
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/646                         วันท่ี   21  สิงหาคม  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 4 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เปน็ทางน้าํชลประทาน 

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จํานวน 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงจํานวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป ดังน้ี 

กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า มีการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทาน 
นอกภาคเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น ในการน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานอย่างเต็มที่ 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทําให้ทราบถึงปริมาณของนํ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และ
เป็นการรองรับการขออนุญาตใช้นํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปาและภาคธุรกิจอ่ืนที่จะมีขึ้นในอนาคต 
สมควรกําหนดทางน้ําชลประทานซึ่งได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที ่29 สิงหาคม 2505 
และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ใหเ้ป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ 
ค่าชลประทานจากผู้ใช้นํ้าเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนนอกภาคเกษตรกรรม เพ่ือนําเงิน 
ที่จัดเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ซึ่งจะนํามาใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ 
การชลประทานอันเป็นการช่วยประหยัดเงินงบประมาณ 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าหนองทะลอกเป็นทางนํ้า 

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าหนองทะลอก ใน
ท้องที่ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยยางเป็นทางนํ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กําหนดให้นํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยยาง ในท้องที่ตําบลดอนอะราง 
อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ และตําบลสุขไพบูลย์ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นทางนํ้าชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยเมฆาเป็นทางนํ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยเมฆา ในท้องที่ตําบลปราสาท 
และตําบลบึงเจริญ อําเภทบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
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4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยตะโกเป็นทางน้ําชลประทาน 
ท่ีจะเรียกเก็บคา่ชลประทาน พ.ศ. .... กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้าํห้วยตะโก ในท้องท่ีตําบลจันทบเพชร 
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 5 เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2555 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย  

ประจําปี 2555 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้นําเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
สาระสําคัญของเรื่อง 
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาํปี พ.ศ. 2555 
1. ภาพรวมของระบบราชการ 
    1.1  หน่วยงานของรัฐ 

ประเภทที่ 1 สว่นราชการ มีหน่วยงานในส่วนกลาง รวม 177 หน่วยงาน   
(20 กระทรวง 157 กรม)  ส่วนภมิูภาค รวม 954 หน่วยงาน (76 จังหวัด 878 อําเภอ)  ส่วนท้องถิ่น รวม 7,853 หน่วยงาน 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,082 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 5,693 แห่ง และ กทม. 
และเมืองพัทยา) 

ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง 
ประเภทที่ 3 องค์การมหาชน 68 หน่วยงาน 

  ประเภทที่ 4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน (หน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 
กองทุนที่เป็นิติบุคคล และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) 

      1.2 กําลังคนภาครัฐในฝา่ยพลเรือนทั้งข้าราชการและบุคลากรประเภทอ่ืน  
จํานวน 2,724,335 คน 

 1.3 รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2,380,000 ล้านบาท  
เป็นงบบุคลากรจํานวน 547,690.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  

 1.4 สมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ 
      (1) ความเป็นประเทศที่เอ้ือต่อการลงทนุประกอบธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทย

อยู่ในอันดับที่ 17 จาก 183 ประเทศ ในส่วนภาวะธรรมาภิบาลพบว่ามิติประสิทธิผลของรัฐบาลและมิติคุณภาพ
ของมาตรการควบคุม ยังคงอยู่ใน Percentile Rank ที่ 50-75 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
พบว่าอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 59 ประเทศ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 88  
จาก 176 ประเทศ  

       (2) ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยพบว่า อยู่ในอันดับที่ 
64, 76 และ 92 ในปี พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555 ตามลําดับ อันดับความมีประสิทธิภาพ              
ของระบบราชการไทยพบว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศแรกทีร่ะบบราชการมีประสิทธิภาพ รองจาก
สิงคโปร์และฮ่องกง 

        1.5 ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) พบว่าผลการบรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ 
ที่น่าพอใจ ส่วนใหญม่ีผลการดําเนินการที่สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้งสิ้น  
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2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย 
    2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จากการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า การปฏิบัติราชการของกระทรวง  
กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ที่สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย  

    2.2 จากการสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบราชการไทยพบว่า ประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาระบบราชการในระดับสูงพอสมควร โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.7 

    2.3 การผลกัดันการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี พ.ศ. 2555 สรุปได้ ดังน้ี 
          - ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน โดยสนับสนุนให้มกีาร 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  
- การปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ รวมทั้งเปิดให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม  
 - การมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มขีีดสมรรถนะสงู บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ 

ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรบัตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยยังคงให้ความสําคัญ 
กับการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการ  

 - การสร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถ 
ตรวจสอบได้  

   2.4 การดําเนินงานขั้นต่อไป 
- การเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาประจาํปีระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน  

- การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะต่อไป เพ่ือให้สอดคล้อง
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงรองรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  

- การขยายผลการดําเนินงานตามแผนการสง่เสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ
เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างย่ังยืน โดยการขยายผลการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

      - การปรับปรุงรูปแบบหน่วยงานของรัฐ โดยการเร่งรัดมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจ 
ของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 6 เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2556  
  สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอ โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
  หัวข้อที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ 
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได้มีการดําเนินการ คือ พักหน้ี 
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เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณากรอบวงเงิน
สําหรับโครงการพักหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือเกษตรกร   
   หัวข้อที่ 5 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้มีการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
           5.1 โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ได้อนุมัติแล้ว 4,234,556 บัตร  
ส่งมอบบัตรแล้ว 4,125,967 ราย  วงเงินอนุมัติ 57,070 ลา้นบาท 
           5.2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคญั 3 ชนิด ดังน้ี 
        (1) ข้าวนาป ี55/56  (วันท่ี 1 มถุินายน 2555 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556)           
ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2556 ครั้งที่ 1 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 3.48 ล้านครัวเรือน  
ครั้งที ่2 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จาํนวน 584,236 ครัวเรือน 
         (2) มันสําปะหลัง ปี 55/56 (วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)                 
ซึ่งมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 473,852 ครัวเรือน 
           (3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 55/56 (วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 – วันท่ี 31 ตุลาคม 2555)              
ซึ่งมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 220,216 ครัวเรือน 
    5.3 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 โดย 
          (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมลู ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2556  
มีสหกรณ์เข้ารว่มโครงการจํานําข้าวเปลือกนาปี รวม 226 สหกรณ ์ซึ่งได้ให้บริการรับจํานํา/บริการรวบรวม
ข้าวเปลือกจากสมาชิก 349,654 ราย ปริมาณข้าวเปลือก รวม 1,726,533.165 ตัน และองค์การตลาด 
เพ่ือเกษตรกร รับจํานําแล้ว 3.469 ล้านตัน มลูค่า 54,934.180 ล้านบาท จาํนวนเกษตรกร 472,971 ราย 
จํานวนโรงสี 270 แห่ง  
           (2) กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556  
ผลการดําเนินการ   
            2.1 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556)  
มีโรงสีสมัครเขา้ร่วมโครงการ จํานวน 894 โรง มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จํานวน 2,199,906 ราย ปริมาณ 
รับจํานํา รวมทัง้สิ้น 14,434,296 ตัน ณ วันที ่6 กรกฎาคม 2556 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว  
เป็นเงิน 232,870.709 ล้านบาท  
          2.2 รอบที่ 2 (14 มีนาคม - 15 กันยายน 2556) ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2556 มีโรงสสีมคัรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 645 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
จํานวน 640,529 ราย ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 5,365,846 ตัน   

          (3) นอกจากน้ี ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานให้ทราบเก่ียวกับ
การประเมินผลการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2554/55 ปี 2555/56 โดยสรุป ดังน้ี 

                   3.1 ผลการดําเนินโครงการ (ณ วันที ่4 กรกฎาคม 2556)   
โครงการปี 2554/55 นาปี 2554/55 นาปี 54/55 มีผลผลิตจํานวน 25.932 ล้านตัน จาํนวนเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 1,089,101 ราย ปริมาณรับจํานํา 6.950 ล้านตัน โครงการปี 2555/56 รอบที่ 1  
มีผลผลิตจํานวน 26.950 ล้านตัน จํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,434,702 ราย ปรมิาณรับจํานํา  
14.440 ล้านตัน  
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                      3.2 ประโยชน์ที่ชาวนาได้รับโดยตรงจากราคาตลาดที่เพ่ิม
สูงขึ้น โดย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้รับผลประโยชน์โดยราคาข้าวเฉลีย่เพ่ิมขึน้ 4,000 บาท/ตัน เกษตรกร 
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้รับผลประโยชน์โดยราคาข้าวเฉลีย่เพ่ิมขึน้ 2,500 บาท/ตัน  (ราคาตลาดก่อนรับจํานํา 
หักด้วยราคาตลาดหลังรับจํานํา) 
                    3.3 ผลประโยชน์ทางอ้อมกลับคืนสู่รฐับาลทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  โดยเกษตรกรมีการใช้จ่ายมากข้ึนทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รัฐได้รับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ธุรกิจมีกําไรเพ่ิมขึ้น รฐัได้ภาษีจากภาคธุรกิจ เกิดการขยายธุรกิจใหม่รองรับกําลังซื้อ และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
คิดเป็นมูลค่ารวม 83,238 ล้านบาท 
       5.4 โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555 ดําเนินการรับซื้อ  
เน้ือมะพร้าวแห้งจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ใน 8 จังหวัด จํานวน 9,000 ตัน โดยชดเชยราคากิโลกรัมละ 6 บาท 
และชว่ยค่าขนส่ง เพื่อให้เกษตรกรได้รบัราคาท่ีคุ้มต่อการผลิต ต้ังแต่เดือนกันยายน 2555 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2556 
ขณะนี้ได้รับซื้อแล้ว 8,605.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.62 ขณะนี้มี 7 จังหวัดแจ้งปิดโครงการแล้ว และ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชยังปิดโครงการไม่ได้เน่ืองจากปัญหาการร้องเรียน จงึขอขยายระยะเวลาโครงการ 
ออกไปจนถึง 20 กรกฎาคม 2556 
       5.5  การรักษาเสถียรภาพราคายางพารา (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556)  
โดยได้รับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกร จํานวน 211,388.604 ตัน มูลค่า 20,934.064 ล้านบาท นําเข้าสู่
กระบวน การผลิตและผลิตเสร็จ และจัดเก็บเข้าโกดัง จํานวน 189,101.20 ตัน มีการทําประกันวินาศภัยโกดัง/
โรงงาน จํานวน 54 จุด วงเงินทุนประกัน 18,803.280 ล้านบาท มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ 
จํานวน 225.504 ล้านบาท  
                            5.6 การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จากภัยพิบัติ 
ด้านการเกษตร ในกรณฝีนทิง้ช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด 
   5.7 การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ขณะนี้มีการปรับปรุง 
การจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายแปลง ซึ่งมีเป้าหมาย 7,230,043 แปลง ซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่  
15 มีนาคม 2556 โดยดําเนินการไปแล้ว 3.922 ล้านครัวเรือน 
                      5.8 การช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ากจนที่เป็นลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรและผูย้ากจนที่มีปัญหาด้านหน้ีสินและที่ดิน ให้สามารถไถ่ถอนหรือซื้อที่ดินคนื โดยมี
เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ จํานวน 584 ราย วงเงิน 81 ล้านบาท     
    5.9  โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/26 ณ วันที่  
31 พฤษภาคม 2556 มีผูส้มัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 719 ราย เปิดจุดรับฝากแล้ว 678 จุด ปริมาณ     
รับจํานํารวมทั้งสิ้น 9,955,637 ตัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว เป็นเงิน 
26,877.092 ลา้นบาท  
     5.10 พณ. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบการรับจํานําสินค้าเกษตร ให้ถูกต้อง 
โปร่งใส และมปีระสทิธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการรบัจํานํา โดยสุ่มตรวจสอบโรงส ีตลาดกลาง โกดังกลาง  
และเกษตรกร พบการกระทําความผิด จํานวน 2,042 ราย ได้แก่ (1) การขนข้าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต   
(2) การสวมสทิธิเกษตรกร  (3) ข้าวขาดบัญชี 
      5.11 การแก้ไขราคาสินค้าเกษตร 
           (1) ผักและผลไม้  ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับร้านค้าปลีก 
ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) รวม 6 ครัง้ เพ่ือขอความร่วมมือให้ช่วยรับซื้อผักและผลไม้ เพ่ือนําไปจําหน่าย 
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ในสาขาทั่วประเทศ  และได้จัดงานเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมาจําหน่ายผลผลิตใหผู้้บริโภคโดยตรง รวมถึง 
ได้ดําเนินการเช่ือมโยงการกระจายผลไม้ภาคตะวันออก ไปจาํหน่ายทีศู่นย์จาํหน่ายสนิค้าเกษตรชุมชน (Farm 
Outlet) ที่จังหวัดกาญจนบุร ี
            (2) สุกร ได้มีการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพ่ิมจาก
ช่องทางปกติ แยกเป็นเน้ือสุกรจํานวน 181,095 กิโลกรมั  
            (3) ไข่ไก่ สามารถระบายไข่ไก่ได้ จํานวน 7,000,000 ฟอง  
และได้แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลราคาไข่ไก่ รวมถึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ตรึงราคาไม่เกินฟองละ 
3.30 บาท 
             (4) หอมแดง (ฤดูแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ จํานวน 22.66 ล้านบาท จากโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเรง่ด่วน ปี 2554 – 2556 
ให้จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงตกตํ่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อหอมแดงจากเกษตรกร 
ที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ ในราคา กิโลกรัม ละ 17.00 บาท ปริมาณเป้าหมาย 11,000 ตัน ระยะเวลา
โครงการ ต้ังแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2556 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่สามารถระบายหอมแดงได้ตามภาวะปกติ 
โดยไม่ต้องใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุน โดย ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ราคาหอมแดงแห้งปรับราคาสูงขึ้นเป็น 
กิโลกรัม ละ 23 – 26 บาท 
            (5) พริก จัดประชุมหารือผู้ประกอบการแปรรูปซอสพริกและนํ้าพริก 
เพ่ือขอความร่วมมือในการรบัซื้อพริกในราคาที่เหมาะสม ให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพริก และการวางระบบ 
การเก็บเก่ียวผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานและผู้บริโภค 
        (6) ปาล์มนํ้ามนั รอบที่ 1 ได้จดัสรรเงินให้องค์การคลังสินคา้  รับซื้อ
นํ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม เพ่ือดูดซับปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบ เป้าหมาย 100,000 ตัน ในราคา 
กิโลกรัมละ 25 บาท จากผลการดําเนินงานในรอบที่ 1 ทําให้ระดับราคาผลปาล์มสูงขึ้นจากช่วงก่อนเริ่ม
โครงการเฉล่ียกิโลกรัมละ 3.53 บาท เป็น กก.ละ 4 – 4.20 บาท รอบที่ 2 ดําเนินการขยายระยะเวลารับซื้อ 
เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2556 โดย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนจํานวน 56,801 ราย  
99,848 แปลง โดยรับรองแล้ว 71,923 แปลง  แต่เน่ืองจากปัญหามีปรมิาณการรับซื้อปาล์มนํ้ามันไมไ่ด้ตาม
เป้าหมาย จึงจะต้องขยายระยะเวลาดําเนินโครงการออกไปอีก  
  หัวข้อที่ 7 จากรายงานผลการดําเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเดือนมถิุนายน 2556  
มีความเห็น ดังน้ี 
          7.1 โครงการกํากับดูแลการช่ังตวงวัดและสนิค้าหีบหอ่เพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ในการซื้อขายพลังงานเช้ือเพลิง ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าทัว่ไปต่าง ๆ ซึ่งมกีารตรวจพบการกระทํา
ความผิดเพ่ิมขึน้น้ัน พณ. ควรมีการพิจารณาหามาตรการในการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือให้การกระทํา
ความผิดมีจํานวนลดลง 
           7.2 การตรวจสอบโครงการรับจาํนําสนิค้าเกษตร ยังพบการกระทําความผิด 
อยู่มาก ควรให ้พณ. เพ่ิมมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทําความผิดโดยเด็ดขาด 
           7.3 โครงการรับจํานําขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรประชาสมัพันธ์อย่างเร่งด่วน เพ่ือช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชนท์ี่ชาวนาได้รับโดยตรง 
จากราคาตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์ 
โดยราคาข้าวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2,500 บาท/ตัน และ 4,000 บาท/ตัน รวมทั้งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อรฐับาล  
 
