
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/865                          วันท่ี   26  พฤศจิกายน  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนนิการทางวินัย พ.ศ. ....  

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2    (ฝา่ยสังคมและกฎหมาย) เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 
.... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.  
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการทางวินัย ตามมาตรา 94 มาตรา 95 
มาตรา 96 มาตรา 97 มาตรา 101 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 แบ่งออกเป็น 10 หมวด และมีบทเฉพาะกาลในตอนท้าย รวมทั้งสิ้น 98 ข้อ ดังน้ี  
  1. หมวด 1 การดําเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทําผิดวินัย  
  2. หมวด 2 การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้น   
  3. หมวด 3 การดําเนินการในกรณีมีมลูที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
  4. หมวด 4 การดําเนินการในกรณีมีมลูที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  5. หมวด 5 กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  
  6. หมวด 6 การส่ังยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ  
  7. หมวด 7 การมีคําสั่งใหม่กรณีมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ  
  8. หมวด 8 การส่ังพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
  9. หมวด 9 ระยะเวลา  
  10. หมวด 10 บทเบ็ดเตล็ด  
  11. บทเฉพาะกาล  
   กําหนดกรณีการดําเนินการทางวินัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ และกฎ ก.พ. น้ีประกาศใช้
บังคับแล้ว โดยให้ดําเนินการตามกฎหมายน้ันต่อไปจนแล้วเสร็จ ส่วนกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  
ให้ปฏิบัติตามกฎ ก.พ. น้ี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 
 
 

วาระที่... 
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วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินชว่ยค่าครองชพีผู้รบัเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้
อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญ
รวมกันทุกประเภทซึ่งรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว มจีํานวนตํ่ากว่าเดือนละเก้าพันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีก ในอัตรา
เดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงินเก้าพันบาทหักด้วยจํานวนรวมของเบ้ียหวัดหรือบํานาญทุกประเภทและ 
ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รบั  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 
ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง การบริหารโครงการลงทนุภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ 

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสรมิสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบติัการ 
ไทยเข้มแข็ง 2555  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ  
  หัวข้อที่ 3 อนุมัติจัดสรรเงินสํารองจ่ายเพ่ือเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา 
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังน้ี  
   3.1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จํานวน 2 รายการ  
วงเงิน 2,119,610.0400 บาท  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 13 เรือ่ง  การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลติและจําหน่าย 
น้ําตาลทรายขัน้ต้น ฤดูการผลิต ปี 2556/2557  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอดังน้ี   

1. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2556/2557 ในอัตรา 900.00 บาท ต่อตันอ้อย  
ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเทา่กับร้อยละ 96.21 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 
935.48 บาทต่อตัน และกําหนดอัตราขึ้น / ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 54.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส  
ต่อเมตริกตัน  

2. ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2556/2557  
เท่ากับ 385.71 บาทต่อตันอ้อย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

ด้าน... 
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ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 18 เรือ่ง ขอบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไหเ่ย่ียน  

(Haiyan) ในประเทศฟิลปิปินสผ์่านองคก์รสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three 
Emergency Rice Reserve: APTERR) 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบบริจาคข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ จาํนวน 5,000 ตัน เพ่ือช่วยเหลือประเทศฟิลปิปินส์
ผ่านแอปเทอร์ รวมค่าข้าวและค่าดําเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 73.6 ล้านบาท 
  2. อนุมัติวงเงิน 73.6 ล้านบาท จากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือ
จําเป็นประจําปี 2557  
  3. มอบหมายให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อข้าวขาว 5 เปอร์เซน็ต์ 
พร้อมบรรจุถุง และส่งมอบขา้วไปถึงท่าเรือประเทศฟิลิปปินส์ 

4. มอบหมายให้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น 
ผู้แทนประเทศไทยในคณะมนตรีแอปเทอร์ ประสานงานกับสํานักเลขานุการแอปเทอร์ นําข้าวที่บริจาคน้ี 
ไปดําเนินการตามข้ันตอนการช่วยเหลือของแอปเทอร์ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้รายงานผลการดําเนินงาน 
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 24 เรือ่ง แต่งต้ัง 
หัวข้อที่ 5 การแต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสง่เสริมสหกรณ ์กษ.  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. 
  2. นายจุมพล สงวนสิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. 
ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กษ. 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

หัวข้อที่ 6 การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. รวม 8 ราย ตามท่ี กษ.เสนอ ดังน้ี  
  1. นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสง่เสริมการเกษตร ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. 
   2. นายสรรเสรญิ อัจจุตมานัส ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) สป.กษ. ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. 
   3. นายอภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมปศสุัตว์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ. 
 

4. นาย... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยสํานักบริหารกลาง

2 ร่างพระกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยสํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ - สังคม 8 การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

13 การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผบลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายข้ันต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฤดูการผลิต ปี 2556/2557

ต่างประเทศ 18 ขอบริจาคข้าวเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Haiyan) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในประเทศฟิลิปปินส์ผ่านองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus 
Three Emergency Rice Reserve : APTERR)

แต่งตั้ง 24 ข้อท่ี 5 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อท่ี 6 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
http://www.thaigov.go.th                                                           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556                 
                                  
  
  วันน้ี (25 พฤศจิกายน  2556)  เมื่อเวลา 09.30 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  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการ 
    ครองชีพช่ัวคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   
    กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ตาม 
    พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม 
    ข้ามชาติ พ.ศ. 2556มาตรา 20 พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
    และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ใน 
    พ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบล
    หนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิงและตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในพ้ืนที่
    บางส่วนในท้องที่ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ….  
    ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. และ 
    ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
    กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  7.  เรื่อง  การประเมินค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รอบที่ 3  
  8.  เรื่อง  การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
    เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
    เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL)  
    ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการทางพิเศษ 
    สายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,910 ล้านบาท  
    ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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 10.  เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  11.   เรื่อง   สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
  12.   เรื่อง    สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม  2556 
 13.   เรื่อง    การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
     ขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี 2556/2557  
 14.   เรื่อง   มาตรการเร่งด่วนรองรับสถานการณ์พายุและฝนตกหนักในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 15.  เรื่อง   การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการ
    ขาดแคลนแรงงานอันเน่ืองมาจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่า  300 บาท 
 
 

ต่างประเทศ 
  16.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม 
    ทางการเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
  17.  เรื่อง  ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต์ 
  18.  เรื่อง  ขอบริจาคข้าวเพ่ือช่วยเหลือประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไห่เย่ียน (Haiyan) ใน
    ประเทศฟิลิปปินส์ผ่านองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN  
    Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) 
  19.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถานและรัฐบาลแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 
  20.  เรื่อง  บทเพ่ิมเติมของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือ
    ระดับภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน 
  21.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    เติร์กเมนิสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต  
  22.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนและครอบคลุม  
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถาน  
 

แต่งต้ัง 
  24.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
    1.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
    2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  

3.  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 (แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์และ 
 ขอลาออก)  

4.  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
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5.  การแต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ

 สหกรณ์)  
6.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  

 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
***************************************************** 

