
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/662                         วันท่ี   28  สิงหาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเกษตรตามโครงการ 

ความร่วมมือเกษตรแบบมีสญัญากับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เขา้มาในราชอาณาจักร ประจําปี 2556 พ.ศ. ....  
  สาระสําคัญ คือ ครม. มมีติอนุมัติและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอ ครม. 
คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ตามที่ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ เห็นชอบข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

                    สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
                    1. รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                   2. เพ่ือให้การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์น่าเช่ือถือ  
สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการดังน้ี 
                             2.1 กลุ่มรัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
พิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งที่มีอยู่ให้เป็นนักวิชาการ
เงินและบัญชีให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือให้การบริหารทรัพย์สนิ 
ของหน่วยงานภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้ผู้บรหิารให้ความสาํคัญในการบรหิารทรัพย์สิน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ หรืออาจพิจารณาการใช้ทรัพย์สินร่วมกัน 
                             2.2 กลุ่มกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนแก่กองทุน
และเงินทุนหมนุเวียนควรพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 

2.3 กลุ่มองค์กร... 
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                             2.3 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขอให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เร่งจัดทํา
รายงานการเงินส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และส่งสาํเนา
รายงานการเงินให้กรมบัญชีกลางเพ่ือจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ 
                   ทั้งน้ี เพ่ือให้การกํากับดูแลการบริหารจัดการของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรมเห็นควร ใหร้ัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงให้ความสําคญัและกําชับหน่วยงานภายใต้สังกัด 
ให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ 2.1 –  ข้อ 2.3 
                    สาระสําคัญของเรื่อง กค. รายงานว่า 
                    1. กค. มีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทํารายงานการเงินรวม                     
  2. กรมบัญชีกลางได้รวบรวมรายงานการเงินของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ กองทุน
และเงินทุนหมนุเวียน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. เพ่ือจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบฯ พ.ศ. 2555  
                   3. เกณฑ์ในการจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ 
                      รายงานการเงินรวมภาครัฐสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่าย จัดทําขึ้นโดยการ
รวมรายงานการเงินของหน่วยงานในภาครัฐแต่ละกลุม่  
                    4. องค์ประกอบและขอบเขตของข้อมูลในรายงานมี 4 กลุ่ม โดยกรมบัญชีกลาง ได้รวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสิ้นสุดถึงวันที่ 31มีนาคม 2556  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 12 เรือ่ง โครงการพกัหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี ้

คงคา้งตํ่ากว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง 
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบโครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า 
500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการดาํเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556-2558  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,684.714 ล้านบาท จําแนกเป็น  
   2.1 อนุมัติเงินงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิ หรือจําเป็น ปี พ.ศ. 2556 
จํานวน 1,966.960 ล้านบาท เพ่ือ (1) ชดเชยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีพั่กหน้ีหรือลดภาระหน้ีให้สมาชิก 
จํานวน 1,445.821 ล้านบาท (2) จัดสรรให้สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพ 
แก่สมาชิกจํานวน 521.139 ล้านบาท 
   2.2 อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินการโครงการเพ่ือจ่ายชดเชยดอกเบ้ีย 
โดยให้กับสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรปีท่ี 2 และปีท่ี 3 ปีละ 858.877 ล้านบาท รวมเปน็เงินท้ังสิ้น 1,717.754 ล้านบาท 
โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับสํานักงบประมาณ ในการขอต้ังงบประมาณต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 

วาระที่ 13... 
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วาระที่ 13 เรือ่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 

เขื่อนสิรนิธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ตามท่ี
รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือนสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยตรงซึ่งตกสํารวจ จาํนวน 43 ครอบครัว ทั้งน้ี ใหจ้่ายเป็นเงินชดเชยครอบครัวละ 
480,000 บาท โดยใช้แหล่งทีม่าของเงินจากเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
20,640,000 บาท  
   2. เห็นชอบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสําหรับราษฎรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และไมส่ามารถ
จ่ายเงินชดเชยให้ได้ (ในกลุ่มลูก กลุม่หลาน และกลุ่มเหลน) ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดยมอบหมายให้
จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 
และสาํนักงานกํากบักิจการพลังงาน (สกพ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดทํา
โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป  
  ทั้งน้ี  ในการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 
ในครั้งน้ี ขอให้ถือเป็นกรณีที่ได้รับข้อยุติแล้ว และสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 15 เรือ่ง ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ที่มมีติรับทราบร่างหลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ  
ตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ แล้วดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปได้  
  สําหรับ (ร่าง) หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 มีดังน้ี  
    1. หลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลกัเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556”  
   2. หลักเกณฑ์น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  
  3. ให้ยกเลิก หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552  
  4. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
 
 
 

5.การจ่าย... 
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  5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านการเกษตร  
ให้ดําเนินการช่วยเหลือเป็นตัวเงินในลําดับแรกแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กํากับดูแล 
แต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้ว  
   6. กรณมีีความจําเปน็ หากรายการใดมิได้กําหนดให้จ่ายเปน็เงนิ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผูม้ีอํานาจ
อนุมัติให้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินก็ได้ โดยคํานึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 16 เรือ่ง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ระสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 

ปี 2555-2556  
   สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี   (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้อนุมัติเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัพิบัติด้านการเกษตร ปี 2555-2556 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนทิ้งช่วง วาตภัย โรคพืชระบาด (โรคแอนแทรคโนสใน
หอมแดง โรคเห่ียวในมะเขือเทศ โรคเหี่ยวเขียวในแตงโม โรคไหม้ในข้าวนาปรัง โรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศ 
โรคใบจุดสีม่วงในกระเทียมและหอมแดง และ ไรกระเทียม) ศัตรูพืชระบาด และภัยอ่ืน ๆ (นํ้าทะเลเป็นพิษจาก
การตายของแพลงตอนจมลงสู่พ้ืนทะเล เกิดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไข่เน่า นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (ขี้ปลาวาฬ)) ช่วง
ประสบภัยระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนมนีาคม 2556 รวม 42 จังหวัด เกษตรกรจํานวน 692,317 ราย 
วงเงินขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 6,092,878,967 บาท  
  2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของช่วงระยะเวลาและกรอบวงเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตลอดจนระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
ในระดับพ้ืนที่  
  3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสํารวจจาํนวนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่เหลือทั้งหมด เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี                         
คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณาโดยด่วนต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 19  เรือ่ง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

ว่าด้วยความรว่มมือด้านการเกษตรไทย – บาห์เรน 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแ์ห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมอืงแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเกษตร 
 
 

2. อนุมัติ... 
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  2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนามหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก
ความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ  
  สาระสําคัญของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
      1. รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรฐับาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนมีการหารือเก่ียวกับ
การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความรว่มมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนร่าง
โต้ตอบบันทึกความเข้าใจฯ ที่มีการปรับแก้แล้ว เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและตรงกับภารกิจของกระทรวง 
ที่รับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายต้ังแต่เดือนมีนาคม 2554 ปัจจุบันกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมือง 
แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนซึง่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบของฝ่ายบาห์เรนได้พิจารณาเห็นชอบร่างโต้ตอบ 
ของฝ่ายไทยแล้ว 
       2. การจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรม และความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตร
ระหว่างคู่ภาคี มีสาระสําคัญเป็นความร่วมมือพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงสัตว์ ประมง พืช ดิน การจัดการดิน
และน้ํา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทั้งมาตรฐานอาหาร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์  
และสาขาที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ทีคู่่ภาคีให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 24 เรือ่ง แต่งต้ัง 
ข้อที่ 15 แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบรหิาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์) 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติย้ายข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทบริหาร ระดับสงู 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
1. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สป.กษ. ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี  

(นักบริหารสูง) กรมประมง 
2. นายวิมล จนัทรโรทัย อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมประมง ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง     

(นักบริหารสูง) สป.กษ. 
3. นางจิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. 

ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สป.กษ. 
4. นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. 

ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5. นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมพัฒนาที่ดิน 
6. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. 

ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมหม่อนไหม 
7. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสขุ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ 

ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมตรวจบัญชสีหกรณ ์
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 
ทั้งน้ี... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเกษตรตามโครงการความร่วมมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เข้ามาในราชอาณาจักร
ประจําปี 2556 พ.ศ....

เศรษฐกิจ - สังคม 8 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 12 โครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหน้ีคงค้างต่ํากว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
13 แนวทางแก้ไขปัญหาของราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือนสิรินธร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดอุบลราชธานี
15 ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ญ
16 ของเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2555-2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 19 ขออนุมัตกิารจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตรไทย - บาห์เรน

แต่งต้ัง 24 ข้อท่ี 15 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กษ.) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                         วันที่  27  สิงหาคม  2556    
  
  วันน้ี (27 สิงหาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 
    ตามมาตรา 12 แห่ง    พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) 
    (การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและ 
    กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่และไอศกรีม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
    ขนาดกลางและขนาดย่อม) 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคาร 
    ออมสิน พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรม 
    ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ….) 
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเกษตรตามโครงการความร่วมมือ
    เกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง 
    เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เข้ามาในราชอาณาจักร  
    ประจําปี 2556 พ.ศ. ....  

 
เศรษฐกิจ-สังคม 

 
  7.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เรื่อง การขยาย 
    ระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    กอ.รมน. ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    พ.ศ. 2553 โดย ศอ.บต. เป็นผู้รับผิดชอบใน  
  8.  เรื่อง  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  9.  เรื่อง  การจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
    ทํางาน (องค์การมหาชน)  
  10.  เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ   
  11.  เรื่อง   ขออนุมัติกู้เงินสําหรับใช้ในการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  12.  เรื่อง  โครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า 
    500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
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  13.  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือนสิรินธร 
    จังหวัดอุบลราชธานี 
  14.  เรื่อง  การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง 
  15.  เรื่อง  ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร 
    ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
  16.  เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555-2556  

 
ต่างประเทศ 

  17.  เรื่อง   การแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและ
    แปซิฟิก สมัยที่ 11  
  18.  เรื่อง   การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล 
    แห่งสาธารณรัฐอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  19.   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
    การเกษตรไทย – บาห์เรน 
  20.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือก่อสร้างโครงการวางท่อส่ง
    ก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซที่  
    BVW01  
  21.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมืออาเซียน – สหรัฐอเมริกา 
  22.  เรื่อง  การยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) แก่ผู้
    ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
  23.   เรื่อง  การจัดทําพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน –  
    ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 

   
แต่งต้ัง 

 
  24.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงการคลัง)  
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงการคลัง)  
 3.  รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
 4.  รัฐบาลสาธารณรัฐมาลาวีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  

 5.  รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูต 
  ประจําประเทศไทย  

6. รัฐบาลรัฐคูเวตเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
7. รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
8. ให้ความเห็นชอบต่ออายุการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง

 แห่งชาติ  
9. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
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10. ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 
 (ราชบัณฑิตยสถาน)  

11. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 (กระทรวงยุติธรรม)  

12. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
13. การเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก

 งบประมาณ (ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) ทดแทนข้าราชการท่ี
 เกษียณอายุ  

14. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
15. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตร

 และสหกรณ์)  
16. แต่งต้ังคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19  
17. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง 

 (กระทรวงการคลัง)  
18. ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
19. ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม  
20. แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ

 การประปานครหลวง  
21. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่207/2556 เรือ่ง ปรับปรุงคําสั่งสํานัก

 นายกรัฐมนตร ีที ่ 193/2554 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2554 
 

***************************************************** 
 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 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12               
แห่ง    พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า
สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่และไอศกรีม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
อากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่และไอศกรีม และกลุ่มอุตสาหกรรม
เคมี) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. เห็นชอบข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสาํคญัของร่างประกาศ  

ประเภท ประเภทย่อย อัตราปัจจุบนั 
ร้อยละ 

อัตราอากรขาเข้าตามร่าง
ประกาศ ที่ กค. เสนอ 

องุ่นแห้ง 0806.20.00 30 
หรือกิโลกรัมละ 25 บาท

ร้อยละ 5  
หรือกิโลกรัมละ 4 บาท

โพแตสเซียมคลอไรด์  3104.20.00 5 ยกเว้นอากรขาเข้า 
ผลิตภัณฑ์และของที่ทําด้วย
สิ่งทอ 

5911.10.00 10 ยกเว้นอากรขาเข้า 
5911.31.00 1 ยกเว้นอากรขาเข้า 
5911.32.00 1 ยกเว้นอากรขาเข้า 

ผลิตภัณฑ์เซรามิกสําหรับใช้
ตามป้องปฏิบัติการ ใช้
ในทางเคมี หรอืในทาง
เทคนิคอย่างอ่ืน  

6909.11.00 5 ยกเว้นอากรขาเข้า 
6909.12.00 5 ยกเว้นอากรขาเข้า 
6909.19.00 5 ยกเว้นอากรขาเข้า 

 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม) ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  1. อก. เสนอว่า 
   1.1 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในการกํากับดูแลของ อก. และ            
ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยกิจการของสํานักงาน
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย            
การประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีภารกิจเก่ียวข้องกับ
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เอกชนในการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การออกกฎกระทรวง 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างอีกทั้งการบริหารงานองค์กรต้องมีการบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งต้องเก่ียวข้องกับกฎหมายปกครองด้วย 
   1.2 สํา นักงานฯ  มีความประสงค์ขอเ ป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญั ติ                 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพ่ือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เน่ืองจากการท่ี
เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ คณะกรรมการบริหารสํานักงานฯ และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ               
ขนาดย่อม ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินกิจการต่าง ๆ น้ันไม่ได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตนเอง จึงสมควรได้รับ                
การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่ พ.ศ. 2539 ด้วย ยกเว้นกรณีเป็นการกระทําละเมิด
ในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเท่าน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  2. อก. พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่ พ.ศ. 2539 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 
ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอว่า ด้วยธนาคารออมสินขอให้กรมธนารักษ์ กค. จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี 
ธนาคารออมสิน ในวันที่ 1 เมษายน 2556 เพ่ือเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อต้ังธนาคารออมสินโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ 
“พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 ” ในวันที่ 1 เมษายน 2456 และไว้เป็นที่ระลึกสําหรับมอบให้แก่ผู้มีอุปการ
คุณของธนาคาร ทั้งน้ี กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวตามแบบที่
ทูลเกล้าฯ ถวาย และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน ชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือ
โลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว                
ราคาย่ีสิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ) 
 
4. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษสําหรับ
ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1. กําหนดให้หมวกทรงหม้อตาลสีกรมท่า มีเครื่องประกอบสําหรับข้าราชการตําแหน่งประเภท          
ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับ
ชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ปักด้วยด้ิน
ทองหรือวัตถุเทียมด้ินทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ด้านละ 1 ช่อ เป็นต้น 
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  2. กําหนดเครื่องแบบเสื้อมี 3 แบบ ได้แก่ เสื้อคอพับสีฟ้าอ่อน เสื้อคอแบะสีกรมท่า และเสื้อคอแบะ
สีฟ้าอ่อน โดยกําหนดให้เสื้อแต่ละแบบประดับอินทรธนูและเคร่ืองหมายตําแหน่งตามร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีน้ี 
  3. กําหนดลักษณะอินทรธนูและเคร่ืองหมายสําหรับข้าราชการตําแหน่งประเภทต่าง ๆ  
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ….) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ ….) 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
                   ข้อเท็จจริง 
                   กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามัน
ดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 แต่โดยที่ขณะน้ีราคานํ้ามันในตลาดโลกยังมีราคาสูง ซึ่งหากมีการปรับ
เพ่ิมอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลในระยะนี้จะทําให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีก ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพของประชาชน จึงขยายเวลาการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อย
ละ 0.005 โดยนํ้าหนักในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิเอสเตอร์ของกรด
ไขมั นผสมอยู่ ไ ม่ น้ อยก ว่ า ร้ อยละ  4 ใน อัตราภา ษี  0.005 บาท ต่อลิ ต ร  ออกไป อีก  1 เ ดื อน  คื อ ต้ั งแ ต่
วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
                   สาระสําคัญของร่างประกาศ 
                   กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อย
ละ 0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมันผสมอยู่ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ  4 ในอัตราภาษี  0.005 บาทต่อลิตร  ออกไปอีก  1 เ ดือน  คือ ต้ังแต่
วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเกษตรตามโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญา
กับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เข้ามา
ในราชอาณาจักร ประจําปี 2556 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะ
ที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเกษตรตามโครงการความ
ร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่
โขง (ACMECS) เข้ามาในราชอาณาจักร ประจําปี 2556 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับ
ข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับบทอาศัยอํานาจ และความถูกต้องของรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
การระบุช่ือประเทศสหภาพเมียนมาร์หรือพิกัดอัตราศุลกากร โดยเฉพาะถั่วเหลืองและไม้ยูคาลิปตัสไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. เห็นชอบข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย   
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เศรษฐกิจ-สังคม 

 
7. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เรื่อง การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เรื่อง การ
ขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอแก้ไขหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามมาตรการชดเชยส่วนต่างเบ้ียประกันภัยสําหรับเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิม มอบหมายให้กระทรวงการคลังเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป็น มอบหมายให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยให้เป็นผลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ ศอ.บต. ดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง  
  กค. เสนอว่า  
  1. มาตรการชดเชยส่วนต่างเบ้ียประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้ายอยู่ภายใต้ “โครงการ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” ของ กค. ซึ่งเป็นโครงการสําหรับ
ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (อําเภอจะนะ 
อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย และอําเภอเทพา) ที่ทําประกันภัยทรัพย์สินตามกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครอง
ภัยก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้ยังดําเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งรัฐได้ชดเชยส่วนต่างเบ้ียประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.3-2 ให้กับ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ผ่านมารัฐสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้วงเงินปีละ 20 ล้านบาท  
   2. มาตรการฯ มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2550-31 ธันวาคม 2552 ซึ่ง
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี และต่อมาได้มีการขยาย
ระยะเวลามาตรการฯ เพ่ิมอีก 3 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2553-31 ธันวาคม 2555  
  3. ในช่วงแรกของการดําเนินการตามมาตรการฯ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดสรรงบประมาณให้แก่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผ่านกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ต่อมา มาตรการฯ ดังกล่าวได้มีการปรับเปล่ียนหน่วยงานรับผิดชอบจาก กอ.รมน. เป็น 
ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้แยกหน่วยงานออกจากโครงสร้างของ 
กอ.รมน. ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 โดย ศอ.บต. เป็นผู้รับผิดชอบใน
การเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2554 เป็นต้นมา  
  4. ในทางปฏิบัติของการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับมาตรการฯ น้ัน ศอ.บต. ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องน้ีจะเป็นผู้ดําเนินการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง และเป็นเรื่องที่เข้าใจร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ที่ได้เสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีน้ันก็ได้เสนอเพียงให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเสนอต้ังงบประมาณ ซึ่งควรหมายถึง ศอ.บต. มิใช่ กค. ใน
ฐานะผู้เสนอเร่ืองมาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี  
  5. เพ่ือให้การเสนอของบประมาณสําหรับมาตรการฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติ
จริง จึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยขอแก้ไขหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี จากเดิม มอบหมายให้ กค. เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายที่
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เกิดขึ้นจริง เป็น มอบหมายให้ ศอ.บต. เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยให้มีผล
ย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เน่ืองจาก ศอ.บต. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในเร่ืองการเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับมาตรการฯ มาโดยตลอด ทั้งน้ี หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ศอ.บต. สามารถดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับมาตรการดังกล่าว เฉพาะ
ปี พ.ศ. 2556 จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นได้  
 
8. เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                   2. เพ่ือให้การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์น่าเช่ือถือ สามารถใช้ข้อมูล
เพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไป
พิจารณาดําเนินการดังน้ี 
                             2.1 กลุ่มรัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณา
ปรับเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งที่มีอยู่ให้เป็นนักวิชาการเงินและบัญชี
ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ หากยังไม่เพียงพอให้นําเสนอคณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เพ่ือพิจารณาต่อไป และเพ่ือให้การบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน
ภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้ผู้บริหารให้ความสําคัญในการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้
ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและจัดซื้อจัดหาทรัพย์สินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเหมาะสม หรืออาจ
พิจารณาการใช้ทรัพย์สินร่วมกัน 
                             2.2 กลุ่มกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนแก่กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนควรพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณของแผ่นดินในภาพรวม 
                             2.3 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขอให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เร่งจัดทํา
รายงานการเงินส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน และการตรวจเงิน 
พ.ศ. 2555 หมวด 11 ข้อ 89 และส่งสําเนารายงานการเงินให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ
และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารเงินสดและเงินฝากธนาคารของ อปท. ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม 
เห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกํากับดูแลเร่งรัดให้ อปท. ใช้จ่ายเงินในการดําเนินงาน ตามแผนงาน/
โครงการ และนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างรวดเร็วเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของ อปท. ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานจากรัฐอย่างทั่วถึง 
                   ทั้งน้ี เพ่ือให้การกํากับดูแลการบริหารจัดการของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรมเห็นควร ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงให้ความสําคัญและกําชับหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาตามข้อ 2.1 –  ข้อ 2.3 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กค. รายงานว่า 
                    1. กค. มีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
รัฐบาลและ กค. มีข้อมูลทางการเงินการบัญชีในภาพรวมของประเทศเพ่ือใช้ในการบริหารสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ 
และค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เริ่มจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                    2. กรมบัญชีกลางได้รวบรวมรายงานการเงินของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. เพ่ือจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่ง
ครอบคลุมหน่วยงานดังกล่าวรวม 7,905 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8,399 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.12 โดย
กรมบัญชีกลาง รวบรวมข้อมูลรายงานการเงินจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสิ้นสุด ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2556 ทั้งน้ี เพ่ือให้รัฐบาลมีข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจในภาพรวมและแยกตามกลุ่มหน่วยงาน 
จึงได้นําเสนอรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบรปะมาณ พ.ศ. 2555ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละกลุ่ม หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐและรายงานการเงินแยก
ตามกลุ่มหน่วยงานและรายช่ือหน่วยงานที่ไม่รวมอยู่ในรายงานการเงินและหน่วยงานที่รวมอยู่ในรายงานการเงิน 
                    3. เกณฑ์ในการจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ 
                    รายงานการเ งินรวมภาครัฐสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ต้ั งแต่ วันที่  1 ตุลาคม  2554 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่าย จัดทําขึ้นโดยการรวม
รายงานการเงินของหน่วยงานในภาครัฐแต่ละกลุ่ม ได้แก่ รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. โดยการจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐมีการตัดรายการสําคัญที่เกิดขึ้นระหว่าง
รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ 
                    4. องค์ประกอบและขอบเขตของข้อมูลในรายงานมี 4 กลุ่ม โดยกรมบัญชีกลาง ได้รวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องสิ้นสุดถึงวันที่ 31มีนาคม 2556 ดังน้ี 
                             4.1 รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐได้รวบรวมรายงาน
การเงิน 359 หน่วยงาน จาก 385 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.25 
                             4.2 กอง ทุนและ เ งินทุนหมุน เ วี ยน  ไ ด้ รวบรวมรายงานการ เ งิน  102 หน่วยงาน 
จาก 105 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.14 
                             4.3 รัฐวิสาหกิจ ได้รวบรวมรายงานการเงินจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 56 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
                             4.4 อปท. ได้รวบรวมข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ในภาพรวมของแต่ละจังหวัด โดยผ่าน
สํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งข้อมูลรายงานการเงินของเมืองพัทยา จํานวน 7,388 หน่วยงาน 
จาก 7,853 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.08 
 
9. เรื่อง การจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน                
(องค์การมหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน” 
“สถาบัน” “คณะกรรมการ” “ผู้อํานวยการ” “เจ้าหน้าที่” “ลูกจ้าง” “รัฐมนตรี”  
  2. กําหนดให้จัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 
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  3. กําหนดให้ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินงานของสถาบันส่วนหน่ึง ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจ่าย
ให้เป็นทุนประเดิม เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม และกําหนดให้รายได้ของสถาบันไม่เป็น
รายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันส่ง เสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และกําหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
  5. กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือ
ผู้เช่ียวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานในสถาบันเป็นการช่ัวคราว 
  6. กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน นโยบายของรัฐบาล 
  7. กําหนดบทเฉพาะกาล ให้เมื่อพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามกฎหมายเพ่ืออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และเงินงบประมาณที่
เก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสํานักความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปเป็นของสถาบันฯ 
 
10. เรื่อง มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ . .) พ .ศ . . . . . (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดการสัมมนาในประเทศ)  และ                
ร่างพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....   (มาตรการภาษีเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ (การจัดสัมมนาในประเทศ และมาตรการภาษีเพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556)    
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า     
  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดสัมมนาในประเทศและมาตรการภาษีเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร จํานวน 2 ฉบับ โดยคาดว่าจะสูญเสีย
รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่มากนัก แต่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้รับอนุญาตมีรายได้เพ่ิมขึ้น  และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลมีการพัฒนาบุคลากรของตน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาทรัพย์สินของตนได้ดีย่ิงขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดสัมมนาในประเทศ   ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก             
ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายแก่              
ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าว ทั้งน้ี                
เพ่ือประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันเป็นเวลาสองรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

2. มาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ 
ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สามารถหักค่าสึกหรอและค่า
เสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้เบ้ืองต้นในอัตราร้อยละห้าสิบของมูลค่าต้นทุน สําหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้
หักตามเง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 ตามปกติ สําหรับทรัพย์สินค้าที่ได้มาและอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
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11. เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินสําหรับใช้ในการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศ (รฟท.) กู้เงินเพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง 
ในปี 2556 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ในวงเงิน 4,891,460 ล้านบาท  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณและ
ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 
12. เรื่อง โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างตํ่ากว่า 500,000 บาท ผ่าน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี             
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบโครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า 
500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการดําเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556-2558 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,684.714 ล้านบาท จําแนกเป็น  
   2.1 อนุมัติเงินงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น ปี พ.ศ. 2556 
จํานวน 1,966.960 ล้านบาท เพ่ือ (1) ชดเชยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่พักหน้ีหรือลดภาระหน้ีให้สมาชิก จํานวน 
1,445.821 ล้านบาท (2) จัดสรรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพแก่สมาชิกจํานวน 
521.139 ล้านบาท  
   2.2 อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินการโครงการเพ่ือจ่ายชดเชยดอกเบ้ีย โดย
ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปีที่ 2 และปีที่ 3 ปีละ 858.877 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,717.754 ล้านบาท โดย
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับสํานักงบประมาณ ในการขอต้ังงบประมาณต่อไป  
 
13. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี             
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือนสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยตรงซึ่งตกสํารวจ จํานวน 43 ครอบครัว ทั้งน้ี ให้จ่ายเป็นเงินชดเชยครอบครัวละ 480,000 
บาท โดยใช้แหล่งที่มาของเงินจากเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,640,000 บาท  
   2. เห็นชอบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสําหรับราษฎรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่สามารถ
จ่ายเงินชดเชยให้ได้ (ในกลุ่มลูก กลุ่มหลาน และกลุ่มเหลน) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมอบหมายให้จังหวัด
อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดทํา
โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป  
  ทั้งน้ี  ในการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในครั้งน้ี 
ขอให้ถือเป็นกรณีที่ได้รับข้อยุติแล้ว  และสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
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14. เรื่อง การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง โดยการขยายอายุกองทุน และ
ปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์ รูปแบบ โครงสร้างเงินทุน และข้อกําหนดต่าง ๆ ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่าง
ย่ังยืนในระยะยาวและมั่นคง และลงทุนในกิจการที่มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เพ่ือลดภาระของรัฐใน
การจัดสรรเงินงบประมาณ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. หลักการและเหตุผลในการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
     กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง จะสิ้นสุดอายุกองทุนในเดือนพฤศจิกายน 2556 หรืออีกประมาณ 4 
เดือนข้างหน้า และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เห็นชอบในหลักการให้ขยายการดําเนินการ
ดําเนินการของกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง เพ่ือเพ่ิมความสามารถของรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนเพ่ือการลงทุน และลด
ภาระหน้ีสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง มีส่วนในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ และพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนมาโดยตลอด นอกจากน้ี กค. มีความจําเป็นในการพัฒนา
เครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ เพ่ือลดปัญหาพิจารณาและข้อจํากัดในการบริหารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐของกระทรวงการคลัง และกองทุนฯ ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะการลงทุนเชิงรับ  
  2. วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลังจากการแปรสภาพ 
     เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น จึงเห็นสมควร
กําหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนและบริหารการลงทุนของกองทุนฯ ในลักษณะการลงทุนเชิงรุก (Active Portfolio 
Management) ได้มากขึ้น ดังน้ี 
    2.1 บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่าง
ย่ังยืนในระยะยาวและมั่นคง 
    2.2 ลงทุนในกิจการที่มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และจําเป็น
ต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐ เพ่ือลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ 
    2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพ่ิมทางเลือกในการออม
และการลงทุนให้แก่ประชาชน 
  3. วิธีการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ขยายอายุกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง และ
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ รูปแบบ โครงสร้างเงินทุน และข้อกําหนดต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขอความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
  4. กําหนดเวลาในการแปรสภาพเบื้องต้น ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดอายุกองทุนรวม
วายุภักษ์ หน่ึง (กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง จะครบกําหนดอายุโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556) โดยมอบหมาย
ให้ กค. เป็นผู้พิจารณาดําเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
15. เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี                 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ที่มีมติรับทราบร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ แล้ว
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปได้  
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  ทั้ง น้ี  มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง               
เร่งจัดทําแผนป้องกันสาธารณภัย   โดยเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําและที่สามารถคาดการณ์ได้   แล้ว
ดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณต่อไป   โดยให้กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงอีกด้วย  
  สําหรับ (ร่าง) หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 มีดังนี้  
    โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งกระทรวงการคลังกําหนดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 27 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปน้ี  
  1. หลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556”  
   2. หลักเกณฑ์น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  
  3. ให้ยกเลิก หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552  
  4. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตาม
ความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน              
พ.ศ. 2556  
  5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านการเกษตร ให้
ดําเนินการช่วยเหลือเป็นตัวเงินในลําดับแรกแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแลแต่ละ
ด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และอัตรา ดังต่อไปน้ี  
   5.1 ด้านพืช ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงินในลําดับแรกหรือเป็นปัจจัย
การผลิต ดังน้ี  
    (1) ให้ช่วยเหลือพ้ืนที่ที่เพาะปลูกพืชเสียหายตามท่ีเสียหายจริง ไม่เกินรายละ 30 
ไร่ในอัตรา ดังน้ี   
      - ข้าว     ไร่ละ 1,113 บาท 
      - พืชไร่    ไร่ละ 1,148 บาท  
     - พืชสวนและอ่ืน ๆ ไร่ละ 1,690 บาท  
     (2) กรณีพ้ืนที่ทําการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุทุก
ชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวได้ ให้
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพ้ืนที่แปลง
เกษตรกรรม เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกพืชอายุสั้นได้ในขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 5 ไร่ ทั้งน้ี ราคาไม่เกิน ไร่ละ 
7,000 บาท  
    (3) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ให้ช่วยเหลือในการจัดหาสารป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ์ หรืออินทรียวัตถุ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิด ในการกําจัดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชทุก
ชนิด ตามราคาท้องตลาดในขณะน้ัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  
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     (4) การให้ความช่วยเหลือเป็นปัจจัยการผลิต  
      การดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นปัจจัยการผลิตให้
ดําเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตตามอัตราที่กําหนดในหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ โดยให้ใช้บัญชีราคากลางและ
อัตราการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และให้ถือประกาศท่ีผ่านความเห็นชอบแล้ว เป็นส่วนหน่ึงของหลักเกณฑ์น้ีด้วย  
   5.2 ด้านประมง ให้ดําเนินการช่วยเหลือ ดังน้ี  
    การให้ความช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ประสบภัยพิบัติ ให้ดําเนินการช่วยเหลือ
เป็นตัวเงินในลําดับแรก หรือเป็นปัจจัยการผลิต ตามอัตราการให้ความช่วยเหลือ ดังน้ี  
     5.2.1 กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกินราย
ละ 5 ไร่  
    5.2.2 ปลาหรือสัตว์นํ้าอ่ืนนอกจากข้อ 5.2.1 ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน 
(คิดเฉพาะพ้ืนที่เลี้ยง) ไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่  
    5.2.3 สัตว์นํ้าตามข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยง
ในลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 315 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร  
    ทั้งน้ี หากคิดคํานวณพ้ืนที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าที่ประสบภัยพิบัติ รายใดจะได้รับ
การช่วยเหลือเป็นเงินตํ่ากว่า 315 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 315 บาท  
   5.3 ด้านปศุสัตว์  
    5.3.1 ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาพืชอาหารสัตว์ 
วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพ่ือป้องกันและกําจัดโรค การฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และจัดหาอาหารสําเร็จรูปตาม
ราคาท้องตลาด หรือตามความจําเป็นเหมาะสม  
    5.3.2 ให้ดําเนินการช่วยเหลือเป็นตัวเงินในลําดับแรก หรือเป็นปัจจัยการผลิต ดังน้ี  
     5.3.2.1 การให้ความช่วยเหลือกรณีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย  
       (1) สําหรับแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะที่ได้รับความเสียหาย 
และจําเป็นจะต้องได้รับการฟ้ืนฟูสภาพให้ดําเนินการช่วยเหลือพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่น้ัน ๆ ใน
ปริมาณที่สอดคล้องกับขนาดของพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยใช้เมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ไม่เกินไร่ละ 2 กิโลกรัม 
หรือใช้หน่อพันธ์ุ หรือท่อนพันธ์ุไม่เกินไร่ละ 250 กิโลกรัม  
       (2) สําหรับแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนตัวของเกษตรกรที่ได้รับ
ความเสียหายและจําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสภาพให้ดําเนินการช่วยเหลือพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่น้ัน ๆ ในปริมาณที่สอดคล้องกับขนาดของพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย แต่ไม่เกินรายละ 20 ไร่ โดยใช้เมล็ดพันธ์ุ
พืชอาหารสัตว์ ไม่เกินไร่ละ 2 กิโลกรัม หรือใช้หน่อพันธ์ุ หรือท่อนพันธ์ุ ไม่เกินไร่ละ 250 กิโลกรัม  
       (3) ราคาพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ที่จะให้ความช่วยเหลือ ตามข้อ (1) 
และ (2) กําหนดราคาเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ไม่เกินกิโลกรัมละ 110 บาท หน่อพันธ์ุหรือท่อนพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ ไม่
เกินกิโลกรัมละ 2.50 บาท  
       5.3.2.2 การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ความ
ช่วยเหลือตามจํานวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กําหนด โดยมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังน้ี  

ชนิดสัตว์ อัตราตัวละไม่เกิน (บาท) เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย 
1. โค  
- อายุน้อยกว่า 6 เดือน 
- อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี  
- อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี  
- อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป  

 
6,000 
12,000 
16,000 
20,000

ไม่เกินรายละ 2 ตัว  
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2. กระบือ  
- อายุน้อยกว่า 6 เดือน 
- อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี  
- อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี 
- อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป  

 
8,000 
14,000 
18,000 
22,000

ไม่เกินรายละ 2 ตัว 

3. สุกร  
- อายุ 1-30 วัน  
- อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 