 

/โดยเกษตรกร... 
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โดยเกษตรกรจะมีการใช้จ่ายมากข้ึนทําใหม้ีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้รฐัมรีายได้เพ่ิมขึ้นจาก
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ธุรกิจมีกําไรและรัฐเก็บภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจเพ่ือรองรับกําลังซื้อที่เพ่ิมขึน้ 
รวมถึงมีการจ้างแรงงานเพ่ิมขึน้มูลค่ารวม 83,238 ล้านบาท 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 8 เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากําลงัภาครัฐ 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมใ่ห้กับส่วนราชการสําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/
โครงการสําคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ รวม 3,848 อัตรา แยกเป็นการจัดสรรอัตราข้าราชการเพ่ิมใหม่ 3,285 
อัตรา และพนักงานราชการเพ่ิมใหม ่563 อัตรา โดยให้สํานักงาน ก.พ. กําหนด มาตรการ แนวทาง หรือเง่ือนไข
เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่วนราชการนําตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพ่ือปรับระดับตําแหน่งสูงขึ้น หรอืนํา
ตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรรเกลี่ยไปปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากภารกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศ และให้สํานัก
งบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอัตราต้ัง
ใหม่ดังกล่าวด้วย 
  2. รับทราบผลการพิจารณาของคณะทํางานศึกษาภาพรวมความต้องการอัตรากําลังภาครัฐ 
กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน และมอบหมายให้
ส่วนราชการดําเนินการ ดังน้ี 
   (1) มอบหมายให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณากลั่นกรองการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของอัตรากําลังในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานใน
สังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน โดยกํากับดูแลการใช้งบประมาณตามหลักเกณฑ์/แนวทางการ
พิจารณาต้ังงบประมาณสําหรบัเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคล กรณีอัตราต้ังใหม่ ที่สํานักงบประมาณกําหนดมาตรการ
ไว้แล้วกับทุกหน่วยงานอย่างเข้มงวดและติดตามผล เพ่ีอให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (2) มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ. จัดเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการ
บริหารกําลังคนภาครัฐ ระหว่างส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักในการใช้กําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สําหรบัการจัดทํางบประมาณประจําปี 2557 ให้ดําเนนิการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 11 เรือ่ง  โครงการประกันภัยขา้วนาปี ปีการผลิต 2556  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556  โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณ
จํานวน 494,906,221.50 บาท เพ่ือให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นําไปดําเนิน
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556  

2. ให ้ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายสํารองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล ตามข้อ 1  และ
เบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา 
ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) + 1% ในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 

/3. มอบหมาย... 
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  3. มอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  โดยกรมสง่เสริมการเกษตรประสานงาน 
กับ ธ.ก.ส. และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับระบบการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนความชัดเจนในการประกาศภัย
ของผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ประสบภัย ทัง้น้ี เพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วในขั้นตอนการขอเอาประกันภัย
และการจ่ายคา่สินไหมทดแทนแก่เกษตรกร 
  ทั้งน้ี ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือชดเชยค่าเบ้ียประกันภัยที่ได้
สํารองจ่ายตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงการคลัง (กค.)  โดย สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.)  ธ.ก.ส. และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ได้หารือร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพ่ือปรับปรุงโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 
โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้รบัประกันภัย และแบ่งพ้ืนที่รับประกันภัยออกเป็น 5 พ้ืนที ่ตามระดับความเสี่ยง ทั้งน้ี สรุป
สาระสําคญัได้ดังน้ี 

1. หลักการและแนวทางการรับประกันภัย 
(1) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้เอาประกันภัย ได้รับความคุม้ครองจากภัย

ธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 
(2) แบ่งพ้ืนที่การรับประกันภัยออกเป็น 5 พ้ืนที่ตามระดับความเสี่ยง โดยเกณฑ์

ความเสียหายเฉลี่ยย้อนหลังต้ังแต่ปี 2548 -2555 เพือ่จัดเก็บเบีย้ประกันภัยในอัตราทีแ่ตกต่างกันตามระดับความเสีย่ง 
(3) ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยในส่วนทีเ่พ่ิมเติมจากมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบภัยของรัฐ เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปี 2554  
(4) เกณฑ์การประเมินความเสียหายเพ่ือจ่ายค่าสินไหมทดแทนใช้แนวทางเดียว 

กันกับที่ภาครัฐดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปี 2554 และ 2555 
(5) ธ.ก.ส. เป็นผู้บริหารโครงการฯ และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอา

ประกันภัยกับผู้รับประกันภัย เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปี 2554 และ 2555 
2. รายละเอียดการรับประกันภัย 

     (1) อัตราเบ้ียประกันภัยที่เสนอโดยบริษัทรับประกันภัยแบ่งออกเป็น 5 อัตรา  
ตามระดับความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ โดยมีวงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสําหรับ 
ภัยธรรมชาติทัง้หมด 6 ภัยดังกล่าวข้างต้น และวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สําหรับภัยศัตรูพืชและโรค
ระบาด ทั้งน้ี สาเหตุหลักที่อัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2554 และ 2555 เน่ืองจากการปรับเพ่ิม 
ความเสี่ยงระดับมหนัตภัยของประเทศไทย  

 (2) กําหนดจาํนวนพ้ืนที่เป้าหมายการเอาประกันภัยทั่วประเทศเป็นจํานวน 
1.5 ล้านไร่ และกําหนดพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการรับประกันภัยในแต่ละระดับความเสี่ยง เพ่ือให้มีการกระจายตัว
ของความเสี่ยงตามหลักการประกันภัย 

 (3) รฐัยังมีความจําเป็นต้องอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัย โดยเห็นควรให้เกษตรกร
รับภาระค่าเบ้ียประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ ต้ังแต่ 60 -100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบ้ีย
ประกันภัยในส่วนที่เกินกว่าจํานวนดังกล่าว เน่ืองจากการดําเนินโครงการรับประกันภัยข้าวอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลา 2 ปี เกษตรกรได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยระบบการประกันภัยเพ่ิมขึน้ 

 
 

/(4) ธ.ก.ส.... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทาน เป็นทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค่าชลประทาน จํานวน 4 ฉบับ

เศรษฐกิจ - สังคม 5 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ.2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 การติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจประจําเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากําลังภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14 ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 9/2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                             วันที่ 20 สิงหาคม 2556 
  
  วันน้ี (20 สิงหาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก  รองนายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตร ี
  จากน้ัน นายภักดีหาญส์ หมิะทองคํา พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณสิา  เลศิภควัต  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 
กฎหมาย 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขต
    เทศบาลตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียก 
    เก็บค่าชลประทาน จํานวน 4 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  5.  เรื่อง  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาํปี พ.ศ. 2555 
  6.  เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือน 
    มิถุนายน 2556  
  7.  เรื่อง  ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากําลังภาครัฐ 
  9.  เรื่อง  การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ตามโครงการ 
    จัดซื้อรถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน เพ่ือนํามา 
    ทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้นํ้ามันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็วและ 
    เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  
  11.  เรื่อง   โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556  
  12.  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
    ภาคใต้ 
  13.   เรื่อง  แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากสญัญาสมัปทาน และแนวทางการขอปรับปรุง
    การใช้งานคลื่นความถ่ีของบรษิทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบรษิัท ทีโอท ี
    จํากัด (มหาชน) 
  14.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)  
    ครั้งที่ 9/2556 
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ต่างประเทศ 

  15.   เรื่อง    ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง 
  16.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี 
    กลาโหมประเทศคู่เจรจา (Joint Declaration) และร่างเอกสารแนวความคิด  
    (Concept Paper) ที่เก่ียวข้อง  
  17.  เรื่อง  ร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ของ  
    สหประชาชาติ สําหรับการประชุม Asia-Pacific Ministerial Dialogue: From 
    the Millennium Development Goals to the United Nations   
    Development Agenda beyond 2015 
  18.  เรื่อง  การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนีอูเอ 
 

แต่งต้ัง 
  19.  เรื่อง  แต่งต้ัง 

1. การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (กระทรวงการคลัง)  

2. มอบหมายประธานกรรมการในคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
 กําลังคนภาครัฐ  

3. ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดนนทบุรี 
 ครั้งที่ 1  

4. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
5. การโอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
6. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
7. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน  

