
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/492                        วันท่ี   19  มิถุนายน  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 8 ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  

ครั้งที่ 8/2556 
 สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมัติและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัย (กบอ.)  ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) ประธาน กบอ.  เสนอ ดังน้ี  
   1. อนุมัติแผนการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (วงเงิน 314,337.875)   
   2. อนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน 
284,754.778 ล้านบาท ในการดําเนินโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
อย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  
   3.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2556  
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 (15 กุมภาพันธ์ –  
15 พฤษภาคม 2556) โดยให้ขยายต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
   สาระสําคัญของเรื่อง   
 รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) ประธาน กบอ. รายงานว่า ในการประชุม 
กบอ. ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถนุายน 2556 เวลา 09.30 น. ที่ประชุมได้มมีติ  ดังน้ี 
 1. เห็นชอบแผนการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 314,337.875 ล้านบาท  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     1.1 โครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน 
และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน 291,000 ลา้นบาท   
     1.2 แผนงานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน ฝายแม้ว ในกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท  
     1.3 โครงการบริหารโครงการในส่วนของ Project Management and Engineering 
Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ  
5 ปี วงเงิน 8,730.83 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556  
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     1.4 แผนงานสนับสนุนโครงการระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ประกอบด้วย  การจัดทําระบบ PFMS-WMSF ในการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการดําเนินโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสรา้งระบบการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน้ําฯ การฟื้นฟแูละบรูณะและการบริหารจัดการน้ําอย่างย่ังยืนของบึงสีไฟ บงึบอระเพ็ด กว๊านพะเยาและ
หนองหาน สกลนคร จํานวน 4 บงึ ในกรอบวงเงิน 4,607.0445 ล้านบาท จากการปรบัแผนงานและวงเงินเหลือจาก
การจัดสรร ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว (30,269.17 – 25,662.125 = 4,607.0445  ล้านบาท) 
 2. เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย   จํานวน 4 บริษัท / 
กลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษทั ITD-POWERCHINA JV บริษัท โคเรียวอเตอร์ รีซอซเซส คอรป์อเรช่ัน  กลุ่มบริษัท 
ค้าร่วม ล็อกซเล่ย์–เอจีที และกิจกรรมร่วมคา้ ซัมมทิ เอสยูที ในการดําเนินโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 284,754,778,080 บาท 
 3. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2556 ของ  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 (15 กุมภาพันธ์ -   
15 พฤษภาคม 2556) โดยให้ขยายต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรือ่ง การรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการรับจํานาํข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล 

สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นายวราเทพ รัตนากร) ได้รายงานผลการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล  โดยได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงการคลัง (คณะอนุกรรมการฯ ปิดบัญชี)  กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน, กรมการค้า
ต่างประเทศ)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  กรมการค้าภายใน  
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรและองค์การคลังสินคา้  มาให้ข้อมูลและร่วมประชุมหารือ  ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 

1. ประเด็นตัวเลขการคํานวณผลการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลต้ังแต่ 
เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  จํานวน 3 โครงการ (นาปี 54/55  นาปรัง 55  และปี 55/56 ครั้งที่ 1) โดยตามรายงาน
ของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556  
ปรากฏว่ามีการขาดทุน รวม 2.21 แสนล้านบาท  

2. การคํานวณผลการดําเนินงานตามโครงการ(กําไร/ขาดทุน)ของคณะอนุกรรมการ 
ปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล และของกระทรวงพาณิชย์มีความแตกต่างกันในการ
คิดราคาสินค้าคงเหลือ (สต็อกข้าว) 

    เพ่ือให้ได้ขอ้สรุปตัวเลขผลการดําเนินการตามโครงการ (กําไร/ขาดทนุ) จึงได้ช้ีแจง 
ตามคําเชิญเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2556  ซึ่งที่ประชุม
ได้รับทราบข้อมูลและเลือกใชวิ้ธีคิดคํานวณมลูค่าราคาสนิค้าคงเหลือ ของคณะอนุกรรมการฯ ปิดบญัชีไปดําเนนิการ
พิจารณากําหนดแนวทางต่อการดําเนินโครงการ  อย่างไรก็ตามตัวเลขผลขาดทุน ตามที่คณะอนุกรรมการฯ  
ปิดบัญชี ได้รายงานน้ัน  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้ง อ.ต.ก. และ อคส. ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่ายังมีความ
คลาดเคลื่อนในส่วนของปริมาณสินค้าคงเหลือ  ที่ประชุมจึงได้มีมติแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบปริมาณ
สินค้าคงเหลือสต็อกข้าวของแต่ละหน่วยงานแล้วส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการฯ ปิดบัญชี คิดทบทวนผลกําไร/
ขาดทุน ให้ตรงตามข้อมูลอีกครั้งหน่ึง 
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    นอกจากน้ี  มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับจังหวัด  ผู้ประกอบการ  และ 
ตัวเกษตรกร โดยเชญิผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกในพืน้ท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปทุมธานี  สุพรรณบุรี  และอ่างทอง  ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด  ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ตัวแทน
เกษตรกร  ผูแ้ทนโรงสี  ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจข้าว  โดยเฉพาะประเด็นขั้นตอนและกระบวนการ
ดําเนินการ  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก  เพ่ือพิจารณาแนวทางในการ
บริหารจัดการโครงการฯ โดยขอความเห็นทั้งภาคราชการ  ผู้ประกอบการและเกษตรกร  ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่
มีความเห็นตรงกันในเรื่องของความพึงพอใจในโครงการว่า  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีให้ประโยชน์แก่
เกษตรกร     
  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระท่ี 12 เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ คร้ังท่ี 4/2556 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2556  ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังน้ี   
  1. การปิดบัญชีโครงการรับจํานํา 

1.1 เห็นชอบวิธีการคํานวณและผลการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 โดยมีข้อสังเกต  คือ  (1) การคํานวณสต็อกข้าว
คงเหลือ จะใช้ราคาต้นทุนหรือราคาตามประกาศกรมการค้าภายใน (ซึ่งคือราคาตลาด) หรือราคาจําหน่าย 
ขึ้นอยู่กับราคาใดจะต่ําที่สุด  (2) รายได้จากการจําหน่ายข้าวสารของทั้งสองโครงการ มีปริมาณข้าวที่เป็นข้าว
บริจาคและข้าวสารจําหน่ายราคาถูกตามนโยบายลดค่าครองชีพของประชาชน รวมปริมาณ 608,672 ตัน  
มูลค่าที่อนุมัติจําหน่ายจํานวน 4,426.97 ล้านบาท มูลค่าตามต้นทุน จํานวน 15,531.109 ล้านบาท แตกต่างกัน
จํานวน 11,104.139 ล้านบาท ซึ่งไม่ควรนํามาพิจารณาเป็นภาระของโครงการ เน่ืองจากเป็นนโยบายรัฐบาล  
จึงควรที่รัฐจะต้องชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาจําหน่ายกับราคาต้นทุนให้แก่โครงการรับจํานํา 

1.2 ใหแ้ต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือของทั้ง อคส. 
และ อ.ต.ก. ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีรองเลขาธิการนายกรฐัมนตรฝี่ายการเมือง (พล.ต.ต.ธวัช  บญุเฟื่อง)  
เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมท้ังผู้แทนของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ร่วมเป็นคณะทํางาน 
และผูแ้ทนกรมการค้าภายใน เป็นคณะทํางานและเลขานุการ 

1.3 ให้มีการแยกรายงานการปิดบัญชีโครงการรับจํานําออกเป็น 2 ชุด โดยรายงานที่เสนอ 
กขช. เป็นการปิดบัญชโีครงการรับจํานําต้ังแต่ ปี 2554/55 เป็นต้นไป สาํหรับโครงการอ่ืนให้รายงานคณะรัฐมนตรี  

1.4 ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการในทุกมิติ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ทางตรงที่เกษตรกรได้รับ และผลทางอ้อมคือระบบเศรษฐกิจรวมถึงความคุ้มค่าของโครงการ โดยมี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย) เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 
ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านสังคม ผูท้รงคณุวุฒิในเรื่องข้าว และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นอนุกรรมการ โดยมี
ผู้แทนกรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

2. แนวทางการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 เพ่ือมิใหป้ริมาณและ 
วงเงินการรับจํานําข้าว ปี 2555/56 เกินกว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่  
15 กันยายน 2556 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอแนวทางการดําเนินการในระหว่างฤดูกาลน้ี  ดังน้ี 

2.1 การปรับลดราคารับจํานํา ข้าวเปลือกเจ้า 5% ลดลงเหลือตันละ 12,000 บาท  
2.2 จํากัดวงเงินรับจํานํา ไม่เกิน 500,000 บาท/ครัวเรือน 

3. แนวทางการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57  เน่ืองจากการดําเนินโครงการ 
รับจํานําข้าวเปลือก  ปี 2554/55 และนาปรัง ปี 2555 มีผลขาดทุนมากกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
การดําเนินโครงการรับจํานําขา้วเปลือกที่ผ่านมาสามารถทําให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น คิดเป็นมูลค่า 
338,562 ล้านบาท จึงเห็นควรปรับปรุงโครงการรับจํานําข้าวเปลือกในปี 2556/57 ใน 4 ด้าน  ดังน้ี 