 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 
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 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2    
(ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.  
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการทางวินัย ตามมาตรา 94 มาตรา 95 มาตรา 
96 มาตรา 97 มาตรา 101 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                
แบ่งออกเป็น 10 หมวด และมีบทเฉพาะกาลในตอนท้าย รวมทั้งสิ้น 98 ข้อ ดังน้ี  
  1. หมวด 1 การดําเนินการเม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทําผิดวินัย  
    กําหนดการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีพฤติการณ์กระทําผิดวินัย โดยผู้พบเห็น
สามารถกล่าวหาเป็นหนังสือหรือกล่าวหาด้วยวาจาก็ได้ และจําแนกกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
กระทําผิดวินัยไว้ว่าอาจเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทําน้ันเอง หรือมีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์  
   นอกจากน้ี ได้กําหนดวิธีการรายงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้นไว้ว่า
ต้องรายงานเป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  
   2. หมวด 2 การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น   
   กําหนดวิธีการสืบสวนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
หรือไม่ และหากพยานหลักฐานที่ปรากฏตามเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาชัดเจนแล้ว ก็สามารถดําเนินการทางวินัยตาม
หมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณีต่อไป หรือหากพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาก็ให้ยุติเรื่องได้  
  3. หมวด 3 การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
   กําหนดกรณีที่ผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นว่า กรณีมีมูลที่
ผู้บังคับบัญชาควรกล่าวหาผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาอาจดําเนินการสอบสวนเอง
หรือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก็ได้ แต่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา อีกทั้งยังได้กําหนดระยะเวลาเร่งรัดใน
การสอบสวนด้วย  
  4. หมวด 4 การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
   การดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ต้องดําเนินการโดยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบและรับฟังคําช้ีแจงของผู้ถูกกล่าวหา และหากผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็จะต้องส่งเร่ืองให้ อ.ก.พ. สามัญ อันได้แก่ 
อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบสวน  
มีรายละเอียด ดังน้ี  
   4.1 กําหนดเพ่ิมเติมให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการจากลูกจ้างประจําหรือพนักงานราชการก็ได้ 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวินัย  
   4.2 กําหนดระยะเวลาเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และขยายได้ไม่เกิน
ครั้งละ 60 วัน  
   4.3 ยกเลิกขั้นตอนการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.2) เพ่ือย่นระยะเวลาการสอบสวน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยได้นําเอาหลักการของการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.2) ดังกล่าว มารวมไว้ในขั้นตอน
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  
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   4.4 การสอบปากคําพยาน มีการกําหนดเพ่ิมเติมในกรณีที่กรรมการสอบสวนท้ังหมด         
มีก่ึงหน่ึงมากกว่า 3 คน ก็ให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนสามารถทําการสอบปากคําพยานได้  
   4.5 การให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการนําที่ปรึกษาหรือทนายความเข้าร่วมในขั้นตอน            
การสอบสวนที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าพบคณะกรรมการสอบสวน  
   นอกจากน้ี ในหมวดน้ีได้กําหนดผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ข้าราชการตําแหน่งต่างกัน ต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดร่วมกันตามมาตรา 94 (4) ด้วย  
  5. หมวด 5 กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  
   กําหนดกรณีที่จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้             
โดยกําหนดแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  6. หมวด 6 การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรอืงดโทษ  
   กําหนดอํานาจในการสั่งลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
57 และกําหนดวิธีการในการสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ โดยกําหนดอัตราโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหน่ึงไม่เกิน            
ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนผู้ถูกลงโทษ เป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน หรือลดเงินเดือนได้ครั้ง
หน่ึงไม่เกินร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนผู้ถูกลงโทษ  
   นอกจากน้ีได้กําหนดวิธีการแจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกลงโทษรับทราบคําสั่ง 
ตลอดจนการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค.  
  7. หมวด 7 การมีคําสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ  
   การดําเนินการในหมวดน้ี เป็นการสั่งตามมติหรือวินิจฉัยของ อ.ก.พ. กระทรวง ก.พ. ก.พ.ค. 
หรือองค์กรตามกฎหมายอ่ืน แล้วแต่กรณี ที่มีมติหรือมีคําวินิจฉัยให้เพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ โดยปรับ
หลักการใหม่ในส่วนที่ผู้สั่งต้องมีคําสั่งใหม่ และในคําสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการ
ดําเนินการเก่ียวกับโทษที่ได้รับไปแล้วด้วย  
  8. หมวด 8 การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
   กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเหตุแห่งการสั่ง วิธีการส่ัง วันที่คําสั่งมีผล การร้อง
ทุกข์ และการสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้ารับราชการ  
  9. หมวด 9 ระยะเวลา  
   กําหนดการนับระยะเวลาการดําเนินการตามกฎ ก.พ. น้ี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  
  10. หมวด 10 บทเบ็ดเตล็ด  
   กําหนดแนวทางแก้ไขกรณีมีปัญหาที่ไม่อาจนําหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาตามกฎ 
ก.พ. น้ี มาใช้บังคับได้ ให้ ก.พ. มีอํานาจพิจารณาและกําหนดการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้  
  11. บทเฉพาะกาล  
   กําหนดกรณีการดําเนินการทางวินัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ และกฎ ก.พ. น้ีประกาศใช้บังคับแล้ว 
โดยให้ดําเนินการตามกฎหมายน้ันต่อไปจนแล้วเสร็จ ส่วนกระบวนการพิจารณาในข้ันตอนต่อไป ให้ปฏิบัติตามกฎ 
ก.พ. น้ี  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี กค. เสนอว่า  
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  1. โดยที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้นและลูกจ้างประจํา ด้วยการ
ปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาทําให้ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนแรกบรรจุรวมกับเงินเพ่ิม
การครองชีพช่ัวคราวแล้วมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท ประกอบกับได้มีการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
ทั่วประเทศเป็นวันละ 300 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่า (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555  
   2. ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้มีการปรับเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่ผู้รับเบ้ียหวัด
บํานาญ ทําให้ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญผู้มีรายได้น้อยได้มีหนังสือร้องเรียนเพ่ือขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยการปรับ
เพ่ิมให้สูงขึ้นเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการครองชีพให้แก่ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ  
  3. การปรับเพ่ิม ช.ค.บ. แก่ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ ซึ่งได้รับเบ้ียหวัดบํานาญรายเดือนตํ่ากว่าเดือนละ 
9,000 บาท ให้มีรายได้ต่อเดือนในจํานวนที่เหมาะสม จะต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางเพ่ิมขึ้นประมาณปีละ 
1,506.7 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการครองชีพแก่ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญได้ประมาณ 59,113 ราย   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภท
ซึ่งรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว มีจํานวนตํ่ากว่าเดือนละเก้าพันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีก ในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่าง
ของจํานวนเงินเก้าพันบาทหักด้วยจํานวนรวมของเบ้ียหวัดหรือบํานาญทุกประเภทและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับ  
 
3. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ     
เงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ            
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ทั้งน้ี กค. เสนอว่า  
  1. ปัจจุบันระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (มท.) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กําหนดให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้รับเงินค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว โดยได้รับเงิน
ค่าตอบแทน 13 ขั้น อัตราต้ังแต่ 4,630-8,040 บาท ตามบัญชีเงินค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มท. 
และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,500 บาท กรณีได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 11,700 บาท 
แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 11,700 บาท กรณีจํานวนเงินที่ได้รับดังกล่าวรวมกันแล้ว
ไม่ถึงเดือนละ 8,200 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมขึ้นจากเงินค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 8,200 
บาท  
   2. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จึงได้
ปรับปรุงระเบียบตามข้อ 1. โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของกรมการปกครอง มท. ดังน้ี  
   2.1 เ งินค่าตอบแทน ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554-30 กันยายน 2556 จํานวน 
161,790,000 บาท  
   2.2 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554-30 กันยายน 2556 จํานวน 
96,713,340 บาท  
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  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. ปรับอัตราขั้นสูง-ขั้นตํ่าของการจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ดังน้ี  

ระยะเวลา อัตราขั้นสูง-ขั้นตํ่า 
เดิม ใหม่ 

1 เมษายน 2554-31 ธันวาคม 2554  อัตราขั้นตํ่า 8,200 บาท 
อัตราขั้นสูง 11,700 บาท

8,610 บาท 
12,285 บาท 

1 มกราคม 2555 เปน็ต้นไป  อัตราขั้นตํ่า 8,200 บาท 
อัตราขั้นสูง 11,700 บาท

9,000 บาท 
12,285 บาท 

   2. กําหนดให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้รับเงินค่าตอบแทนตามบัญชีท้ายระเบียบน้ี โดยได้รับ
เงินค่าตอบแทน 13 ขั้น อัตราต้ังแต่ 4,870-8,450 บาท  
 
4. เรื่อง ร่างข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556มาตรา 20 พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้
การควบคุม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
พ.ศ. 2556 มาตรา 20 พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
ประกอบการพิจารณาด้วย และดําเนินการต่อไปได้ 
                   สาระสําคัญของร่างข้อบังคับ 
                   1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ผู้มีอํานาจอนุญาต” 
                   2. กําหนดให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จะขออนุญาตเพ่ือมีอํานาจให้มีการ
เคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมจากอัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องเป็นข้าราชการอัยการช้ัน 3 ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการขึ้นไป หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจตําแหน่งต้ังแต่สารวัตรหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปหรือข้าราชการทหารตําแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
                   3. กําหนดให้การขออนุญาตเป็นผู้มีอํานาจให้มีการเคล่ือนย้ายภายใต้การควบคุมให้ผู้ขออนุญาตทํา
เป็นหนังสือต่อผู้มีอํานาจอนุญาต โดยระบุเหตุผลความจําเป็นเพ่ือการสืบสวนสอบสวนรายการ และแผนการหรือ
วิธีการ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการพร้อมรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ผ่านการรับรองของผู้บังคับบัญชา 
และแนบเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ 
                   4. กําหนดให้ผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาการขออนุญาต แล้วส่งหนังสืออนุญาตหรือแจ้งคําสั่ง             
ไม่อนุญาต ไปยังผู้ขออนุญาตโดยเร็ว หนังสืออนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อัยการสูงสุดกําหนด 
                   5. กําหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้กําหนดให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมบันทึกรายละเอียด
ทั้งหลายและถ่ายภาพของผิดกฎหมายหรือของต้องสงสัยที่จะได้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมในโอกาสแรกที่
สามารถจะทําได้ ในการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมหากจําเป็นต้องมีเอกสารหรือหลักฐานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                   6. กําหนดให้ในกรณีที่เป็นการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการผ่าน
ออกไปนอกราชกอาณาจักร ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ได้รับอนุญาตมีหนังสือจากหน่วยงานในสังกัดพร้อมทั้งทําสําเนา
หนังสืออนุญาตถึงอธิบดีกรมศุลกากร เพ่ือขอให้อํานวยความสะดวกในการนําเข้าหรือส่งออก 
                   7. กําหนดให้ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตจะต้องถูกตรวจสอบหรือ
ตรวจค้นโดยผู้ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจค้น ให้ผู้ได้รับอนุญาตประสานงานล่วงหน้าไปยังหน่วยงานของผู้ซึ่งมี
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หน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจค้น เพ่ือขอให้อํานวยความสะดวกในการดําเนินการ กรณีมีเหตุจําเป็นอย่างย่ิง ให้ผู้ได้รับ
อนุญาตแสดงหนังสืออนุญาต 
                   8. กําหนดวิธีการให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติเมื่อดําเนินการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมเสร็จแล้ว 
  
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้งและตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่
ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิงและตําบลสารภี อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ และในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ        
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                   ข้อเท็จจริง 
                   ทส. รายงานว่า 
                   1. เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ในตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิง ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน เป็นถนนสายที่มีคุณค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์มาเกือบ 200 ปี มีลักษณะที่โดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์อันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้แบบอย่างมาจาก
ยุโรป ในการปลูกต้นไม้ตามแนวถนนท้ังสองข้างทางโดยปลูกต้นยางนาในจังหวัดเชียงใหม่และต้นขี้เหล็กในจังหวัด
ลําพูน เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการเช่ือมโยงและแบ่งเขตเมือง ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้ต้นยางนามีจํานวนลดลงอย่างมากจากที่เคยปลูกไว้ 2,000 ต้น เหลือในปัจจุบันเพียง 995 ต้น และต้น
ขี้เหล็กเหลืออยู่เพียง 138 ต้น และในอนาคตมีแนวโน้มว่าต้นยางนาและต้นขี้เหล็กจะมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งหากปล่อยปัญหาเหล่าน้ีไว้โดยไม่มีมาตรการคุ้มครองย่อมส่งผลกระทบต่อต้นยางนาและต้นขี้เหล็กรวมทั้งมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบไม่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ให้เป็นถนนสายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงมีความจําเป็นต้องใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้ามาเสริมมาตรการทางกฎหมายที่มีและใช้บังคับในพ้ืนที่ 
                   2. ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวและให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
                   สาระสําคัญของร่างประกาศกระทรวงฯ 
                   1. กําหนดให้พ้ืนที่ภายในบริเวณที่วัดจากจุดก่ึงกลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ในระยะ 40 
เมตร ออกไปทั้งสองฟาก ในท้องที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิง 
และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และในท้องที่ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เป็นเขต
พ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
                   2. กําหนดให้ในเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ห้ามการกระทําหรือการประกอบ
กิจกรรม ได้แก่ การตัด ฟัน โค่นต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก การกระทําอันตรายต่อระบบรากหรือลําต้นของต้นยางนา
และต้นขี้เหล็ก เป็นต้น รวมทั้งการห้ามก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารให้มีลักษณะบางประการหรือให้เป็นอาคารบาง
ประเภท ตลอดจนการกํากับควบคุมการใช้ยานพาหนะและการเจรจา 
                   3. กําหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการสงวนรักษา การอนุรักษ์ การปกป้องและการฟ้ืนฟูบูรณะและการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้จังหวัดเชียงใหม่
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และจังหวัดลําพูน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จัดทําแผน
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   4. กําหนดให้ร่างประกาศน้ีใช้บังคับมีกําหนดระยะเวลาห้าปี 
 
