
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/773                          วันท่ี   16  ตุลาคม  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน)  
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกินหน่ึงล้านแปดแสนบาทต่อปี  
ให้มีการขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎกระทรวงฉบับที่  269 (พ.ศ. 2552) ต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
  2. มาตรการน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนและ
บรรเทาภาระอย่างต่อเน่ือง 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้มกีารยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคลสําหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2559 ทั้งน้ี สําหรับเงินได้พึงประเมินปี
ละไม่เกินหน่ึงล้านแปดแสนบาท 
  2. การได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 3 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เปน็ทางน้าํชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. จํานวน 10 ฉบับ 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน 
เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. จํานวน 10 ฉบับ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
 

1. ร่าง... 
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  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองส่งนํ้าสายใหญฝ่ั่งซ้ายคลองนํ้าแดง  
เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ….  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยไผ่เป็นทางนํ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประเทศ พ.ศ. …. 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยทรายเป็นทางนํ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานแม่นํ้ายม เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ            
ค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองท่าแนะ เป็นทางนํ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าหนองสิ เป็นทางนํ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานแม่นํ้าน่าน (ลาํนํ้าเดิม) เป็นทางนํ้าชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ….. 
  8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่นํ้านครนายก เป็นทางนํ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  9. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนขุนด่านปราการชล  
เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. และ 
  10. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิเป็นทางนํ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที ่6  เรือ่ง  มาตรการบริหารและพฒันากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

  สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.)  ดังน้ี 

1. เห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557 – 2561)  
  2. ใหส้ํานักงาน ก.พ. รับไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
ให้เหมาะสมให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ มี Attitude มี Service Mind และพิจารณาแนวทางการสอบ
คัดเลือกในภาพรวมข้าราชการพลเรือน ภาคต่าง ๆ องค์กรอิสระให้มีบรรทัดฐานเดียวกันในระยะยาว 

สาระสําคัญของเรื่อง คปร. รายงานว่า  
มีมติเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากาํลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ดังต่อไปน้ี  

 1. หลักการ  
   1.1 การบริหารและพัฒนากําลงัคนภาครัฐต้องมีความสอดคลอ้งกับความจําเป็นในการ
ปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต 
   1.2 การบริหารและพัฒนากําลงัคนภาครัฐต้องเน้นทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคณุภาพ  ของ
บุคลากรภาครัฐ 
   1.3 การบริหารและพัฒนากําลงัคนภาครัฐต้องคํานึงถึงผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และความ
คุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  

1.4 การ... 
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   1.4 การบริหารและพัฒนากําลงัคนภาครัฐต้องมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
ปัญหาและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของส่วนราชการ  
 2. เป้าหมาย 
   2.1 ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารมีกําลังคนท่ีเหมาะสมสาํหรับการขับเคลื่อนนโยบาย 
พันธกิจและยุทธศาสตร์ในปัจจบัุน   
   2.2 ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร สามารถบริหารและพัฒนากําลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยมีอัตรากําลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เหมาะสมกับภารกิจ 
   2.3 กําลังคนภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหารได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
ที่พร้อมรองรับการปฏิบัติภารกิจ มีแรงจูงใจและมีความสขุในการปฏิบัติงาน   
 3. ขอบเขต  
  มาตรการน้ี ครอบคลุมกําลังคนภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการ (ไม่รวมข้าราชการทหาร)  
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําและกําลังคนประเภทอ่ืนในส่วนราชการสังกัดฝ่ายบริหารที่ใช้งบประมาณ 
งบบุคลากรจากงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน  
 4. มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ  
  4.1 มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ 
    1) การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่  

   2) การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ  
  4.2 มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์   
    1) ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารกําลังคนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
      2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์  
       3) ยุทธศาสตร์การดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ      
  4.3 แนวทางการนํามาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ    
     (1) ให้สํานักงาน ก.พ. (สําหรบักรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) และองค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (สําหรับกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตํารวจ) ดําเนินการดังน้ี 
       (1.1) จัดทําแนวปฏิบัติและคู่มือแนวทางการดําเนินการในเรื่องต่างๆ (Guidelines) 
ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรการฯ  
       (1.2) ร่วมกับส่วนราชการแต่ละแห่งในการวิเคราะห์ว่าเรื่องใดในยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)  มีความจําเป็นหรือมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ  
       (1.3) ช้ีแจงทาํความเข้าใจกับ อ.ก.พ. กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร 
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการทุกระดับ รวมทั้งผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความตระหนักและให้
ความสําคัญต่อการนํามาตรการฯ ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้  
        (1.4) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรฯ เป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ และ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้ ก.พ. คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ  
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี และ คปร. ทราบ  
     (2) ให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้อง ร่วมกับส่วนราชการพิจารณาผ่อน
คลายหรือปรับปรุงกฎระเบียบด้านการบริหารกําลังคน เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามมาตรการบริหาร
และพัฒนากําลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
     (3) ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรการฯ เพ่ือให้การควบคุมอัตรากําลังและคา่ใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐมีความครอบคลุมและเกิดประสิทธผิลย่ิงข้ึน  
 

(4) ให้... 
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     (4) ให้ คปร. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ พร้อมปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตร ีเมื่อมาตรการสิ้นสุดลง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 9 เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพชืน้ํามันและน้าํมันพืช 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบประธานกรรมการพืชนํ้ามันและ
นํ้ามันพืชเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก  (World  
Trade Organization :  WTO)  คราวละ 3 ปี (ปี 2557-2559) 
  2. รับทราบแนวทางการบริหารการนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2557 และการเปิดตลาดนําเข้า
นํ้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เน้ือมะพร้าวแห้ง นํ้ามันมะพร้าว ปี 2557  
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง สาระสําคัญเก่ียวกับการเปิดตลาดนําเข้าสินค้าพืชนํ้ามัน มีดังน้ี   
  1. นโยบายและมาตรการการเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ดังน้ี 
   1.1 กรอบองคก์ารการค้าโลก (WTO) 
   เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนําเข้าเมล็ดถั่วเหลอืงภายใต้กรอบ WTO คราวละ 3 ปี 
(2557-2559)  

1.2 แนวทางการบริหารการนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2557 เป็นดังน้ี 
1.2.1  ผูม้ีสิทธินําเข้า 7 สมาคม 11 บรษิัท  
1.2.2  ผูม้ีสิทธินําเข้าให้การสนับสนุนและสง่เสริมการผลิตถั่วเหลือง

ภายในประเทศ ดังน้ี 
    (1) รับซื้อผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศในราคาตาม

กลไกตลาด แต่ไม่ตํ่ากว่าราคาขั้นตํ่าตามช้ันคุณภาพ  
    (2) ผู้มีสทิธินําเข้าให้ความร่วมมือรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ

และการใช้เมลด็ถั่วเหลืองนําเข้าตามนโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิชย์ 

1.2.3 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง  
2. การเปิดตลาดนําเข้านํ้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เน้ือมะพร้าวแห้ง นํ้ามันมะพร้าว ปี 2557 

โดยเปิดตลาดตามปริมาณ และอัตราภาษีที่ผูกพัน ทุกกรอบการค้า โดยการบริหารการนําเข้าเช่นเดียวกับ WTO 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2556 และ 2557  
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
ในปี 2556 โดยกําหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 1 วัน  
เพ่ือให้มีวันหยุดต่อเน่ือง 5 วัน ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 (วันขึ้นปีใหม่)
  ทั้งน้ี  ในส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง   ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

