
http://www.thaigov.go.th                                                      วันท่ี 23 เมษายน 2556          
  
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                                        
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  

กฎหมาย 
 2.  เรื่อง    ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 
 4.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  

เศรษฐกิจ – สังคม 
   10.  เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
   13.  เรื่อง   โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  
  14.  เรื่อง  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  15.  เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2556  
 

แต่งตั้ง 
  22.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลสาธารณรัฐแองโกลาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 4.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
 5.  แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร์  
 6.  การเสนอชื่อผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกต้ังในตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO   
  7.   แต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 8.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน 
 9.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 
 10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา) 
 11.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 12.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 13.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร 
  สินค้าส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร 

  

*************************** 
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กฎหมาย 
2. เรื่อง  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)   
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินภารกิจของหน่วยงานต่อไป 
  สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)         
มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

  1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
  1.3  พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น               
มืออาชีพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
   2.1  พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 

  2.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
ราชการ 

  2.3  เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม 
   2.4  สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรพัย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด            
มีกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงของ
ภาครัฐ  
  4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
    4.1  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
   4.2  ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง     
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
  5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

  5.1   ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม  
ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรมท่ีภาครัฐไม่จําเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ 

  5.2   ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 
 6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือม่ันศรัทธาในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
   6.1  ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    6.2  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
  7. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

  7.1   พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

  7.2   เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก 
อาเซียน ซ่ีงประกอบด้วยโครงการสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  จํานวน 30 โครงการ ท้ังนี้ มีโครงการสําคัญ 
(Flagship Projects) ท่ีจะต้องดําเนินการเร่งด่วน จํานวน 10 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง) 
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2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน (ผู้รับผิดชอบ : สํานกังาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง) 

3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง) 

4) โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) 
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง)  

5) โครงการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) 

6) โ ค ร ง ก าร พัฒนา โค ร ง ส ร้ า ง แล ะ ระบบบริ ห า ร ขอ งหน่ ว ย ง านขอ ง รั ฐ                 
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง) 

7) โครงการส่งเสริมให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง และภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

8) โครงการวัดระดับความเชื่ อ ถือและไว้ ว างใจในการบริหารงานภาครั ฐ         
(ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร.) 

9) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการเป็น
เมืองท่ีมีศักยภาพเด่นเชื่อมโยงสู่อาเซียน (ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง) 

10) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  (ผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร.) 
  