6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. และ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีม ติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสัง กัด
กระทรวงการคลัง (กค.) รวม 3 ฉบับ ที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณแล้ว ดังน้ี 
                   1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. 
                   2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. และ 
                   3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง               
พ.ศ. …. และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
                   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. 
                             1.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง             
พ.ศ. 2551 
                             1.2 กําหนดให้กรมธนารักษ์มีภารกิจและอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                             1.3 กําหนดให้กรมธนารักษ์แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สํานักงาน 10 สํานัก 5 กอง 
และ 1 ศูนย์ โดยให้ส่วนราชการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                             1.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยให้ส่วนราชการ
ดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                   2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. … 
                             2.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                             2.2 กําหนดให้กรมบัญชีกลางมีภารกิจและอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                             2.3 กําหนดให้กรมบัญชีกลางแบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
                                      2.3.1 ร า ช ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ก ล า ง แ บ่ ง ร า ช ก า ร
ออกเป็น 1 สํานักงาน 9 สํานัก 3 กอง 1 ศูนย์ 1 สถาบัน และสํานักงานคลังเขต 1 – 9 ตามที่ รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด โดยให้ส่วนราชการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                                      2.3.2 ราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสํานักงานคลังจังหวัด 
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                             2.4 กําหนดให้มีกลุ่มงานด้านวิชาการ กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
โดยให้ส่วนราชการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                   3. ร่ างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. 
                             3.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
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                             3.2 กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีภารกิจและอํานาจหน้าที่ตามท่ี
กําหนด 
                             3.3 กํ าหนดใ ห้สํ า นักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐ วิสาห กิจแ บ่ งส่ วนราชการ
ออกเป็น 1 สํานักงาน 4 สํานัก 4 กอง และ 1 ศูนย์ โดยให้ส่วนราชการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
                             3.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยให้ส่วนราชการ
ดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
7. เรื่อง การประเมินค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา รอบท่ี 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง รอบท่ี 3 ซึ่งจะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  2. ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกํากับดูแลและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทางด้าน
เทคนิค วิชาการ เพ่ือให้ อปท. สามารถดําเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการได้มาตรฐานตามเกณฑ์ช้ีวัด
และค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะ ตามข้อ 1  
  3. ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) สนับสนุนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นตํ่า
การบริการสาธารณะดังกล่าว โดยประสานงานกับ อปท. ที่เก่ียวข้อง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สปน. รายงานว่า คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้จัดทําเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะ
ของ อบจ. กทม. และเมืองพัทยา รอบที่ 3 โดยแก้ไขปรับปรุงจากเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการ
สาธารณะในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้สอดคล้องกับการดําเนินภารกิจและศักยภาพของ อปท. แต่ละระดับ เพ่ือให้ 
อปท. ที่เก่ียวข้องนําไปดําเนินการประเมินตนเองและ สปน. จะได้ติดตามประเมินผลและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะของ อปท. กับการดําเนินงานในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่
ผ่านมา โดยเกณฑ์ช้ีวัดมีจํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จําแนกได้ดังน้ี 
  1. เกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ อบจ. แบ่งเป็น อบจ. ขนาดใหญ่ 
กลาง และเล็ก โดยกําหนดตามภารกิจการให้บริการสาธารณะ เช่น ภารกิจที่ 1 การก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน มี
เกณฑ์ช้ีวัด คือ ร้อยละของจํานวนสายทางถนนคอนกรีตและ/หรือ ลาดยางที่ได้รับการบํารุงปกติและบํารุงตาม
กําหนดเวลา ซึ่งกําหนดค่าเป้าหมายของ อบจ. ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เป็นร้อยละ 60 เป็นต้น โดยมีภารกิจทั้งหมด 
จํานวน 13 ภารกิจ 46 ตัวช้ีวัด 
  2. เกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ กทม. โดยกําหนดตามภารกิจการ
ให้การบริการสาธารณะ เช่น ภารกิจที่ 1 งานทําเคร่ืองหมายจราจร มีเกณฑ์ช้ีวัด คือ ร้อยละของการจัดซ่อมไม่เกิน 3 
วันทําการหลังจากตรวจพบหรือได้รับแจ้งเหตุชํารุด ซึ่งกําหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 85 เป็นต้น โดยมีภารกิจ
ทั้งหมด จํานวน 23 ภารกิจ 49 ตัวช้ีวัด 
  3. เกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา โดยกําหนดตามภารกิจ
การให้การบริการสาธารณะ เช่น ภารกิจที่ 1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา ถนนใน



 11 

เขตเมืองพัทยา มีเกณฑ์ช้ีวัด คือ ร้อยละของความยาวถนนสายหลักได้รับการก่อสร้างปรับปรุงเป็นผิวจราจรมาตรฐาน 
ซึ่งกําหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 เป็นต้น โดยมีภารกิจทั้งหมด จํานวน 18 ภารกิจ 73 ตัวช้ีวัด 
 
8. เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.) ภายหลังปีงบประมาณ 
2556 ดังน้ี  
    1.1 โครงการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่อยู่ระหว่างดําเนินการและมีการผูกพัน
สัญญาแล้ว จํานวน 9 รายการ วงเงิน 292.7295 ล้านบาท สําหรับรายการท่ีต้องขอรับจัดสรรวงเงินเพ่ิมขอให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องต่อไป  
   1.2 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สําหรับรายการที่มี              
การผูกพันสัญญาของกรมทรัพยากรนํ้า วงเงิน 86,423,557.9700 บาท  
   1.3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วงเงิน 
629,629,280.0000 บาท  
   1.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จํานวน 50 แห่ง ของ สอศ. ศธ. โดยขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายตามความเห็นของ กค. สําหรับรายการท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและหรือ
ขอรับจัดสรรเงินเพ่ิมขอให้ สอศ. เร่งรัดขอทําความตกลงกับ สงป. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
  2. อนุมัติการยกเลิกโครงการเงินกู้ พ.ร.ก. และนําวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขา
เศรษฐกิจน้ันต่อไป ดังน้ี  
   2.1 อนุมัติการยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีข้อผูกพันสัญญา และยังไม่ได้เริ่มการดําเนินงาน 
ได้แก่ โครงการอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง โรงพยาบาลนายายอาม (จังหวัดจันทบุรี) วงเงิน 5.5230 ล้านบาท และ
โครงการระบบบําบัดนํ้าเสีย โรงพยาบาลยุพราชฉวาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วงเงิน 7.7130 ล้านบาท ของ สธ  
   2.2 อนุมัติการยกเลิกการดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า รายการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่ง
นํ้าห้วยภูนก ช่วง 2 ห้วยภูนก หมู่ที่ 1 ตําบลท่าปลา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน 1,903,400.00 บาท 
เน่ืองจากไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการได้ และรายการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าหนองน้ําบางดี หมู่ที่ 4 ตําบล 
พ่วงพรหมคร อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 4,280,490.0000 บาท ของกรมทรัพยากรนํ้า ทส.  
  3. อนุมัติจัดสรรเงินสํารองจ่ายเพ่ือเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสรา้งตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ดังน้ี  
   3.1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จํานวน 2 รายการ วงเงิน 
2,119,610.0400 บาท  
   3 . 2  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  (คค . )  จํ านวน  18  รายการ  วง เ งิน 
31,185,986.0000 บาท  
   3.3 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มท.) จํานวน 1 รายการ วงเงิน 
1,325,311.7000 บาท  
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  4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดย
หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้ สงป. พิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  
  5. รับทราบวงเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน 42,884,333.0000 บาท และ           
อนุมัติดําเนินโครงการพัฒนางานห้องผ่าตัด ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และห้องปฏิบัติการกลาง จํานวน 30 รายการ และ            
อนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามวงเงินที่คงเหลือให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน 42,884,300.0000 บาท  
 
9. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,910 ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,910 ล้านบาท จาก
ปีงบประมาณ 2556 เป็นปีงบประมาณ 2557 โดยให้กระทรวงการคลัง  (กค.) ร่วมกับสํานักงบประมาณ (สงป.) และ 
กทพ. เป็นผู้พิจารณาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินที่เหมาะสม ตลอดจนให้ 
กค. เป็นผู้ค้ําประกันการกู้เงินและให้ สงป. ต้ังงบประมาณเพ่ือชําระคืนเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2557 จํานวน 24,719.45 ล้านบาท ตามมาตรา 39 (4) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2494 โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) ค้ําประกันการกู้เงิน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตาม
ความเหมาะสม ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ส่วนกรณีขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันเงินกู้น้ัน ให้ 
รฟท. ขอทําความตกลงกับ กค. ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  คค. รายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2557 
รฟท. ได้เสนอขออนุมัติกู้เงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนของ รฟท. จํานวน 24,719.45 ล้านบาท โดยให้ 
กค. ค้ําประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสมพร้อมทั้งขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการค้ําประกัน โดยมีรายการและกรอบวงเงินแต่ละรายการ ซึ่งคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ดังน้ี  
  1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพื่อให้ รฟท. กู้ต่อ จํานวน 6,924 ล้านบาท ประกอบด้วย  
    1.1 โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล            
(สายสีแดง)  ช่วงบางซื่อ-รังสิต จํานวน 710.51 ล้านบาท  
    1.2 โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
แก่งคอย จํานวน 3,321.43 ล้านบาท  
    1.3 โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จํานวน 2,892.06 ล้านบาท  
  2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของ รฟท. จํานวน 2,806.17 ล้านบาท ประกอบด้วย  
    2.1 แผนเงินกู้เพ่ือการลงทุนในโครงการ (หน้ีในประเทศ) จํานวน 2,006.17 ล้านบาท คือ                
1) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 308 คัน จํานวน 106 ล้านบาท 2) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน   
จํานวน 885 ล้านบาท 3) โครงการซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม 56 คัน จํานวน 342.73 ล้านบาท                 
4) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ สําหรับเชิงพาณิชย์ 115 คัน จํานวน 672.44 ล้านบาท  
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   2.2 แผนเงินกู้เพ่ือดําเนินกิจการทั่วไปและอ่ืน ๆ (หน้ีในประเทศ) จํานวน 800 ล้านบาท 
โดยเป็นส่วนของเงินกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง รายการต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคล่อง
ทั้งหมดจํานวน 800 ล้านบาท  
  3. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 14,989.28 ล้านบาท ประกอบด้วยสัญญาเงินกู้ที่จะครบ
กําหนดชําระในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 5 สัญญา และพันธบัตร รฟท. จํานวน 8 รายการ  
 
11. เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน  
พ.ศ. 2556  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี    
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดยสอบถาม
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน
ต่อเดือน สําหรับในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวนผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้น 1.7 หมื่นคน 
(จาก 2.47 แสนคน เป็น 2.64 แสนคน) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555  หากเปรียบเทียบกับช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 จํานวนผู้ว่างงานลดลง 5.3 หมื่นคน (จาก 3.17 แสนคน เป็น 2.64 แสนคน) สําหรับ
สาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 

1. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 
ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 39.32 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 39.00 ล้านคน ผู้

ว่างงาน 0.26 ล้านคน และผู้ที่รอฤดูกาล 0.06 ล้านคน ทั้งน้ี ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2555 จํานวน 1.2 แสนคน (จาก 39.44 ล้านคน เป็น 39.32 ล้านคน) 

2. ผู้มีงานทํา 
  ผู้มีงานทํา 39.00 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จํานวน 1.5 แสนคน (จาก 39.15 ล้าน
คน เป็น 39.00 ล้านคน) หรือลดลงร้อยละ 0.4 ซึ่งมีผู้ทํางานเพ่ิมขึ้นและลดลงในสาขาต่างๆ ได้ดังน้ี 
  2.1 ผู้ทํางานลดลง  ได้แก่  ผู้ทํางานสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 2.0 แสนคน (จาก 1.73 ล้านคน เป็น 1.53 ล้านคน)  สาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร 1.6 
แสนคน (จาก 2.37 ล้านคน เป็น 2.21 ล้านคน)  สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 8.0 หมื่นคน (จาก 1.00 ล้านคน 
เป็น 0.92 ล้านคน)  สาขาการก่อสร้าง 6.0 หมื่นคน (จาก 2.50 ล้านคน เป็น 2.44 ล้านคน) สาขาภาคเกษตรกรรม 1.0 
หมื่นคน (จาก 15.69 ล้านคน เป็น 15.68 ล้านคน)   
  2.2 ผู้ทํางานเพิ่มขึ้น  ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ 1.0 แสนคน (จาก 5.65 ล้านคน เป็น 5.75 ล้านคน) สาขาการผลิต 9.0 หมื่นคน (จาก 5.72 ล้านคน 
เป็น 5.81 ล้านคน)  สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 6.0 หมื่นคน (จาก 0.37 ล้านคน เป็น 0.43 ล้าน
คน) สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การ
บริการซักรีด และซักแห้ง เป็นต้น 3.0 หมื่นคน (จาก 0.66 ล้านคน เป็น 0.69 ล้านคน) สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
3.0 หมื่นคน (จาก 0.11 ล้านคน เป็น 0.14 ล้านคน)  เป็นต้น 
 3. ผู้ว่างงาน 
  3 . 1  ผู้ ว่ า ง ง า นทั่ ว ป ร ะ เ ทศมี จํ า น วน  2 . 6 4  แสนคน   คิ ด เ ป็ น อั ตร าการ ว่ า ง ง าน 
ร้อยละ 0.7 ของกําลังแรงงานรวม  (เพ่ิมขึ้น 1.7 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555) 
ประกอบด้วย  ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.37 แสนคน  อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางาน มาก่อน
จํานวน 1.27 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานท่ีมาจากภาคบริการและการค้า 5.5 หมื่นคน  ภาคการผลิต 5.4 หมื่นคน และ
ภาคเกษตรกรรม 1.8 หมื่นคน 
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  3.2 ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 1.04 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5.9 หมื่นคน  มัธยมศึกษาตอนต้น 5.1 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 3.1 หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและตํ่ากว่า
ประถมศึกษา 1.9 หมื่นคน   
   3.3 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.4 หมื่นคน  ภาคกลาง 7.7 หมื่นคน  
ภาคใต้ 4.7 หมื่นคน  กรุงเทพมหานคร 3.2 หมื่นคน และภาคเหนือ 2.4 หมื่นคน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน ภาคใต้ 
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครมีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.6  และ
ภาคเหนือร้อยละ 0.3  
 