อีกทั้ง... 
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  อีกทั้ง  ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือ
ราชการสําคัญในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความ
เสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 17 เรือ่ง แผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพือ่ความม่ันคงอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบแผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจงัหวัดตาก ระยะ 4 ปี และให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติที่ประชุม  นพช. ตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ   
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  สมช. รายงานว่า สมช. ได้พิจารณาแผนแมบ่ทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความม่ันคงอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก  โดยมีรายละเอียดในการ
พิจารณาแผนดังกล่าวที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี  
   หัวข้อที่ 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คณุภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน 
     ส่งเสริมการทําเกษตรทางเลือก หรือเกษตรแผนใหม ่หรือเกษตรทฤษฎีใหม ่ 
ที่สอดคล้องสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิตของชุมชนและหลักวิชาการแผนใหม ่
    หัวข้อที่ 1.3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     พัฒนาและอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยสง่เสริมและสาธิตการอนุรักษ์ดินและนํ้า  
โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรย์ี ปุ๋ยพืชสด การจัดรูปแบบแปลงนา แปลงผักอินทรีย์ พืชสมุนไพร และแปลงไม้ผล 
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในรูปแบบต่าง ๆ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที ่18 เรือ่ง กําหนดการและจังหวัดทีจั่ดการประชุมรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 
โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหา
อุทกภัยของประเทศไทย 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน
และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ฉบับแก้ไข 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
   ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบแผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
โครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนฯ  
และคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอกําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โดยจะดําเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ใน 36 จังหวัด ได้แก่ ลําพูน ชัยนาท  
เชียงใหม่ อ่างทอง ลําปาง อุทัยธานี พะเยา นครสวรรค ์แพร่ ลพบุรี อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี สุโขทัย  
พระนครศรีอยุธยา ตาก ปทุมธานี กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา พิจิตร สมทุรปราการ พิษณุโลก สมทุรสาคร  
เพชรบูรณ์ สมทุรสงคราม สกลนคร สงขลา ชัยภูมิ ราชบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี  
นนทบุรี จันทบุรี และกรุงเทพฯ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่... 
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วาระ
เร่ืองที่

ด้านกฎหมาย 1 ร่างกฎกระทรวงฉบับท่ี... (พ.ศ. ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ยกเว้นรัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน)

3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทาน เป็นทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค่าชลประทาน พ.ศ. ... จํานวน 10 ฉบับ

เศรษฐกิจ - สังคม 6 มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย สํานักบริหารกลางและ

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

9 ผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เพ่ิมเป็น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรณีพิเศษ โดย สํานักบริหารกลาง

17 แผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

18 กําหนดการและจังหวัดท่ีจดัการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนและ

 ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

20 การช่วยเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งต้ัง 22 ข้อท่ี 3 ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหน่ึงวาระ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่  15  ตุลาคม  2556 
  
  วันน้ี (15 ตุลาคม 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  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอําเภอท่าปลากับอําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียก 
    เก็บค่าชลประทาน  พ.ศ. …. จํานวน 10 ฉบับ 
  4.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  
    พ.ศ. …. 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

  6.   เรื่อง   มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติต้ังด่านตรวจความมั่นคง ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
  8.  เรื่อง  การปรับเพ่ิมเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
    แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ  15,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 
  9.  เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 
  10.   เรื่อง   การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เพ่ิมเป็น 
    กรณีพิเศษ  
  11.  เรื่อง  แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก ของการ
    ไฟฟ้านครหลวง 
  12.  เรื่อง  แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
    (พ.ศ. 2555-2559) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  13.  เรื่อง โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3  
  14.  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎร 5 หมู่บ้านในพ้ืนที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
    ร้องเรียนขออพยพ  
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
  16.  เรื่อง  การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  17.  เรื่อง  แผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความม่ันคงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
    จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก  
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  18.  เรื่อง  กําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ
    เพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและ 
    ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง เพ่ือจัดต้ัง
    กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม จํานวน 15 แห่ง 
  20. เรื่อง  การช่วยเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 

 
ต่างประเทศ 

 
   21.   เรื่อง   หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่ง

    ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
แต่งต้ัง 

  22.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศ
   ไทย 
  2.  การแต่งต้ังผู้ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (สํานัก 
   นายกรัฐมนตรี) 
  3.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ 
  4.  การแต่งต้ังคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย- 
   เวียดนาม ฝ่ายไทย 
  5. การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  

6. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ  

7. การแต่ง ต้ั งข้ าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสู ง 
(กระทรวงการคลัง)  

8. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  

9. การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  
10. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ใน

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
   
 
 