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 มีนาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   แล้วเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  ดังนี้  
   1. เห็นชอบในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..)     
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   2. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีเงินสํารองเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับภาระการ
จ่ายบําเหน็จบํานาญ  
  3. เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือและลดภาระให้แก่ข้าราชการและผู้รับบํานาญ จึงเห็นชอบ              
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว รวมท้ังเงินบํานาญส่วนเพ่ิม จากการ
ดําเนินการตามแนวทางท่ีให้ข้าราชการและผู้รับบํานาญ ซ่ึงเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจสามารถเลือกกลับไปรับ
บํานาญตามระบบเดิม  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
การแก้ไขปัญหาสมาชิก กบข. ในเรื่องบํานาญ มีดังนี้  
   1) ข้าราชการ (สมาชิก กบข. ซ่ึงเข้ารับราชการก่อนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็น
สมาชิก กบข.)  
    (1) สมาชิก กบข. ซ่ึงประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันท่ี         
30 กันยายน 2557 และให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557  
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   (2) ผู้ซ่ึงจะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีถึงแก่ความตาย ก่อนวันท่ี       
1 ตุลาคม 2557 ให้สมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงเม่ือวันออกจากราชการ  
   (3) การแสดงความประสงค์ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 หรือวันออกจากราชการ 
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ท้ังนี้ การแสดงความ
ประสงค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
   (4) ข้าราชการตามข้อ (1)-(3) ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยให้ กบข. ส่งเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินสํารอง สําหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของ
เงินดังกล่าว กบข. จะจ่ายคืนให้แก่ข้าราชการผู้นั้น  
   (5) การส่งเงินเข้าบัญชีเงินสํารองและการจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ให้เป็นไปตามท่ี 
กบข. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ซ่ึงจะกําหนดให้ กบข. นําเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย 
และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวท่ีได้รับคืนจากสมาชิกส่งเข้าบัญชีเงินสํารอง ท้ังนี้ กบข. จะต้องจัดทํารายงานการนํา
เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวส่งเข้าบัญชีเงินสํารองต่อกรมบัญชีกลาง ตาม
วิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียดข้อมูลท่ี กบข. จะต้องรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ  
   (6) หากข้าราชการซ่ึงได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 
2557 หรือก่อนวันออกจากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ  
  2) ผู้รับบํานาญ (สมาชิก กบข. ซ่ึงเข้ารับราชการก่อนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็น
สมาชิก กบข. แต่ได้ออกจากราชการแล้ว)  
   (1) หากประสงค์จะขอกลับไปรับบํานาญตามสูตรเดิม (พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494) ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ
ผู้รับบํานาญจะต้องคืนเงินก้อน (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว) ท่ีได้รับไปแล้ว
แก่ทางราชการ โดยผู้รับบํานาญจะได้รับบํานาญตามสูตรเดิม ต้ังแต่วันท่ีออกจากราชการจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน  
     (2) การหักกลบลบกัน หากมีกรณีท่ีผู้รับบํานาญต้องคืนเงิน ให้ผู้รับบํานาญคืนเงินแก่ส่วน
ราชการผู้เบิกภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 เพ่ือนําส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยเงินท่ีส่วนราชการได้รับคืน ไม่เป็น
รายได้ท่ีต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หากมีกรณีท่ีต้องคืนเงิน
ให้ผู้รับบํานาญ กรมบัญชีกลางจะคืนเงินให้ผู้รับบํานาญ หากมีเงินเหลือจะนําส่งเข้าบัญชีเงินสํารอง  
   (3) ผู้รับบํานาญท่ีได้แสดงความประสงค์แล้ว เป็นผู้รับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ต้ังแต่วันท่ีออกจากราชการ แต่หากผู้รับบํานาญมีกรณีท่ีต้องคืนเงิน ให้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 จึงจะได้รับสิทธิดังกล่าว  
   (4) หากผู้รับบํานาญซ่ึงได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 
2557 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ และหากมีกรณีต้องคืนเงินให้ส่วนราชการผู้เบิกแจ้ง
กรมบัญชีกลางเพ่ือถอนเงินท่ีผู้รับบํานาญคืนให้แก่ส่วนราชการผู้เบิก เพ่ือคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบํานาญ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด จะกําหนดเรื่องการดําเนินการถอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบํานาญท่ี
ตายไปก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ   
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
10. เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ดังนี้ 
  1. ให้หน่วยงานราชการนํา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ”         
ท่ีสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดําเนินการไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
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ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ท่ีสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 
  2. ให้ สรอ. จดทะเบียนชื่อและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ “data.go.th” และ 
“apps.go.th” ในการให้บริการเว็บไซต์ซ่ึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) และเป็น
ศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center) ตามลําดับ 
  3. ให้เว็บไซต์ของ 7 กระทรวง 1 หน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในรายการท่ีองค์การสหประชาชาติจะทําการ
ตรวจประเมิน ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 
ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ท้ังนี้   ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้าการพัฒนามาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)   ของ 7 กระทรวง  1 หน่วยงาน  ได้แก่  กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ  ด้วย  
 

13. เรื่อง  โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณคงเหลือจากวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 
จํานวน 194.71 ล้านบาท (งบอุดหนุน 100.72 ล้านบาท และงบดําเนินงาน 93.99 ล้านบาท) เพ่ือเป็นงบดําเนินงานในการ
บริหารจัดการร้านถูกใจ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ   
  ท้ังนี้ ให้ พณ. รายงานผลการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  เม่ือสิ้นสุดโครงการ (กําหนด 
6 เดือน) ด้วย   
 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  พณ. รายงานว่า  
  1. พณ.  ได้ดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2555 – มีนาคม 2556 
สรุปได้ ดังนี้  

 1.1 ผลการดําเนินการโครงการฯ “ร้านถูกใจ”  
 1.1.1 จํานวนร้านถูกใจ ในระยะแรกมรี้านถูกใจครบตาม 

เป้าหมายจํานวน  10,000 ราย ท่ัวประเทศ ปัจจุบันมีร้านถกูใจคงเหลือเฉพาะร้านถูกใจท่ีมีความตั้งใจและมีศกัยภาพ
จํานวน 6,770 ราย  