12. เรื่อง  สรุปสถานการณ์นักท่องเท่ียว ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม  2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม  2556 
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี   
   สาระสําคัญของเร่ือง   
   กก. รายงานว่า  
   1. กก. มีหน้าที่ในการจัดทําและเผยแพร่สถิตินักท่องเท่ียวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จัดทําและประมวลผลตามมาตรฐานและกรอบแนวคิดของระบบสถิติการท่องเที่ยวสากล 
หรือ System of International Tourism Statistics โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เน่ืองจากภาคการท่องเที่ยวสามารถนํารายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้าน และเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับรัฐบาลใช้ใน
การกําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการเร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวตาม
นโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องจัดทําสรุปสถานการณ์นักท่องเท่ียว ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2556 
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบันของประเทศไทย 
   2. สถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2556 สรุปดังน้ี 
     2.1 นักท่องเท่ียว เดือนตุลาคม 2556 
     ใน เ ดือน ตุลาคม  2556  มี นักท่ อ ง เ ท่ียว เ ดินทาง เข้ ามา ในประ เทศไทย  จํ านวน  
2,065,518 คน เพ่ิมขึ้น 264,371 คน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.68 โดยเกิดจากการ
เพ่ิมขึ้นของทุกภูมิภาค ทั้งน้ี ประเทศที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย 
รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ และ สหราชอาณาจักร ตามลําดับ 
     2.2 นักท่องเท่ียว ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2556 
     ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2556 มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาประเทศไทย จํานวน 
21,738,328 คน เพ่ิมขึ้น 3,963,441 คน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.30 โดยมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ภูมิภาคท่ีมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
เอเชียตะวันออก ยุโรป และอเมริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด 10 
อันดับ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว อินเดีย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ตามลําดับ 
     2.3 ปัจจัยที่ทําให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  
    การขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของการเดินทางท่องเที่ยวโลก ความนิยมต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยที่ เ ป็นที่ รู้ จั กและได้ รั บการยอมรับจากชาวต่ างชาติ  ความหลากหลายของสินค้ าและบริ การด้ าน 
การท่องเท่ียวของไทย ความคุ้มค่าทางการท่องเท่ียว ความเป็นมิตรของชาวไทย และความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ทั้งน้ี
ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลจากการดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวของกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา และหน่วยงาน/องค์กรด้านการท่องเที่ยว สําหรับปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเที่ยว
โดยรวมของ ไทย ใน ช่ ว ง  2  เ ดื อนสุ ดท้ า ยของปี ไ ด้ แ ก่  ผลกระทบจากการ บั งคั บ ใ ช้ กฎหมาย ด้ าน 
การท่องเที่ยวของจีน สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และปัญหาด้านความปลอดภัย/อาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยว 
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     2.4 แนวโน้มจํานวนนักท่องเท่ียว ปี 2556 
    องค์การการท่องเ ท่ียวโลก  (UNWTO) คาดว่าแนวโน้มการเ ดินทางท่องเที่ ยวโลก 

ในปี 2556 จะขยายตัวต่อเน่ืองประมาณร้อยละ 3 - 4 จากปีที่ผ่านมา สําหรับประเทศไทยน้ัน จากการวิเคราะห์สถิติ
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 และแนวโน้มสถานการณ์การเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว การจัดต้ังศาลแผนกคดีท่องเท่ียว แผนงานและมาตรการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ 
และการกระตุ้นตลาดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง จึงคาดว่าจํานวน
นักท่องเที่ยวของไทยในปี 2556 จะขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 

    2.5 ผู้เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ ปี 2556 
    ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2556 มีผู้เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ 
จํ านวน  5 , 842 ,311  คน  เ พ่ิ มขึ้ น  166 ,944  คน  คิ ด เ ป็ นร้ อยละ  2 .94  จาก ช่ วง เวลา เ ดี ยว กั นขอ ง 
ปีที่ ผ่ านมา  โดยผู้ เ ดิ นทางชาว ไทย นิยม เดิ นทาง ไปท่ อ ง เที่ ย ว ใน ภูมิ ภ าค เอ เ ชี ยตะวั นออก เ ป็นหลั ก  
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
13. เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี 
2556/2557  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอดังน้ี   

1. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2556/2557 ในอัตรา 900.00 บาท ต่อตันอ้อย ณ  
ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 96.21 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 935.48 บาท
ต่อตัน และกําหนดอัตราขึ้น / ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 54.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน  

2. ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2556/2557 เท่ากับ  
385.71 บาทต่อตันอ้อย 
 
14. เรื่อง มาตรการเร่งด่วนรองรับสถานการณ์พายุและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนรองรับสถานการณ์พายุและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ 
ตามท่ีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เสนอดังน้ี 
                   1. ให้กรมอุตุนิยมวิทยาขยายการประกาศเตือนภัยล่วงหน้าเป็น 7-10 วัน (แทน 3 วัน) 
                   2. ให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพ่ิมประเภทการเตือนภัยขึ้นอีกหน่ึงระดับ คือ ประกาศเตือน เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยเน้นให้สื่อสารมวลชนทุกแขนงทราบ 
                   3. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมประกาศเตือนขึ้นอีกหน่ึงระดับ คือ ประกาศเตือน
ประชาชนเพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อม 
                   4. ให้หน่วยงานภาคปฏิบัติในการเผชิญเหตุ สามารถตัดสินใจออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทันทีโดยไม่ต้อง
รอการสั่งการ 
                   5. ให้จังหวัดฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการอพยพประชาชนล่วงหน้า ในกรณีที่มั่นใจว่าจะเกิด
เหตุซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง 
                   6. ให้จังหวัดฯ และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจําพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 
                   7. มอบหมายสื่อของรัฐทุกแขนง เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ให้ข่าวสารการเตือนภัยอย่างต่อเน่ือง และ
ให้แถลงในโอกาสแรกก่อนข่าวประเภทอ่ืน ๆ (ยกเว้นข่าวในพระราชสํานักฯ) 
                   8. ให้กระทรวงกลาโหมสั่งการเตรียมความพร้อม (Stand by) กําลังพลในช่วงระหว่าง 2 เดือนน้ี 
(พ.ย. – ธ.ค. 56) 
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                   9. ให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการส่วนหน้าระดับภาค (Forward Command) ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ 
จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้ตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าและให้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เข้าประจําการ 
 
15. เรื่อง  การพิจารณาให้ความช่วยเหลอืผู้ประกอบการก่อสรา้งที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอัน
เนื่องมาจากการปรบัคา่จ้างขั้นตํ่า  300 บาท 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทั้งน้ี ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  และให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) นํา
มาตรการน้ีไปใช้บังคับในการจัดจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม  
                    สาระสาํคญัของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มีดังนี ้

            1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่าน้ัน 
            2. การขยายระยะเวลา 
      (1) ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้าง ต้องเป็นคู่สัญญาที่