***************************************************** 
 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 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกินหน่ึงล้านแปดแสนบาทต่อปี ยังคงได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้มีความเข้มแข็งและพร้อมสําหรับการแข่งขันทางการค้าได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงเห็นสมควรให้มีการขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับ
วิสาหกิจชุมชนตามกฎกระทรวงฉบับที่  269 (พ.ศ. 2552) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
  2. มาตรการน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนและ
บรรเทาภาระอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐเล็กน้อย แต่จะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการเรียนรู้ทางด้านภาษีและบัญชี เพ่ิมความโปร่งใส และพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมสําหรับการแข่งขันทางการค้าได้ในอนาคต 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งน้ี สําหรับเงินได้พึงประเมินปีละไม่เกินหน่ึงล้านแปด
แสนบาท 
  2. การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอําเภอท่าปลากับอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอําเภอท่าปลากับอําเภอนํ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  มท.เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. จังหวัดอุตรดิตถ์รายงานว่า เน่ืองจากราษฎรตําบลท่าแฝก รวม 9 หมู่บ้าน ได้รับความลําบากใน
การเดินทางไปติดต่อราชการและขอรับบริการต่าง ๆ ที่อําเภอท่าปลา ซึ่งเส้นทางเป็นป่าเขา การเดินทางไม่สะดวก 
โดยตําบลท่าแฝกมีระยะทางห่างจากอําเภอท่าปลา 116 กิโลเมตร แต่หากไปขึ้นกับอําเภอนํ้าปาด มีระยะทางห่าง
เพียง 59 กิโลเมตร ซึ่งราษฎรจะได้รับความสะดวกในทุก ๆ ด้าน ทั้งน้ี การโอนตําบลท่าแฝก อําเภอท่าปลา ไปขึ้นกับ
อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากราษฎรในตําบล สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอทั้งสองอําเภอ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ประชุมหัวหน้าส่วนประจํา
จังหวัดแล้ว 
  2. มท.พิจารณาแล้ว เพ่ือความเหมาะสมและเป็นไปตามข้อเท็จจริงในพื้นที่เห็นควรให้เปลี่ยนเขต
อําเภอท่าปลากับอําเภอนํ้าปาด ตามข้อ 1. 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  เปลี่ยนเขตอําเภอท่าปลากับอําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยโอนตําบลท่าแฝก อําเภอท่าปลา     
ไปขึ้นกับอําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน           
พ.ศ. …. จํานวน 10 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทาน เป็นทางนํ้าชลประทานที่
จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. จํานวน 10 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองส่งนํ้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายคลองนํ้าแดง เป็นทาง
นํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ….  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยไผ่เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประเทศ พ.ศ. …. 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยทรายเป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานแม่นํ้ายม เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ            
ค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองท่าแนะ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าหนองสิ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่นํ้าน่าน (ลํานํ้าเดิม) เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ….. 
  8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่นํ้านครนายก เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  9. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บน้ําเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นทางนํ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. และ 
  10. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิเป็นทางนํ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 กําหนดให้ทางนํ้าชลประทานคลองส่งนํ้า สายใหญ่ฝั่ งซ้าย                
คลองนํ้าแดง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตําบลพรุเตียว อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี ถึงกิโลเมตรที่ 9.800 ใน
ท้องที่ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  2. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2 กําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยไผ่ ในท้องที่ตําบล             
ท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  3. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยทราย ในท้องที่ตําบลละ
ลมใหม่พัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  4. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4 กําหนดให้ทางนํ้าชลประทานแม่นํ้ายม จากศูนย์กลางฝายแม่ยม              
ในท้องที่ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปทางเหนือนํ้า ถึงกิโลเมตรที่ 0.760 ในท้องที่ตําบลบ้านหมุน 
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปทางท้ายนํ้า ถึงกิโลเมตรที่ 0.900 ในท้องที่ตําบลบ้านหมุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็น
ทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  5. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 5 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองท่าแนะ จากศูนย์กลางฝายคลอง 
ท่าแนะ กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตําบลเขาย่า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปทางเหนือนํ้าถึงกิโลเมตรที่ 4.200 
ในท้องที่ตําบลเขาย่า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปทางท้ายนํ้าถึงกิโลเมตรที่ 1.100 ในท้องที่ตําบลเขาย่า                
อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  6. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 6 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าหนองสิ ในท้องที่ตําบลสิ และ
ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
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  7. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 7 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่นํ้าน่าน (ลํานํ้าเดิม) จากกิโลเมตรที่ 
0.000 ในท้องที่ตําบลหนองแขม และตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ถึงกิโลเมตรที่ 5.150 ใน
ท้องที่ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  8. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 8 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่นํ้านครนายกจากศูนย์กลาง                 
อ่างเก็บนํ้าเขื่อนขุนด่านปราการชล กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตําบลหินต้ัง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
ถึงกิโลเมตรที่ 33.000 ในท้องที่ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน 
  9. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 9 กําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนขุนด่านปราการชล            
ในท้องที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี และตําบลหินต้ัง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นทางนํ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  10. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 10 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ              
ในท้องที่ตําบลลํานารายณ์ ตําบลท่าดินดํา ตําบลชัยบาดาล ตําบลม่วงค่อม ตําบลมะกอกหวาน อําเภอชัยบาดาล 
ตําบลท่าหลวง ตําบลแก่งผักกูด อําเภอท่าหลวง ตําบลโคกสลุง ตําบลมะนาวหวาน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี และตําบลวังม่วง ตําบลคําพราน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ           
ค่าชลประทาน 
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป              
พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้นําขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สลค.เสนอว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า 
บัญญัติให้ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ให้มี
กําหนด 120 วัน บัดน้ี สมัยประชุมสามัญทั่วไปสําหรับปี 2556 จะครบกําหนด 120 วัน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน              
พ.ศ. 2556 และเพ่ือให้มีการปิดสมัยประชุมดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เป็นต้นไป จึงได้ยก             
ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยา                
แผนปัจจุบัน พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และ             
ให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21                
(พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
  2. กําหนดหลักเกณฑ์การย่ืนคําขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุ
เสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ ขายส่ง                 
ยาแผนปัจจุบัน และการกําหนดแบบใบอนุญาต 
  3. กําหนดให้สถานที่ขายยาต้องมีขนาดพ้ืนที่ตามที่ กําหนด และต้องมีความมั่นคงแข็งแรง               
ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา แสงสว่างที่เพียงพอ  มีบริเวณให้คําปรึกษาและแนะนําการใช้ยา 
และต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขาย การเก็บและควบคุมหรือรักษายาตามที่กําหนด ตลอดจนการให้การจัดทําป้ายและ              
บัญชีเก่ียวกับการขายยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแบบที่กําหนด  
  4. กําหนดให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท เภสัชกรช้ันหน่ึง            
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึง และผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามท่ีกําหนด 
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  5. กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และการควบคุมการทํา
บัญชีการซื้อยา  
  6. กําหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต การย้ายสถานที่ขายยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต และสถานที่ย่ืนคําขออนุญาต 
  7. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับใบอนุญาต และบรรดาคําขอต่าง ๆ ที่ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ และกําหนดให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ขายยาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์                 
ตามกฎกระทรวงน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

6.  เรื่อง  มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)    
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556  ตามท่ี คปร. เสนอ  ดังน้ี 

1. เห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557 – 2561) ทั้งมาตรการบริหาร
จัดการอัตรากําลังปกติ มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และแนวทางการนํามาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
  2. ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับไปพิจารณาปรับปรุง                
แนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการให้เหมาะสมให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ มี Attitude มี Service 
Mind และพิจารณาแนวทางการสอบคัดเลือกในภาพรวมข้าราชการพลเรือน ภาคต่าง ๆ  องค์กรอิสระให้มีบรรทัด
ฐานเดียวกันในระยะยาว  

สาระสําคัญของเร่ือง  
คปร. รายงานว่า  
เพ่ือให้การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศ 

(Country Strategy) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)  รวมท้ังตอบสนองต่อ
บริบทการบริหารราชการและสภาพกําลังคนภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการกําลังคนของส่วนราชการอันจะนําไปสู่การพัฒนากําลังคนภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประกอบกับเพ่ือให้มี
กลไกสําหรับควบคุมอัตรากําลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจของรัฐ คปร. ในการประชุมเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ดังต่อไปน้ี  
 1. หลักการ  
   1.1 การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐต้องมีความสอดคล้องกับความจําเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต 
   1.2 การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐต้องเน้นทั้งเชิงปริมาณ (จํานวนและความพอเพียง) 
และเชิงคุณภาพ (ขีดสมรรถนะและศักยภาพ) ของบุคลากรภาครัฐ 
   1.3 การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐต้องคํานึงถึงผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
ต่อภารกิจของรัฐ  
   1.4 การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐต้องมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
ปัญหาและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของส่วนราชการ  
 2. เป้าหมาย 
   2.1 ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารมีกําลังคนที่เหมาะสมสําหรับการขับเคลื่อนนโยบาย พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ   
   2.2 ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร สามารถบริหารและพัฒนากําลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่า โดยมีอัตรากําลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เหมาะสมกับภารกิจ 
   2.3 กํ าลั งคนภาครั ฐในสั งกั ดฝ่ ายบริ หารได้ รั บการพัฒนาให้ มี ขี ดความสามารถ 
ที่พร้อมรองรับการปฏิบัติภารกิจ มีแรงจงูใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน   
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 3. ขอบเขต  
  มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) ครอบคลุมกําลังคนภาครัฐ 
ได้แก่ ข้าราชการ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําและกําลังคนประเภทอ่ืนในส่วนราชการ
สังกัดฝ่ายบริหารที่ใช้งบประมาณงบบุคลากรจากงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน  
 4. มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ  
  4.1 มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ 
     1) การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่  
     (1.1) ไม่ให้เพ่ิมอัตราต้ังใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณีจําเป็น
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
     (1.2) ในกรณีที่ส่วนราชการมีการขออัตราข้าราชการต้ังใหม่ ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม 
คปร. ร่วมกับส่วนราชการหรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมภารกิจ อัตรากําลังทุกประเภท 
และค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการ พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็น เสนอ คปร. พิจารณา และหาก คปร. พิจารณาเห็น
ควรให้มีการเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

   2) การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ  
      (2.1) ไม่ยุบเลิกอัตราข้าราชการในภาพรวม และจัดสรรอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตํารวจ จากผลการเกษียณอายุคืนในภาพรวมของกระทรวงหรือ
องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ อ.ก.พ. กระทรวงหรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถเกลี่ย
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น   
      (2.2) ให้ส่วนราชการที่มีตําแหน่งข้าราชการเกษียณอายุในแต่ละปี แจ้งตําแหน่งที่
เห็นสมควรยุบเลิกเท่ากับจํานวนตําแหน่งที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงหรือองค์กรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ 
คปร.กําหนด     (2.3)  ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจัดสรร
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงหรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด  