    1.1.2 สินค้าท่ีเปน็ท่ีนิยมของประชาชน ไดแ้ก ่ขา้วสาร/ข้าวเหนียว บรรจุถงุ 5 กก.  
สัปดาห์ละ 500,000 ถุง น้ํามันพืช น้ําตาลทราย 
   1.1.3 มูลค่าการสั่งซ้ือสินค้า ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556  มูลค่า
สั่งซ้ือสินค้าจํานวน 2,557 ล้านบาท และสามารถจัดส่งสินค้าได้จํานวน 1,552 ล้านบาท  

  1.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติวงเงินจํานวน 1,320 ล้านบาท   ได้มีการเบิกจ่ายและ
ผูกพันแล้วจํานวน 1,125.28  ล้านบาท คงเหลือเงินงบประมาณจํานวน 194.71 ล้านบาท โดยได้ขอกันเงินคงเหลือกับ
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลังแล้ว  
   1.3 ผลสําเร็จและประโยชน์ท่ีได้รับของโครงการฯ “ร้านถูกใจ”  
      1.3.1 ประชาชนท่ัวประเทศตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในชนบทท่ีห่างไกล  
      1.3.2  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมากข้ึน ลดภาระค่าครองชีพและเพ่ิมรายได้
ทางตรงประมาณ 2,370 ล้านบาท ทําให้มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริการเพ่ิมข้ึนประมาณ 4 รอบ เป็นมูลค่ารวม 9,480 
ล้านบาท เม่ือรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจะทําให้เงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนประมาณ 10,100 ล้านบาท  
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 2. พณ. ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2556  โดยจัดทําแผนบริหารจัดการ
โครงการ “ร้านถูกใจ” ในระยะยาวหลังสิ้นสุดโครงการเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2556 เพ่ือให้ “ร้านถูกใจ” ดําเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระงบประมาณและสามารถจําหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนได้ในราคา
ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนี้ 

  2.1 หลักการ 
   2.1.1 จัดระบบการขนส่งและกระจายสินค้าผ่านช่องทางการค้าปกติ โดยประสานความร่วมมือ

กับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกระจายสินค้า 
   2.1.2  จัดระบบการบริหารจัดการในช่วงระยะเวลาท่ีมีการส่งผ่านให้ภาคเอกชน เพ่ือให้

สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ในระยะยาว  โดยให้ภาครัฐสามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาขยายจํานวน
สมาชิกร้านถูกใจให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน   

  2.2 เหตุผล  
   2.2.1  ลดภาระงบประมาณภาครัฐ โดยลดการอุดหนุนภาครัฐและเพ่ือต่อยอดโครงการ “ร้าน

ถูกใจ” ท่ีมีความเข้มแข็ง ให้สามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   2.2.2  เป็นเครื่องมือในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของ

ประชาชน  พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจซ่ึงเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยในท้องถ่ินให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน และเป็น
จุดจําหน่ายสินค้าราคาถูกท่ัวประเทศ รวมท้ังเป็นช่องทางการระบายสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม  

  2.3 แผนการบริหารจัดการและแนวทางการดําเนินการ 
   2.3.1  พณ. ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนบริหารจัดการโครงการ “ร้านถูกใจ”ในระยะต่อไป

ให้แก่ร้านถูกใจท่ีมีความเข้มแข็ง โดย 
    (1) จัดให้มีศูนย์รับและกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจท่ัวประเทศ โดยจัดพ้ืนท่ีจัดเก็บ

และจําหน่ายสินค้าโครงการ“ร้านถูกใจ” และให้ร้านถูกใจมารับสินค้าท่ีศูนย์กระจายสินค้า  
    (2) พณ. จะประสานผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายจัดหาสินค้าอ่ืนๆ โดยให้ภาคเอกชนจําหน่าย

สินค้าให้ร้านถูกใจตามราคาและปริมาณท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด  
   2.3.2  ให้องค์การคลังสินค้าจัดหาและจัดส่งสินค้าข้าวสาร/ข้าวเหนียว  
   2.3.3  ให้ร้านถูกใจรับสินค้าท่ีศูนย์กระจายสินค้า โดย 
   (1) การสั่งซ้ือสินค้า ในระยะ 3 เดือนแรก สั่งซ้ือผ่านระบบ Call Center หลังจาก