 
1,300 
3,000

ไม่เกินรายละ 10 ตัว 

4. แพะ  
- อายุ 1-30 วัน 
- อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 

 
1,000 
2,000

ไม่เกินรายละ 10 ตัว 

5. แกะ  
- อายุ 1-30 วัน  
- อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 

 
1,000 
2,000

ไม่เกินรายละ 10 ตัว 
 

6. ไก่พ้ืนเมือง/ไก่งวง 
- อายุ 1-21 วัน 
- อายุมากกว่า 21 วัน ขึ้นไป 

 
25 
50

ไม่เกินรายละ 300 ตัว 
 

7. ไก่ไข่  
- อายุ 1-21 วัน 
- อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 

 
20 
80

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 

8. ไก่เน้ือ 
- อายุ 1-21 วัน 
- อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป

 
20 
50

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว  

9. เป็ดไข่ 
- อายุ 1-21 วัน 
- อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป  

 
20 
50

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 
 

10. เป็ดเน้ือ/เป็ดเทศ  
- อายุ 1-21 วัน 
- อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป  

 
20 
50

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 
 

11. นกกระทา  
- อายุ 1-21 วัน 
- อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป  

 
8 
15

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 
 

12. นกกระจอกเทศ  2,000 ไม่เกินรายละ 10 ตัว 
13. ห่าน  100 ไม่เกินรายละ 300 ตัว 

    5.3.3 ให้งดเว้นการจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือขนส่งสัตว์หรืออาหารสัตว์ ที่ได้จาก
การจัดซื้อจัดจ้างไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียหาย โดยให้กําหนดเป็นเง่ือนไขให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการ
ขนส่งจนถึงปลายทางที่กําหนด  
    5.3.4 การกําหนดราคาด้านปศุสัตว์ ให้รวมค่าขนส่งถึงเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ว  
   5.4 ด้านการเกษตรอ่ืน ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังน้ี  
    5.4.1 การปรับเกลี่ยพ้ืนที่ด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับเกล่ียพ้ืนที่การไถพรวน การก่อสร้างคันดิน เพ่ือการเพาะปลูกพืช
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หรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
โดยเหมาจ่าย ราคาไร่ละ 700 บาท  
    5.4.2 ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้
ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ดําเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการส่งและระบายนํ้า  
   หากใช้เครื่องจักรกลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือดําเนินการขุด
ลอกเปิดทางนํ้า งานกําจัดวัชพืชที่กีดขวางการระบายนํ้า งานขุดลอกดิน ทราย วัสดุ ที่ทบถมทางระบายนํ้า ให้ถือ
อัตราราคางานตามราคากลางที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ/กระทรวงการคลัง มาใช้โดยอนุโลม  
    5.4.3 ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน เพ่ือใช้
ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่นําไปสนับสนุนหรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่าย
ดังน้ี  
     (1) ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็นรายวันตาม
ราคาท้องถิ่น  
     (2) ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจํา
เป็น  
   6. กรณีมีความจําเป็น หากรายการใดมิได้กําหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มี
อํานาจอนุมัติให้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินก็ได้ โดยคํานึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม  
 
16. เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555-2556  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี   
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้อนุมัติเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2555-2556 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนทิ้งช่วง วาตภัย โรคพืชระบาด (โรคแอนแทรคโนสในหอมแดง 
โรคเห่ียวในมะเขือเทศ โรคเหี่ยวเขียวในแตงโม โรคไหม้ในข้าวนาปรัง โรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศ โรคใบจุดสีม่วง
ในกระเทียมและหอมแดง และ ไรกระเทียม) ศัตรูพืชระบาด และภัยอ่ืน ๆ (นํ้าทะเลเป็นพิษจากการตายของแพลง
ตอนจมลงสู่พ้ืนทะเล เกิดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไข่เน่า นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (ขี้ปลาวาฬ)) ช่วงประสบภัยระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 รวม 42 จังหวัด เกษตรกรจํานวน 692,317 ราย วงเงินขอรับความ
ช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 6,092,878,967 บาท  
  2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
ช่วงระยะเวลาและกรอบวงเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตลอดจนระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่  
  3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสํารวจจํานวนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติก่อนวันที่ 
1  เ มษายน  2 556  ที่ เ หลื อทั้ ง หมด  เ พ่ื อ เ สนอคณะกรรมการกลั่ น ก รอ ง เ ร่ื อ ง เ สนอคณะรั ฐ มนตรี                
คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณาโดยด่วนต่อไป  

 
ต่างประเทศ 

17. เรื่อง  การแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 11  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี  

1. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยซึ่งมอบอํานาจให้แก่ 
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หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมใหญ่สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 
11 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2556 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย  

2. หากมีการลงนามในกรรมสารสุดท้ายของสหภาพ ฯ มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะหรือรอง 
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยลงนามในกรรมสารสุดท้ายดังกล่าว 
  ทั้งน้ี  หากคณะผู้แทนไทยจะลงนามรับรองกรรมสารสุดท้าย หรือมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมความ              
ตกลงใด ๆ  ในระหว่างการประชุมซึ่งก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศและ
เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา  190  ของรัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทย คณะผู้แทนไทยและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  รวมท้ังต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ที่กําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการติดต่อทํา
ความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ   ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินการลงนามความตกลงทุกครั้งตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ตามข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ 
   
18. เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิตาลี
ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง 
สาธารณรัฐอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งน้ี  หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) อก. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องน้ัน ๆ  แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือ ฯ ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและ             
ขนาดย่อม 

3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2  
ทั้งน้ี  สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้วตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม) รับความเห็นของกระทรวงการต่าประเทศเกี่ยวกับการปรับแก้ถ้อยคําของร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 

สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ จะเป็นกรอบความร่วมมือในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกระดับระหว่างไทยกับอิตาลีอย่างต่อเน่ือง ในภาคส่วนอุตสาหกรรม อาหาร 
การเกษตร แฟช่ัน  และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ พลังงานสิ้นเปลือง  พลังงาน
ทดแทน และเครื่องจักร อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคี  การบริการและการลงทุนที่เก่ียวข้อง  โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของสิทธิที่เท่าเทียมกัน  ความเป็นหุ้นส่วนและผลประโยชน์ร่วมกัน และคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการ
จัดทําบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี  โดยมีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจโดยฝ่ายส่งเสริมประจําสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี  
ประจําประเทศไทยและ อก. โดย สสว. เป็นคู่ภาคี มีสาระที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และ
เร่งดําเนินความเช่ือมโยงทางธุรกิจระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยและสาธารณรัฐอิตาลี  
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19.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – 
บาห์เรน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเกษตร 
  2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนามหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความ
เข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
  1. รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนมีการหารือเก่ียวกับการ
จัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนร่างโต้ตอบ
บันทึกความเข้าใจฯ ที่มีการปรับแก้แล้ว เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและตรงกับภารกิจของกระทรวงที่รับผิดชอบของ
ทั้งสองฝ่ายต้ังแต่เดือนมีนาคม 2554 ปัจจุบันกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบของฝ่ายบาห์เรนได้พิจารณาเห็นชอบร่างโต้ตอบของฝ่ายไทยแล้ว 
  2. การจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการอบรม และความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตรระหว่างคู่ภาคี มี
สาระสําคัญเป็นความร่วมมือพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงสัตว์ ประมง พืช ดิน การจัดการดินและนํ้า มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมท้ังมาตรฐานอาหาร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ และสาขาท่ีเก่ียวข้อง           
อ่ืน ๆ ที่คู่ภาคีให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน 
 
20. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อก่อสร้างโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
จากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซที่ BVW01  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ ระยะทางโดยประมาณ 
287 เมตร เพ่ือดําเนินการโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุม
ก๊าซที่ BVW01 ตามท่ีกระทรวงพลังงาน เสนอ  
 
21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมืออาเซียน – สหรัฐอเมริกา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในการดําเนินโครงการหุ้นส่วนอาเซียน – สหรัฐฯ ด้านธรรมาภิบาล  การพัฒนาที่ย่ังยืน 
และเท่าเทียม และความมั่นคง (ASEAN-U.S. Partnership for Good Goverence, Equitable and Sustainable 
Development and Security : ASEAN-U.S. PROGRESS)  และโครงการความเช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียน
ผ่านการค้าและการลงทุน (ASEAN Connectivity through Trade and Investment : ACTI)   

2. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือตอบรับข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐฯ  
ทั้งน้ี ให้ กต. แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทย
เห็นชอบให้ดําเนินโครงการ ASEAN-U.S. PROGRESS และ ACTI 
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  สาระสําคัญของเร่ือง  

1. โครงการหุ้นส่วนอาเซียน – สหรัฐฯ ด้านธรรมาภิบาลการพัฒนาที่ย่ังยืนและเท่าเทียม และ 
ความมั่นคง (ASEAN-U.S. PROGRESS) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียน
ภายใต้แผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  และแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน  อาทิ  การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ การรับมือกับภัย
คุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่  การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก  ความ
ร่วมมือด้านแรงงาน การจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสาขาที่มีความ
คาบเก่ียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมสมรรถนะของสํานักเลขาธิการอาเซียนในการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

2. โครงการความเช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน (ACTI)  มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ  และการขับเคลื่อนความร่วมมือทาง
การค้าการลงทุนตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งเก้ือกูลความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ เช่น การพัฒนาสมรรถนะอาเซียนด้านระบบพิธีศุลกากร ณ จุดเดียว (ASEAN Single 
Window)  การอํานวยความสะดวกด้านการค้า การพัฒนาพลังงานสะอาด  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

ทั้งน้ี  เลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้ลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับข้อเสนอฝ่ายสหรัฐฯ ว่า  
อาเซียน   เห็นชอบที่จะดําเนินโครงการตามข้อ 1. และ 2. โดยสหรัฐฯ จะจัดสรรงบประมาณภายใต้องค์กรเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development : USAID)  เป็น
ระยะเวลา 5 ปี  สําหรับการดําเนินโครงการ ASEAN-U.S. PROGRESS จํานวน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการ 
ACTI  จํานวน 16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

3.  โครงการทั้งสองดังกล่าว เป็นโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่สหรัฐฯ เสนอเพ่ือช่วย 
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียน ซึ่งอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
อาเซียน – สหรัฐฯ และมีเน้ือหาครอบคลุมหลากหลายสาขาภายใต้ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี ประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถมีส่วนร่วมพิจารณากําหนดสาขาความร่วมมือและรูปแบบของกิจกรรมย่อย โดยสหรัฐฯ จะ
เสนอแนวทางเกี่ยวกับการจัดทําโครงการย่อยหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้โครงการหลักให้องค์กรเฉพาะสาขาของ
อาเซียนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบใน
หลักการกับข้อเสนอโครงการทั้งสองโครงการแล้ว สํานักเลขาธิการอาเซียนจึงขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือสํานักเลขาธิการอาเซียนจะได้แจ้งฝ่ายสหรัฐฯ ต่อไป 
 
22. เรื่อง  การยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) แก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) ทั้งน้ี โดยให้ กต. เจรจาเพ่ือให้ฝ่ายเอสโตเนียดําเนินการยกเว้น
การตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยเป็นการต่างตอบแทนให้แล้วเสร็จก่อน 
  2. เห็นชอบยกเลิกการให้สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(VISA ON ARRIVAL) แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ณ วันที่ประกาศยกเว้นการตรวจลง
ตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ผ.30) แก่ฝ่ายเอสโตเนีย มีผลใช้บังคับ ตามนัย 1 
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก่ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ กองบังคับการตํารวจสันติบาล กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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23.  เรื่อง การจัดทําพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย –
นิวซีแลนด์ และนําเสนอร่างพิธีสารดังกล่าวต่อรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในโอกาสแรกต่อไป 
  2. อนุมัติการลงนามร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย 
–นิวซีแลนด์ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามข้อ 1 โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้
แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ  ดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงเพื่อ
จัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
  4. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่กําหนดในพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
  5.  มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งประเทศภาคีความตกลง
เพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์  ว่าไทยพร้อมที่จะให้พิธีสารดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไป
หลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินกระบวนการภายในตามข้อ 4 เสร็จสิ้นแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างพิธีสาร 

 1. เพ่ิมเติมแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของตารางข้อผูกพันภาษีของแต่ละประเทศภายใต้
ความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน –ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามการ
ปรับปรงุพิกัดอัตราศุลกากรทุก 5 ปี ตามท่ีองค์การศุลกากรโลก (WCO) กําหนด 

 2. แก้ไขข้อบทเรื่องกฎถิ่นกําเนิดสินค้า โดยให้ใช้บัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินค้าใหม่ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนกฎถิ่น
กําเนิดสินค้าให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรครั้งล่าสุด ทั้งน้ี บัญชีดังกล่าวจะบรรจุถิ่นกําเนิดของทุก
รายการสินค้า นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ สามารถรับรองบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยน
ตามการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรทุก 5 ปี หากไม่ลดทอนข้อผูกพันเดิม 

 3. แก้ไขระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยปรับลดข้อมูลเท่าที่จําเป็นสําหรับ
ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางการค้าในปัจจุบัน นอกจากน้ี ที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมฯ สามารถรับรองการปรับปรุงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในครั้งต่อ ๆ ไป 

 4. พิธีสารฯ จะมีผลบังคับใช้ใน 30 วันหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 4 ประเทศ และ
ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเสร็จสิ้นกระบวนการภายในเพ่ือใช้บังคับพิธีสารฯ สําหรับ
ประเทศภาคีที่ดําเนินการกระบวนการภายในไม่ทันตามกําหนดการดังกล่าว จะใช้บังคับพิธีสารฯ ในวันที่แจ้งการเสร็จ
สิ้นกระบวนการภายในเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

แต่งต้ัง 
 
24. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้ดํารงตําแหน่ง     
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางอัญชลี เต็งประทีป หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สาํนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรบัอียิปต์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอิสมาอีล อะห์มัด ค็อยรอต                   
(Mr. Ismail Ahmed Khairat) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายชาเมล เอลซาเยด นัสเซอร์                     
(Mr. Shamel Elsayed Nasser) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 