 ในกิจการของรัฐ  
8. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 

 (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 

***************************************************** 
 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 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์และความคุม้กันของอาเซยีน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือขอความ
เห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงตามข้อ 1 แล้ว 
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันความตกลงฯ และให้ดําเนินการต่อไป
ได้ เมื่อความตกลงฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และรา่งพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับแล้ว 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. ความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุม้กันของอาเซยีน มีสาระสําคัญให้นิติฐานะแก่อาเซียน
ทั้งในบริบทของกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้อาเซยีนในฐานะองค์กรสามารถทาํ
นิติกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกําหนดเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันตามที่กฎบัตรฯ ระบุไว้เป็นหลักการ
ให้แก่อาเซียนและบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลข้างต้นมีอิสระในการทํางาน
และจะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันอาเซียน พ.ศ. ....  กําหนดให้อาเซียน 
สถานที่ ทรัพย์สิน และสินทรพัย์ของอาเซียน การสื่อสาร บรรณาสาร และเอกสารทั้งปวงที่อาเซียนมีกรรมสทิธ์ิหรอืที่
ยึดไว้ ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย รวมทัง้ให้พนักงานของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วย             
เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้
รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                
พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาล ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย 
เสนอ 
  ข้อเท็จจริง  
  มท. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. จังหวัดเพชรบุรีมีความประสงค์ให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร               
พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
  2. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในเขตเทศบาลดังกล่าวมีการขยายตัว ทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและ
การผังเมือง สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในด้านการ
ควบคุมเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร และเพ่ือเป็นการรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในด้านการก่อสร้างอาคาร โดยสภาเทศบาลตําบลดังกล่าวได้เห็นชอบด้วยและได้มีการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วยแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาล ตําบลท่าไม้รวก  อําเภอ            
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
แรงงานเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน            
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   ทั้งน้ี ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว              
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน 
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดคํานิยาม เช่น คําว่า “เรือ” “คนประจําเรือ” “เจ้าของเรือ” “นายเรือ” “ข้อตกลงการ
จ้างงานของคนประจําเรือ” “ตันกรอส” และ “ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล” เป็นต้น   
    2. กําหนดให้เจ้าของเรือจัดให้มีอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล พ.ศ. .... และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไว้บนเรือ และกําหนดให้บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทต่าง ๆ ให้อยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน  
  3. กําหนดเง่ือนไขในการทํางานบนเรือ กําหนดห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลอายุตํ่ากว่า 16 ปี ทํางาน                  
บนเรือ ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทํางานในเวลากลางคืน และห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือที่ไม่มีใบรับรองแพทย์
มาแสดงและไม่ผ่านการฝึกอบรมทํางานบนเรือ  
   4. กําหนดวิธีการจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ โดยกําหนดห้ามผู้ใดกระทํา
การเป็นผู้ให้บริการจัดหางาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ใหบ้ริการจัดหางานต้องวางหลักประกัน และห้ามผู้ให้บริการ
จัดหางานเรียกเก็บค่าบริการจัดหางานจากคนประจําเรือ  
  5. กําหนดให้เจ้าของเรือทําข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือเป็นหนังสือ ห้ามหักค่าจ้างและ  
ค่าล่วงเวลา คนประจําเรือมีสิทธิลาขึ้นฝั่ง กําหนดช่ัวโมงการทํางานรวมแล้วไม่เกิน 14 ช่ัวโมงในรอบ 24 ช่ัวโมง และ
ช่ัวโมงพักผ่อนไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงในรอบ 24 ช่ัวโมง และให้เจ้าของเรือจัดวันหยุดประจําปีให้แก่คนประจําเรือ             
ไมน้่อยกว่าปีละ 30 วัน  
  6. กําหนดให้คนประจําเรือมีสิทธิเดินทางกลับเมื่อสิ้นสุดตามข้อตกลงการจ้างงาน และให้เจ้าของเรือ
จัดทําหลักประกันทางการเงินเพ่ือส่งตัวกลับ  
  7. กําหนดให้เจ้าของเรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่คนประจําเรือในกรณีที่เรือเสียหายหรือเรือจม  
  8. กําหนดให้เจ้าของเรือจัดให้มีที่พักอาศัย สถานที่สันทนาการบนเรือ ให้เจ้าของเรือจัดเตรียม
อาหารและนํ้าด่ืมที่มีคุณภาพ และให้คนประจําเรือที่ได้รับการจ้างงานเป็นพ่อครัวต้องผ่านการฝึกอบรม  
  9. กําหนดให้มกีารคุ้มครองสขุภาพ การรักษาพยาบาล สวัสดิการ และการคุ้มครองด้าน
ประกันสังคม กําหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์พยาบาลบนเรือ ให้เจ้าของเรือเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเจ็บป่วยและบาดเจ็บของคนประจําเรือ และให้เจ้าของเรือจัดให้มีการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ  
  10. กําหนดวิธีการปฏิบัติและการบังคับใช้ด้านแรงงานทางทะเล  
  11. กําหนดให้คนประจําเรือและเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกัน เพ่ือเจรจาต่อรองหรือเรียกร้องให้ได้มา
ซึ่งสิทธิหรือประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้างและสภาพการทํางาน  
  12. กําหนดให้มีคณะกรรมการทางทะเล โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ มี
อํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะ และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายด้านแรงงานทางทะเล เสนอความเห็นใน
การแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
  13. กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี และให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่             
ในการเปรียบเทียบ  
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้าํชลประทาน เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา่ชลประทาน 
จํานวน 4 ฉบบั 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงจํานวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าหนองทะลอกเป็นทางนํ้าชลประทานที่
จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยยางเป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยเมฆาเป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยตะโกเป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
  ข้อเท็จจรงิ 
  กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า มีการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานนอกภาค
เกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น ในการน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานอย่างเต็มที่ และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทําให้ทราบถึงปริมาณของนํ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับ
การขออนุญาตใช้นํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปาและภาคธุรกิจอ่ืนที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกําหนดทางน้ํา
ชลประทานซึ่งได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2505 และประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ให้เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นํ้าเพ่ือกิจการ
โรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนนอกภาคเกษตรกรรม เพ่ือนําเงินที่จัดเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน ซึง่จะนํามาใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบํารุงรักษาระบบการชลประทานอันเป็นการช่วยประหยัดเงิน
งบประมาณ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําหนองทะลอกเป็นทางน้าํชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าหนองทะลอก ในท้องที่ตําบลนางรอง 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยยางเป็นทางน้าํชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กําหนดให้นํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยยาง ในท้องที่ตําบลดอนอะราง อําเภอ
หนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ และตําบลสุขไพบูลย์ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยเมฆาเป็นทางน้ําชลประทานท่ี
จะเรียกเก็บคา่ชลประทาน พ.ศ. .... กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยเมฆา ในท้องที่ตําบลปราสาท และ
ตําบลบึงเจริญ อําเภทบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยตะโกเป็นทางน้ําชลประทานท่ี
จะเรียกเก็บคา่ชลประทาน พ.ศ. .... กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยตะโก ในท้องที่ตําบลจันทบเพชร 
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
5. เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี 2555 ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ และให้นําเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
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  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  รายงานการพฒันาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2555 
  1. ภาพรวมของระบบราชการ 
   1.1 หน่วยงานของรัฐ 
    ประเภทที่ 1 สว่นราชการ มีหน่วยงานในส่วนกลาง รวม 177 หน่วยงาน  (20 
กระทรวง 157 กรม)  ส่วนภูมภิาค รวม 954 หน่วยงาน (76 จังหวัด 878 อําเภอ)  ส่วนท้องถิ่น รวม 7,853 หน่วยงาน 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,082 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 5,693 แห่ง และ กทม. และ
เมืองพัทยา) 
    ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง 
    ประเภทที่ 3 องค์การมหาชน 68 หน่วยงาน 

   ประเภทที่ 4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน (หน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็น
อิสระ กองทุนที่เป็นิติบุคคล และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) 
   1.2 กําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้งข้าราชการและบุคลากรประเภทอ่ืน จํานวน 
2,724,335 คน  

  1.3 รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2555 จํานวน 2,380,000 ล้านบาท เป็น                 
งบบุคลากรจํานวน 547,690.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด อย่างไรก็ดี ยังมี             
งบบุคลากรภาครัฐบางส่วนปรากฏอยู่ในงบรายจ่ายอ่ืน ทําให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในงบบุคลากรตํ่ากว่า                
ความเป็นจริง 

  1.4 สมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทยีบ 
   (1) ความเป็นประเทศที่เอ้ือต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศ

ไทยอยู่ในอันดับที่ 17 จาก 183 ประเทศ ในส่วนภาวะธรรมาภิบาลพบว่ามิติประสิทธิผลของรัฐบาลและมิติคุณภาพ
ของมาตรการควบคุม ยังคงอยู่ใน Percentile Rank ที่ 50-75 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยพบว่า  
อยู่ในอันดับที่ 30 จาก 59 ประเทศ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 88 จาก 176 ประเทศ 
(ค่าดัชนี 37 หรือ 3.7  ในฐานคะแนนแบบเดิม) ซึ่งปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 80 จาก 183 ประเทศ                  
(ค่าดัชนี 3.4) อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากค่าดัชนีเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ด้วยฐานคะแนนที่เท่ากันแล้ว จะพบว่า            
ค่าดัชนีปรับเพ่ิมขึ้น 0.3 คะแนน โดยประเทศท่ีมีค่าดัชนีสูงหมายถึง ประเทศที่มีการคอร์รัปช่ันน้อยที่สุด และประเทศที่มี 
ค่าดัชนีตํ่า หมายถึงประเทศที่มีการคอร์รัปช่ันมากที่สุด 

   (2) ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยพบว่า อยู่ใน
อันดับที่ 64, 76 และ 92 ในปี พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555 ตามลําดับ อันดับความมีประสิทธิภาพ              
ของระบบราชการไทยพบว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศแรกที่ระบบราชการมีประสิทธิภาพ รองจากสิงคโปร์                 
และฮ่องกง 

   
 1.5 ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) พบว่าผลการบรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับที่น่าพอใจ                
ส่วนใหญ่มีผลการดําเนินการที่สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้งสิ้น เช่น ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ ร้อยละ 
82.65 ส่วนราชการมีการปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการทํางาน ร้อยละ 89.50 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการ             
และหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
ให้บริการประชาชน ดังน้ันควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้บริการประชาชน 
ผ่านรูปแบบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ให้บริการประชาชนมากข้ึน 
 2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย 
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   2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า การปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ที ่สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดย                
ส่วนราชการมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมค่อนข้างสูงกว่าค่าเป้าหมาย ในส่วนของจังหวัดในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย  รวมทั้งองค์การมหาชน
ในภาพรวมพบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
   2.2 จากการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทยพบว่า ประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ระบบราชการในระดับสูงพอสมควร โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.7   
   2.3 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี พ.ศ. 2555 สรุปได้ ดังน้ี 
    - ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน โดยสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน มีการมอบรางวัลระดับชาติให้แก่หน่วยงานท่ีมีนวัตกรรมหรือมีพัฒนาการใน
การบริการประชาชน และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ (e-Services) พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
    - การปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ รวมทั้งเปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ปรับกลยุทธ์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันในการจัดบริการสาธารณะและการเปิดให้องค์กรในภาคส่วนอ่ืนเสนอตัวเข้ามาให้บริการของรัฐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และความร่วมมือการทํางานในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวง 
    - การมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรที่มีขดีสมรรถนะสูง บุคลากรมคีวามพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้ คดิริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยยังคงให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการ เพ่ือเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความ
พร้อม เข้ามาจดับริการสาธารณะแทนภาครฐั การพัฒนาเสริมสร้างขีดสมรรถนะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ในระบบ
ราชการ ทั้งกลุ่มผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) กลุม่พัฒนาระบบบริหาร ของ
กระทรวงและกรม และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม ่ในส่วนขององค์การมหาชน ได้เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไกการบริหารองค์การมหาชน เพ่ือให้องค์การมหาชนมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ตามกรอบการประเมินผลที่คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกับองค์การมหาชนสู่สาธารณะ  
นอกจากน้ี ยังได้ส่งเสริมผลักดันให้ภาครัฐมคีวามพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
และการรับมือกับสภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของภาครัฐสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุด
หยุดลง 
    - การสร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคม
โดยรวม ทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การสร้างการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการ  การจัดทําแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างย่ังยืน  และยังคงส่งเสริมระบบการตรวจสอบที่ให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิที่
ประชาชนจะได้รับจากหน่วยงาน ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
 