   (2.4) เมื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ  ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแล้วแต่กรณีแจ้งผลการดําเนินการให้ คปร. ทราบ   
  4.2 มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์   
       1) ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Strategic 
Workforce Planning and Management)    
      1.1) เป้าประสงค์ 

      - ส่วนราชการสามารถจัดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับความจําเป็นตาม
ภารกิจ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ  

      - ส่วนราชการมีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้กําลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  

      1.2) ตัวชี้วัด (ภายในปี พ.ศ. 2561)    
      - ร้อยละ 80 ของส่วนราชการมีแผนกําลังคนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ  
      - ร้อยละ 80 ของส่วนราชการมีแผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการใช้อัตรากําลัง  
     2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ (Develop 
Workforce Strategic Readiness)  
      (2.1) เป้าประสงค์ 
      (1) กําลังคนภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ (Skill Set) รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสม (Mindset) ในการปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  
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      (2) ส่วนราชการมีกําลังคนคุณภาพเพียงพอสําหรับการเป็นผู้นําขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 
      (3) ส่วนราชการมีความพร้อมรองรับการสูญเสียอัตรากําลังจากแนวโน้มการ
เกษียณอายุ เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ 
      (4) ผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) 
      (2.2) ตัวชี้วัด (ภายในปี พ.ศ. 2561)    
      (1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
      (2) สัดส่วนของกําลังคนคุณภาพเทียบกับจํานวน ตําแหน่งระดับสูงในแต่ละ
ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 100    
      (3) ร้อยละ 80 ของส่วนราชการมีการจัดทําแผนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Planning) หรือแผนสืบทอดตําแหน่งเพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ (Succession Plan)  
      (4) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการผ่าน
หลักสูตรการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Professional) ของสํานักงาน ก.พ. หรือที่
องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด 
    4) ยุทธศาสตร์การดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ      
   3.1) เป้าประสงค์  
     (1) ส่วนราชการสามารถดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพไว้ในระบบราชการ   
     (2) กําลังคนภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน  
   3.2) ตัวชี้วัด (ภายในปี พ.ศ. 2561)     
      (1) ร้อยละ 50 ของส่วนราชการมีแผนปฏิบัติการปรับปรุงองค์กรไปสู่การเป็น 
Employer of Choice เพ่ือดึงดูดกําลังคนรุ่นใหม่  
      (2) ร้อยละ 80 ของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการ มีความเช่ือมั่นต่อระบบการ
บริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
      (3) ร้อยละ 80 ของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการ มีความพึงพอใจต่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วนราชการ    
  4.3 แนวทางการนํามาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ    
     (1) ให้สํานักงาน ก.พ. (สําหรับกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) และองค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (สําหรับกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตํารวจ) ดําเนินการดังน้ี 
     (1.1) จัดทําแนวปฏิบัติและคู่มือแนวทางการดําเนินการในเรื่องต่างๆ (Guidelines) ตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ทั้งมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลัง
ปกติ และมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม  
     (1.2) ร่วมกับส่วนราชการแต่ละแห่งในการวิเคราะห์ว่าเรื่องใดในยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)  มีความจําเป็นหรือมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ และสนับสนุน 
ส่งเสริม ให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ส่วนราชการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
ได้อย่างเหมาะสม หากจําเป็นอาจจัดให้มีการทดลองนําร่องการดําเนินการในบางเรื่องก่อนก็ได้   
     กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องซึ่งมีผลกระทบสูงต่อส่วนราชการในภาพรวมและจําเป็นต้องเร่งดําเนินการ 
อาจประสาน/แจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณากําหนดให้การดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการต่อไป   
     (1.3) ช้ีแจงทําความเข้าใจกับ อ.ก.พ. กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ และข้าราชการทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความสําคัญต่อการนํา
มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้  
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     (1.4) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 
2561)   เป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้ ก.พ. 
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี และ คปร. ทราบ  
    (2) ให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้อง ร่วมกับส่วนราชการพิจารณาผ่อนคลาย
หรือปรับปรุงกฎระเบียบด้านการบริหารกําลังคน เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
    (3) ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ ให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่ืนๆ รวมท้ังอาจจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนากําลังคน เพ่ือให้การ
ควบคุมอัตรากําลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐมีความครอบคลุมและเกิดประสิทธิผลย่ิงขึ้น  
    (4) ให้ คปร. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
2557 – 2561) พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อมาตรการสิ้นสุดลง 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติต้ังด่านตรวจความม่ันคง ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต้ังด่านตรวจความมั่นคงตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
บริเวณหน้าสถานีตํารวจภูธรหนองจิก ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 
สายหาดใหญ่ – ยะหร่ิง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 82 – 83 ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ตช. รายงานว่า 
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (22 ต.ค. 55) น้ัน ตช. ไม่สมารถสร้างด่านมั่นคง จังหวัดปัตตานีได้ 
เน่ืองจากสถานที่ที่จะทําการต้ังด่านตรวจความมั่นคงเดิมได้กําหนดไว้ที่บริเวณตําบลท่ากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี ปรากฏว่า มีปัญหาข้อขัดข้องเร่ืองการซื้อที่ดินจากภาคเอกชนซึ่งไม่ยินยอมขาย หรือหากจะขายก็ขายในราคา
สูงทาง ตช. ไม่มีงบประมาณที่จะทําการซื้อที่ดินดังกล่าวได้ 
  2. ตช. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณหน้าสถานีตํารวจภูธรหนองจิก ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายหาดใหญ่ – ยะหร่ิง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 82 -83 ซึ่งอยู่ห่าง
จากสถานที่เดิมประมาณ 2 กิโลเมตร มีความเหมาะสมกว่า เน่ืองจากบริเวณท่ีดินที่จะทําการก่อสร้างด่านตรวจส่วน
ใหญ่เป็นที่ดินของสถานีตํารวจภูธรหนองจิก มีบางส่วนเป็นที่ดินของกรมทางหลวง ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็น
ที่ต้ังของสถานีตํารวจภูธรหนองจิก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจําตลอดเวลา ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจความมั่นคงมีความสะดวก สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง จึงได้จัดทําโครงการ
ด่านตรวจความมั่นคง ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขึ้น 
 
8. เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับ
เดือนละ  15,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
จํานวนทั้งสิ้น 82,019,600 บาท เพ่ืออุดหนุนปรับเพ่ิมเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ 15,000บาท ในปีงบประมาณ 2556 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
                   1. ปรับเพ่ิมเงินเดือนครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็น 11,680 บาท 
เท่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการวุฒิปริญญาตรีต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 (12 เดือน) 
จํานวน 2,843 รูป/คน วงเงิน 40,309,000 บาท 
                   2. อุดหนุนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ที่เป็นคฤหัสถ์และมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี มีเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท 
ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ 15,000 บาท ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 –
 กันยายน 2556 (12 เดือน) จํานวน1,346 คน วงเงิน 41,710,600 บาท 
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                   ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงบประมาณได้ต้ังงบประมาณรองรับในส่วนของการปรับเพ่ิม
เงินเดือนและเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังกล่าวไว้
แล้ว 
 
9. เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  
ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก  (World  Trade 
Organization :  WTO)  คราวละ 3 ปี (ปี 2557-2559) คือ เสรนํีาเข้าไม่จํากัดปริมาณและช่วงเวลานําเข้า อัตราภาษี
นําเข้าในโควตาร้อยละ 0 นอกโควตาร้อยละ 80 และให้มีการบริหารการนําเข้าปีต่อปี โดยคณะกรรมการพืชนํ้ามัน
และน้ํามันพืชเป็นผู้กําหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนําเข้า 
  2. รับทราบแนวทางการบริหารการนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2557 และการเปิดตลาดนําเข้านํ้ามันถั่ว
เหลือง มะพร้าว เน้ือมะพร้าวแห้ง นํ้ามันมะพร้าว ปี 2557  
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชรายงานว่า 
คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ซึ่งมี
สาระสําคัญเก่ียวกับการเปิดตลาดนําเข้าสินค้าพืชนํ้ามัน ดังน้ี   
  1. นโยบายและมาตรการการเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถ่ัวเหลือง ดังนี้ 
   1.1 กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) 
   เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (2557-
2559) คือ เสรีนําเข้าไม่จํากัดปริมาณและช่วงเวลานําเข้าอัตราภาษีนําเข้าในโควตาร้อยละ 0 นอกโควตาร้อยละ 80 
และให้มีการบริหารการนําเข้าปีต่อปี  โดยคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเป็นผู้กําหนดแนวทางและมาตรการ
บริหารการนําเข้า และการเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองของปี 2560 ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 

1.2 แนวทางการบริหารการนําเข้าเมล็ดถ่ัวเหลือง ปี 2557 เป็นดังน้ี 
1.2.1  ผู้มีสิทธินําเข้า 7 สมาคม 11 บริษัท ดังต่อไปน้ี 

    สมาคมผู้ผลิตนํ้ามันถั่วเหลืองและรําข้าว สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เน้ือเพ่ือการส่งออก สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือ
ส่งออกไทย สมาคมผู้ค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน บริษัท กรีนสปอต จํากัด บริษัท แลคตาซอย จํากัด บริษัท 
ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด บริษัท ไทยชิม จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด คิค
โคเคน บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จํากัด บริษัทเอคิววายซอส จํากัด 
บริษัท บุญเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และ บริษัท โทฟุซัง จํากัด 

1.2.2  ผู้มีสิทธินําเข้าให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศ 
ดังน้ี 

    (1) รับซื้อผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศในราคาตามกลไก
ตลาด แต่ไม่ตํ่ากว่าราคาขั้นตํ่าตามช้ันคุณภาพ ดังน้ี 

เกรดถ่ัวเหลือง ราคา ณ ไร่นา (บาท/กก.) ราคา ณ หนา้โรงงาน กทม.(บาท/กก.) 
สกัดนํ้ามัน 15.50 16.25 
อาหารสัตว์ 15.75 16.50 

   แปรรูปอาหาร 17.75 18.50 
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   (2) ผู้มีสิทธินําเข้าให้ความร่วมมือรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศและ
การใช้เมล็ดถั่วเหลืองนําเข้าตามนโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 

1.2.3 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง ทําหน้าที่กํากับดูแลการ
รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศ การนําเข้าและการใช้เมล็ดถั่วเหลืองนําเข้าให้เป็นไปตามมาตรการและ
นโยบาย  

2. การเปิดตลาดนําเข้าน้ํามันถ่ัวเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ํามันมะพร้าว ปี 2557 
โดยเปิดตลาดตามปริมาณ และอัตราภาษีที่ผูกพัน ทุกกรอบการค้า โดยการบริหารการนําเข้าเช่นเดียวกับ WTO 
 
10.  เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2556 โดยกําหนดให้ 
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 1 วัน  เพ่ือให้มีวันหยุดต่อเน่ือง 5 วัน 
ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 (วันขึ้นปีใหม่) ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  
  ทั้งน้ี  ในส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง   ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
  อีกทั้ง  ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการ
สําคัญในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือ
กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการและประชาชน 
 
11. เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก ของการไฟฟ้านครหลวง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก ของการไฟฟ้านครหลวง ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก ของ
การไฟฟ้านครหลวงเฉพาะที่จะดําเนินการในพ้ืนที่ถนนสายหลัก ในวงเงินลงทุนรวม 8,899.58 ล้านบาท โดยให้การ
ไฟฟ้านครหลวงเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านสาธารณูปโภคท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพ่ือหา
ข้อตกลงร่วมกันในการนําสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในคราวเดียวกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เพ่ิมความปลอดภัย และปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทั้งน้ี ให้รับความเห็นของหน่วยงานอ่ืน
ไปดําเนินการต่อไปด้วย  
 
12. เรื่อง แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามท่ีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   ทั้งน้ี กฟภ. ได้จัดทําแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตาม
มติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (7 มกราคม 2556) และความเห็นของคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (7 มีนาคม 2556) ประกอบด้วย 11 โครงการ 3 แผนงาน วงเงินลงทุนรวม 103,130 ล้านบาท และ
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การลงทุนด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด กรอบวงเงินลงทุน 
และร่วมลงทุนรวม 32,732 ล้านบาท รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 135,862 ล้านบาท  
 
13. เรื่อง โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นาย
กิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติเห็นชอบโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ระยะที่ 3 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วงเงินลงทุนรวม 12,100 ล้านบาท และอนุมัติ
การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี 2557 สําหรับโครงการฯ จํานวน 333.2 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพลังงาน
เสนอ โดยให้ กฟผ. รับข้อสังเกตเพ่ิมเติมของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นและรักษาระดับความม่ันคงของระบบส่ง
ไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน สนับสนุนการขยายและปรับปรุงระบบจําหน่ายของการ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และเพ่ือรองรับปัญหาข้อขัดข้องของท่อก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
   2. ขอบเขตงาน โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 
8 โครงการย่อย มีรายละเอียดขอบเขตงาน สรุปได้ดังน้ี  
    2.1 โครงการย่อยที่ 1 : ยกระดับแรงดันสายส่ง 500/230 เควี ไทรน้อย-รังสิต-แจ้งวัฒนะ 
เป็นระบบแรงดัน 500 เควี ไทรน้อย-แจ้งวัฒนะ (Bypass รังสิต)  
   2.2 โครงการย่อยที่ 2 : ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 เควี (GIS) จตุจักร (เป็นสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่)  
   2.3 โครงการย่อยที่ 3 : ยกระดับแรงดันสายส่ง 500 เควี ไทรน้อย-บางกอกน้อย ซึ่ง
ระยะแรกจ่ายที่ระดับแรงดัน 230 เควี เป็นระบบแรงดัน 500 เควี  
   2.4 โครงการย่อยที่ 4 : ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 เควี (GIS) เอราวัณ (เป็นสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่)  
   2.5 โครงการย่อยที่ 5 : ก่อสร้างสายส่งช่ัวคราว 230 เควี บางพลี-อ่อนนุช ให้มีขนาดใหญ่
ขึ้น  
   2.6 โครงการย่อยที่ 6 : ติดต้ังหม้อแปลงเพ่ิมเติมตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ  
   2.7 โครงการย่อยที่ 7 : ติดต้ังตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบขนาน (Shunt Capacitor) ตามสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ   
   2.8 โครงการย่อยที่ 8 : ขยายระบบส่งไฟฟ้าเบ็ดเตล็ดระหว่างโครงการและการจัดซื้อที่ดิน
สําหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงในระยะถัดไป ; ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงลาดพร้าว ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงพระนครใต้ 
จัดซื้อที่ดินสําหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงราชพฤกษ์ จัดซื้อที่ดินสําหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงนิมิตใหม่  
   3. ประมาณราคาโครงการ ราคาประมาณค่าก่อสร้างโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลระยะที่ 3 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 12,100 ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ 5,000 
ล้านบาท (เทียบเท่า 161.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ : อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) และค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้างอีก 7,100 ล้านบาท    
  4. แหล่งเงินทุน กฟผ. จะพิจารณาแหล่งเงินทุนของโครงการฯ ดังน้ี  
   4.1 ส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศจากหลายแหล่งเงินทุน ได้แก่ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร/สถาบันเพ่ือการส่งออก-นําเข้า ธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงินเอกชน 
ต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ การออกพันธบัตรลงทุนต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ เงินรายได้ของ กฟผ. 
และสินเช่ือผู้ขาย  
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   4.2 ส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง กฟผ. จะพิจารณาแหล่งเงิน
ลงทุน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงินเอกชนในประเทศ การออกพันธบัตรลงทุนในประเทศ และเงินรายได้ 
กฟผ.  
  5. กําหนดแล้วเสร็จ ใช้เวลาต้ังแต่เริ่มศึกษาเตรียมงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 5 ปี 5 เดือน 
โดยมีกําหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2561  
 
14. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎร 5 หมู่บ้านในพื้นที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปางร้องเรียนขออพยพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติ
รัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน (บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ตําบลแม่เมาะ บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 1 บ้านดง หมู่ที่ 2 บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง) ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน (พน.) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในพ้ืนที่ ทั้งน้ีให้ พน. และ กฟผ. รับข้อสังเกตของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปดําเนินการต่อไปด้วย  
   2. ให้ กฟผ. จัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่าง กฟผ. กับราษฎรที่ยืนยันไม่ต้องการอพยพให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นการยอมรับร่วมกันว่า พ้ืนที่รองรับการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน มีความเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบ
จากการทําประชาคมหมู่บ้านแล้ว  หากในอนาคต กฟผ. มีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินของราษฎร กฟผ. จะเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบในการเวนคืนที่ ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ และต้องดําเนินการขออนุญาตตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
  3. ให้ กฟผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านงบประมาณจํานวน 2,970.5 ล้านบาท โดย
มอบหมายให้ กฟผ. ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และให้ กฟผ. หารือร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(ออป.) เพ่ือพิจารณาข้อตกลงด้านงบประมาณที่เป็นค่าชดเชยต้นสักของ ออป. ในพ้ืนที่รองรับการอพยพและพ้ืนที่
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า  
  4. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการประเมินและ
ทบทวนสถานภาพความเป็นหมู่บ้านของทั้ง 5 หมู่บ้าน ในกรณีจํานวนครัวเรือนที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านเดิมมีจํานวนน้อย
เกินกว่าที่จะคงสถานภาพเป็นหมู่บ้านภายหลังการอพยพของครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านแล้ว โดยพิจารณากําหนดแนว
ทางการโอนครัวเรือนที่เหลืออยู่ไปสมทบร่วมกับหมู่บ้านอ่ืน หรือพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
ครัวเรือนที่เหลืออยู่ให้สอดคล้องกับแนวทางการปกครองในระดับหมู่บ้านต่อไป  
  5. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องยุติการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบประปา ในพ้ืนที่ของครัวเรือนที่ขออพยพ เพ่ือป้องกันการย้ายกลับเข้าพ้ืนที่เดิม สําหรับ
พ้ืนที่ของครัวเรือนที่ยืนยันไม่ต้องการขออพยพ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดหาบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พ้ืนฐานดังกล่าวให้กับครัวเรือนในพ้ืนที่ต่อไปตามสิทธิพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐ  
 
15. เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ 
ดังน้ี  
   1. เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 38,165 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยคาดว่าจะใช้แหล่งเงินกู้จากร่าง
พระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 
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พ.ศ. .... ทั้งหมด และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรับความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   2. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณารูปแบบการ
ลงทุนและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
โดยเร็ว เพ่ือให้โครงการฯ สามารถเปิดให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดในปี 2561 ทั้งน้ีในการพิจารณารูปแบบการ
ลงทุนฯ ควรพิจารณารูปแบบที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเชื่อมต่อและใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะของประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และขีดความสามารถในการลงทุนของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรวมท้ังภาระทางการเงินของภาครัฐ  
  3. สําหรับการขอยกเว้นการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และให้ดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาแบบแข่งขันราคานานาชาติ น้ัน ให้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  
  ทั้งน้ี  ในการกู้เงินเพ่ือดําเนินโครงการก่อนที่พระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพิจารณาความเช่ือมโยงการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ ด้วย 
 
16. เรื่อง การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจาก
การดําเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเห็นว่าการชดเชยการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน้าที่ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะต่อไป รวมท้ังเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบใน
เชิงมนุษยธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างระหว่างปี 2544-2549 และผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงานท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณา
จ่ายเงินชดเชยตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 จํานวน 
11,233.70 ล้านบาท  
  2. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงจาก
การดําเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 
2553 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2557  
  3. เห็นชอบในหลักการให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พิจารณาขยายกรอบการ
ชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ให้แก่อาคารท่ีปลูกสร้างต้ังแต่ปี 2544 จนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่ม
เปิดดําเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และพิจารณาจ่ายจากกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 จํานวน 11,233.700 ล้านบาท  
  4. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจาก
การดําเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบด้าน
เสียงที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณพ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 



 15 

โดยขยายกรอบการชดเชยให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างจนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดดําเนินการในวันที่ 28 
กันยายน 2549 เป็นกรณีไป โดยประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือดําเนินการตรวจวัด
ระดับเสียงในหน่วย NEF และใช้งบประมาณของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือความน่าเช่ือถือและ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  
  5. รับทราบแนวทางการพัฒนาที่ดิน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมสําหรับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อมาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงานท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิและอยู่ในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 จนถึงปัจจุบันจํานวน 180 
อาคาร ค่าใช้จ่ายประมาณ 826.39 ล้านบาท (กระจายอยู่ในพ้ืนที่ของตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ และเขตลาดกระบัง กทม.) โดยเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงใหญ่สุดประมาณ 17 ไร่ จํานวน 1 
ราย นอกน้ันส่วนใหญ่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่โดยเฉล่ียไม่เกิน 50-60 ตารางวา มีทั้งอยู่ในสภาพดี และชํารุด
ไม่เหมาะเป็นที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
ดังน้ี  
   5.1 การจําหน่ายสินทรัพย์อาจไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) เพราะอาจจะเกิดข้อพิพาทด้านกฎหมายเรื่องผลกระทบด้านเสียงในอนาคตได้  
   5.2 ที่ดินซึ่งประกอบด้วยอาคารและพ้ืนที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ เห็นควรให้ผู้ประกอบการท่ี
สนใจใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว เสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาด  
   5.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จะพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการบริหารจัดการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมโดยเร็ว
ต่อไป  
   ทั้งน้ี ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน)  ต่อไป  
  6. ให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เร่งดําเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนใน
พ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในบริเวณพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นเสียง และวิธีการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงานท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตลอดจนประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศและคําพิพากษาของศาลใน
คดีฟ้องร้องเก่ียวกับผลกระทบด้านเสียงต่อไป  
 
17. เรื่อง แผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความม่ันคงอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) แล้ว และ
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติที่ประชุม  นพช. ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สมช. รายงานว่า สมช. ได้จัดการประชุม นพช. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยมี                 
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรมหนอก) เป็นประธานเพ่ือพิจารณาแผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนา
เพ่ือความม่ันคงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก  โดยมีรายละเอียด
ในการพิจารณาแผนดังกล่าว ดังน้ี  

1. ข้อเท็จจริง   
คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในระดับพ้ืนที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (กองทัพภาคที่ 3) ได้ 

ประชุมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก เพ่ือจัดทําแผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือ
ความมั่นคงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก (พ.ศ. 2557-2560) เพ่ือ
เสริมสร้างคนชุมชน พ้ืนที่บริเวณชายแดน จํานวน 48 หมู่บ้าน (จังหวัดเชียงใหม่ 13 หมู่บ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 34 
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หมู่บ้าน จังหวัดตาก 1 หมู่บ้าน) ให้มีภูมิคุ้มกันตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง โดยให้
คนและชุมชนสามารถดํารงชีวิตอย่างย่ังยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งสามารถสนับสนุน
หน่วยงานรัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน เฝ้าระวังแจ้งเตือน  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยมียุทธศาสตร์ดําเนินงานของแผนแม่บทโครงการฯ รวม 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
   1.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง 
    1) ดําเนินการรวบรวมประชาชนท่ีอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายให้มาอยู่ร่วมกันใน
ชุมชนและหมู่บ้านเป้าหมาย และพิจารณาเสริมสร้างบุคคลที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้นําในพ้ืนที่ เพ่ือจัดระเบียบการ
ปกครองและสร้างความเข็มแข็งในการป้องกันตนเอง  
    2) พิจารณากําหนดสถานะของบุคคลในชุมชนและหมู่บ้านเป้าหมายให้มีความ           
ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้สัญชาติไทยแก่ผู้ที่สมควรได้รับ และจัดทําทะเบียนราษฎร์ให้ถูกต้องและทันสมัย  
    3) เร่งดําเนินการแยกหมู่บ้าน โดยพิจารณาแยกกลุ่มบ้านในพ้ืนที่เป้าหมายที่มี
ความพร้อมให้เป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 พร้อมทั้งดําเนินการฝึก  จัดต้ัง
หมู่บ้านเป้าหมาย ให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนทางราชการใน
การรักษาความมั่นคงในพ้ืนที่ 
    4) ดําเนินการฝึกทบทวนและเพ่ิมทักษะของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้มี
ความพร้อมในการป้องกันตนเองได้ 
    5) พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยหรือการจัดต้ังกลุ่มระวังภัยในชุมชนเพ่ือติดตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ และให้สามารถรายงานข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างต่อเน่ืองและทันเวลาในทุก
สถานการณ์ 
    6) ดําเนินงานพัฒนาที่จําเป็น โดยคํานึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของ
ประชาชนตลอดจนเด็กและเยาวชน เพ่ือปลูกฝังให้ชายไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่มีจิตสํานึกความเป็นไทย 
    7) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือการประกอบ
กิจการร่วมกับชุมชนชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 
   1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน 

    1) เตรียมความพร้อมชุมชน โดยมุ่งต่อยอดเสริมสร้างจิตสํานึกการเป็นคนไทยที่มี 
คุณภาพและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนํามาปรับใช้
ในการดําเนินชีวิต 
     2) ส่งเสริมการทําเกษตรทางเลือก หรือเกษตรแผนใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ 
สอดคล้องสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิตของชุมชนและหลักวิชาการแผนใหม่ 
     3) ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรอย่างครบวงจร โดยให้มีความสอดคล้องกับ              
วิถีชีวิตด้ังเดิมและเอกลักษณ์ของชนเผ่า ทั้งในด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 
     4) ขยายบริการด้านการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการ 
เขียนภาษาไทยของชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดยมุ่งให้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐได้ 
     5) พัฒนาบริการด้านสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจํานวน 
ประชากรในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งจัดให้มีหลักประกันด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมู่บ้าน อีกทั้งส่งเสริมการ 
ดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม โดยการส่งเสริมการตรวจสุขภาพ และงานชุมชนสัมพันธ์ รวมทั้ง 
กําหนดมาตรการควบคุมอัตราการเกิดของประชากรในพ้ืนที่ให้มีอัตราที่ใกล้เคียงกับคนไทยพ้ืนราบ 
    1.3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1) เสริมสร้างจิตสํานึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่หรือหมู่บ้านของตนเอง และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าอย่างแท้จริง 
     2) เร่งดําเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพ่ือคืนสภาพป่าไม้และปรับปรุงให้เป็น 
แหล่งซับนํ้าธรรมชาติของชุมชน 
     3) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่โดยเฉพาะป่าชุมชน เพ่ือให้มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพ 
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     4) พัฒนาและอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยส่งเสริมและสาธิตการอนุรักษ์ดินและนํ้า โดย 
การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด การจัดรูปแบบแปลงนา แปลงผักอินทรีย์ พืชสมุนไพร และแปลงไม้ผลให้ 
เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในรูปแบบต่าง ๆ  
     5) จัดการบริหารพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดแบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ทํากิน  
พ้ืนที่ป่าชุมชน พ้ืนที่ป่าต้นนํ้าลําธารให้ชัดเจน ซึ่งกําหนดเขตพ้ืนที่ป่าแยกจากพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทํากินให้ชัดเจน  
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรในพ้ืนที่ในทุกขั้นตอน ตลอดจนมุ่งเน้นให้ราษฎรได้เข้าใจและตระหนักถึง 
ผลกระทบจากการเผาป่าและการทําไร่เลื่อนลอย 
     6) ป้องกัน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมมือกัน 
กําหนดมาตรการที่เหมาะสม โดยเฉพาะการปลูกป่าทดแทน การสร้างฝายต้นนํ้าเพ่ือชะลอความเร็วของนํ้า และสร้าง 
ความชุ่มช้ืนของผืนป่า 
    1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เท่าที่จําเป็นให้สามารถใช้การได้ตลอดทุก 
ฤดูกาล 
     2) พัฒนาแหล่งนํ้าและปัจจัยพ้ืนฐานที่จําเป็น เพ่ือการอุปโภค บริโภค และ 
การเกษตร โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การจัดหานํ้า และปรับปรุงคุณภาพนํ้า รวมทั้งพิจารณาก่อสร้างฝายพร้อมระบบ 
ส่งนํ้า และสร้างแหล่งนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และความต้องการของชุมชน 
     3) ขยายเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยปรับปรุงระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าขนาดเล็กที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
     4) สนับสนุนการติดต้ังระบบโทรศัพท์ทางไกลชนบทผ่านดาวเทียมในหมู่บ้านและ 
ชุมชนเป้าหมายที่ยังขาดแคลน 
   2. จากยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานที่ได้กําหนดไว้ (ตามข้อ 1.) กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนแม่บท จึงได้กําหนดกิจกรรมและการมอบหมายการปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ 
เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไป โดยจําแนกกิจกรรมการดําเนินงานเป็น 3 ส่วน คือ กิจกรรมการ 
พัฒนาทั่วไป กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ และการบริหารจัดการ  
  3. คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 มีมติดังน้ี 

   3.1   เห็นชอบแผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความม่ันคงอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 
      3.2 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินการปรับแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของ
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือดําเนินการในพ้ืนที่เป้าหมายเร่งด่วน และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ
ในแผนงบประมาณปกติต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หากมีโครงการ
ที่จําเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานปกติของหน่วยงานเห็นสมควรให้เสนอของบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป 
 