นั้นจะให้ศูนย์รับและกระจายสินค้าดําเนินการรับคําสั่งซ้ือต่อไป 
   (2) รับสินค้าท่ีได้มีการสั่งซ้ือท่ีศูนย์กระจายสินค้าท่ีกําหนด     
    2.3.4  การติดตามดูแลการดําเนินงานของร้านถูกใจและการประเมินผล โดยการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดจ้างบุคลากรประจําโครงการ“ร้านถูกใจ”เพ่ือติดตามและอํานวยความสะดวกให้แก่
ร้านถูกใจรับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า รวมท้ังให้คําปรึกษาแนะนํา 

   2.3.5  พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจเพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

  2.4  การจัดระบบบริหารจัดการร้านถูกใจในช่วงระยะเวลาท่ีจะมีการส่งผ่านให้ภาคเอกชนดําเนินการ
ต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและ พณ. สามารถกํากับดูแลตามแผนการบริหารจัดการ เพ่ือให้ร้านถูกใจสามารถดําเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณคงเหลือจํานวน 194.71 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณท่ีได้รบั
อนุมัติไว้เดิมในการดําเนินการ  ดังนี้ 

   2.4.1  ศูนย์สั่งซ้ือสินค้า (Call Center) ในระยะ 3 เดือนแรก เพ่ือจัดระบบการสั่งซ้ือสินค้าของ
ร้านถูกใจก่อนส่งมอบให้ภาคเอกชนท่ีดําเนินการศูนย์กระจายสินค้าดําเนินการต่อไป   

   2.4.2  การจัดหาสินค้าท่ีจําเป็นในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดให้แก่ศูนย์กระจายสินค้าเพ่ือ
จําหน่ายให้ร้านถูกใจ 
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                2.4.3  การเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP ให้มีจําหน่ายในร้านถูกใจเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย 

   2.4.4  พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารร้านถูกใจและระบบบัญชี และบุคลากรในการ
ติดตามดูแลศูนย์กระจายสินค้าและร้านถูกใจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         

   2.4.5  พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจ 
   2.4.6  การบริหารจัดการโครงการ “ร้านถูกใจ” ให้มีสินค้าจําหน่ายอย่างต่อเนื่องและ

สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

14. เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2,525,000           
ล้านบาท โดยเป็นนโยบายขาดดุล จํานวน 250,000 ล้านบาท รายได้สุทธิจํานวน 2,275,000 ล้านบาท และ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืน 
  2.  รับทราบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุนท่ีสอดคล้องกับแผนความต้องการงบลงทุน
เบ้ืองต้น 
  3.  เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  4.  เห็นชอบข้ันตอนและแนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้สํานักงบประมาณ โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีพิจารณาและ
ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2556 ต่อไป 
 
15. เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี 1 ของ
ปีงบประมาณ    พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังนี้  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สปน.  ได้ประมวลผลสถิติการร้องทุกข์ และผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนท่ีมีมาถึง
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 โดยจําแนกตามประเด็นสําคัญหลายมิติและได้นําเรียนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง 
บุญทรงไพศาล) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จาก
ประชาชน ไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้  

1. สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ 1111 (4 ช่องทาง) รวมท้ังสิ้น 26,875 ครั้ง  โดยประเด็นเรื่องท่ี
ประชาชนร้องทุกข์มากท่ีสุด ได้แก่  เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
รองลงมาคือ  เหตุเดือดร้อนรําคาญ และการแสดงความเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐกรณีคัดค้านเนื้อหา
ของร่างกฎหมายท่ีแก้ไขวาระการดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ 5 ปี ตามลําดับ  

2. หน่วยงานท่ีได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด  3 ลําดับแรก  ได้แก่ สํานักงานตํารวจ 
แห่งชาติ รองลงมาคือ  กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลําดับ  รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ รองลงมาคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามลําดับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและจังหวัด ได้แก่   กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี  
ตามลําดับ   

3. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นเรียงตามลําดับประเภทเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์เสนอ 
ข้อคิดเห็นมากท่ีสุด  10 ลําดับแรก  ตามตาราง ดังนี้  
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ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลําดับท่ี  
ประเภทเรื่อง จํานวนเรื่อง 

1 สาธารณูปโภค 3,253 
2 สังคมเสื่อมโทรม 2,254 
3 การแสดงความเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐ 2,208 
4 สวัสดิการสงเคราะห์ 888 
5 การกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุจริต 819 
6 ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 819 
7 การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 780 
8 การใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐ 639 
9 การพนัน  534 
10 การเกษตร  455 