 
/3.1 ด้านราคา... 
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   3.1 ด้านราคารับจํานํา ซึ่งมีแนวทางการปรับลดราคารับจํานํา คือ 

     (1) ใช้ราคาต้นทุนการผลติ + กําไรที่เกษตรกรควรจะได้รับ ประมาณร้อยละ 25  
เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอ่ืนๆ ที่รฐับาลจะดําเนินการแทรกแซงตลาด 

         (2) ใช้ราคารับจํานําเดิมปรับลดลง ร้อยละ 15 – 20 
         (3) ใช้ราคานําตลาด ร้อยละ 10 ซึ่งจะทําให้ราคารบัจํานําข้าวเปลอืกเจ้านาปี 5%  

มีราคาประมาณตันละ 12,000 – 13,000 บาท  
   3.2 ด้านปริมาณรับจํานํา การกําหนดปริมาณรับจํานําทั้งโครงการไว้เช่นเดียวกับโครงการ 

รับจํานํามันสําปะหลัง  
   3.3 ด้านวงเงินที่รับจํานําของเกษตรกรแต่ละราย โดยจํากัดวงเงินรับจํานําข้าวเปลือก 

ของเกษตรกร ไม่เกิน 300,000 - 500,000 บาท/ครัวเรือน 
   3.4 ด้านระยะเวลารับจํานํา โดยกําหนดระยะเวลาการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ระหว่าง 

เดือนพฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 และข้าวเปลือกนาปรัง ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2557 
 ทั้งน้ี  มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลและศึกษาทางเลือกข้างต้นพร้อมทั้งการ

กําหนดเง่ือนไขประกอบ เพ่ือจํากัดวงเงิน ภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทนุที่เกิดขึ้นไม่ให้เกินวงเงินปีละประมาณ 
70,000 ล้านบาท  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 14 เรือ่ง แนวทางบริหารจัดการโครงการรับจํานําขา้วเปลือก 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี  
  1. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กํากับดูแลและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให้เหมาะสม โดยเร่ิมระยะเร่งด่วนด้วยการจํากัดปริมาณ หรือ
พ้ืนที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การปรับปรุงระยะเวลาในการออกเอกสารที่เก่ียวข้องให้มีความ
รวดเร็ว และการวางระบบการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการรับจํานําทั้งกระบวนการอย่างรัดกุม 
และพิจารณาปรับลดราคารับจํานําในจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ 1) ภาวะราคา
ข้าวในตลาดโลก 2) ไม่กระทบกระเทือนต่อรายได้ของเกษตรกรรายย่อย และ 3) สอดคล้องกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพข้าว  
   2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดทําโซนน่ิงภาคเกษตร เพ่ือให้มกีาร
เพาะปลูกข้าวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
      สาระสําคญัของผลการศกึษาการดําเนินงานของโครงการรับจํานําข้าวเปลือกในภาพรวม  
เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวในระยะต่อไป สรุปได้ดังน้ี  
      1. ภาพรวมของข้าว  
    1.1 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ทํารายได้ให้กับประเทศอย่างมาก  
   1.2 ไทยส่งออกข้าวประมาณ 1 ใน 3 ของขา้วที่ส่งออกทั้งหมดในโลก ไทยสามารถ
ส่งออกข้าวได้มูลค่าสูงกว่าเวียดนามในปริมาณส่งออกที่ใกล้เคียงกัน  
       2. โครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
     2.1 หลักการเหตุผล สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถขายสนิค้าได้ในราคาสูงเพียงพอ
เมื่อเทียบกับต้นทุน และนําระบบรบัจํานําสนิค้าเกษตรมาใช้ในการยกระดับรายได้และความเปน็อยู่ของเกษตรกร 
กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างเสถียรภาพของราคาข้าว และยกระดับราคาส่งออกข้าวไทย เริ่มต้นจากการรับจํานํา
ข้าวเปลือกทุกเมล็ด ทั้งข้าวเปลือกเจ้า และขา้วเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 
15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลําดับ 
 

/2.2 ผลการ... 
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      2.2 ผลการดําเนินงาน 
             2.2.1 ปริมาณข้าวเปลือกท่ีเข้าร่วมโครงการ ปี 2554/55 มี จํานวน 21.68 ล้านตัน  
และปี 2555/56 จํานวน 18.79 ล้านตัน (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556) 
            2.2.2 วงเงินที่ใช้ในโครงการรับจํานํา รวมทั้งสิ้น 588,708 ล้านบาท เป็นการใช้เงิน 
ในปี 2554/55 จํานวน 337,246 ล้านบาท และ ปี 2555/56 จํานวน 251,462 ล้านบาท (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556) 
           2.2.3 ผลการระบายข้าวของโครงการฯ ต้ังแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงเดือน มี.ค. 56  
ได้มีการระบายข้าวไปแล้วทั้งสิ้น 76,001 ล้านบาท และจนถึงเดือน ก.ย. 56 คาดว่าจะระบายได้อีก 
เป็นเงิน 73,082 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 149,083 ล้านบาท 
      2.3 ประโยชน์ของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
           2.3.1 รายได้เกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้น 
           2.3.2 ในปี 2555 การใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งประเทศขยายตัวร้อยละ 6.7 
       2.4 ผลกระทบต่อฐานะการคลัง 
           การดําเนินงานโครงการท่ีผ่านมา ในปี 2555 – 2556 ทําให้รัฐบาลมีภาระหน้ีสะสม 
ประมาณ 159,687 ล้านบาท หากมีการกําหนดกรอบปริมาณการรับจํานําข้าวเปลือกไม่เกิน 15 ล้านตันต่อปี  
ในการดําเนินงานปี 2557 - 2560 จะทําให้รัฐบาลมีภาระเฉลี่ยปีละ 80,621 ล้านบาท (ประมาณการจาก 
ส่วนต่างของราคารับจํานําและแนวโน้มราคาตลาด รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการเก็บรักษา) 

3. ปัญหาของการดําเนินโครงการที่ผ่านมา 
      3.1 การกําหนดราคารับจํานําข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตลาดมาก    
      3.2 เกษตรกรรายใหญ่และกลางได้ประโยชน์จากโครงการมากกว่าเกษตรกรรายย่อย 
      3.3 ความสามารถในการระบายข้าวของรัฐมีจํากัด ประกอบกับสต็อกข้าวคงเหลือปลายปี
ของประเทศผู้ส่งออกข้าวสําคัญมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้เป็นข้อจํากัดในการดําเนินงาน 
      3.4 กระบวนการออกใบรับรองและใบประทวนให้กับเกษตรกรมีความล่าช้า 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินนโยบายข้าวและโครงการรับจํานําข้าว 
      4.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินโครงการรับจํานําข้าว 
           4.1.1 ควรกําหนดราคารับจํานําให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและมีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับภาระราคาข้าวในตลาดโลก 

         4.1.2 ควรจํากัดปริมาณและ/หรือพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ     
         4.1.3 ควรเร่งรัดการออกเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความรวดเร็ว และพัฒนา 

และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด 
            4.1.4 ควรเน้นความโปร่งใสในการระบายข้าวและเร่งระบายให้สอดคล้องกับการ
เคลื่อนไหวของราคาตลาดโลก 
           4.1.5 ควรวางระบบกํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนลงโทษ
ผู้กระทําความผิดอย่างจริงจัง 
      4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องข้าว 
           4.2.1 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกมีความจําเป็นต้องดําเนินการจนถึงปี 2558  
ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให้เข้มแขง็เพียงพอ ท้ังนี้ ในการดําเนินงานควรกําหนดเป้าหมายการขาดทุนของโครงการ เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร 
ไม่เกิน 1 แสนล้านบาทต่อปี ในระยะเวลา 3 ปี 
           4.2.2 สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพข้าว เพ่ือยกระดับการส่งออกสินค้าข้าวไปสู่
ตลาดบนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ตลอดจนเร่งจัดทําโซนน่ิงภาคเกษตร ให้มีการปลูกข้าวที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
แต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 

/4.2.3 ส่งเสริม... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 8 ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 8/2556

10 การรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล

12 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14 แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจํานําข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งต้ัง 16 ข้อท่ี 5. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                           วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
  
  วันน้ี (18 มิถุนายน 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา  รอ้ยโทหญิง สุณสิา  เลิศภควัต   และนายชลติรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
  

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการลงทนุใน 
    การป้องกันภัยธรรมชาติ) 
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับ 
    ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ 
    ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
    แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
    วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
  5.  เรื่อง  โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ 115 กิโลโวลต์ อําเภอเขาค้อ –  
    อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6.  เรื่อง  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนที่ 
    เป้าหมาย พ.ศ. 2556 
  7.  เรื่อง  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  
  8.  เรื่อง   ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)  
     ครั้งที่ 8/2556 
  9.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
    (กยอ.) ครั้งที่ 5/2556 เรื่อง ข้อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการ
    ฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ  
  10.  เรื่อง   การรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที ่
    เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล  
  11.  เรื่อง  เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 
  12.  เรื่อง   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2556 
  13.  เรื่อง  การประชุมช้ีแจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟู 
    ป่าต้นนํ้า และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี 
    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
    เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555  
  14.   เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจํานําข้าวเปลือก  
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ต่างประเทศ 