4. รัฐบาลสาธารณรัฐมาลาวีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐมาลาวีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเออร์เนสต์ เอ็ม. มาคาวา (Mr. Ernest M. 
Makawa) ใหดํ้ารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลาวีประจําประเทศไทยคนใหม ่
โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง สืบแทน นายรูสเวลต์ ลาสตัน กอนด์เว (Mr. Roosevelt Laston Gondwe) ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

5. รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานสิถานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ 
มาเลเซีย ว่า รฐับาลสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายญัมรอด ญัมชีด (Dr. Jamrad 
Jamshed) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานประจําประเทศ
ไทยคนใหม ่โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ สืบแทน นายอับดุล ซามัด ซามัด (Mr. Abdul Samad Samad) 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

6. รัฐบาลรัฐคเูวตเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจําประเทศไทยว่า 
รัฐบาลรัฐคูเวตมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอับดุลเลาะห์ ญุมอะห ์อับดุลเลาะห์ อัลชัรฮาน (Mr. Abdullah Jomaa 
Abdullah AlSharhan) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจําประเทศไทยคนใหม่ 
โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอับดุลละฏีฟ อะลี อิบรอฮีม อัลมะวาช (Mr. Abdullatif Ali E Al-
Mawash) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 

7. รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลเีสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศ
ไทยว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซโีอ (Mr. Francesco Saverio 
Nisio) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทยคนใหม ่โดยมี
ถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายมีเกลันเจโล ปิปัน (Mr. Michelangelo Pipan) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
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8. ให้ความเห็นชอบต่ออายุการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสาํนักข่าวกรองแห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ผู้อํานวยการ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งดํารงตําแหน่งจะครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอ  
 

9. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายขจร วีระใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

10. ขอต่อเวลาการดํารงตําแหนง่เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งดํารงตําแหน่งจะครบกําหนด 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที่ 1 ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามท่ีราชบัณฑิตยสถานเสนอ  
 

11. แต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ยุติธรรม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี  
  1. พันตํารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
   2. พันตํารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิร ิที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

12. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต จํานวน  
2 ตําแหน่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว และตําแหน่งอธิบดีจํานวน 2 ตําแหน่ง ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต       
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหาร
การทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
สืบแทนนายอุดมผล นินนาท ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ   
   2. นายทอมวิชย์ ชาญสรรค ์รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (นักบริหาร ระดับ
ต้น) ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐ
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อิสลามปากีสถาน สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายมาวิน ตันอรรถมาวิน ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการ    
  3. นายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่                 
ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออก
กลางและแอฟริกา (นักบริหาร ระดับสูง) สบืแทนนายณรงค์ ศศิธร ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   
   4. นายทรงศัก สายเช้ือ อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต             
ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 
ระดับสูง) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สืบแทนนายเสข วรรณเมธี ซึ่งได้รบัการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
  

13. การเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (ตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง) ทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
(ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) 
ทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

14. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจรญิ ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (นักบริหาร ระดับสูง) กระทรวงพลงังาน ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน (นักบริหาร ระดับสูง) 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้น
ไป  
 

15. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. นายนิวัติ สธีุมีชัยกุล รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมประมง  
   2. นายวิมล จนัทรโรทัย อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมประมง ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง    
(นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  3. นางจิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  4. นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
   5. นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมพัฒนาที่ดิน  
  6. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมหม่อนไหม  
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  7. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสขุ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

16. แต่งต้ังคณะกรรมการคา่จ้างชุดที่ 19  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้แทน 3 ฝ่าย (ฝ่ายรฐับาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจา้ง) รวม   
14 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการค่าจา้งชุดที่ 19 ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 1. นายอาทิตย์ อิสโม 
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 2. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาล 3. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล      
4. นายประโยชน์ เพ็ญสุต ผูแ้ทนฝ่ายรฐับาล 5. นายสมพงศ์ นครศรี ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 6. นายปัณณพงศ์ อิทธ์ิอรรถ
นนท์ ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง 7. นายวัลลภ ก่ิงชาญศิลป์ ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง 8. นายอรรถยุทธ ลียะวณิช ผู้แทนฝ่าย
นายจ้าง 9. นายสุเทพ ศรีเพียร ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 10. นายชยรบ ใหญส่งูเนิน ผู้แทนฝา่ยลูกจ้าง 11. นายประจวบ 
พิกุล ผูแ้ทนฝ่ายลูกจ้าง 12. นายสมบัติ น้อยหว้า ผู้แทนฝา่ยลูกจ้าง 13. นายมานะ จุลรัตน์ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง        
14. นายสุรเดช ชูมณี ผูแ้ทนฝ่ายลูกจ้าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

17. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสงักัดกระทรวงการคลังไปแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังน้ี  
   1. โอน นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมศุลกากร  
   2. โอน นายสทุธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร  
  3. โอน นายสาธิต รังคสิริ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

18. ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายทวีศักด์ิ กออนันตกูล เป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวาระที่สอง ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 
 

19. ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การเภสชักรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายสุวัช เซียศิริวัฒนา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การเภสัช
กรรม ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ส่วนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเง่ือนไขการจ้างและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
 
 
 



 25 

20. แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปา              
นครหลวง  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
  1. ให้นายศุภชัย จงศิริ นายโชคชัย เดชอมรธัญ นายชาย พานิชพรพันธ์ุ พลเอก อธิชาติ เจริญย่ิง 
และนายประเสริฐ เกษมโกเมศ ซึ่งเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง รวม 5 คน ออกจาก
ตําแหน่ง  
  2. แต่งต้ังให้นายสมัย อนุวัตรเกษม เป็นประธานกรรมการการประปานครหลวง เข้าแทนนายวัชร 
บุญชูเศรษฐ ์ 
  3. แต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวงแทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 
3 คน ตามรายช่ือต่อไปน้ี คือ นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา แต่งต้ังเข้าแทนพลตํารวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์       
นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์ แต่งต้ังเข้าแทนนายมารุต สิมะเสถียร และนายเอกราช ช่างเหลา แต่งต้ังเข้าแทนนายศุภชัย 
จงศิริ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

21. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรีที่ 207/2556 เรือ่ง ปรับปรงุคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ที่  193/2554 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2554 

                    คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสัง่สํานักนายกรัฐมนตรีที ่207/2556 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตร ีที ่193/2554 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2554  
                   ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 193/2554 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2554 เรื่อง การจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ซึ่งได้กําหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของ ศปภ. โดยให้พลตํารวจเอก 
ประชา พรหมนอก รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(ผอ.ศปภ.) น้ัน 
                    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคําสั่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 11 (3) (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ปรับปรุง
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 193/2554 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ดังต่อไปน้ี 
   1. ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานของ ศปภ. 
    1.1 ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ผอ.ศปภ.) 
          จากพลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น         
พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(ผอ.ศปภ.) 
                              1.2 ฝ่ายเลขานุการ ศปภ. 
                                     ให้พลตํารวจตรี เกษม รัตนสุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็น 
เลขานุการ ศปภ. และพลตรวจตรี สุรสทิธ์ิ  สังขพงศ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ศปภ. และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี ผอ.ศปภ. 
มอบหมาย 
   2. ให้กระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบงานด้านธุรการ  ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้ง การ 
ประสานงานและการบริหารจัดการงานด้านคดีของ ศปภ. ตามท่ี ผอ.ศปภ. มอบหมาย  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 มถิุนายน 2556 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
 

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