 
แต่งตั้ง 

22.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐแองโกลาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐ
อินเดีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐแองโกลามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายมานูเอล เอดัวร์โด โดส ซันโตส เอ ซิลบา     
บราโบ (Mr. Manuel Eduardo dos Santos e Silva Bravo) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงนิวเดลี สืบแทน นายอันโตนีโย ดา กอสตา 
เฟอร์นันเดส (Mr. Antonio da Costa Fernandes) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

2. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 
(ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ี
ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี 11 กันยายน 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านต่างประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มท่ีปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันท่ี 24 
ธันวาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

4. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายครรชิต พุทธโกษา ท่ีปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านการ
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วิจัยทางวิทยาศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต้ังแต่วันท่ี    
9 สิงหาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เสนอ ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร์ (ฝ่ายไทย) (High 
Level Committee : HLC) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ
ดังนี้  
  องค์ประกอบ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองประธาน 
กรรมการประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ยุทธการและ
การข่าว) เสนาธิการทหาร ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เจ้ากรมข่าวทหาร เจ้ากรมยุทธการทหาร แม่
ทัพภาคท่ี 1 แม่ทัพภาคท่ี 3 โดยมีเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร  เป็นกรรมการ/เลขานุการ    
  อํานาจหน้าท่ี  
   1. พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับ
กองทัพเมียนมาร์ เพ่ือแก้ปัญหาความม่ันคงชายแดนไทย-เมียนมาร์  
   2. ประชุม ปรึกษา หารือ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค 
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถ่ิน   
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้พ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมาร์มีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัย 
และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี  
   4. ให้คําแนะนํา ปรึกษา และให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีเหล่าทัพเสนอ 
ตลอดจนกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
  5. เชิญผู้แทนส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือประโยชน์ต่อการประชุม และการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร์ (ฝ่ายไทย) ได้ตามความเหมาะสม  
  5. ดําเนินการอ่ืนตามความจําเป็นต่อการแก้ปัญหาความม่ันคงร่วมกัน และปัญหาเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนได้บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์  
 

6. การเสนอช่ือผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบการเสนอชื่อ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังใน
ตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของสํานักเลขาธิการขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Industrial Development Organization-UNIDO) โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย  
   2. อนุมัติให้ อก. ดําเนินการให้ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้สมัครท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO อย่างเป็นทางการ  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ประสานการสนับสนุนให้หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ   
สวัสดิวัตน์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO   
 
  7.  แต่งตั้งข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวรังสิมา จารุภา ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. 
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  8. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จํานวน 17 คน ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการ
ชุดเดิมครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการ นายแสวง บุญมากาศ 
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน นายนุชากร มาศฉมาดล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นายสรัลชา         
ศรีชลวัฒนา กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายมีชัย วีระไวทยะ นายวินัย 
รอดจ่าย นายสมยศ มีเทศน์ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ นายสุนันท์ เทพศรี นายชลอ กองสุทธิ์ใจ นายปราโมทย์ แก้วสุข 
นายสุกรี เจริญสุข นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นางบุญศรี พานะจิตต์ นายพงษ์ศักด์ิ ยิ่งชนม์เจริญ นายวุฒิสาร         
ตันไชย พระพรหมดิลก ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 23 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
 
  9. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
              เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายจํานง แก้วชะฎา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งท่ีว่าง 
 
  10. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนางดารณี เลศะวานิช ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา เสนอ 
 
 
  11. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 5 ราย ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม เสนอ ดังนี้ 
  1. นายพงษ์เทพ จารุอําพรพรรณ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  2. นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม  
  3. นายหทัย อู่ไทย รองผู้อํานวยการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  4. นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  5. นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
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  12. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด จํานวน 2 ราย ให้ดํารงตําแหน่ง 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
  1. นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  2. นายสุรพงษ์ เชียงทอง เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  13. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ี
ผลิตในราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษี
อากรสินค้าส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักรชุดใหม่เพ่ือทดแทนชุดเดิมท่ีได้หมดวาระลง จํานวน 5 คน ตามท่ี
กระทรวงการคลัง เสนอ ดังนี้  1. นายชาญชัย มุสิกนิศากร ข้าราชการบํานาญ 2. นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. นางหิรัญญา สุจินัย ท่ีปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 4. นายชัชวาล จันทร์แสงสุก กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการภาษีอากรและมาตรการทางการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5. นายกิติพงศ์ 
อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีอากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
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