 
  15.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ 
    โกตดิวัวร์  
 

แต่งต้ัง 
 
  16.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สาํนัก
  นายกรัฐมนตร)ี 
 3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
 4.  แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของ 
  ค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม 
  ทั้งหมด  
 5.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
 7.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
  (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 8.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
   

***************************************************** 
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 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที่ ..)                          
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทนุในการป้องกันภัยธรรมชาติ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในการป้องกันภัยธรรมชาติ) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1.กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงิน
ได้เท่าจํานวนเงินอุดหนุนหรือเงินอ่ืนอันมีลักษณะทํานองเดียวกันที่ได้รับจากรัฐบาล ซึ่งจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
นําไปลงทุนในการป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งน้ี สําหรับการ
ลงทุนดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวให้ใช้สําหรบัปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงิน
ได้น้ัน 
  2.กําหนดให้ผูม้ีเงินได้ต้องไม่นําข้อมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินใหมท่ี่เกิดจากการลงทุนเพ่ือป้องกัน
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรอืภัยธรรมชาติอ่ืนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในส่วนที่เท่ากับเงินได้รับยกเว้น ไปรวมเป็น
มูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินเพ่ือหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร 
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างพระราชบัญญัติที่สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอและใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 สรปุสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. ปรับปรุงบทกําหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และกรณี
ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคํา ไม่ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 25 (2) หรือขัดขวาง
หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 25 (3)  
  2. ปรับปรุงอํานาจในการอนุมัติการจับและการแจ้งข้อหาผู้กระทําความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 
8 ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อนหรือได้รับการพิจารณาอนุมัติจากพนักงานอัยการตําแหน่งต้ังแต่อัยการจังหวัด
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  3. ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  4. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่
เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งตรวจสอบ
ทรัพย์สินตามมาตรา 19 หรอืก่อนที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22  
  5. ปรับปรุงอํานาจของข้าราชการตํารวจตําแหน่งต้ังแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปและเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นผู้ค้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องพบสิ่งของที่มี
พยานหลักฐานตามสมควรว่าเป็นทรัพย์สินทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดประกอบกับมีเหตุอัน
ควรเช่ือว่าได้สิ่งของรายใดอาจมีการยักย้าย ซุกซ่อน มีอําจาจยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เพ่ือการตรวจสอบทรัพย์สิน ทั้งน้ี 
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน 
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  6. ปรับปรุงระยะเวลาในการย่ืนคําร้องเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตกเป็นของกองทุนและระยะเวลาในการย่ืนคําร้องเพ่ิมเติม รวมท้ังกําหนดให้พนักงาน
อัยการย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือไต่สวนทรัพย์สนิที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในกรณีที่ผู้ต้องหา
หรือจําเลยหลบหนีหรือถึงแก่ความตาย และให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน 
  7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การย่ืนคําร้องเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรพัย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดตกเป็นของกองทุนและกําหนดให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจําเลยรายน้ัน รวมท้ัง
ทรัพย์สินของผูอ่ื้นที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เน่ืองจากเกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิดของผู้ต้องหาหรือจําเลยรายน้ันสิ้นสุด
ลง กรณีปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ันว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือ
การกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิด 
  8. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้นําทรัพย์สนิตามมาตรา 30 ออกขาย
ทอดตลาดหรือไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการไปพลางก่อน ก่อนที่ทรพัย์สินตามมาตรา 30 ตกเป็นของกองทุน 
และการประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน 
  9. ให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมถึงทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30/2  
  10. แก้ไขผู้รับรายงานงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนจากคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตร ี
  
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และ
อนุกรรมการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมจากร่างพระราชกฤษฎีกาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
และดําเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งน้ี  สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นให้สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับจัดสรรเมือ่ร่างพระราช
กฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับแล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ให้ยกเลิกบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท้ายพระราช
กฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และให้ใช้
บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ีแทน โดยปรับแก้
ไขบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจาก
เดิมที่กําหนดไว้ 3 บัญชี เป็น 4 บัญชี เพ่ือให้อัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสทิธิมนุษยชน
แห่งชาติยึดโยงและสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผน่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 8 ธันวาคม 2552 และวันที่ 8 มีนาคม 2554 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนกังานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีเภสชักรรม 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้ 
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  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
1. กําหนดให้บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวง และให้นายก 

สภาเภสัชกรรม เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  
2. กําหนดให้รูปถา่ยที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด และให้ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัตรแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
5. เรื่อง โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ 115 กิโลโวลต์ อําเภอเขาค้อ – อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ)  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตามท่ีนายกิตติรัตน์ ณ 
ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานฯ เสนอ   เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการก่อสร้างสาย
ส่งไฟฟ้าระบบ  115 กิโลโวลต์ อําเภอเขาค้อ – อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และผ่อนผันการเขา้ทําประโยชน์ใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 1 บี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 21 ตุลาคม 2529 เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
เรื่อง การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้ายม และน่าน และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มนํ้า และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เรื่อง  มติคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ เรื่องการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ภาค
ตะวันตก ภาคกลาง และลุม่นํ้าป่าสัก และการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วน
อ่ืน ๆ  (ลุม่นํ้าชายแดน) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ กฟภ.  รบัข้อสังเกตของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะประเด็นการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
 
6. เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกับการจัดระเบยีบสังคมในพืน้ที่เป้าหมาย พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบ ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดระเบียบสังคม
ในพ้ืนที่เป้าหมาย พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
  สาระสาํคญั 
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมใน
พ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลให้รฐับาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปใช้ในการติดตามประเมินผล และวางแผน
กําหนดมาตรการการจัดระเบียบสังคม เพ่ือให้สังคมน่าอยู่ และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยสุ่มประชาชน
ในพ้ืนที่เป้าหมายจาก 64,418 ชุมชน/หมู่บ้านมาจํานวนหน่ึงมีประชาชนท่ีถูกเลือกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 10,000 
ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 12 มีนาคม 2556 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปดังน้ี 
  1. ประชาชนร้อยละ 10.7 ระบุว่ามีสถานบันเทิง/สถานบริการในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย และร้อย
ละ 89.3 ระบุว่าไม่มี โดยสถานบันเทิง/สถานบริการที่มีเกิดเหตุการณ์ ดังน้ี 
   1.1 การเปิด – ปิดเกินเวลา ประชาชนร้อยละ 37.4 ระบุว่ามีเกิดขึ้นและร้อยละ 34.6             
ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมรี้อยละ 28.0 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาค
อ่ืน (ร้อยละ 60.3) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร้อยละ 35 – 40 ส่วนภาคกลางมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 32.1)  
   1.2 การส่งเสียงดังรบกวน ประชาชนร้อยละ  42.1 ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ 40.2          
ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมรี้อยละ 17.7 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่า           
ภาคอ่ืน (ร้อยละ 55.3) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร้อยละ 40 – 48 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด                 
(ร้อยละ 35.4) 
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   1.3 การจัดการแสดงที่ไม่เหมาะสม ประชาชนร้อยละ 19.7 ระบุว่ามีเกิดขึ้นและร้อยละ 
39.3 ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 41.0 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูง
กว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 44.1) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร้อยละ 14 – 24 ส่วนภาคเหนือมีเกิดขึ้นน้อยที่สดุ (ร้อยละ12.0) 
   1.4 การปล่อยให้เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีเข้าไปใช้บริการ ประชาชนร้อยละ 35.5 ระบุว่ามี
เกิดขึ้น และร้อยละ 24.3 ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีรอ้ยละ 40.2 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 57.1) รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 54.3) และภาคใต้ 
(ร้อยละ 44.1) ส่วนภาคกลาง และภาคเหนือมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 27.1 และ 21.8 ตามลําดับ 
  2. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 89.1 ระบุว่ามีร้านค้าขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์/บุหรี่ในชุมชน/หมู่บ้าน
เป้าหมาย และร้อยละ 10.9 ระบุว่าไม่มี โดยร้านค้าขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์/บุหรี่ ที่มีเกิดเหตุการณ์ ดังน้ี  
   2.1 การขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์/บุหรี่ให้กับเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ประชาชนร้อยละ 55.5 
ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ 22.4 ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 22.1 โดยภาคใต้มีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 65.7) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร้อยละ 49 – 59 ส่วนภาคเหนือมีเกิดขึ้นน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 48.7) 
   2.2 การขายบริเวณใกล้เคียงหรือรอบ ๆ สถานศึกษา/ศาสนสถาน ประชาชนร้อยละ 44.2 
ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ 36.7 ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 19.1 โดยกรงุเทพมหานคร มี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 55.5) ขณะที่ภาคอ่ืน มีเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 40 – 52 ส่วน
ภาคเหนือเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 39.2) 
  3. ประชาชนประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 56.3) ระบุว่ามีร้านขายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย (ร้านค้า
แอบแฝง) และร้อยละ 43.7 ระบุว่าไม่มี โดยร้านขายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมายดังกล่าวประชาชนเห็นว่ามีการ
ลักลอบขายเกิดขึ้นร้อยละ 17.3 และไม่เกิดขึ้นร้อยละ 34.1 ส่วนผู้ที่ไมท่ราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 48.6 โดย
กรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 32.6) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร้อยละ 17 – 21 
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 11.4) 
  4. ประชาชนร้อยละ 70.7 ระบุว่ามีร้านแต่ง/ซ่อมรถจักรยานยนต์ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย และ
ร้อยละ 29.3 ระบุว่าไม่มี โดยร้านแต่ง/ซ่อมรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ประชาชนเห็นว่ามีเหตุการณ์มั่วสุมเสพยาเสพติด
เกิดขึ้นร้อยละ 17.8 และไม่เกิดขึ้นมีร้อยละ 42.6 ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 39.6 โดยกรุงเทพมหานครมี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 30.9) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร้อยละ 18 – 22                        
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 12.4) 
  5. ประชาชนร้อยละ 40.1 ระบุว่ามีร้านอาหาร/ร้านคาราโอเกะในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย และร้อย
ละ 59.9 ระบุว่าไม่มี โดยร้านอาหาร/ร้านคาราโอเกะดังกล่าว ประชาชนเห็นว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดเกิดขึ้นร้อย
ละ 16.7 และไม่เกิดขึ้นร้อยละ 42.4 ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไมแ่น่ใจมรี้อยละ 40.9 โดยกรุงเทพมหานครมเีหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 36.9) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร้อยละ 17-21 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 8.6) 