ได้ลงนามทําสัญญาจ้างก่อสรา้งกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยบังคับใช้กับสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือสญัญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงาน 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่งสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 
เมายน 2556 ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสญัญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้
มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 25566 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา
ที่ให้ความช่วยเหลือฯ ยกเว้นสัญญาที่หน่วยงานได้พิจารณาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 แล้วว่า จะบอกเลิกสัญญา 
เน่ืองจากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา กรณีสญัญาดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีน้ี 
     (2) สัญญาจา้งก่อสร้างที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ (1) ใหห้น่วยงานขยายระยะเวลาออกไปอีก 
จํานวน 150 วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า 150 วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม 
     (3) สญัญาจา้งก่อสร้างที่ได้รับการขยายระยะเวลาออกไปตามข้อ (2) ให้หน่วยงานดําเนินการดังน้ี 
          (3.1) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการล่วงเลยกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา 
และได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าวันที่ 1 มกราคม 2556 ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการท่ีต้องรับผิดชอบในส่วน
ของค่าปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะได้รับการช่วยเหลือฯ แต่จะได้รับการลดหรืองดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้รับ
การช่วยเหลือตามมาตรการน้ีเท่าน้ัน 
          (3.2) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญา ให้ขยายระยะเวลา โดยนับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม 
     (4) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ หากการขยายระยะเวลา
ออกไป มีผลทาํให้ผู้รับจ้างไมถู่กปรับ ก็ให้งดลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี 
     (5) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือหากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวมีการจ้าง
เอกชนควบคุมงาน ค่าจ้างควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผูร้ับจา้งเป็นผู้รับภาระค่าจ้างควบคุมงาน และหรือ
ค่าจ้างที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป เน่ืองจากผู้รับจ้างได้รับประโยชน์จากการได้รับการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
     (6) ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องย่ืนคําร้องขอต่อหน่วยงาน
คู่สัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
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     (7) กรณีคู่สญัญาใดเห็นว่า การได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ขา้งต้น ยังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได้และมีเหตุผลอันสมควร ให้หน่วยงานพิจารณาและหากเห็นสมควรขยายระยะเวลา ก็ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
  3. การพิจารณาไม่ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน 
  หากในกรณีทีห่น่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสรา้งไปแล้ว สืบเน่ืองจากผู้รับจ้างได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเน่ืองมาจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่า 300 บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทิ้งงาน 
   4. ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติในการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือฯ ดังกล่าว 
   5. เพ่ือความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐในภาพรวม จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และมมีติแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
   6. มอบให้กระทรวงมหาดไทยนํามาตรการน้ีไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม 
   สําหรับประเด็นการขอใช้ค่าปรับรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.01 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับ
มอบ และการขอประกันผลงานของตนเอง เมื่อผลงานก่อสร้างน้ันก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว 6 เดือน โดยไม่ต้องใช้
หนังสือค้ําประกันจากธนาคารน้ันเป็นประเด็นเรื่องหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทีผู่้รับจ้างจะต้องนําหลักประกัน
สัญญามาวางในขณะทําสัญญาตามอัตราที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมกําหนด และผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รบัจ้างเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา โดยสญัญาดังกล่าวจะต้องประกัน
ความชํารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 แจ้งตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0202/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการ
สมยอมกันในการเสนอราคา คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นว่า เน่ืองจากทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ยังมีข้อมูลไม่
ชัดเจนเพียงพอ จึงเห็นควรให้ กค. โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ ศึกษารายละเอียดและความเหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วย
ข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้สํานักงาน ปปง. จัดทําความตกลงกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
(The National Bank of Cambodia) 
  2. ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาฝ่ายไทย 
  3. ให้สํานักงาน ปปง. ใช้ดุลยพินิจแก้ไขได้โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก หากเป็น
การแก้ไขเพียงเล็กน้อยที่ไม่กระทบต่อสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
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  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับคู่ภาคีที่
จะมีการลงนามกันต่อไป และไม่มีประเด็นเก่ียวข้องเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 
17. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน 140,000,000 บาท สําหรับอพยพและช่วยเหลือ
คนไทยออกจากอียิปต์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศขอทําความตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
18. เรื่อง ขอบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไห่เย่ียน (Haiyan) ในประเทศฟิลิปปินส์
ผ่านองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: 
APTERR) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบบริจาคข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 5,000 ตัน เพ่ือช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์ผ่าน
แอปเทอร์ รวมค่าข้าวและค่าดําเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 73.6 ล้านบาท (คิดจากราคา CIF ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ตัน
ละ 460 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 32 
บาท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556) 
  2. อนุมัติวงเงิน 73.6 ล้านบาท จากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ประจําปี 2557  
  3. มอบหมายให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ พร้อม
บรรจุถุง และส่งมอบข้าวไปถึงท่าเรือประเทศฟิลิปปินส์ 
  4. มอบหมายให้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศ
ไทยในคณะมนตรีแอปเทอร์ ประสานงานกับสํานักเลขานุการแอปเทอร์ นําข้าวที่บริจาคน้ีไปดําเนินการงานตาม
ขั้นตอนการช่วยเหลือของแอปเทอร์ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
19. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถานและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วย
ความร่วมมือด้านพลังงาน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถานและ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 
                   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                   3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2 
                   4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงาน หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุถึงความร่วมมือด้านพลังงานในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ 
นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องโดยการ
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แลกเปล่ียนข้อมูลทางด้านนโยบาย ด้านโอกาสการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากรด้านพลังงานของท้ังสอง
ประเทศ 
                   บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการลงนามและจะต่ออายุโดย
อัตโนมัติเป็นระยะเวลาเดียวกัน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบถึงความต้ังใจท่ี
จะไม่ขอต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ การสิ้นสุดบันทึกความเข้าใจที่จะไม่มีผลต่อกิจกรรมและโครงการความร่วมมือ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือที่กําลังดําเนินการอยู่ตามบันทึกความเข้าใจนี้ จนกว่ากิจกรรมและโครงการนั้น ๆ จะเสร็จสิ้น 
หรือแล้วแต่ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
  
 20. เรื่อง บทเพ่ิมเติมของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาค
ระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบต่อบทเพ่ิมเติมของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือ
ระดับภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
                   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบทเพ่ิมเติมของความตกลงฯ และให้ 
กต. แจ้งเรื่องการเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในเอกสารดังกล่าว ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
 
21. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเติร์กเมนสิถานว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราสําหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางทูต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเติรก์เมนิสถาน
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต  
   2. อนุมติัให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามความตกลง ตามข้อ 1.  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให ้กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรอีีกคร้ัง  
  ความตกลงดังกล่าว มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้  
  1. ความตกลงฉบับน้ีจะยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้า-ออก เดินทางผ่าน และพํานัก
อาศัย สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตของประเทศคู่ภาคี โดยผู้ถือหนังสือเดินทางดังกล่าวสามารถพํานักในประเทศ
ผู้รับได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามา อย่างไรก็ตาม ประเทศคู่ภาคีสามารถสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธการ
ยกเว้นการตรวจลงตราได้ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน และสาธารณสุข   
   2. ความตกลงน้ีจะไม่ยกเว้นคนชาติของภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจากการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับในดินแดนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการ
เดินทางเข้า หรือยกเลิกการพํานักในดินแดนของคนชาติของรัฐภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งถือหนังสือเดินทางทูตและ
เป็นผู้ซึ่งอาจถูกถือว่าเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา  
  3. คนชาติของรัฐของภาคีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึง ในกรณีที่หนังสือเดินทางตามท่ีกําหนดในความตกลง
ฉบับน้ี สญูหายหรือได้รับความเสียหาย ในระหว่างที่พํานักอยู่ในดินแดนของรัฐของภาคีคู่สัญญาอีกฝา่ยหน่ึง สามารถ
เดินทางออกจากดินแดนของรัฐเจ้าบ้านเพ่ือไปยังรัฐที่ตนมสีัญชาติอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เอกสารเดินทางช่ัวคราวท่ี
ระบุรูปพรรณสัณฐานและการอนุญาตให้ข้ามแดน ซึ่งออกโดยคณะผู้แทนทางการทูตหรือทางกงสุลของรัฐที่ตนมี
สัญชาติ โดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศของบุคคลดังกล่าว  
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  4. ความตกลงน้ีอาจได้รับการแก้ไขได้เมื่อภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์
อักษร การแก้ไขจะมีผลใช้บังคับโดยเป็นไปตามขั้นตอนที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้  
  5. ข้อพิพาทระหว่างภาคีคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจากการตีความและ/หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
ความตกลงน้ี จะได้รับการระงับโดยฉันมิตรผ่านการปรึกษาหารือ หรือการเจรจาร่วมกันระหว่างภาคีคู่สัญญาโดยผ่าน
ช่องทางการทูต  
 