18. เรื่อง กําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและ
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย ฉบับแก้ไขซึ่งเริ่มดําเนินการจากวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ตามท่ีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. รายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 (ข้อ 2) เห็นชอบแผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือ
ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
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คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหารือเรื่อง
การขอเบิกงบประมาณโครงการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอกําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนฉบับแก้ไขระยะเวลาดําเนินการจากแผนฯ ให้ที่ประชุมทราบว่าจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เริ่มดําเนินการวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เพ่ือให้การดําเนินงาน
ตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะดําเนินการจัดการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 36 จังหวัด ได้แก่ ลําพูน ชัยนาท เชียงใหม่ อ่างทอง ลําปาง อุทัยธานี พะเยา 
นครสวรรค์ แพร่ ลพบุรี อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ตาก ปทุมธานี กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา 
พิจิตร สมุทรปราการ พิษณุโลก สมุทรสาคร เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม สกลนคร สงขลา ชัยภูมิ ราชบุรี สระบุรี 
กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี นนทบุรี จันทบุรี และกรุงเทพฯ 
 
19. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง เพื่อจัดต้ังกลุ่มงานคดี
นักท่องเท่ียวในศาลยุติธรรม จํานวน 15 แห่ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สํานักงานศาลยุติกรรมเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 17,050,800 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม โดยในระยะแรกดําเนินการนําร่องในพ้ืนที่ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ 7 แห่ง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
20. เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติ เ พ่ิมวงเ งินการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติครั้งที่ 9/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งน้ี  ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
                   คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 และมีมติดังน้ี 
                   “สืบเน่ืองจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งข้อมูลปริมาณข้าวที่มีการ
ขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าว ปี 2555/56 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิครั้ง
ที่ 2 เพ่ิมจากที่ได้ประมาณการไว้จํานวน 2.9 ล้านตัน (ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556) เป็น 1.27 ล้านตัน ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2556 มีเกษตรกรนําข้าวเปลือกมาจํานําประมาณ 22.425 – 22.450 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่ากรอบ
ปริมาณ 22.00ล้านตัน และวงเงินดําเนินการ 345,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงชะลอการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ทําให้เกษตรกรในหลายจังหวัด เช่น จังหวัด
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และ
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว กขช. จึงได้มีมติดังน้ี 
                   เห็นชอบให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินที่ใช้ในการดําเนินการโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 อีกจํานวน 6,660 ล้านบาท (คํานวณจากปริมาณรับจํานําที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 425,000 – 450,000 ตัน คูณราคารับจํานําข้าวเปลือก 5% ตันละ 14,800 บาท) โดยให้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสํารองจ่ายไปพลางก่อน ในวงเงิน 6,660 ล้านบาท โดยชดเชยต้นทุนเงินใน
อัตรา FDR+1 และให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระคืนต้นเงิน จํานวน 6,660 ล้านบาท ให้  
ธ.ก.ส. ต่อไป เน่ืองจากเกษตรกรนําข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ภายใน
กรอบระยะเวลาการรับจํานําที่กําหนดคือไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2556” 
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ต่างประเทศ 
 
21.  เรื่อง  หนังสือแสดงเจตจํานงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย  
และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งน้ี หากก่อนลง
นามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือ
ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 

 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
เพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษา 

 สาระสําคัญของเร่ือง  
 ศธ. รายงานว่า  

1. เดิมรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ลงนามในความตกลง 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและการ
วิจัย (Accord le Gouvernement du Royaume de Thailande et le Gouvernement de la Republicque 
francaise dans le domaine de la cooperation educative et de la recherch)  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2555 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี โดยความตกลงดังกล่าวได้กําหนดให้ประเทศคู่ภาคีดําเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านการศึกษา
และการวิจัย ทั้งนี้ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสเป็นความร่วมมือรูปแบบหนึ่งภายใต้ความตกลง
ดังกล่าว 

2. ศธ. จะร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ดําเนินโครงการอบรมครูสอน 
ภาษาฝร่ังเศส  โดยรัฐบาลฝร่ังเศสและกระทรวงศึกษาธิการไทยร่วมกันสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่ครูสอนภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ืออบรมภาษาฝร่ังเศสทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐฝร่ังเศส จํานวน 60 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 15 คน 
โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินงานภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย  (Accord entre le Gouvernement  du 
Royaume de Thailande et le Gouverment de la Républicque Francaise dans le domaine de la 
coopération éducative et de la recherche)  ซึ่ง ศธ. เห็นว่าเป็นโครงการที่มีสาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของครูและนักเรียน ตลอดจน
เป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้เน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 

  ในการนี้ ศธ. ได้จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ 
ฝรั่งเศส (Déclaration d’ Intention dans le Domain de la  Coopération Educative entre le 
Ministre Francais des Affaires Etrangeres et Le Ministre Thailandais de l’Education) เพื่อใช้เป็น
กรอบการดําเนินโครงการดังกล่าว  

 3. ศธ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าหนังสือแสดงเจตจํานงดังกล่าว มีสาระสําคัญเป็นความร่วมมือทาง
การศึกษา จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือขอบเขตอํานาจอธิปไตยของไทย หรือมี
ผลกระทบต่อความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันการค้า การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ 
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แต่งต้ัง 

22.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศ
ไทยว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา (Mr. Harsh Vardhan 
Shringgla) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทยคนใหม่ 
โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอนิล วาธรา (Mr. Anil Wadhwa) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ 
 
  2. การแต่งต้ังผู้ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ ดังน้ี 
   1) นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง ผู้อํานวยการสํานักหลักนิติบัญญัติ (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(นิติการ)) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดํารงตําแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกา
ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้ังแต่วันที่                
19 ตุลาคม 2555 
   2) นายนพดล เภรีฤกษ์ ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(นิติการ)) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดํารงตําแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกา
ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 
2555  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

3. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปีในวันที่ 
14 ตุลาคม 2556 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 1. นายธนะ 
ดวงรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 2. นายดิฐ อัศวพลังพรหม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
 

4. การแต่งต้ังคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ฝ่ายไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-
เวียดนาม (Thailand-Vietnam Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ฝ่ายไทย ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศเสนอ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการติดตามความร่วมมือทวิภาคีในภาพรวมและพิจารณาหาแนวทาง 
มาตรการ และการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามในทุกมิติ 
ภายใต้หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมาธิการและมี
กรรมการร่วมอีก 38 คน เป็นกรรมาธิการ ซึ่งมีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเป็นเลขานุการ ให้มีอํานาจหน้าที่ 5 
ประการ ดังน้ี  
   1. กําหนดท่าทีและเป้าหมายของฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิ
ภาคีไทย-เวียดนาม  
   2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกําหนดท่าทีของฝ่ายไทยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และในการดําเนินการต่าง ๆ อันเป็นผลต่อเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทวิภาคีไทย-เวียดนาม  
  3. ติดตามผลและความคืบหน้าของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ไทย-เวียดนาม  
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  4. พิจารณาหาแนวทาง มาตรการ และการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับเวียดนาม  
  5. เข้าร่วมประชุมและ/หรือให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการร่วมฯ  
ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการร่วมฯ ฝ่ายเวียดนามมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นประธาน  
 

5. การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลื่อนและแต่งต้ัง นายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับ
ต้น) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

6. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
  1. แต่งต้ัง นายพรชาต บุนนาค ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
(นักบริหาร ระดับสูง)  
   2. อนุมัติรับโอน พลโท พงศกร รอดชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย และแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

7. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติเลื่อนและแต่งต้ัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวง                
(นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

8. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 2 ราย ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี  
  1. แต่งต้ัง นายปณิธาน จินดาภู ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
   2. แต่งต้ัง นางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

9. การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 1. พลโท รุจวินท์ กิจวิทย์ กรรมการ (กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 
2. นายวีรภัทร ศรีไชยา กรรมการ (กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 3. พลตํารวจตรี สุรสิทธ์ิ      
สังขพงศ์ กรรมการ (กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  
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10. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสํานักงานสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต่งต้ัง นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
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