 

  2.4 การดําเนินงานขั้นต่อไป        
   - การเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาประจําปีระหว่างกลุ่มประเทศ



 8 

สมาชิกอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบราชการ การแลกเปลี่ยนข้าราชการ
เพ่ือปฏิบัติราชการในกลุ่มประเทศสมาชิก รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญระหว่างกัน การพัฒนาหลักสูตรให้แก่
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น 

   - การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะต่อไป เพ่ือให้
สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงรองรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยจะมีการศึกษาแนวโน้มการปรับเปลี่ยนระบบราชการ และตัวอย่างที่เป็นเลิศในระดับนานาชาติ รวมท้ัง
ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายและกรอบทิศทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะต่อไปที่มีความเหมาะสม และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

   - การขยายผลการดําเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาค
ราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างย่ังยืน โดยการขยายผลการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งการส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน 
ธรรมาภิบาลในระบบราชการแบบย่ังยืน และการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือวัดและประมวลผลระดับ 
ธรรมาภิบาลของภาคราชการ 

   - การปรับปรุงรูปแบบหน่วยงานของรัฐ โดยการเร่งรัดมาตรการทบทวนบทบาท
ภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ทั้งการปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างและระบบบริหารงานของหน่วยงานของรัฐให้มีความ
เหมาะสม และมีขีดสมรรถนะสูง การถ่ายโอนงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน  การศึกษาความพร้อมของ
ภาคเอกชนที่จะมารับการถ่ายโอนงานจากภาครัฐ นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะผลักดันให้เกิดการสร้างกลไกหรือ
เครื่องมือที่เป็นแนวทางสําหรับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมและชุมชนเข้ามา           
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการบริหารราชการ 

 
6. เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนมิถุนายน 2556  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้าน
เศรษฐกิจ ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ 
  สาระสาํคญัของรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนี ้
 1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง การดําเนินการในภาพรวมได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ด้านราคาสินค้า ได้มีมาตรการในการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคา 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ได้แก่ การกําหนดราคาสินค้าและบริการควบคุม  การดูแลราคาต้นทาง และราคาปลายทาง  
การกําหนดมาตรการในการดูแลราคา  การตรึงราคาจําหน่ายสินค้า (สิ้นสุดโครงการแล้ว) การกํากับดูแลราคาจําหน่าย
อาหารปรุงสําเร็จ ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย (สายตรวจ Mobile Unit)  นอกจากน้ี ยังมีโครงการ
กํากับดูแลการช่ังตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพ่ือสร้างความเป็นธรรม โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ
ประชาชน และจัดงานจําหน่ายสินค้า ซึ่งได้จัดงานรวมท้ังสิ้น 1,286 ครั้ง สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน  
คิดเป็นมูลค่า 553.45 ล้านบาท จัดงานธงฟ้าเคลื่อนที่เพ่ือประชาชน (Mobile Unit) รวม 627 จุด  ลดค่าครองชีพได้        
คิดเป็นมูลค่า 14.67 ล้านบาท (สิ้นสุดโครงการแล้ว)  รวมถึงโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ส่งผ่านให้ภาคเอกชนดําเนินการต่อโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีร้านถูกใจที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ 
จํานวน 5,009 ราย (สิ้นสุดโครงการแล้ว) 
    1.2 ด้านราคาพลังงาน   
      (1) นํ้ามันดีเซล : ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สําหรับ
นํ้ามันดีเซล เพ่ือรักษาระดับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ทําให้ราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
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2556 อยู่ที่ 29.99 บาท/ลิตร โดยผลการดําเนินงานต้ังแต่เดือนกันยายน 2554 – เมษายน 2556 สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนและภาคธุรกิจเป็นเงินประมาณ 198,000 ล้านบาท    

    (2) แก๊สโซฮอล : ส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2556 มีปริมาณการใช้เอทานอลเพ่ิมขึ้นเป็น 2.57 ล้านลิตร/วัน 
      (3) LPG : ราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ภาคครัวเรือน ตรึงราคาไป
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 อยู่ที่ 18.13 บาท/กิโลกรัม  ภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 28.40 บาท/กิโลกรัม   
ภาคขนส่ง อยู่ที่ 21.38 บาท/กิโลกรัม 

        (4) NGV : ราคาสําหรับประชาชนอยู่ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม กลุ่มรถ
โดยสารสาธารณะ อยู่ที่ 8.50 บาท/กิโลกรัม 
            (5) โครงการบัตรเครดิตพลังงาน (NGV) ซึ่งเริ่มดําเนินการต้ังแต่ตุลาคม 
2555 – มิถุนายน 2556 มีจํานวนผู้สมัครบัตรเครดิตพลังงาน จํานวนทั้งสิ้น 70,871 ราย สําหรับกลุ่มรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล ณ เดือนมิถุนายน 2556 จํานวนผู้มีบัตรทั้งสิ้น 2,974 ราย   
 2. ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น โ ด ย เ พิ่ ม กํ า ลั ง ซ้ื อ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
   2.1 พักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงินสําหรับโครงการพักหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือเกษตรกร   
   2.2 ปรับค่าแรงงานเป็นวันละ 300 บาทท่ัวประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามมาตรการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ SMEs โดยที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีจึงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ SMEs เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
   2.3  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิ จํานวน 
6,776,562 คน ได้จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดแล้ว (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) เป็นเงิน 52,069 ล้านบาท  
กทม. มีผู้สูงอายุได้รับเงินแล้ว จํานวน 528,990 คน ใช้เงิน 347.74 ล้านบาท เมืองพัทยา มีผู้สูงอายุได้รับเงิน
แล้ว จํานวน 5,848 คน ใช้เงินประมาณ 3.78 ล้านบาท   
   2.4  มาตรการบ้าน 5 ล้านบาท สิ้นสุดโครงการแล้ว   
   2.5  โครงการบ้าน ธ.อ.ส. เพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งแรก ซึ่งได้ขยายระยะเวลาออกไปให้สิ้นสุด
เดือนมีนาคม 2556 มีผู้ได้รับการอนุมัติคิดเป็นเงิน 10,189.03 ล้านบาท โครงการน้ีมีปัญหาการปล่อยสินเช่ือค่อนข้าง
ตํ่า เน่ืองจากโครงการไม่ครอบคลุมบ้านมือสอง และราคาบ้านตํ่ากว่า 1 ล้านบาทมีจํานวนจํากัด   
   2.6 โครงการบ้าน  ธ .อ .ส .  - ธปท .  เ พ่ือผู้ ประสบภัย  วงเ งิน  14,000 ล้ านบาท  
มีผู้ได้รับการอนุมัติคิดเป็น 29,877.84 ล้านบาท  ปัญหาอุปสรรคของโครงการน้ี คือ จํานวนผู้ย่ืนขอสินเช่ือมากกว่า
เงินที่ ธปท. ให้การสนับสนุน   
   2.7 มาตรการภาษีสําหรับการซื้อรถยนต์คันแรก คืนภาษีแล้ว 320,111 คัน เป็นเงิน 
21,972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.91  
 3 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือให้การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลมีผลถาวรกรมสรรพากรได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ .. พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคล) ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ 
ณ ระนอง) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 4 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) มีผลดําเนินการ ดังน้ี   
   4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) โอนเงินไปแล้วจํานวน 
76,407 หมู่บ้าน/ชุมชน จําแนกเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนใน 76 จังหวัด จํานวน 75,565 แห่ง ชุมชน ใน กทม. จํานวน 842 
แห่ง ทั้งน้ี สทบ. ได้เร่งรัดการดําเนินการในส่วนของชุมชนใน กทม. ด้วยแล้ว   
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   4.2 โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 ได้โอนเงินไปแล้ว 44,730 กองทุน คิด
เป็นร้อยละ 56.44 
 5 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
   5.1 โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ได้อนุมัติแล้ว 4,234,556 บัตร ส่งมอบบัตรแล้ว 
4,125,967 ราย  วงเงินอนุมัติ 57,070 ล้านบาท 
   5.2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ 3 ชนิด ดังน้ี 
    (1) ข้าวนาปี 55/56  (วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)           
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ครั้งที่ 1 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 3.48 ล้านครัวเรือน  
ครั้งที่ 2 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 584,236 ครัวเรือน 
    (2) มันสําปะหลัง ปี 55/56 (วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)                       
ซึ่งมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 473,852 ครัวเรือน 
    (3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 55/56 (วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – วันที่ 31 ตุลาคม 2555)              
ซึ่งมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 220,216 ครัวเรือน 
   5.3 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 โดย 
    (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556  มีสหกรณ์
เข้าร่วมโครงการจํานําข้าวเปลือกนาปี รวม 226 สหกรณ์ ซึ่งได้ให้บริการรับจํานํา/บริการรวบรวมข้าวเปลือกจาก
สมาชิก 349,654 ราย ปริมาณข้าวเปลือก รวม 1,726,533.165 ตัน และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รับจํานําแล้ว 
3.469 ล้านตัน มูลค่า 54,934.180 ล้านบาท จํานวนเกษตรกร 472,971 ราย จํานวนโรงสี 270 แห่ง  
    (2) กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ผลการดําเนินการ   
     2.1 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556) มีโรงสีสมัครเข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร  จํ า น ว น  8 9 4  โ ร ง  มี เ กษตรก ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร งก า ร  จํ า น วน  2 , 1 9 9 , 9 0 6  ร า ย  ปริ ม าณ 
รับจํานํา รวมทั้งสิ้น 14,434,296 ตัน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว เป็นเงิน 
232,870.709 ล้านบาท  
     2.1 รอบที่ 2 (14 มีนาคม - 15 กันยายน 2556) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มี
โรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 645 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 640,529 ราย ปริมาณรับจํานํารวม
ทั้งสิ้น 5,365,846 ตัน   
     ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า ค่ากรรมกร ค่าตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร ค่าดูแลรักษาข้าวสาร และค่าเบ้ียประกันภัย ทําให้ 
อ.ต.ก. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการตามสัญญาได้  

     (3) นอกจากน้ี ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2554/55 ปี 2555/56 โดยสรุป ดังน้ี 

          3.1 ผลการดําเนินโครงการ (ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556)   
         • โครงการปี 2554/55 นาปี 2554/55 นาปี 54/55 มีผลผลิตจํานวน 
25.932 ล้านตัน จํานวนเกษตรกรที ่เข้าร่วมโครงการ 1,089,101 ราย ปริมาณรับจํานํา 6.950 ล้านตัน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .ก .ส .) จ่ายเงิน 118,656 ล้านบาท นาปรัง 55 มีผลผลิต
จํานวน 12.224 ล้านตัน จํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,021,027 ราย ปริมาณรับจํานํา 14.864 ล้านตัน 
ธ.ก.ส. จ่ายเงิน 218,670 ล้านบาท 
        • โครงการปี 2555/56 รอบที่ 1 มีผลผลิตจํานวน 26.950 ล้านตัน จํานวน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,434,702 ราย ปริมาณรับจํานํา 14.440 ล้านตัน ธ.ก.ส. จ่ายเงิน 232,870 ล้านบาท รอบที่ 
2 มีผลผลิตจํานวน 9.904 ล้านตัน จํานวนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 436,503 ราย ปริมาณรับจํานํา 5.508 ล้านตัน 
ธ.ก.ส. จ่ายเงิน 73,938 ล้านบาท 
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          3.2  ประโยชน์ที่ชาวนาได้รับโดยตรงจากราคาตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น โดย 
            - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้รับผลประโยชน์โดยราคาข้าวเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 4,000 บาท/ตัน 
            - เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้รับผลประโยชน์โดยราคา
ข้าวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2,500 บาท/ตัน  (ราคาตลาดก่อนรับจํานําหักด้วยราคาตลาดหลังรับจํานํา) 
           3.3  ผลประโยชน์ทางอ้อมกลับคืนสู่รัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดย
เกษตรกรมีการใช้จ่ายมากขึ้นทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รัฐได้รับภาษีมูลค่าเพ่ิม ธุรกิจมีกําไรเพ่ิมขึ้น  
รัฐได้ภาษีจากภาคธุรกิจ เกิดการขยายธุรกิจใหม่รองรับกําลังซื้อ และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 83,238 
ล้านบาท 
      5.4 โครงการ รักษา เส ถียรภาพราคามะพร้าว  ปี  2555  ดํ า เ นินการรับซื้ อ  
เน้ือมะพร้าวแห้งจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ใน 8 จังหวัด จํานวน 9,000 ตัน โดยชดเชยราคากิโลกรัมละ 6 บาท และ
ช่ ว ย ค่ า ข น ส่ ง  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ร า ค า ที่ คุ้ ม ต่ อ ก า ร ผ ลิ ต  ต้ั ง แ ต่ เ ดื อ น กั น ย า ย น  2 5 5 5  ถึ ง  
20 กุมภาพันธ์ 2556 ขณะนี้ได้รับซื ้อแล้ว 8,605.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.62 ขณะนี้มี 7 จังหวัด 
แจ้งปิดโครงการแล้ว และจังหวัดนครศรีธรรมราชยังปิดโครงการไม่ได้เน่ืองจากปัญหาการร้องเรียน จึงขอขยายระยะเวลา
โครงการออกไปจนถึง 20 กรกฎาคม 2556 
      5.5  การรักษาเสถียรภาพราคายางพารา (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556) โดยได้รับซื้อยาง
จากสถาบันเกษตรกร จํานวน 211,388.604 ตัน มูลค่า 20,934.064 ล้านบาท นําเข้าสู่กระบวน การผลิตและ 
ผลิตเสร็จ และจัดเก็บเข้าโกดัง จํานวน 189,101.20 ตัน มีการทําประกันวินาศภัยโกดัง/โรงงาน จํานวน 54 จุด 
วงเงินทุนประกัน 18,803.280 ล้านบาท มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ จํานวน 225.504 ล้านบาท  
                           5.6 การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จากภัยพิบัติด้านการเกษตร  
ในกรณีฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด 

