดวย  
 
24. เรื่อง ใหอํานาจหนาท่ีของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรท่ีไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบดําเนินการในพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรส้ินสุด 
            คณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศ เรื่อง ใหอํานาจหนาท่ีของกอง อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินการในพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุด ตั้งแตวันท่ี 8 สงิหาคม 2556 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ 
 
 
25. เรื่อง การปาฐกถาพิเศษ “Uniting for the future:  Learning from each other’s experience” 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปาฐกถาพิเศษ  “Uniting for the future:  Learning from each 
other’s experience” ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ เสนอ 
            สาระสําคัญของวัตถุประสงคการจัดปาฐกถาพิเศษดังกลาว  เพ่ือถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ บทเรียนและแนวปฏิบัติท่ีดี โดยเฉพาะจากบุคคลระดับผูนําท่ีมีชื่อเสียงและประสบการณในเรื่องการ
ปรองดองท่ีสําคัญจากประเทศตาง ๆ ใหแกประชาชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของในประเทศไทย และเพ่ือสงเสริมการนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดจากนานาประเทศไปประยุกตใชในสังคมไทย เพ่ือใหเกิดการปรองดองระหวางประชาชน
กลุมตาง ๆ ท่ีมีความคิดและความเห็นท่ีแตกตางกันใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข 
            ผลประโยชนท่ีคาดวาประเทศจะไดรับ 
            1. ประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในประเทศไทยจะไดทราบเก่ียวกับประสบการณ บทเรียนและแนว
ปฏิบัติท่ีดีจากประเทศตาง ๆ ดานประชาธิปไตยและกระบวนการสรางความปรองดองภายในประเทศ อันจะเปน
ประโยชนในการสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของประเด็นดังกลาว 
            2. สงเสริมใหมีการนําความรูและประสบการณท่ีไดจ ากประเทศตาง ๆ ไปประยุกตใชในสังคมไทย 
เพ่ือใหเกิดการปรองดองระหวางประชาชนกลุมตาง ๆ ท่ีมีความคิดและความเห็นท่ีแตกตางกัน และใหสามารถอยู
รวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทยใหกาวหนา
ตอไป 

แตงตั้ง 
26. เรื่อง แตงตั้ง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนดเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนดประจํา
ประเทศไทยวา รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนดมีความประสงคขอแตงตั้ง นายเซนอน คุคชัค (Mr. Zenon Kuchciak) ให
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ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐโปแลนดประจําประเทศไทยคนใหม โดยมีถ่ิน
พํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเยซี ไบเออร (Dr. Jerzy Bayer) ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ เสนอ 
 
  2. การเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธสาธารณรัฐปร ะชาธิปไตยเนปาลประจําจังหวัดภูเก็ต
และการแตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจําจังหวัดภูเก็ต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเสนอ ดังนี้ 
  1. เปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปา ลประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขต
กงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต 
  2. แตงตั้ง นางปราณี สกุลพิพัฒน เปนกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ประจําจังหวัดภูเก็ต 
 
  3. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑอยางครบวงจร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานัก นายกรัฐมนตรีท่ี   205/2556 เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑอยางครบวงจร 
 ตามท่ีรัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาไววาจะดําเนินการเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุ
สัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัย เพียงพอกับความตองการภายในประเทศและการสงออก การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
มูลคาเพ่ิม การแปรรูปอยางครบวงจรเพ่ือแสวงหามูลคาเพ่ิมสูงสุด การพัฒนาระบบตลาดทุกข้ันตอน การยกระดับ
ผลผลิตใหมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับในตลาดตางประเทศ  ประกอบกับไดมีการกําหนดยุทธศาสตรประเทศ ท่ีมี
กรอบยุทธศาสตรสําคัญประการหนึ่งคือ การสรางความสามารถ ในการแขงขันของประเทศเพ่ือหลุดพนจากประเทศ
รายไดปานกลาง นั้น 
 เพ่ือใหมีแนวทางการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑท่ีมีการบูรณาการอยางครบวงจร สามารถรักษา
ผลประโยชนและเกิดความเปนธรรมแกผูเก่ียวของในอุตสาหกรรมนมท้ังระบบ ไดแก เกษตรกรโคนม ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑนมและผู บริโภค รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมนม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
โคนมและผลิตภัณฑอยางครบวงจร  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1) องคประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายยคุล  ลิม้แหลมทอง) เปนประธานกรรมการ   
กรรมการประกอบดวย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติท่ีไดรับมอบหมาย  ประธานสภาหอการคาไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม 
ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ประธานชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด นายกสมา คมกลุมเกษตรกรผู
รวบรวมน้ํานมดิบ นายกสมาคมผูประกอบการแปรรูปอาหารนม นายกสมาคมผูผลิตนมพาสเจอร ไรส  ผูทรงคุณวุฒิท่ี
ประธานกรรมการแตงตั้ง 2 ทาน โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
และผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    2)  อํานาจหนาท่ี 
   2.1 ศึกษา และจัดทําแนวทางรวมท้ังมาตรการในการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ รวมถึง
การพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีเชื่อมโยงเปนระบบครบวงจรตลอดหวงโซการผลิต (Value Chain) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก 
   2.2 เชิญบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจงหรือขอเอกสารหลักฐาน โดยใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของทางราชการใหความรวมมือ และสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการ 
   2.3  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือการดําเนินงานไดตามความเหมาะสม 
   2.4 รายงานผลการดําเนินงานตอนายกรัฐมนตรี 
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   2.5 ดําเนินการอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  สําหรับการเบิกเบี้ยประชุมใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดย
เบิกจายจากกรมปศุสัตว 
 