22. เรื่อง การรับรองรา่งปฏิญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนและครอบคลุม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนและครอบคลุม  
   2. อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทน ที่เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที ่15 ของ
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization- 
UNIDO) ให้การรับรองร่างปฏิญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนและครอบคลุม  
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างปฏิญญาลมิาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนและ
ครอบคลุม ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญหรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ ก่อนที่จะมีการรับรองเอกสาร
ดังกล่าว ให้คณะผู้แทนไทยสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสาํคญั  
  ร่างปฏิญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนและครอบคลุม มีสาระสําคัญดังน้ี  
    1. ต้ังแต่การรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) ในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งมีหลักการว่า
อุตสาหกรรม (Industrialization) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา เพ่ิมผลิตภาพ สร้างงานและรายได้ ซึ่งนําไปสู่
การขจัดความยากจนและสรา้งโอกาสในการเข้าร่วมทางสังคม ต่อมาได้มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (MDGs) ซึ่ง UNIDO ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินการของประเทศสมาชิกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย MDGs 
ดังกล่าว และได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด สําหรับวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (Post 2015 
Development Agenda) น้ัน ประชาคมโลกควรให้คํามัน่ที่จะสนับสนุนการขจัดความยากจนและการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน  
  2. ประเทศสมาชิก UNIDO จะส่งเสริมให้มกีารจัดทําเป้าหมายสากลในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ย่ังยืนและครอบคลุม เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนในวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (Post 
2015 Development Agenda) รวมทั้งการส่งเสริมให้ UNIDO เข้าไปมีบทบาทร่วมในการจัดทําวาระการพัฒนา
ภายหลังปี พ.ศ. 2558 ของสหประชาชาติ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการบรรจุประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนและ
ครอบคลุมไว้ในวาระการพัฒนาดังกล่าว  
  3. UNIDO มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนและครอบคลุม โดยการให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิค การฝึกอบรม การเสนอแนะนโยบายและข้อแนะนํา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และ
การปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศให้แก่บรรดาประเทศสมาชิก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน
และครอบคลมุดังกล่าว  
  4. ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยังคงเป็นหัวใจสําคัญในการบรรลุผลใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม การประกาศปฏิญญาลิมาในปี ค.ศ. 1975 เป็นการสร้างกลไกการให้คําปรึกษาระดับโลกใน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับประเทศต่าง ๆ ขณะนี้จึงเป็นเวลาที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และสร้างหุ้นส่วนใหม่ที่มีความ
หลากหลาย  
  5. เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความมั่นใจว่า UNIDO จะมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินงาน โดยขอให้ประเทศสมาชิกชําระค่าบํารุงองค์การฯ ทั้งหมดและตามกําหนดเวลา รวมทั้งพิจารณาบริจาคเงิน
โดยสมัครใจให้กับ UNIDO เพ่ือให้สมดุลกับขีดความสามารถและการปฏิบัติงานของ UNIDO ที่เพ่ิมขึ้น โดยพิจารณา
จากความต้องการของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือและประเทศผู้รับความช่วยเหลือเป็นสําคัญ   
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23. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเติร์กเมนสิถาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถาน  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย
ลงนามในบันทกึความเข้าใจดังกล่าว  
  3. หากมคีวามจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนทีไ่ม่ใช่เน้ือหาสาระสําคัญ
ของบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสาํคญั 
  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งเติรก์เมนิสถานมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การส่งคณะ
ผู้แทนไทยไปศกึษา ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา การแลกเปลีย่นการไปปฏิบัติงานของผู้เช่ียวชาญ 
นักวิชาการ อาสาสมัคร และอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งจัดทําโครงการที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือในโครงการเฉพาะต่าง ๆ ในสาขาที่มีความสาํคัญตาม
นโยบายของแต่ละฝ่าย และในสาขาที่เป็นความสนใจร่วมกัน รวมถึงความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนที่ตกลงร่วมกัน  
 

แต่งต้ัง 
24. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและ
ผู้ด้อยโอกาส (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชกรเช่ียวชาญ (ด้านเภสัชกรรม) กลุ่ม
งานเทคนิคบริการ สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอาหารและยา
ทรงคุณวุฒิ (ด้านอาหารและยา) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

3. การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แทนกรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์และขอลาออก)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งด้วยอายุครบ 65 ปี และขอลาออก รวม 3 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค แทนนายชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ  
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   2. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนนายบัณฑิต 
โสตถิพลาฤทธ์ิ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง)  
  3. นายดนุชา พิชยนันท์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนนายชัยธวัช 
เสาวพนธ์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  
 

4. การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง แทนผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งจํานวน 12 คน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (เป็น
บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ 2. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ      
3. พลตํารวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักด์ิ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล กรรมการ 4. นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ 5. พลตํารวจตรี พีรพันธ์ุ เปรมภูติ ข้าราชการ
บํานาญ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กรรมการ 6. นายหิรัญ พรหมมา ข้าราชการบํานาญ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจํา กรรมการ 7. นายวิทูร จงเจริญพรชัย อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กิจการองค์กรและ
สังคมการไฟฟ้า) กรรมการ 8. นายนริศ ศรีนวล อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือ
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ 9. นายชัยธวัช เสาวพนธ์ ข้าราชการบํานาญ รอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) กรรมการ 10. นางกัญญารัตน์ ศรีบุญงาม ธุรกิจส่วนตัว กรรมการ 11. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ 
อยุธยา กรรมการบริษัท เอ็มโซลู ช่ัน จํากัด (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) กรรมการ 12. พันตํารวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท เวย์บียอน จํากัด 
กรรมการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  
 

5. การแต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติย้ายสับเปล่ียนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
   2. นายจุมพล สงวนสิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

6. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สูง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 8 ราย ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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   2. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   3. นายอภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมปศุสัตว์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  4. นายวราวุธ ขันติยานันท์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
   5. นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   6. นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   7. นายสมปอง อินทร์ทอง รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
   8. นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมวิชาการเกษตร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

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