(1) ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง ด้านพืช มีพ้ืนที่เสียหาย 4.697 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับ 
ผลกระทบ จํานวน 624,886 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 2,870.932 ล้านบาท  ด้านประมง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เสียหาย 1,121 ไร่ กระชัง 648 ตารางเมตร เกษตรกรได้รับผลกระทบ 63 ราย ช่วยเหลือเสร็จแล้ว เป็นเงิน 3.939  
ล้านบาท 
   (2) อุทกภัย ด้านพืช มีพ้ืนที่เสียหาย 78,569 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จํานวน 
9,691 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 34.614 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 12.126 ล้านบาท ด้านประมง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าเสียหาย 881 ไร่ กระชัง 11,393 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 6.284 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 2.307 ล้านบาท 
ด้านปศุสัตว์ มีสัตว์สูญหาย/ตาย 1,867 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบจํานวน 60 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 
83,800 บาท ช่วยเหลือแล้ว 49,700 บาท  
   (3) วาตภัย (ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2556) พ้ืนที่คาดว่าจะ
เสียหาย 76,579 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 34,587 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 15.582 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 
0.619 ล้านบาท 
   (4) ศัตรูพืชระบาด ได้มีการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด และควบคุมการ
ระบาดไม่ให้ขยายพ้ืนที่ 
   5.7 การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ขณะน้ีมีการปรับปรุงการจัดทํา
ฐาน ข้อมู ล เกษตรกร เป็ นรายแปลง  ซึ่ งมี เ ป้ าหมาย  7 ,230 ,043  แปลง  ซึ่ ง เ ริ่ ม ดํ า เ นินการ เ ม่ือ วันที่  
15 มีนาคม 2556 โดยดําเนินการไปแล้ว 3.922 ล้านครัวเรือน 
                     5.8 การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่เป็นลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรและผู้ยากจนท่ีมีปัญหาด้านหน้ีสินและที่ดิน ให้สามารถไถ่ถอนหรือซื้อที่ดินคืน โดยมีเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ
จากกองทุนฯ จํานวน 584 ราย วงเงิน 81 ล้านบาท     
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   5.9  โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/26 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2556 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 719 ราย เปิดจุดรับฝากแล้ว 678 จุด ปริมาณ    รับจํานํารวมทั้งสิ้น 
9,955,637 ตัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว เป็นเงิน 26,877.092 ล้านบาท  
   5.10 พณ. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบการรับจํานําสินค้าเกษตร ให้ถูกต้อง โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการรับจํานํา โดยสุ่มตรวจสอบโรงสี ตลาดกลาง โกดังกลาง  
และเกษตรกร พบการกระทําความผิด จํานวน 2,042 ราย ได้แก่ (1) การขนข้าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต   
(2) การสวมสิทธิเกษตรกร  (3) ข้าวขาดบัญชี 
   5.11 การแก้ไขราคาสินค้าเกษตร 
     (1) ผักและผลไม้   ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับร้านค้าปลีก 
ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) รวม 6 ครั้ง เพ่ือขอความร่วมมือให้ช่วยรับซื้อผักและผลไม้ เพ่ือนําไปจําหน่ายใน
สาขาทั่วประเทศ  และได้จัดงานเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมาจําหน่ายผลผลิตให้ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงได้ดําเนินการ
เช่ือมโยงการกระจายผลไม้ภาคตะวันออก ไปจําหน่ายที่ศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ที่จังหวัด
กาญจนบุรี 
     (2) สุกร ได้มีการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพ่ิมจากช่องทางปกติ 
แยกเป็นเน้ือสุกรจํานวน 181,095 กิโลกรัม  
     (3) ไข่ไก่ สามารถระบายไข่ไก่ได้ จํานวน 7,000,000 ฟอง และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการกํากับดูแลราคาไข่ไก่ รวมถึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ตรึงราคาไม่เกินฟองละ 3.30 บาท 
     (4) หอมแดง (ฤดูแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ จํานวน 22.66 ล้านบาท จากโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน ปี 2554 – 2556 ให้จังหวัด
เชียงใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงตกตํ่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อหอมแดงจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ในราคา กิโลกรัม ละ 17.00 บาท ปริมาณเป้าหมาย 11,000 ตัน ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่เดือน
มีนาคม – กันยายน 2556 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่สามารถระบายหอมแดงได้ตามภาวะปกติ โดยไม่ต้องใช้เงินที่ได้รับการ
สนับสนุน โดย ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ราคาหอมแดงแห้งปรับราคาสูงขึ้นเป็น กิโลกรัม ละ 23 – 26 บาท 
     (5) พริก จัดประชุมหารือผู้ประกอบการแปรรูปซอสพริกและนํ้าพริก เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการรับซื้อพริกในราคาที่เหมาะสม ให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพริก และการวางระบบการเก็บเก่ียว
ผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานและผู้บริโภ 
    (6) ปาล์มนํ้ามัน รอบที่ 1 ได้จัดสรรเงินให้องค์การคลังสินค้า  รับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบ
จากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม เพ่ือดูดซับปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบ เป้าหมาย 100,000 ตัน ในราคา กิโลกรัมละ 25 บาท 
จากผลการดําเนินงานในรอบที่ 1 ทําให้ระดับราคาผลปาล์มสูงขึ้นจากช่วงก่อนเร่ิมโครงการเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.53 
บาท เป็น กก.ละ 4 – 4.20 บาท รอบที่ 2 ดําเนินการขยายระยะเวลารับซื้อเป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2556 โดย  
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนจํานวน 56,801 ราย  99,848 แปลง โดยรับรองแล้ว  
71,923 แปลง  แต่เน่ืองจากปัญหามีปริมาณการรับซื้อปาล์มนํ้ามันไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงจะต้องขยายระยะเวลา
ดําเนินโครงการออกไปอีก  
  6. ปฏิรูปการจัดการที่ดิน (นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)    ซึ่งได้
ดําเนินการจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร  การแก้ไขปัญหาทีดิ่นทํากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  การจัดทํายุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินป่าไม้  และการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหาร
จัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ซึ่งภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการของ กบช. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดต้ังสํานักงาน และจดัสรรเงินงบประมาณให้จังหวัดเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด 
                            ปัญหาอุปสรรค : ในการดําเนินงานของ กบช. คือ ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
แล้ว ระยะเวลาที่เหลืออยู่อาจทําให้การปฏิบัติงานตามแผนงานไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร และเมื่อไม่สามารถ
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ดําเนินการได้ เงินงบประมาณที่ได้รับจะตกไป จึงเห็นควรให้สํานักงบประมาณพิจารณาให้  กรมที่ดินสามารถเกลี่ยเงิน
ที่ได้รับไปใช้ต่อเน่ืองในปีงบประมาณหน้าได้เป็นกรณีพิเศษ 
   7. จากรายงานผลการดําเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเดือนมิถุนายน 2556 มีความเห็น 
ดังนี้ 
   7.1 โครงการกํากับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อ
ขายพลังงานเชื้อเพลิง ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าทั่วไปต่าง ๆ ซึ่งมีการตรวจพบการกระทําความผิดเพ่ิมขึ้นน้ัน 
พณ. ควรมีการพิจารณาหามาตรการในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้การกระทําความผิดมีจํานวนลดลง 
   7.2 การตรวจสอบโครงการรับจํานําสินค้าเกษตร ยังพบการกระทําความผิดอยู่มาก ควรให้ 
พณ. เพ่ิมมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทําความผิดโดยเด็ดขาด 
   7.3 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร
ประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน เพ่ือช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่ชาวนาได้รับโดยตรงจากราคาตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ทั้งเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์ โดยราคาข้าวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2,500 
บาท/ตัน และ 4,000 บาท/ตัน รวมทั้งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อรัฐบาล โดยเกษตรกรจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นทําให้มีเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้รัฐมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีมูลค่าเพ่ิม ธุรกิจมีกําไรและรัฐเก็บภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้น  
เกิดการขยายตัวของธุรกิจเพ่ือรองรับกําลังซื้อที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงมีการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นมูลค่ารวม 83,238 ล้านบาท 
  7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) และการดําเนินการตามโครงการ
เพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ยังดําเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า เห็นควรให้ สทบ. ได้จัดทํากรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและชัดเจน 
  ทั้งน้ี ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านรับไปพิจารณาดดําเนินการต่อไป 
 
7. เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาํบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                  
มีจํานวนท้ังสิน้ 13 ข้อ ประกอบด้วย  
     1.1 การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ใช้บังคับในปัจจุบันทั้งสิ้น 8 ข้อ  
    1.2 การเพ่ิมเติมหลักการใหมจ่ํานวน 4 ข้อ  
   1.3 การเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล 1 ข้อ  
  2. สาระสาํคญัของการแก้ไขเพิ่มเติมร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาํบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... สรุปได้ ดังน้ี  
    2.1 แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายช่ือฯ  
    1) การเพ่ิมเติมข้อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิใน
คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายช่ือฯ โดยเพ่ิมเติมในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  
    2) การแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดทํา
บัญชีรายช่ือฯ ในการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดสรรและสาขาความเช่ียวชาญของผู้สมัครเข้ารบัการคัดสรร
เพ่ือขึ้นบัญชีรายช่ือฯ  
   2.2 แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายช่ือฯ  
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    1) การแก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการจัดทําบัญชีรายช่ือฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่งช่ือบุคคลใน
บัญชีรายช่ือฯ และการเพ่ิมเติมการกําหนดคุณสมบัติของผูส้มัครเข้ารับการคัดสรรเพ่ือขึ้นบัญชีรายช่ือฯ โดยต้องมีอายุ
ไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร   
    2) การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลในบัญชีรายช่ือฯ แทน
ผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเพ่ือขึ้นบัญชีรายช่ือฯ โดยยังคงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
    3) การเพ่ิมเติมการพ้นจากบัญชีรายช่ือฯ กรณีอยู่ในบัญชีรายช่ือฯ ครบระยะเวลา 
5 ปี นับจากวันที่ประกาศบัญชีรายช่ือฯ ของบุคคลน้ัน ๆ มีผลบังคับใช้ และการเพ่ิมเติมบทยกเว้นให้กับบุคคลในบัญชี
รายช่ือฯ ที่อยู่ระหว่างการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้พ้นจากบัญชีรายช่ือฯ เมื่อพ้นจากตําแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจน้ัน รวมถึงการเพ่ิมเติมให้บุคคลในบัญชีรายช่ือฯ ที่พ้นจากบัญชีรายช่ือฯ มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดสรร
ใหม่ได้  
    2.3 แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประกาศบัญชีรายช่ือฯ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมการพิจารณาคัด
สรรบุคคลเพ่ือขึ้นบัญชีรายช่ือฯ ของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายช่ือฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นเก่ียวกับการจัดทํา
บัญชีรายช่ือฯ ที่เสนอแก้ไขตาม 1) ของข้อ 2.2  
   2.4 เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรข้ึนบัญชีรายช่ือฯ ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับยังคงอยู่ในบัญชีรายช่ือฯ ต่อไปได้จนกว่าจะครบระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่หลักเกณฑ์น้ีใช้
บังคับ และกําหนดบทยกเว้นให้กับบุคคลในบัญชีรายช่ือฯ ที่อยู่ระหว่างการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้พ้นจากบัญชี
รายช่ือฯ เมื่อพ้นจากตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ัน  
   
8. เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากําลังภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมใ่ห้กับส่วนราชการสําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการ
สําคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ รวม 3,848 อัตรา แยกเป็นการจัดสรรอัตราข้าราชการเพ่ิมใหม ่3,285 อัตรา และ
พนักงานราชการเพ่ิมใหม่ 563 อัตรา โดยให้สํานักงาน ก.พ. กําหนด มาตรการ แนวทาง หรือเง่ือนไขเพ่ือป้องกันไม่ให้
ส่วนราชการนําตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพ่ือปรับระดับตําแหน่งสูงขึ้น หรือนําตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรร
เกลี่ยไปปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากภารกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศ และให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอัตราต้ังใหม่ดังกล่าวด้วย 
  2. รับทราบผลการพิจารณาของคณะทํางานศึกษาภาพรวมความต้องการอัตรากําลังภาครัฐ กรณี
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน และมอบหมายให้ส่วนราชการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
   (1) มอบหมายให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของอัตรากําลังในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในสังกัดองค์กร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน โดยกํากับดูแลการใช้งบประมาณตามหลักเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาต้ัง
งบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคล กรณีอัตราต้ังใหม่ ทีส่ํานักงบประมาณกําหนดมาตรการไว้แล้วกับทุก
หน่วยงานอย่างเข้มงวดและติดตามผล เพ่ีอให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ. จัดเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการบริหาร
กําลังคนภาครัฐ ระหว่างส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมและความตระหนักในการใช้กําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สําหรับการจัดทํางบประมาณประจําปี 2557 ให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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9. เรื่อง การดําเนนิงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2556 ตามโครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้
เชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน เพือ่นํามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้าํมันดีเซล ขององค์การ
ขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
  คณะรัฐมนตรีมีมตืรับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) จํานวน 3,183 คัน เพ่ือนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้นํ้ามันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ            
(ขสมก.) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที ่9 เมษายน 2556 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังน้ี 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คค. ได้รับรายงานจาก ขสมก. เก่ียวกับการดําเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV ตามมติ
คณะรัฐมนตร ีวันที่ 9 เมษายน 2556 ดังน้ี 
  1. กรณีจัดซื้อรถโดยสาร NGV จํานวน 3,183 คัน ขสมก. จะดําเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสต์ามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี แบ่งการประมูลเป็น 8 กลุม่ โดยจะแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคา และนําเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ให้ความเห็น รวมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และคณะกรรมการตรวจรับ 

2. กรณีมอบให้กระทรวงคมนาคมรับไปศึกษาถึงความเหมาะสมคุ้มค่าในกรณีที่หากมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมการจัดซื้อรถโดยสารธรรมดาไปเป็นรถโดยสารปรับอากาศ การจัดระบบเส้นทางเดินรถ การปรับอัตรา
ค่าโดยสาร และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก โดยหากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการซื้อรถโดยสาร
จากที่อนุมัติไว้ ให้กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังน้ี  

  2.1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดทําโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV จํานวน 3,183 
คัน เพ่ือนํามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้นํ้ามันดีเซล ซึ่งเป็นการจัดซื้อรถโดยสารทดแทนตามจํานวนและ
ประเภทรถที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอยู่เดิม คือ รถโดยสารธรรมดา จํานวน 1,659 คัน และรถโดยสารปรับ
อากาศ จํานวน 1,524 คัน การใช้รถโดยสารธรรมดายังมีความจําเป็นอยู่ในส่วนของผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อย หรือ
นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ และยังต้องใช้เดินรถด้านนโยบายของรัฐ เช่น การเดินรถโดยสารฟรีเพ่ือลดภาระค่าครอง
ชีพของประชาชน ใช้เดินรถในช่วงเกิดภาวะน้ําท่วม ซึ่งรถโดยสารธรรมดามีความเหมาะสมกว่ารถโดยสารปรับอากาศ 
อีกทั้งกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีการเปล่ียนแปลงประเภทรถโดยสารเป็นรถโดยสารปรับอากาศมากข้ึนจะได้รับ
การร้องเรียนจากรถเอกชนร่วมบริการที่ให้บริการรถโดยสารปรับอากาศว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพ่ิมรถโดยสาร
ปรับอากาศแย่งผู้โดยสารจากรถเอกชนร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงขอยืนยันการจัดซื้อรถโดยสาร
ตามจํานวนและประเภทรถโดยสารตามท่ีเสนอไว้ในโครงการ 
   2.2 สําหรับประเด็นการจัดระบบเส้นทางเดินรถ และการปรับอัตราค่าโดยสาร ขณะนี้อยู่
ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณาดําเนินการ โดยได้แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามคําสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 284/2555 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 เพ่ือพิจารณา
ศึกษากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางโดยภาพรวมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจัย
แวดล้อมการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาดําเนินงาน
จัดทํารายงานข้อสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ในเบ้ืองต้นของคณะทํางานดังกล่าว ประกอบกับในขณะน้ีกระทรวง
คมนาคมโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทําโครงการดําเนินงานบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม โดยมีขอบเขตเน้ืองานบางส่วนครอบคลุมถึงประเด็นการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงานบริหาร
จัดการระบบตั๋วโดยสาร การจัดเก็บค่าโดยสารในปัจจุบันสําหรับระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งทางบกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การกําหนดอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและการเชื่อมต่อ คาดว่าจะสามารถ
สรุปผลการศึกษาเฉพาะในส่วนประเด็นหัวข้อเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้ประมาณเดือนธันวาคม 2556 
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  2.3 การใช้พลังงานทางเลือก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเห็นว่า ก๊าซธรรมชาติมีความ
เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นเช้ือเพลิงกับรถโดยสารท่ีจัดหาใหม่ เน่ืองจากรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติมีจําหน่ายเชิงพาณิชย์ใน
หลายประเทศ และมีใช้ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก การซ่อมบํารุงรักษาจึงสามารถหาผู้ซ่อมบํารุงรถโดยสารได้ไม่ยาก 
ทําให้ต้นทุนค่าเช้ือเพลิงและการซ่อมบํารุงรักษาตํ่ากว่าการใช้รถโดยสารที่ใช้พลังงานทางเลือกอ่ืน เช่น รถโดยสารไฟฟ้า 
รถโดยสารใช้เช้ือเพลิง E 85 หรือ ED 95 ซึ่งยังไม่มีผู้ผลิตรถโดยสารใช้เชิงพาณิชย์ หรือถ้ามีก็มีจํานวนน้อย การจัดหาผู้ซ่อม
บํารุงรักษาก็ยาก การผลิตเช้ือเพลิงยังมีข้อจํากัดและราคาสูง การใช้รถโดยสารที่ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติจึงมีความ
เหมาะสมท้ังในด้านต้นทุนการจัดหา ต้นทุนการเดินรถโดยสาร รวมทั้งสภาพแวดล้อม 

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อรถโดยสาร
ตามโครงการไปจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้  
 
10. เรื่อง ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหา
เครื่องตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ตามโครงการจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพ่ือใช้ในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในจํานวนที่จําเป็นเร่งด่วน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี  
   1. เครื่องตรวจจับความเร็วแบบติดต้ัง จํานวน 76 เครื่อง เป็นเงิน 91,200,000 บาท  
   2. เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จํานวน 76 เครื่อง เป็นเงิน 68,400,000 บาท  
   3. เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล จํานวน 2,930 เครื่อง เป็นเงิน 351,600,000 บาท  
  โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25556 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวนเงิน 511,200,000 บาท โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอตกลง
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหน่ึง สําหรับส่วนที่เหลือให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันจัดทําแผนความต้องการ เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) หรือกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป  
 
11. เรื่อง  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปกีารผลิต 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556  โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณจํานวน 
494,906,221.50 บาท เพ่ือให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นําไปดําเนินโครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2556  

2. ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายสํารองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล ตามข้อ 1  และเบิก
เงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) + 1% ในปีงบประมาณถัดไป 
  3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรประสานงาน 
กับ ธ.ก.ส. และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับระบบการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนความชัดเจนในการประกาศภัยของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ประสบภัย ทั้งน้ี เพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วในขั้นตอนการขอเอาประกันภัยและการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกร 
  ทั้งน้ี ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือชดเชยค่าเบ้ียประกันภัยที่ได้สํารองจ่าย
ตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 



 17 

  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลัง (กค.)  โดย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  ธ.ก.ส. และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ได้หารือร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพ่ือปรับปรุงโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 โดยให้
ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัย และแบ่งพ้ืนที่รับประกันภัยออกเป็น 5 พ้ืนที่ ตามระดับความเสี่ยง ทั้งน้ี สรุปสาระสําคัญ
ได้ดังน้ี 
  1. หลักการและแนวทางการรับประกันภัย 

(1) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้เอาประกันภัย ได้รับความคุม้ครองจากภัยธรรมชาติ 
ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทัง้ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 

(2) แบ่งพ้ืนที่การรับประกันภัยออกเป็น 5 พ้ืนที่ตามระดับความเสี่ยง โดยเกณฑ์ความ
เสียหายเฉลีย่ย้อนหลังต้ังแต่ปี 2548 -2555 เพ่ือจัดเก็บเบ้ียประกันภัยในอัตราทีแ่ตกต่างกันตามระดับความเสีย่ง 

(3) ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยในส่วนทีเ่พ่ิมเติมจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยของรัฐ เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปี 2554  

(4) เกณฑ์การประเมินความเสียหายเพ่ือจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใช้แนวทางเดียว 
กันกับที่ภาครัฐดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปี 2554 และ 2555 

(5) ธ.ก.ส. เป็นผู้บริหารโครงการฯ และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับ
ผู้รับประกันภัย เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปี 2554 และ 2555 

2. รายละเอียดการรับประกันภัย 
   (1) อัตราเบ้ียประกันภัยที่เสนอโดยบริษัทรับประกันภัยแบ่งออกเป็น 5 อัตรา ตามระดับ
ความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ โดยมีวงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร ่ตลอดช่วงการเพาะปลูกสําหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 
6 ภัยดังกล่าวข้างต้น และวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ทั้งน้ี สาเหตุหลักที่
อัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2554 และ 2555 เน่ืองจากการปรับเพ่ิมความเสี่ยงระดับมหันตภัยของประเทศ
ไทย  

(2) กําหนดจํานวนพ้ืนที่เป้าหมายการเอาประกันภัยทั่วประเทศเป็นจาํนวน 1.5 ล้าน
ไร่ และกําหนดพ้ืนที่เข้ารว่มโครงการรับประกันภัยในแต่ละระดับความเสี่ยง เพ่ือให้มีการกระจายตัวของความเสี่ยง
ตามหลักการประกันภัย 

(3) รัฐยังมีความจําเป็นต้องอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัย โดยเห็นควรให้เกษตรกรรับภาระค่า
เบ้ียประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ ต้ังแต่ 60 -100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยในส่วนที่เกิน
กว่าจํานวนดังกล่าว เน่ืองจากการดําเนินโครงการรับประกันภัยข้าวอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 2 ปี เกษตรกรได้
ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยระบบการประกันภัยเพ่ิมขึน้ 