 6. ประชาชนร้อยละ 22.4 ระบุว่ามีหอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเมนต์ และคอนโดมิเนียมในชุมชน/
หมู่บ้านเป้าหมาย และร้อยละ 77.6 ระบุว่าไม่มี โดยหอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเมนต์และคอนโดมิเนียมที่มีเกิดเหตุการณ์ 
ดังน้ี 

  6.1 การมั่วสุมเสพยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 34.4 ระบุว่ามีเกิดขึ้นและร้อยละ 25.9 ระบุ
ว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 39.7 โดยภาคใต้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 
46.2) รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (ร้อยละ 42.5) กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 40.4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 
28.2) และภาคกลาง (ร้อยละ 26.4) 

  6.2 การซื้อขายเสพติด ประชาชนร้อยละ 26.8 ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ 26.3 ระบุว่า
ไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 46.9 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน 
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(ร้อยละ 39.4) รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (ร้อยละ 37.1) ภาคใต้ (ร้อยละ 34.4) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อย
ละ 19.7) ส่วนภาคกลางมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 18.1) 

  6.3 การมั่วสุมด่ืมสุรา ประชาชนร้อยละ 56.8 ระบุว่าเกิดขึ้น และร้อยละ 16.1 ระบุว่าไม่
เกิดขึ้น ส่วนผูท้ี่ไม่ทราบ/ไมแ่น่ใจมรี้อยละ 27.1 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาค
อ่ืน (ร้อยละ 69.0) รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 61.9) ภาคเหนือ (ร้อยละ 60.8) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 
58.4) ส่วนภาคกลางมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด (รอ้ยละ 50.0) 

 7. ประชาชนร้อยละ 28.8 ระบุว่ามีร้านเกม – อินเตอร์เน็ต และร้อยละ 71.2 ระบุว่าไม่มี โดยร้าน
เกม – อินเตอร์เน็ตที่มีเกิดเหตุการณ์ ดังน้ี 

  7.1 การซื้อขายยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 14.9 ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ 42.4 ระบุ
ว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 42.7 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน 
(ร้อยละ 36.4) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณรอ้ยละ 10 - 23  ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 
7.9) 

  7.2 การมั่วสุมเสพยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 17.1 ระบุว่ามีเกิดขึ้นและร้อยละ 42.0 ระบุ
ว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีร้อยละ 40.9 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน 
(ร้อยละ 39.9) รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 23.6) ภาคเหนือ (ร้อยละ 23.0) ภาคกลาง (ร้อยละ 12.9)  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 9.1) 

 8. พฤติกรรมของเด็ก/เยาวชนที่มีเกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย มีดังน้ี 
  8.1 การมั่วสุมรวมกลุ่มของเด็ก/เยาวชน (เช่น แกงค์รถซิง่) ประชาชนร้อยละ 38.5 ระบุว่า

มีเกิดขึ้น และร้อยละ 50.8 ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมรี้อยละ 10.7  โดยกรุงเทพมหานครมี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 55.8) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร้อยละ 36 – 42  สว่นภาคเหนือมี
เกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 34.7)  

  8.2  การมั่วสุมของเด็กนักเรียน/เยาวชน /เด็กเร่ร่อนในมมุอับ/ที่ลับตาคน/สวนสาธารณะ 
ประชาชนร้อยละ 31.0 ระบุว่ามีเกิดขึ้น ร้อยละ 42.7 ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีรอ้ยละ 16.3 โดย
กรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 50.0)  รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 41.1) 
ภาคเหนือ (ร้อยละ 29.6) ภาคกลาง (ร้อยละ 29.4) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 26.4) 

  8.3 การขายบริการทางเพศในสวนสาธารณะ/สถานบันเทิง/สถานบริการ ประชาชนร้อยละ 
9.2 ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ 75.2 ระบุว่าไม่เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจมีรอ้ยละ 15.6 โดยกรุงเทพมหานคร
มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 27.9) รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 12.8) ภาคเหนือ (ร้อยละ 
9.2) ภาคกลาง (ร้อยละ 8.4) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 6.5) 

 9. แหล่ง/สถานที่ที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดูแล/จัดระเบียบมากที่สุด คือ สถานบันเทิง/
สถานบริการ (ร้อยละ 50.5) รองลงมาได้แก่ ร้านเกม – อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 41.0) แหล่งอบายมุข เช่น สถานที่รับ
ซื้อหวยใต้ดิน รับพนันบอล ร้านค้าแอบแฝง ฯลฯ (ร้อยละ 35.3)  และชุมชนแออัด (ร้อยละ 34.3) เป็นต้น 
 
7. เรื่อง การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2556 เก่ียวกับการกําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงินตามพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ พ.ศ. 2553 มาตรา 13 (2) ทีใ่ห้รฐัวิสาหกิจแต่ละแห่งสามารถดําเนินการเองได้เมื่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจน้ันเห็นชอบแล้ว ในเร่ืองการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ตามท่ีกระทรวงแรงานเสนอ ดังน้ี  
  1. ลูกจ้างซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร 



 8 

และใหม้ีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรคร้ังหน่ึงติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทํางาน นายจ้างอาจให้แสดงหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้  
   2. ลูกจ้างซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยา
คลอดบุตรให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทํางาน แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยา
คลอดบุตรไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บริหารสูงสุดเห็นสมควรจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างลาน้ันก็ได้ แต่ไม่
เกิน 15 วันทํางาน  
 
8. เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2556 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมัติและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)  
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) ประธาน กบอ.  เสนอ ดังน้ี  
   1. อนุมัติแผนการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555  (วงเงิน 314,337.875)  และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย ดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
   2. อนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน 284,754.778 ล้าน
บาท ในการดําเนินโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหาร
จัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 
ดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
   3.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2556  
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 (15 กุมภาพันธ์ - 15 
พฤษภาคม 2556) โดยให้ขยายต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
    ทั้งน้ี ให ้กบอ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการดังกล่าว โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินการ การตรวจรับงานในพ้ืนที่ ตลอดจนการรับความคิดเห็นโดยให้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน  และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม  และสํานักงานคณะกรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย และเมื่อได้มกีารจัดทํารายละเอียดในขั้นต่อไปตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วจะต้องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วย 
 สาระสาํคญัของเร่ือง   
 รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) ประธาน กบอ. รายงานว่า ในการประชุม กบอ.            
ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกแดง 1 ทําเนียบรัฐบาล             
ที่ประชุมได้มีมติ  ดังน้ี 
 1. เห็นชอบแผนการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 314,337.875 ล้านบาท  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 โครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่าง
ย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน 291,000 ล้านบาท  ในการดําเนินโครงการเพ่ือ
ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ  
พ.ศ. 2555  
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1.2 แผนงานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน ฝายแม้ว ในกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ตาม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 

1.3 โครงการบริหารโครงการในส่วนของ Project Management and Engineering 
Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี วงเงิน 8,730.83 
ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556  

1.4 แผนงานสนับสนุนโครงการระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและ
ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ประกอบด้วย  การจัดทําระบบ PFMS-WMSF ในการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับติดตามและรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือสร้างความย่ังยืนและอนาคต
ประเทศ  การว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการดําเนินโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าฯ   การฟ้ืนฟูและบูรณะและการบริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืนของบึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยาและ
หนองหาน สกลนคร จํานวน 4 บึง ในกรอบวงเงิน 4,607.0445 ล้านบาท จากการปรบัแผนงานและวงเงินเหลือจาก
การจัดสรร ทีค่ณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว (30,269.17 – 25,662.125 = 4,607.0445  ล้านบาท) 
 2. เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย   จํานวน 4 บริษัท / กลุม่
บริษัท ได้แก่ บริษัท ITD-POWERCHINA JV บริษัท โคเรียวอเตอร์ รีซอซเซส คอร์ปอเรช่ัน  กลุ่มบริษัทค้าร่วม ลอ็กซ
เล่ย์–เอจีที และกิจกรรมร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที ในการดําเนินโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  งบประมาณรวมท้ังสิ้น 284,754,778,080 
บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้า
และสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555  ทั้งน้ี ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555  โดยผูย่ื้นข้อเสนอจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามผลการเจรจากับ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ  โดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามผลการเจรจากับคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ใน
วันที่ 11-14 มิ.ย. 2556 และตามวัตถุประสงค์ของ TOR ทุกประการ    
 3. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2556 ของ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 (15 กุมภาพันธ์ -  15 พฤษภาคม 2556) 
โดยให้ขยายต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
9. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรเ์พื่อการฟืน้ฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 5/2556 
เรื่อง ข้อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเหน็ชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ประกอบด้วย 4 
แผนงาน คือ   1. แผนงานพัฒนาภาคการเกษตรและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ  2. แผนงานพัฒนาพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.  แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือตอบสนองทิศทางการ           
พัฒนาโลก   และ 4. แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ืออนาคตประเทศ ทั้งน้ี  ให้ใช้จ่ายจากวงเงินภายใต้พระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน 10, 000 ล้านบาท  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ดังกล่าวให้กับแผนงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศต่อไป  
 2. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอรายละเอียดของหน่วยงานภายใต้ แผนงาน 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตร ี(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงานหริหารหน้ีสาธารณะ 
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ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ และเลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองรายละเอียดและงบประมาณของแผนงานของหน่วยงาน   

3. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือ 
การฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผูแ้ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ และเลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละแผนงาน   
 
10. เรื่อง  การรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องในการดําเนนิ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
ได้รายงานผลการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล  โดยได้เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (คณะอนุ
กรรมการฯ ปิดบัญชี)  กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงมหาดไทย  สํานักงบประมาณ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  กรมการค้าภายใน  องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรและองค์การคลังสินค้า  มาให้
ข้อมูลและร่วมประชุมหารือ  ซึ่งสรุปสาระสาํคัญได้ดังน้ี 
 1. ประเด็นตัวเลขการคํานวณผลการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลต้ังแต่
เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  จํานวน 3 โครงการ (นาปี 54/55  นาปรัง 55  และปี 55/56 ครั้งที่ 1) โดยตามรายงานของ
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล ณ วันที ่31 มกราคม 2556  ปรากฏว่ามี
การขาดทุน รวม 2.21 แสนลา้นบาท  
 2. การคํานวณผลการดําเนินงานตามโครงการ(กําไร/ขาดทุน)ของคณะอนุกรรมการปิดบัญชี
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล และของกระทรวงพาณิชย์มีความแตกต่างกันในการคิดราคาสินค้า
คงเหลือ (สต็อกข้าว) คือ คณะอนุกรรมการฯ ปิดบัญชี  คดิมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยใช้ราคาทุนหรือราคาเฉล่ียตาม
ประกาศของกรมการค้าภายใน  ณ วันที ่31 มกราคม 2556 หรือราคาเฉลี่ยที่ อคส. หรอื อ.ต.ก.จําหน่ายแต่ละชนิด
เปรียบเทียบกัน  หากราคาใดตํ่ากว่าให้ถือราคานั้นในการนําไปคํานวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ  แต่กระทรวงพาณิชย์ตี
มูลค่าสินค้าคงเหลือโดยใช้ราคาทุน 
 เพ่ือให้ได้ข้อสรุปตัวเลขผลการดําเนินการตามโครงการ (กําไร/ขาดทุน) จึงได้ช้ีแจงตามคําเชิญ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2556  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูล
และเลือกใช้วิธีคิดคํานวณมูลค่าราคาสินค้าคงเหลือ ของคณะอนุกรรมการฯ ปิดบัญชี ไปดําเนินการพิจารณากําหนด
แนวทางต่อการดําเนินโครงการ  อย่างไรก็ตามตัวเลขผลขาดทุน ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ ปิดบัญชี ได้รายงานน้ัน  
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้ง อ.ต.ก. และ อคส. ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่ายังมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของปริมาณสินค้า
คงเหลือ อันทาํให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเลขขาดทุน ของแต่ละโครงการ  ที่ประชุมจึงได้มีมติแต่งต้ังคณะทํางาน
เพ่ือตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือสต็อกข้าวของแต่ละหน่วยงานแล้วส่งข้อมูลใหค้ณะอนุกรรมการฯ ปิดบัญชี คิด
ทบทวนผลกําไร/ขาดทุน ให้ตรงตามข้อมูลอีกคร้ังหน่ึง 
 นอกจากน้ี  มกีารรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับจังหวัด  ผู้ประกอบการ  และตัว
เกษตรกรเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มถิุนายน  2556  ณ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเชิญผู้ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกในพ้ืนที่ 4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  สุพรรณบุรี  และ
อ่างทอง  ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด  ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ตัวแทนเกษตรกร  ผูแ้ทนโรงสี  ตลอดจน
ผู้ประกอบการธุรกิจข้าว  โดยเฉพาะประเด็นขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการ  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ
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ของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก  เพ่ือพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการโครงการฯ โดยขอความเห็นทั้งภาค
ราชการ  ผู้ประกอบการและเกษตรกร  ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเหน็ตรงกันในเรื่องของความพึงพอใจในโครงการ
ว่า  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีให้ประโยชน์แก่เกษตรกร   
  การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก  มหีน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องหลายภาคส่วน  รวมท้ังมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอน ผลประโยชน์จะต้องถึงมือเกษตรกร และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการจะต้อง
พิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  ตลอดจนผู้ที่รับผิดชอบโครงการต้องมีการควบคุม  ติดตาม  ดูแล  เมื่อเกิด
ปัญหาต้องแก้ไข  เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  หากปฏิบัติตามข้างต้นได้ก็จะสามารถทําให้โครงการ                       
เกิดประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และคุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐได้จ่ายไป   
 
11. เรื่อง เร่งรดัการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลอืดออก                   
ปี 2556 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
            สาระสาํคญัของเร่ือง 
            กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน อัตราป่วยยังคงสูงกว่า
ค่าเฉล่ียอย่างต่อเน่ือง กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้น และคณะรัฐมนตรีได้มี
มติในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ให้กระทรวงต่าง ๆ ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามข้อเสนอของ
กระทรวงสาธารณสุข แต่สถานการณ์ของโรคยังคงรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงการระบาดต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึง
สิงหาคม มแีนวโน้มที่คาดการณ์ไว้จะมีผู้ป่วยสูงถึง 120,000 - 150,000 ราย คาดว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจะมีถึง 140 – 
200 ราย จึงจาํเป็นต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงต่าง ๆ ให้ดําเนินการอย่างเข้มแข็งจนถึงเดือนสิงหาคม ดังน้ี 
            1. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นําทุกท้องถิ่น ผูนํ้าชุมชน
รับผิดชอบระดมสรรพกําลัง ในการทําให้ประชาชนทุกคนลุกขึ้นมากําจัดกวาดล้างทําลายลูกนํ้าทุกบ้านอย่างต่อเน่ือง
จนถึงเดือนสิงหาคม ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 
            2. มอบหมายให้กระทรวงศกึษาธิการกําชับให้ผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งกําจัด
กวาดล้างทําลายลูกนํ้าในทุกอาคารทุกสัปดาห์และเฝ้าระวังเด็กป่วยหากสงสัยเช่นไข้เลือดออกให้ประสานผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือควบคุมโรคให้ทันเวลา 
          3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการให้มีการกําจัดกวาดล้าง
ทําลายลูกนํ้าในทุกอาคาร และที่พักทุกสัปดาห์ 
            4. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและรสีอร์ทเอาใจใส่
ให้มีการกําจัดกวาดล้างทําลายลูกนํ้าในทุกอาคารและบริเวณโดยรอบของโรงแรม 
          5. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางในการให้
ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลบ้านเรือนและอาคารค้าขายไม่ให้มีลูกนํ้าในภาชนะต่าง ๆ 
            6. มอบหมายให้ทุกกระทรวงรับผิดชอบการดําเนินงานตามบริบทของตนเอง 
 
12. เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2556 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2556 
  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังน้ี   
  1. การปิดบัญชีโครงการรับจํานํา 