  4. การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการพัฒนา การ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้  

สาขา/ดาน ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 
การศึกษา/สงัคม 1.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 

2.  นางจุรี วิจิตรวาทการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

เกษตรอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม/
พลงังาน 

3.  นายอาชว เตาลานนท  
4.  นายอิสระ วองกุศลกิจ 
5.  นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6.  นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  7.  นายสนิท อักษรแกว กรรมการ 
กฎหมาย 8.  นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ 
เศรษฐศาสตร/การเงิน 9.  นายอําพน กิตติอําพน  

10. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ  
กรรมการ 
กรรมการ  

   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 13 สงิหาคม 2556 เปนตนไป  
 
  5. แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ในคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1. นายครรชิต มาลัยวงศ                     
2. พลตํารวจเอก เจตน มงคลหัตถี 3. นายเธียรชัย ณ นคร 4. ศาสตราจารย นันทวัฒน บรมานันท 5. นายพจน      
จิรวุ ฒิกุล 6 . นายประวัติ วีรกุล 7 . นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร 8 . นาวาตรี วุฒิพงศ พงศสุวรรณ                          
9. รองศาสตราจารย สุรชาติ บํารุงสุข ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 13 สงิหาคม 2556 เปนตนไป  
 
  6. แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนษุย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้งนายเลิศปญญา บูรณบัณฑิต ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย ตามท่ีกระทรวงการพัฒน าสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
เปนตนไป เพ่ือทดแทนผูเกษียณอายุราชการ  
 
  7. แตงตั้งขาราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้  
  1. นายสมนึก บํารุงสาลี รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
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   2. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดํารงตําแหนง 
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง  
 
  8. แตงตั้งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แหงชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงตั้งนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน ดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 13 สงิหาคม 2556 เปนตนไป  
 
  9. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
ประเทศไทยวา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงคแตงตั้งนายหนิง ฟูขุย (Mr. Ning Fukui) ใหดํารง
ตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยคน ใหม โดยมีถ่ินพํานัก 
ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายกวาน มู (Mr. Guan Mu) ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ  
 
  10. แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายเริงชัย ประยูรเวช ร องอธิบดีกรมปาไม ใหดํารงตําแหนง 
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทน
ตําแหนงท่ีวาง  
 
  11. แตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม จํานวน 3 คน แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายนภศูล อังคทะวานิช 2. นายจตุพร บุรุษพัฒน (เปนผูมีรายชื่อตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ) 3. วาท่ีรอยตรี เชิดศักดิ์ จําปาเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 13 
สงิหาคม 2556 เปนตนไป  
 
  12. แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงตั้งนายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 13 สงิหาคม 2556 เปนตนไป 
 
  13. แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบรหิาร ระดบัสูง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 10 ราย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
  1. นายนิทัศน รายยวา รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสู ง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
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  2. นายทรงยศ ชัยชนะ ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานั กงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
   3. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดี (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมควบคุมโรค ให
ดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
  4. นายเจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดี (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย ใหดํารง
ตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
  5. นายวชิระ เพ็งจันทร อธิบดี (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต ใหดํารง
ตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
   6. นายโสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง อธิบดี (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
  7. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2556 
  8. นายอํานวย กาจีนะ ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ) ประเภทบริ หาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
  9. นายอภิชัย มงคล ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
  10. นายธวัชชัย กมลธรรม ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  14. แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง จํานวน 
2 ราย อธิบดี จํานวน 1 ราย และเอกอัครราชทูต จํา นวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยตําแหนง
เอกอัครราชทูตไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับแลว ดังนี้   
   1. นายวิชาวัฒน อิศรภักดี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง ) สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสู ง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
สหรัฐอเมริกา สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ สืบแทนนายชัยยงค สัจจิพานนท ท่ีจะเกษียณอายุราชการ   
   2. นายณรงค ศศิธร อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง ) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดํารง
ตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหา ร ระดับสูง ) สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ สืบแทนนายวิชาวัฒน   
อิศรภักดี  
  3. นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง ) สถานเอกอัครราชทูต      
ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ดํารงตําแหนงเอกอัครราช ทูต   
(นักบริหารการทูต ระดับสูง ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ สืบแทนนายสมศักดิ์ สุริยวงศ ท่ีจะเกษียณอายุราชการ   
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  4. นายนพปฎล คุณวิบูลย รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง ) สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประ เทศ ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส 
ราชอาณาจักรเบลเยียม สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ สืบแทนนายอภิชาติ ชินวรรโณ  
   5. นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง ) กรมสารนิเทศ ดํารงตําแหนงรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ สืบแทนนายนพปฎล คุณวิบูลย  
  6. นายเสข วรรณเมธี อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอเมริกาและแปซิฟกใต ดํารงตําแหนงอธิบดี 
(นักบริหาร ระดับสูง) กรมสารนิเทศ สืบแทนนายมนัสวี ศรีโสดาพล  
  7. นายธฤต จรุงวั ฒน เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง ) สถานเอกอัครราชทูต            
ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธสาธารณรัฐบราซิล สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต   
(นักบริหารการทูต ระดับสูง ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี สํานักงานป ลัดกระทรวง                 
การตางประเทศ สืบแทนนายรัฐกิจ มานะทัต ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  
  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป  
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