(4) ธ.ก.ส. อาจพิจารณามาตรการสร้างแรงจงูใจให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกคา้เพ่ิมเติม 
เช่นเดียวกับที่ได้ดําเนินการในปี 2554 และ 2555 ได้แก่ การอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้า  
ธ.ก.ส. และการขยายวงเงินสินเช่ือสําหรับเกษตรกรให้ครอบคลุมค่าเบ้ียประกันภัย อน่ึง เพ่ือให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ ได้ตามเป้าหมาย ธ.ก.ส. อาจต้องดําเนินงานเชิงรุกร่วมกับ สศค. กรมส่งเสริมการเกษตรและสํานักงาน 
คปภ. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรในแต่ละเขตพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง   
  3. หากกําหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีการผลิต 2556 รับภาระอัตราเบ้ียประกันภัยต้ังแต่ 
 60 - 100 บาทต่อไร่ และรฐัอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับเกษตรกรในส่วนที่เหลือ 69.97 - 410.39 บาทต่อไร่  
(รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและอากรแสตมป์) โดยกําหนดจํานวนพ้ืนที่เป้าหมายเอาประกันภัย 1.5  ล้านไร่ และครอบคลุม
พ้ืนที่แต่ละระดับความเสี่ยงในสัดส่วนที่เท่ากัน รัฐบาลจะมีภาระงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 494,906,221.50 บาท 
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12. เรื่อง ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณจําเปน็เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่จุดเกิด
เหตุซ้ําซากของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงินไม่เกิน 32,627,880 บาท ตามท่ี 
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดทํารายละเอียดและขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณอีกคร้ังหน่ึง  
  สําหรับการติดต้ังกล้องวงจรปิด  ใหถ้ือปฏิบัติ/ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2556 เรื่อง การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และใหส้ํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกัน
ประเทศ ผลผลิตการบริหารจัดการการป้องกันประเทศ งบบุคลากร รายการเงินเดือน จํานวน 1,179,550 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะทํางานรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน/ภัยแทรกซ้อนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  ทั้งน้ี สํานักงบประมาณได้มีการตรวจสอบและประสานงานกับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้ว 
มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะเจียดจ่ายเพ่ือการดังกล่าวได้ โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรง
ต่อไป 
 
13. เรื่อง แผนการบริหารจัดการสนิทรพัย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลืน่
ความถ่ีของบรษัิท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1  
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556   ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอดังน้ี   
  1. รับทราบแผนการบรหิารจดัการสนิทรัพย์ที่ได้มาจากสญัญาสมัปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการ
ใช้งานคลื่นความถ่ีของบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากเป็นการ
ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติและองค์กร โดยการนําทรัพย์สินโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 2G ที่รับมอบจาก
คู่สัญญาสัมปทาน มาให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ 
กสท และลูกคา้เฉพาะกลุ่มของ ทีโอที ได้รับบริการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดโครงข่ายโทรศัพท ์2G เป็น
โครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเรว็สูงไร้สายด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution  (LTE)  ให้กระจายทั่วภูมิภาค สร้าง
ความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลในการเข้าถงึเทคโนโลยี  ICT 

2.รับทราบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนในการเจรจากับสํานักงาน
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถ่ีตามแผนและมาตรการฯ ของ กสท 
และ ทีโอท ี 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ทก.) รายงานว่า  บรษิทั กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (กสท) และบริษทั ทโีอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอท)ี  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มา
จากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถ่ี  ดังน้ี  

1. แนวทางดําเนนิการของ กสท. ประกอบด้วย  
  1.1 แผนและมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้บริการภายหลังสิน้สุดสญัญาสัมปทาน 
   1.1.1 การดูแลผูใ้ช้บริการหลังสิ้นสุดสญัญาสัมปทาน เน่ืองจากสัญญาสมัปทานระหว่าง 

กสท กับบริษทั ทรมููฟ และ กสท กับบริษทั ดีพีซี จะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2556 ดังน้ัน เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุด กสท จึงต้องดําเนินการบริหารจัดการโครงข่ายด้วยตนเองเพ่ือให้บริการ
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ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการหลังสัญญาสัมปทานสิน้สุด ซึ่ง กสท คาดว่า หลังวันที่ 
15 กันยายน 2556 กสท จะต้องให้บริการโทรศัพท์ 2G แก่ผู้ใช้บริการด้วยตนเองจํานวน 13 ล้านเลขหมาย และคาด
ว่าในปี 2561 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ บมจ. แทค จะเหลือลูกค้า 2G ประมาณ 5 ล้านเลขหมาย 
ประกอบด้วยผู้ใช้บริการ ภายใต้สัญญาสัมปทานบริษัท ทรมููฟ 2 ล้านเลขหมาย ลูกค้าบริษัท แทค หลังสิ้นสุดสญัญา
สัมปทาน (15 กันยายน 2561) จํานวน 3 ลา้นเลขหมาย 

   1.1.2 แนวทางการบริหารจัดการโครงข่ายและการให้บรกิาร เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 
กสท จะเข้าควบคุมและบรหิารจัดการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทผู้รับสมัปทาน โดยใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการแยกตามองค์ประกอบของโครงข่าย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

     (1) กสท จะเป็นผู้วางแผน ออกแบบ ควบคุมและบรหิารจัดการระบบ Radio 
Access Network (RAN), Core Network (CN และระบบ Network Operation Center (NOC) ด้วยตนเอง โดย
จะว่าจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์มาช่วยปฏิบัติงานบางส่วนในลักษณะ Co-source เพ่ือถ่ายทอดความชํานาญเป็น
ระยะเวลาหน่ึงก่อน กสท จะดําเนินการทั้งหมดเองภายหลัง 

     (2) กสท จะว่าจ้างบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณนอกสถานที่ (งาน Field Operation และ RF Optimization) และด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาดําเนินการในลักษณะ Outsource โดยมีการกําหนด Service Level Agreement (SLA) ที่ชัดเจน 
เพ่ือให้คุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากลและลดต้นทุนด้านปฏิบัติการของ กสท 

     (3) กสท มีความพร้อมในการให้บริการต่อจากบริษัทคู่สัญญาสัมปทาน โดย
สามารถให้บรกิารกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการจําหน่ายและให้บริการท่ี กสท ดําเนินการเอง ได้แก่ สํานักงาน
บริการลูกค้า และ CAT Shop เป็นต้น และที่ กสท ดําเนินการผ่านทางพันธมิตร เช่น ไปรษณีย์ไทย ธนาคารต่าง ๆ 
ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่ง กสท อยู่ระหว่างการดําเนินการขยายช่องทางการให้บรกิารให้มีความครอบคลุมเทียบเคยีง
กับที่คู่สญัญาสมัปทานเดิมใหบ้ริการอยู่ในปัจจุบัน 

  1.2 แผนและแนวทางการดําเนนิงานเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
   1.2.1 กสท มแีนวคิดที่จะนําทรัพย์สินโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ที่รับโอนจากคู่สัญญา

สัมปทาน นอกจากดําเนินการบริหารจัดการโครงข่าย 2G ด้วยตนเอง กสท ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงข่ายดังกล่าว 
เป็นโครงข่ายให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย ด้วยเทคโนโลยี 4G หรือ LTE  ซึ่งมีต้นทุนในการดําเนินการตํ่า
กว่าการลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย และสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยทําให้
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม และ
ด้วยรูปแบบการให้บริการโดย กสทเป็นผู้ใหบ้ริการโครงข่ายหลัก (Network Provider) ขายส่งบริการให้แก่ Mobile 
Virtual Network Poerator (MVNO)  นําไปให้บรกิารแก่ผู้ใช้บรกิาร (Service Provider) จะส่งเสริมให้เกิดผู้
ให้บริการรายย่อย ประชาชนมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการมากย่ิงขึ้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมให้เกิดการแข่งขันมากย่ิงขึ้น 

   1.2.2 แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย LTE 
    จากแนวคิดการนําสินทรัพย์โครงข่าย 2G ที่ กสท มีอยู่ และที่ได้รับโอนจากคู่สัญญา

สัมปทานมาพฒันาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประเทศชาติ และ กสท ด้วยการพัฒนาเป็นโครงข่ายสื่อสาร
ข้อมูลความเรว็สูงไร้สายด้วยเทคโนโลยี LTE โดยในเบ้ืองต้น กสท ได้ประเมินมูลค่าลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงข่าย จาก
ที่มีอยู่เดิม 13,000 สถานี (เป็น 14,000 สถานี) เป็นมูลค่าทัง้สิ้น 27,770 ลา้นบาท ในช่วง 2557 – 2563 ทําให้โครงขา่ย
สื่อสารข้อมูลความเร็วสูงครอบคลุมประชากรกว่า 95% เป็นการสนับสนุนให้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 บรรลุตามเป้าหมาย 
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  2. แนวทางการดําเนินงานของ ทีโอที 
   2.1 แนวทางการใช้ประโยชน์คลืน่ความถ่ี 470 MHz 
      ทีโอที ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ NMT 470 มาต้ังแต่ปี 2529 เน่ืองจาก 

จุดเด่นระบบ NMT  470 เป็นย่านความถี่ตํ่า รัศมีการติดต่อเป็นวงกว้าง จึงมีพ้ืนที่ครอบคลุมการใช้งานมากกว่าระบบ
อ่ืน ทีโอที จึงยังคงต้องให้บริการโครงข่าย NMT 470 เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้งานโครงข่ายและลดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนบางส่วน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร แนวชายแดนหรือชายฝั่งทะเลบางส่วนช่วยเติมเต็มการ
สื่อสารของประเทศในจุดที่ขาดหายไป โดยได้พัฒนาให้เป็นโทรศัพท์พ้ืนฐานนอกข่ายสายและโทรศัพท์สาธารณะ
ทางไกลชนบท และ ทีโอที ยังใช้ช่วยเหลือประชาชนในขณะที่เกิดอุทกภัยและสึนามิ อย่างไรก็ดีแม้ว่าที่ผ่านมาจะมี
การขยายโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีอ่ืน ให้เข้าไปถึงครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้นทําให้ฐานลูกค้าที่ใช้บริการ NMT 470 ลดลง
แต่ยังมีลูกค้าอีกจํานวนหนึ่งที่ยังมีความต้องการใช้บริการน้ี ซึ่ง ทีโอที จะขอใช้คลื่นความถี่ NMT 470 สําหรับให้บริการ
ลูกค้ากลุ่มน้ีให้ได้รับบริการอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

    ปัจจุบัน ณ กุมภาพันธ์ 2556 ทีโอที มีลูกค้าอยู่ในระบบ NMT 470  
อยู่จํานวน 24,083 เลขหมาย โดยกระจายตัวอยู่ 75 จังหวัด ใน 5,100 ตําบลท่ัวประเทศ (ไม่รวมพ้ืนที่ในเขต
ก รุ ง เ ทพมหานคร )  ใ น จํ า น วน น้ี เ ป็ นห น่ ว ย ง าน ร าชก า ร  ร วม ถึ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ใน ส่ วนพระอ ง ค์  
และกรมราชองค์รักษ์ ประมาณ 2,475 เลขหมาย รวมถึงในส่วนราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 576 เลขหมาย จึง
เป็นการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายให้เกิดประโยชน์ด้วยการกระจายไปยังทุกภาคส่วนโครงข่าย NMT 470 ของ ทีโอที 
จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้แก่ประชาชน 

  2.2 แนวทางการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี 2300 MHz 
        คลื่นความถี่ 2300 MHz ปัจจุบัน ทีโอที ใช้งานด้วยเทคโนโลยี TDMA แต่ทิศทางของ

เทคโนโลยีบนคล่ืนความถ่ีน้ีในปัจจุบันคือ WiMAX (IEEE 802.16e) และกลุ่ม 3GPP ได้กําหนดคลื่นความถ่ี 2300 
MHz ไว้เป็นเทคโนโลยี LTE-Advance โหมดการส่งแบบ TDD ดังน้ัน อนาคตของเทคโนโลยีในคลื่นความถ่ี 2300 
MHz คือเทคโนโลยี WiMAX (IEEE 802.16e) หรือ TDD LTE ซึ่งในปัจจุบันจะเรียกกันว่า 4G ทีโอที มีแนวทางจะนํา
คลื่นความถี่ 2300 MHz มาใช้พัฒนาโครงข่ายให้บริการสื่อสารความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี LTE เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้สามารถกระจายโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ให้
กระจายทั่วประเทศ 

 2.3 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินการ 
       2.3.1 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G เดิมภายใต้สัญญาสัมปทานจํานวน 13 ล้านเลขหมาย 

สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผู้ให้บริการจาก บมจ.ทรูมูฟ และ บมจ.ดีแทค และ 
บมจ. ดีพีซี เป็น กสท ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ NMT 470 ของ ทีโอที จํานวน 24,083 เลขหมาย ทั้งประเทศสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเน่ือง 

        2.3.2 กสท และ ทีโอที สามารถนําทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของ กสท ตามนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาข้อ  3.1.6 
“ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด” และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศข้อ 3.6.3 “ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ” 

          2.3.3 กสท และทีโอที สามารถตอบสนองนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลข้อ 3.6.1 
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึงและ
เพียงพอ มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและการแข่งขันที่เป็นธรรม” และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศข้อ 3.6.2 “ส่งเสริม
การเข้าถึงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย” โดยการพัฒนา
โครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง LTE ต้นทุนตํ่าที่มีความครอบคลุมได้ 
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   2.3.4 เกิดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจากผู้ให้บริการ 2-3 ราย เป็นผู้ให้บริการ
หลายรายจากการที่ กสท และ ทีโอที ยกระดับการให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงไร้สายในรูป Network 
Provider และขายส่งบริการให้แก่ MVNO เพ่ือนําไปให้บริการผู้ใช้บริการต่อไปจะส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการรายย่อยมากข้ึน 
เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้มีผู้ให้บริการเพ่ิมขึ้น เพ่ิมทางเลือกให้แก่ประชาชนในการเลือกผู้ให้บริการ และ
เกิดประโยชน์แก่ประเทศในด้านลดการลงทุนซ้ําซ้อน การสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนําเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก
การที่ กสท และ ทีโอที เป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงข่าย Network Provider 

 
14. เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 9/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) 
ครั้งที่ 9/2556 และเห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขยายระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
พ.ศ. 2556 ออกไปอีก  โดยเร่ิมต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าการให้ความช่วยเหลือจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ไม่
เกินสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 
(กบอ.)  ครั้งที่ 9 /2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล               
ลิ้มแหลมทอง) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเสนอ   ส่วนเร่ืองงบประมาณและการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสาํนักงบประมาณ 
 

ต่างประเทศ 
15.  เรื่อง   ร่างความตกลงมาตรการรเิริ่มเชียงใหม่ไปสูก่ารเปน็พหุภาคีฉบับปรับปรงุ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative  
Multilateralisation Agreement : CMIM Agreement)  ฉบับปรับปรุง และนําเสนอร่างความตกลงดังกล่าวให้
รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ร่างความ
ตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป 

2. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบตาม 1. แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการลงนามใน 
ร่างความตกลงฯ และมอบหมายให้ 

2.1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ 
ผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ และหนังสือแนบท้ายความตกลงเพ่ือยืนยันการผูกพันในการสมทบเงินใน CMIM 
ในวงเงิน 9.104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
 2.2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนลงนามในหนังสือรับทราบการขอรับความ
ช่วยเหลือและหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามเง่ือนไขของความตกลง  
 2.3) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาลงนามในหนังสือให้ความเห็นทางกฎหมายเมื่อ
ประเทศไทยต้องการขอรับความช่วยเหลือภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง  
 ทั้งน้ี  หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญในความตกลงดังกล่าว ให้ผู้ลง
นามสามารถใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ ได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
 3) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในความ
ตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง 
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 ข้อเท็จจริง 
 กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  

1. สืบเน่ืองจากภาวะความท้าทายของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  
วิกฤตหน้ีสาธารณะของสมาชิกสหภาพยุโรป และความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี   อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่า
การธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: 
AFMGM+3) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าอาเซียน+3 ควรมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกให้แก่สมาชิก โดยให้พิจารณาทบทวนหลักการสําคัญของ CMIM เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินหลักของภูมิภาคในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในกรณีที่
ประสบปัญหาดุลการชําระเงินหรือขาดสภาพคล่องระยะสั้น และเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจาก
องค์กรการเงินระหว่างประเทศ  

2. ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้ร่วมกันจัดทําร่างความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของ CMIM เสร็จแล้ว โดยจะใช้ร่างความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุงน้ีทดแทนความตกลง CMIM ฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งร่างความตกลง   มีสาระสําคัญตามกรอบการเจรจา ฯ ที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
   1) การเพ่ิมวงเงินของ CMIM ให้สูงขึ้นเป็น 2 เท่า จาก 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 
240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในส่วนของประเทศไทยน้ัน จะเพ่ิมวงเงินผูกพันเงินทุนสํารองระหว่างประเทศใน 
CMIM จากเดิม 4.552 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 9.104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
   2) การเพ่ิมสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือกรณีไม่เข้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF De-linked Portion)  
   3) การจัดต้ังกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
(Crisis-Prevention Facility) เพ่ิมจากเดิมที่ CMIM จะให้ความช่วยเหลือหลังจากที่สมาชิกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว  
   ทั้งน้ี   ธนาคารแห่งประเทศได้เห็นชอบกับการกันเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ จํานวน 
9.104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือสมทบใน CMIM ด้วยแล้ว 
 
16. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา 
(Joint Declaration) และร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ที่เก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างเอกสารฯ จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่  
    1.1 ร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านประธานร่วมของ
คณะทํางานผู้เช่ียวชาญ  
   1.2 ร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ของคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการ
ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพ่ือมนุษยธรรม  
   1.3 ร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (Joint 
Declaration)  
  2. เห็นชอบหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหม ในการรับรองร่างเอกสารฯ ตามข้อ 1. ทั้ง 3 ฉบับ 
และเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (Joint 
Declaration)  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ตามข้อ 1. ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กห. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กห. รายงานว่า  
  1. กระทรวงกลาโหมบรูไนดารุสซาลาม กําหนดจะจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Retreat : ADSOM Retreat) และการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Retreat : ADMM Retreat) 
รวมท้ังการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN Defence 
Ministers’ Meeting-Plus: 2nd ADMM-Plus) ระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ กรุงบันดาร์ เสรี      
เบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม โดยในระหว่างการประชุมฯ จะมีการพิจารณาและรับรองร่างเอกสารแนวความคิด (ตาม
ข้อ 1.1-1.2) รวมทั้งพิจารณา รับรอง และลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ (ตามข้อ 1.3)  
   2. กห. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างเอกสารฯ ทั้ง 3 ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์ 
และกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการร่วมกันของกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนกับกระทรวง 
กลาโหมประเทศคู่เจรจา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค รักษาความปลอดภัย รวมท้ังสร้างสังคมที่มีความสงบ
สุขและสันติภาพในอาเซียนร่วมกัน โดยไม่ถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศและไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
17. เรื่อง ร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ของสหประชาชาติ สําหรับการ
ประชุม Asia-Pacific Ministerial Dialogue: From the Millennium Development Goals to the 
United Nations Development Agenda beyond 2015 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ของสหประชาชาติ 
สําหรับการประชุม Asia-Pacific Ministerial Dialogue: From the Millennium Development Goals to the 
United Nations Development Agenda beyond 2015 
  2. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
กฎหมายและผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  3. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองเอกสารตามข้อ 1  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. การประชุม Asia-Pacific Ministerial Dialogue: From the Millennium Development 
Goals to the United Nations Development Agenda beyond 2015 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2556 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ จะเป็นโอกาสท่ีไทยในฐานะสมาชิกคณะทํางานของสหประชาชาติว่าด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน จะแสดงบทบาทนําในการจัดให้มีการหารือระดับนโยบาย และผลักดันประเด็นด้านการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของไทยร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และเป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงบทบาทนําและ
สร้างสรรค์ในเวทีสหประชาชาติในประเด็นด้านการพัฒนา ซึ่งเป็นหน่ึงในสามเสาหลักของสหประชาชาติ รวมทั้งจะ
เป็นผลดีต่อการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของไทยในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตลอดจนยืนยันถึง
ความพร้อมและบทบาทไทย ในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่มีความสําคัญ 
  2. ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ี ประกอบด้วยรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกเอส
แคป 53 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 9 เขตการปกครอง โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
  3. การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ เป็นไปเพ่ือให้ผลการประชุมคร้ังน้ี มีความสมบูรณ์และสะท้อนถึง
ท่าทีและจุดยืนร่วมกันเก่ียวกับวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ของรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศ
ต่าง ๆ จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเอกสารดังกล่าวจัดเตรียมโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับเอสแคป 
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นอกจากน้ี กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานไทยที่เก่ียวข้อง เพ่ือหารือและพิจารณาร่าง
ปฏิญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่กระทรวงการต่างประเทศ 
  4. ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะร่วม
กําหนดประเด็นทางนโยบายด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนที่มีความสําคัญต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพ่ือเป็นข้อเสนอ
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. 2015 โดย
ไม่ใช้ถ้อยคําที่มุ่งสร้างข้อผูกพันทางกฎหมาย ดังน้ันร่างปฏิญญากรุงเทพฯ จึงไม่ใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา 190  
ของรัฐธรรมนูญฯ และไม่มีประเด็นพิจารณาที่จะต้องดําเนินการตามบทบัญญัติของมาตราดังกล่าว 
 
18. เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนีอูเอ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับนีอูเอ 
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในกรอบทวิภาคีและเวทีระหว่าง
ประเทศ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงต่างประเทศรายงานว่า 
  1. ได้ดําเนินการทาบทามประเทศหมู่เกาะแปฟิซิกทั้ง 5 ประเทศ เพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูตแล้วต้ังแต่ปี 2547 โดยในปี 2548 ฝ่ายไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกแล้วทุก
ประเทศ ยกเว้น นีอูเอ ซึ่งไม่ได้แจ้งตอบในขณะน้ัน และเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้ง
จากนีอูเอ ว่า นาย Toke Tufukia Talagi นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนีอูเอประสงค์
จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และสังคม 
  2. ไทยและนีอูเอได้เห็นชอบให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการ
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 และกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างจัดทําประกาศการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูต รวมทั้งได้ประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์ให้ดําเนินการประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างกันในวันดังกล่าวด้วยแล้ว และจะจัดพิธีแลกเปลี่ยนคําประกาศการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่าง
เป็นทางการ โดยผู้แทนทั้งสองประเทศในช่วงการประชุม Pacific Island Forum (PIF) ณ หมู่เกาะมาร์แชลล์ 
ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2556  
  3. การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนีอูเอเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ (21 กันยายน 2547) ทั้งน้ี ไม่ก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บทบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นการจัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่อย่างใด 
 
 

แต่งต้ัง 
19. เรื่อง แต่งต้ัง 

1. การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายอําพน กิตติอําพน ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย สืบแทน นายวีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เน่ืองจากมี
อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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2. มอบหมายประธานกรรมการในคณะกรรมการกําหนดเปา้หมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบเกี่ยวกับการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ี(นายพงศ์เทพ             
เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ทั้งน้ี ต้ังแต่ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอ 
 

3. ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหน่งมาจะครบ   
4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557 จํานวน 
2 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 1. นายประสิทธ์ิ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี  2. นายวิเชียร 
พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  
 

4. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 17 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
   1. นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง  
  3. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลําพูน ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมทีดิ่น  
  4. นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัด 
กระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยนาท  
  5. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  6. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อาทิตย์ บุญญโสภัต ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสาคร  
  7. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสระบุรี  
  8. นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเลย ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   9. นายธีระยุทธ เอ่ียมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   10. นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอ่างทอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  11. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุโขทัย ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  12. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิจิตร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุโขทัย  
   13. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิจิตร  
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  14. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง  
  15. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครพนม ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  16. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิษณุโลก  
  17. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลําปาง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

5. การโอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนายวิทยา พานิชพงศ์ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มารับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักบริหาร ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการและผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงยินยอมการโอนด้วยแล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

6. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายดํารงค์ พิเดช เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามท่ี 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหน่ึงเป็นต้นไป  
 

7. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ จํานวน 7 ราย ซึ่งได้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายช่ือดังน้ี 1. รองศาสตราจารย์ กุลภัทรา สิโรดม 2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกําจร 
3. รองศาสตราจารย์ ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยู่เมือง 5. นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล          
6. รองศาสตราจารย์ สุกรี เจริญสุข 7. นายกงกฤช หิรัญกิจ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

8. การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งต้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 1 ราย และแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย เพ่ือ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ผู้เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยกรณีการรับโอน ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสอง
ฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนด้วยแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
  1. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  



 27 

   2. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
  3. นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
  

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