1.1 เห็นชอบวิธีการคํานวณและผลการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลอืกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ตามเอกสารปิดบัญชีโครงการรับจํานําทั้งสองโครงการ
ของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมี
ข้อสังเกต  คือ  (1) การคํานวณสต็อกข้าวคงเหลือ จะใช้ราคาต้นทุนหรือราคาตามประกาศกรมการค้าภายใน (ซึ่งคือ
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ราคาตลาด) หรือราคาจําหน่าย ขึ้นอยู่กับราคาใดจะตํ่าที่สุด  (2) รายได้จากการจําหน่ายข้าวสารของทั้งสองโครงการ 
มีปริมาณข้าวที่เป็นข้าวบริจาคและข้าวสารจําหน่ายราคาถูกตามนโยบายลดค่าครองชีพของประชาชน รวมปริมาณ 
608,672 ตัน มูลค่าที่อนุมัติจําหน่ายจํานวน 4,426.97 ล้านบาท มูลค่าตามต้นทนุ จาํนวน 15,531.109 ล้านบาท 
แตกต่างกันจํานวน 11,104.139 ล้านบาท ซึ่งไม่ควรนํามาพิจารณาเป็นภาระของโครงการ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
รัฐบาล จึงควรที่รัฐจะต้องชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาจําหน่ายกับราคาต้นทุนให้แก่โครงการรับจํานํา 

1.2 ใหแ้ต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือของทั้ง อคส. และ 
อ.ต.ก. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยมรีองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง (พล.ต.ต.ธวัช  บุญเฟ่ือง)  เป็น
ประธาน และมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้แทนของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ร่วมเป็นคณะทํางาน และผู้แทน
กรมการค้าภายใน เป็นคณะทํางานและเลขานุการ 

1.3 ให้มีการแยกรายงานการปิดบัญชีโครงการรับจํานําออกเป็น 2 ชุด โดยรายงานที่เสนอ กขช. 
เป็นการปิดบัญชีโครงการรับจาํนําต้ังแต่ ปี 2554/55 เป็นต้นไป ตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 
9/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2555 สําหรับโครงการอ่ืนให้รายงานคณะรัฐมนตรีตามคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 672/2553 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําผลิตผลการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ลงวันที่ 11 มถิุนายน 2553  

1.4 ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการในทุกมิติ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ทางตรงที่เกษตรกรได้รับ และผลทางอ้อมคือระบบเศรษฐกิจรวมถึงความคุ้มค่าของโครงการ โดยมีรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย) เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้าน
บัญชี ด้านสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องข้าว และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นอนุกรรมการ โดยมีผู้แทนกรมการค้าภายใน 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

2.  แนวทางการดําเนนิโครงการรับจํานําขา้วเปลือก ปี 2555/56   เพ่ือมิให้ปริมาณและวงเงิน
การรับจํานําข้าว ปี 2555/56 เกินกว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 
2556 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอแนวทางการดําเนินการในระหว่างฤดูกาลน้ี  ดังน้ี 

2.1 การปรบัลดราคารับจํานาํ ข้าวเปลือกเจ้า 5% ลดลงเหลือตันละ 12,000 บาท  
2.2 จํากัดวงเงินรับจํานาํ ไม่เกิน 500,000 บาท/ครัวเรอืน 

ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกิดความกังวลว่าการปรับเปล่ียนกลางคันอาจเกิดความสับสนวุ่นวาย หรือ
เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนที่จํานําข้าวเปลือกแล้วและคนที่ยังไม่นําข้าวเปลือกมาจํานํา สําหรับประเด็นการ
ลดราคาอาจมีผลกระทบต่อราคาตลาดในประเทศและราคาส่งออกรวมท้ังส่วนที่ได้ระบายไปแล้วและอยู่ระหว่างการ 
ส่งมอบ ผู้ซื้ออาจขอเจรจาปรับราคาลงอีกได้ จึงมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ได้แก่  ธ.ก.ส. อคส. และ 
อ.ต.ก. ไปดําเนินการกํากับดูแลให้การดําเนินการรับจาํนําอยู่ในกรอบปริมาณและวงเงินที่คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติไว้
โดยเคร่งครัด 

3. แนวทางการดําเนนิโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก ปี 2556/57  เน่ืองจากการดําเนินโครงการรับ
จํานําข้าวเปลือก  ปี 2554/55 และนาปรัง ปี 2555 มีผลขาดทุนมากกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ นอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่กดดันราคาข้าวไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ เช่น ปริมาณผลผลิตข้าวโลกที่เพ่ิมขึ้น การแขง็ค่าของเงินบาท 
และการทุม่ตลาดข้าวของอินเดียและเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกที่ผ่านมาสามารถ
ทําให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น คดิเป็นมูลค่า 338,562 ล้านบาท จึงเห็นควรปรับปรุงโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกในปี 2556/57 ใน 4 ด้าน  ดังน้ี 

3.1 ด้านราคารับจํานํา ซึ่งมแีนวทางการปรับลดราคารับจํานํา คือ 
(1) ใช้ราคาต้นทุนการผลิต + กําไรท่ีเกษตรกรควรจะได้รับ ประมาณร้อยละ 25 

เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอ่ืนๆ ที่รฐับาลจะดําเนินการแทรกแซงตลาด 
(2) ใช้ราคารับจํานําเดิมปรบัลดลง ร้อยละ 15 – 20 
(3) ใช้ราคานาํตลาด ร้อยละ 10 
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ซึ่งจะทาํให้ราคารับจํานําข้าวเปลือกเจา้นาปี 5% มรีาคาประมาณตันละ 12,000 –               
13,000 บาท  

3.2 ด้านปริมาณรับจํานํา การกําหนดปริมาณรับจํานําทั้งโครงการไว้เช่นเดียวกับโครงการรับ
จํานํามันสําปะหลัง เช่น กําหนดปริมาณรับจํานําทั้งโครงการปี 2556/57 (ทั้งนาปี + นาปรัง) ไม่เกิน 17 ล้านตัน
ข้าวเปลือก จํากัดปริมาณรับจํานําของเกษตรกรไม่เกินครวัเรือนละ 25 ตัน เป็นต้น 

3.3 ด้านวงเงินที่รับจํานาํของเกษตรกรแต่ละราย โดยจํากัดวงเงินรับจํานําข้าวเปลือกของ
เกษตรกร ไม่เกิน 300,000 - 500,000 บาท/ครัวเรือน 

3.4 ด้านระยะเวลารับจํานํา โดยกําหนดระยะเวลาการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 และข้าวเปลือกนาปรัง ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2557 

ทั้งน้ี  มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลและศึกษาทางเลือกข้างต้นพร้อมทั้งการกําหนด
เง่ือนไขประกอบ เพ่ือจํากัดวงเงิน ภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไม่ให้เกินวงเงินปีละประมาณ 70,000            
ล้านบาท เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทํางบประมาณสมดุลของประเทศตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง 
 
13. เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนนิโครงการปลูกป่าและฟืน้ฟูปา่ต้นน้ํา และโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษามหาราชนิี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการประชุมช้ีแจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินโครงการปลูกป่าและ
ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                     
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม 2555                           
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และกระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจัดประชุมช้ีแจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินโครงการให้แก่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2556 โดยจัดประชุม
จํานวน 3 ครั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา 
ประสพดี) และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย (นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร) สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1) การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการปลูกป่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช อธิบดีกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนามรับรอง ขนาดพ้ืนที่และ
พิกัดของแปลงปลูกเป็นรายแปลง 
  2) การส่งและรับกล้าไม ้
   (1) ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบกล้าไม้ที่จะรับมอบ                  
ไปดําเนินการตามโครงการฯ 
   (2) หน่วยงานที่เพาะชํากล้าไม้ไว้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ 
และกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง) จะต้องจัดทําบัญชีกล้าไม้และแผนการจัดส่ง เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ปลูก และผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมแปลงปลูกและสถานที่รับส่งกล้าไม ้
   (3) หน่วยงายที่ส่งและรับกลา้ไม้จะต้องจัดทําแบบรายงานการส่ง-รับกล้าไม้ เพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องและครบถ้วน 
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  3) การดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   (1) ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจในการบริหารและการควบคุมกํากับโครงการท้ังหมด
ภายในพ้ืนที่จังหวัด 
   (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องกํากับหน่วยงานในพ้ืนที่ และภาคเอกชนที่ร่วมโครงการให้
ร่วมกันรับผิดชอบ 
   (3) การดําเนินงานต้องมีแผนปฏิบัติและการเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามความก้าวหน้าของ
งาน (การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา) 
   (4) จะต้องมีระบบติดตามและรายงานตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด พร้อม                
แบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
   (5) หากผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืนหรือเกษียณอายุราชการจะต้องส่งมอบ
งานและความรับผิดชอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม ่
  4) มีกลไกตรวจสอบความโปร่งใสในการดําเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการตรวจสอบของ
สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ควบคู่กับการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  5) ระยะเวลาดําเนินการปลูกป่า 
  การปลูกป่าตามแผนงานปี พ.ศ. 2556 ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันที ่12 สิงหาคม 2556              
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 
14.  เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจํานําขา้วเปลือก  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี  
  1. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กํากับดูแลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให้เหมาะสม โดยเริ่มระยะเร่งด่วนด้วยการจํากัดปริมาณ หรือพ้ืนที่ปลูก
ข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การปรับปรุงระยะเวลาในการออกเอกสารที่เก่ียวขอ้งให้มีความรวดเร็ว และการ
วางระบบการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการรับจํานําทั้งกระบวนการอย่างรัดกุม และพิจารณาปรับลด
ราคารับจํานําในจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ 1) ภาวะราคาข้าวในตลาดโลก                      
2) ไมก่ระทบกระเทือนต่อรายได้ของเกษตรกรรายย่อย และ 3) สอดคล้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
ข้าว  
   2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดทําโซนน่ิงภาคเกษตร เพ่ือให้มีการเพาะปลูก
ข้าวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและคณุภาพข้าว ลดต้นทุนการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวอย่างเป็นระบบและย่ังยืน  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการคลังติดตามและควบคุมกระแสเงินสดของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในโครงการฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 
รวมทั้งปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและระบบประกันภัยพืชผลสินค้าเกษตร เพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและสร้างความมั่นคงและพ่ึงตนเองได้ของเกษตรกรใน 
ระยะยาว 
   สาระสาํคญัของผลการศึกษาการดําเนินงานของโครงการรับจํานําข้าวเปลือกในภาพรวม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวในระยะต่อไป สรุปได้ดังน้ี  
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  1. ภาพรวมของข้าว  
    1.1 ขา้วเป็นพชืเศรษฐกิจสําคัญที่ทาํรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก โดยสัดส่วนมูลค่า
การส่งออกข้าวเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด และมูลค่าเพ่ิมสินคา้ข้าวคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคเกษตร นอกจากน้ัน ข้าวเป็นสินค้าที่ใช้พ้ืนที่ในการ
เพาะปลูกมากที่สุด คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ รวมท้ังการปลูกข้าวเป็นแหล่งรายได้สําคัญของ
ชาวนามากถึงร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด  
   1.2 ไทยส่งออกข้าวประมาณ 1 ใน 3 ของข้าวทีส่่งออกทั้งหมดในโลก และมคีู่แข่งที่
สําคัญ ได้แก่ เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเฉล่ียร้อยละ 19 และ 15 ตามลาํดับ อย่างไรก็ดี ในปี 2555 
อินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม และไทย ตามลําดับ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากอินเดียเริ่มเปิด
ตลาดให้มีการส่งออกข้าว หลังจากที่ดงการส่งออกไปหลายปี และเวียดนามท่ีมีการลดราคาข้าวอย่างมาก โดยเฉพาะ
ข้าวคุณภาพตํ่าเพ่ือแข่งขันกับข้าวของไทย ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 (ม.ค.-พ.ค.) ปริมาณการส่งออกข้าวไทย 2.232 
ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1,584 ล้านเหรียญสหรฐัฯ สาํหรับปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนาม ประมาณ 
2.226 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 973 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงมูลค่าการส่งออก พบว่า  
ไทยสามารถสง่ออกข้าวได้มูลคา่สูงกว่าเวียดนามในปรมิาณส่งออกทีใ่กล้เคียงกัน  
   2. โครงการรับจํานาํข้าวเปลือก 
     2.1 หลักการเหตุผล สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อ
เทียบกับต้นทุน และนําระบบรับจํานําสินค้าเกษตรมาใช้ในการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร กระตุ้น
เศรษฐกิจ สร้างเสถียรภาพของราคาข้าว และยกระดับราคาส่งออกข้าวไทย เริ่มต้นจากการรับจํานําข้าวเปลือก              
ทุกเมล็ด ทั้งข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 
20,000 บาท ตามลําดับ 
    2.2 ผลการดําเนนิงาน 
     2.2.1 ปริมาณข้าวเปลือกทีเ่ข้าร่วมโครงการ ปี 2554/55 ม ีจํานวน 21.68 ล้าน
ตัน และปี 2555/56 จํานวน 18.79 ล้านตัน (ณ วันที ่12 มิถุนายน 2556) 
     2.2.2 วงเงนิทีใ่ช้ในโครงการรับจํานํา รวมทั้งสิน้ 588,708 ล้านบาท เป็นการใช้
เงินในปี 2554/55 จํานวน 337,246 ล้านบาท และ ปี 2555/56 จํานวน 251,462 ล้านบาท (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 
2556) 
     2.2.3 ผลการระบายขา้วของโครงการฯ ต้ังแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงเดือน มี.ค. 56 
ได้มีการระบายข้าวไปแล้วทั้งสิ้น 76,001 ล้านบาท และจนถึงเดือน ก.ย. 56 คาดว่าจะระบายได้อีกเป็นเงิน 73,082 
ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 149,083 ล้านบาท 
    2.3 ประโยชนข์องโครงการรบัจํานาํข้าวเปลือก 
     2.3.1 รายได้เกษตรกรเพิ่มสงูขึ้น ประมาณ 1.16 แสนล้านบาท ในปี 2554/55 
และ 1.14 แสนล้านบาทในปี 2555/56 หรอืรายได้เกษตรกรที่เข้าโครงการเพ่ิมขึ้น ประมาณ 42,000 บาทต่อคน 
กําลังซ้ือและบริโภคของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2.0 และมีสว่นทําให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.69 และ 0.62 ในปี 2554/55 และ 2555/56 ตามลําดับ ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นกว่าอัตราการเติบโตปกติ 
     2.3.2 ในปี 2555 การใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งประเทศขยายตัวร้อยละ 6.7 หาก
ไม่มีโครงการรับจํานําข้าวเพ่ือเพ่ิมรายได้และอํานาจซื้อของเกษตรกรในชนบท จะส่งผลทําให้การบริโภครวมของ
ครัวเรือนขยายตัวเพียงร้อยละ 4.7 
    2.4 ผลกระทบต่อฐานะการคลัง 
         การดําเนินงานโครงการที่ผ่านมา ในปี 2555 – 2556 ทําให้รัฐบาลมีภาระหนีส้ะสม 
ประมาณ 159,687 ลา้นบาท สถานการณดั์งกล่าวมีแนวโน้มที่จะต้องผลักภาระการชําระหน้ีไปในปีงบประมาณต่อ ๆ 
ไป ทั้งน้ี หากมกีารกําหนดกรอบปริมาณการรับจํานําข้าวเปลือกไม่เกิน 15 ล้านตันต่อปี ในการดําเนินงานปี 2557 - 
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2560 จะทําใหร้ัฐบาลมีภาระเฉลี่ยปีละ 80,621 ล้านบาท (ประมาณการจากส่วนต่างของราคารับจํานําและแนวโน้ม
ราคาตลาด รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการเก็บรักษา) 
   3. ปัญหาของการดําเนินโครงการท่ีผ่านมา 
   3.1 การกําหนดราคารับจํานําข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตลาดมาก ซึ่งมีผลต่อการขาดทุนใน
การดําเนินงานสูง และเป็นภาระงบประมาณ รวมทั้งทําให้ราคาส่งออกและต้นทุนการผลติข้าวสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 
    3.2 เกษตรกรรายใหญแ่ละกลางได้ประโยชน์จากโครงการมากกว่าเกษตรกรรายย่อย 
    3.3 ความสามารถในการระบายข้าวของรัฐมีจํากัด ประกอบกับสต็อกข้าวคงเหลือปลายปี
ของประเทศผู้ส่งออกข้าวสําคัญมแีนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้เป็นข้อจํากัดในการดําเนินงาน 
    3.4 กระบวนการออกใบรับรองและใบประทวนให้กับเกษตรกรมีความลา่ช้า 
  4. ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนนินโยบายข้าวและโครงการรับจํานาํข้าว 
    4.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนนิโครงการรับจํานาํข้าว 
     4.1.1 ควรกําหนดราคารับจํานําให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและมีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับภาระราคาข้าวในตลาดโลก โดยอาจคํานวณจากต้นทุนการผลิตขา้ว บวกค่าขนส่งและกําไรที่
เหมาะสมของเกษตรกร ทั้งน้ี ในระยะแรก ควรพิจารณาจํากัดปริมาณรบัจํานาํข้าวเปลือกของเกษตรกรต่อ
ครัวเรือน โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรรายย่อย และในระยะต่อไป ควรพิจารณากําหนดราคารบั
จํานําข้าวเปลอืกให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลก 
     4.1.2 ควรจํากัดปริมาณและ/หรือพื้นทีเ่พาะปลูกของเกษตรกรท่ีเขา้รว่ม
โครงการ โดยให้ความสําคัญกับเกษตรกรรายย่อยที่ยากจน มีพ้ืนที่นาน้อยหรือต้องเช่าที่นาจากผู้อ่ืนและเกษตรกรที่
เพาะปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
     4.1.3 ควรเร่งรัดการออกเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความรวดเรว็ และ
พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้มากทีสุ่ด 
     4.1.4 ควรเนน้ความโปร่งใสในการระบายขา้วและเร่งระบายให้สอดคล้องกับ
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโลก เพ่ือลดต้นทุนการเก็บรักษาและการเสื่อมสภาพของข้าวและรายงานผลการ
ระบายสต็อกข้าวให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ  
     4.1.5 ควรวางระบบกํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกทั้งกระบวนการ ตลอดจน ลงโทษผู้กระทําความผิดอย่างจริงจงั 
    4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องขา้ว 
     4.2.1 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกมีความจําเปน็ต้องดําเนนิการจนถึงปี 2558 
ซ่ึงประเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้
เข้มแข็งเพียงพอ ทั้งน้ี ในการดําเนินงานควรกําหนดเป้าหมายการขาดทนุของโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร            
ไม่เกิน 1 แสนล้านบาทต่อป ีในระยะเวลา 3 ปี 
     4.2.2 สนับสนนุใหเ้กษตรกรพัฒนาคุณภาพข้าว เพ่ือยกระดับการส่งออกสินค้า
ข้าวไปสู่ตลาดบนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ตลอดจนเร่งจัดทาํโซนนิ่งภาคเกษตร ให้มีการปลูกข้าวที่สอดคล้องกับศักยภาพแต่
ละพ้ืนที่ รวมทัง้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
     4.2.3 ส่งเสริมกลไกตลาดซ้ือขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้าใหมี้ความเข้มแขง้และมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่กับกลไกของตลาดในท้องถิ่น ตลาดกลาง และตลาดส่งออก ตลอดจนเร่งรัดการดําเนนิงานทาํ
ประกันภัยพชืผลการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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ต่างประเทศ 
 
15. เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับโกตดิวัวร์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบต่อการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ ที่ 2101 (ค.ศ. 2013) เก่ียวกับ
โกตดิวัวร์ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีต่อสหประชาชาติ ทั้งน้ี โดยสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในของไทย  
   2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติและแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต. 
ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
   1. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้รับรองข้อมติที่ 2101 (ค.ศ. 2013) 
ขยายเวลาการดําเนินมาตรการเกี่ยวกับโกตดิวัวร์ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้าง
สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค   
   2. สาระสําคญัของข้อมติ ที่ 2101 (ค.ศ. 2013) สรุปได้ดังน้ี   
    2.1 ขอ้ 1 จนถงึวันที่ 30 เมษายน 2557 ใหร้ัฐสมาชิกดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพ่ือป้องกัน
การจัดหา การขาย หรือการถา่ยโอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่เก่ียวข้องไปยังโกตดิวัวร์ จาก
ดินแดนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรือหรืออากาศยานที่ประดับธงของรัฐน้ัน แม้ว่าอาวุธและยุทโธปกรณ์
เหล่าน้ันจะมีทีม่าจากรัฐน้ันหรือไม่ก็ตาม   
    2.2 ข้อ 3 ให้มาตรการตามข้อ 1 ของข้อมติ ไม่มีผลบังคับใช้ต่อ  
    (ก) การดําเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนหรือใช้ในปฏิบัติการของ
สหประชาชาติในโกตดิวัวร์หรือ United Nations Operation in Côte d’lvoire (UNOCI) และกองกําลังฝรั่งเศสซึง่
ให้การสนับสนุน UNOCI   
     (ข) การจัดหาอุปกรณ์ทางทหารที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมหรือการป้องกันตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งให้แจ้งเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าต่อคณะกรรมการของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพ่ือติดตามการดําเนินการตามมาตรการของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (คณะกรรมการฯ)  
     (ค) การจัดหาเคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการป้องกัน รวมถึงเสื้อเกราะและหมวกสนาม 
ที่ส่งออกเป็นการช่ัวคราวไปยังโกตดิวัวร์ โดยบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
มนุษยธรรมและด้านการพัฒนา และบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว  
    (ง) การส่งออกเป็นการช่ัวคราวเพ่ือใช้สําหรับกองกําลังของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้
ความช่วยเหลืออพยพคนชาติของตนหรือบุคคลที่รฐัน้ันมคีวามรับผิดชอบทางกงสุลที่ต้องให้การดูแลในโกตดิวัวร์ ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งน้ี ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าต่อคณะกรรมการฯ  
    (จ) การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้กองกําลังความมั่นคงของโกตดิวัวร์สามารถใช้กําลังได้อย่างเหมาะสมและตามสัดส่วน
เท่าน้ัน ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งน้ี ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าต่อคณะกรรมการฯ  
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    (ฉ) การจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ร้ายแรงที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ให้แก่กองกําลงัความ
มั่นคงของโกตดิวัวร์ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนหรือใช้ในกระบวนการปฏิรูปด้านความมั่นคงของโกตดิวัวร์ ซึ่งได้รับ
การอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการฯ  
   2.3 ข้อ 4 ยํ้าถงึความสําคัญของการแจ้งและการขออนุญาตล่วงหน้าต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ควรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมด รวมถึงวัตถุประสงค์ของการใช้และผูใ้ช้ปลายทาง รายละเอียดทางเทคนิคและจํานวน
ของอุปกรณ์ที่จะจัดส่งไป ผู้จดัหา วันที่จะจัดส่ง รวมทั้งวิธีและกําหนดการการขนส่ง  
    2.4 ข้อ 6 ให้ขยายระยะเวลามาตรการห้ามการเดินทางและการอายัดทรัพย์สิน ตามข้อ  
9-12 ของข้อมติ ที่ 1572 (ค.ศ. 2004) และข้อ 12 ของข้อมติ ที่ 1975 (ค.ศ. 2011) รวมทั้งมาตรการป้องกันการ
นําเข้าโดยรัฐใด ๆ ซึ่งเพชรท่ียังไม่ได้เจียระไนจากโกตดิวัวร์ ตามข้อ 6 ของข้อมติ ที่ 1643 (ค.ศ. 2005) ออกไปจนถงึ
วันที่ 30 เมษายน 2557 รวมทั้ง พร้อมที่จะทบทวนมาตรการเก่ียวกับเรื่องน้ี โดยพิจารณาถึงความคืบหน้าในการ
ดําเนินการตามกระบวนการ Kimberly Process  
   3. การดําเนินการตามข้อมติ ที่ 2101 (ค.ศ. 2013) เป็นพันธกรณีที่ไทยในฐานะรัฐสมาชิก
สหประชาชาติ ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว และไม่มีความเก่ียวข้องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และโดยที่ปัจจบัุนยังไม่มีกฎหมายรองรับเพ่ือให้ปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อมติข้างต้นได้อย่างครบถ้วน ทําใหใ้นบาง
กรณีหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่อาจดําเนินมาตรการดังกล่าวได้ จึงจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใน
การรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป โดยให้
เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทย  
 

แต่งต้ัง 
 
16. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ุ ผูอํ้านวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายพงษ์เทพ โพธิรังสิยากร ผู้เช่ียวชาญ (นักการข่าวเช่ียวชาญ)  
กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุม่งานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่
วันที่ 3 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีสาํนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายนพพร มนูญผล ผู้อํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใหดํ้ารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
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นายกรัฐมนตร ีต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  4. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศกึษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครฐัในภาพรวมทั้งหมด  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 107/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม
ทั้งหมด โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี        
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล นายภัทรศักด์ิ   
อุตตมะโยธิน นายวรพล โสคติยานุรักษ์ นายวิษณุ เครืองาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ุ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที่  
  1. ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม 
เพ่ือให้อัตราค่าตอบแทนมีความเสมอภาค เป็นธรรมและเหมาะสม ไม่เหลื่อมล้ํา เทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ  
และใหส้อดคลอ้งกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม ่ 
  2. จัดทําข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงและขั้นตํ่าของผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมที่เป็นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลางต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานประกอบการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําไปจัดทํา
เป็นบัญชีค่าตอบแทนของตนเอง  
  3. ศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท้ังระบบในเชิงเปรียบเทียบกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภาคเอกชน รวมท้ังรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะทุกสิ้นปีงบประมาณ
หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่เห็นสมควร  
   4. อํานาจหน้าที่ตามข้อ 1 ขอ้ 2 และ ข้อ 3 ใหค้รอบคลมุส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร หน่วยงานอ่ืนของรัฐในสังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานอ่ืนของ
รัฐในสังกัดฝ่ายตุลาการ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
   5. เชิญบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนมาช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูล
หรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
   6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้
ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีและนายกรฐัมนตรี  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  5. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลกัการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกรณีที่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 
  6. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายนิโรธ สุนทรเลขา ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 
มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป  
 
  7. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิาร ระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 3 ราย 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
   1. นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   2. นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
   3. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  8. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานกังานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที ่2 มีนาคม 2556 
ตามนัยมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2543 จํานวน 7 คน ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 1. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ 2. พลเอก วิชิต สาทรานนท์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมสิารสนเทศ      3. นายชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ 4. นายไพบูลย์ ศิรภิาณุเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
องค์กร   5. นางภูวษา สินธุวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ  
6. นายศุภิชัย ต้ังใจตรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
7. นายสมบัติ อยู่เมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่ 
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป  
 
   

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