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  วันนี้ (4 มิถุนายน 2556)  เม่ือเวลา 10.00 น. ณ ห(องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2   สํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ9 ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป:นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ9  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร(อมด(วย นายภักดีหาญส9                
หิมะทองคํา  ร(อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน9 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได(แถลงขEาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได(ดังนี้ 
   

กฎหมาย 
  4.  เรื่อง   รEางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
    เครื่องแบบเจ(าหน(าท่ีสEวนท(องถ่ิน พ.ศ. 2509  
 5.   เรื่อง    รEางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สEงใบสั่ง 
    ทางไปรษณีย9)  
  

เศรษฐกิจ – สังคม 
  8.   เรื่อง   รEางแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สEงเสริม เรEงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน 

   IPv6 ในประเทศไทย 
 9.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือบูรณะโบราณสถาน  
   โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ 
  11.  เรื่อง  ขออนุมัติและประกาศนโยบาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข(มแข็ง  
    เมืองไทยแข็งแรง” (พ.ศ. 2556 - 2558) เป:นวาระแหEงชาติ   
  12.  เรื่อง  ยุทธศาสตร9การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9 (e-Government) 
 13.   เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแมEบทระบบ 
     สถิติประเทศไทย  พ.ศ. 2554 - 2558  
 15.  เรื่อง   การติดตามงานตามนโยบายเรEงดEวนของรัฐบาล ด(านเศรษฐกิจ ประจําเดือน
   เมษายน  2556 
 17.  เรื่อง  โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาด 
   มันสําปะหลัง ป\ 2555/56 
  

แต�งตั้ง 
 21.  เรื่อง  แตEงต้ัง 
   1.  ขอตEอเวลาการดํารงตําแหนEงปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหาร 
    ระดับสูง) (กระทรวงยุติธรรม)  
   2.  ให(กรรมการผู(ชEวยรัฐมนตรีคงอยูEปฏิบัติหน(าท่ีตEออีกหนึ่งวาระ  
   3.  แตEงต้ังข(าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
   4.  การแตEงต้ังผู(อํานวยการองค9การสวนพฤกษศาสตร9   
   5.  การแตEงต้ังข(าราชการให(ดํารงตําแหนEงประเภทบริหารระดับสูง  
    ตําแหนEงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ9  
   6.  การแตEงต้ังข(าราชการให(ดํารงตําแหนEงประเภทบริหาร ระดับสูง  
    กระทรวงมหาดไทย  
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    7.  เสนอรายชื่อบุคคลท่ีสมควรได(รับการเสนอชื่อเพ่ือแตEงต้ังเป:น  
    กรรมการผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป̀องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

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

 เอกสารชุดนี้เป�นเอกสารข�าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท�านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�วนต�างจังหวัด  

รับฟ;งได<ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
4. เรื่อง ร�างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ*าหน*าท่ีส�วนท*องถ่ิน 
พ.ศ. 2509  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรEางกฎกระทรวง ฉบับท่ี . . (พ.ศ. . .. .) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ(าหน(าท่ีสEวนท(องถ่ิน พ.ศ. 2509 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และ                       
ให(สEงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให(รับข(อสังเกตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี             
ไปประกอบการพิจารณาด(วย แล(วดําเนินการตEอไปได(  
   ข*อเท็จจริง  
  มท. เสนอวEา โดยท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจ(าหน(าท่ีสEวนท(องถ่ิน พ.ศ. 2509 ยังไมEได(กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และระเบียบ
ในการแตEงเครื่องแบบของกรรมการหมูEบ(าน สมควรกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และระเบียบ
ในการแตEงเครื่องแบบของกรรมการหมูEบ(าน ท้ังนี้ เพ่ือเป:นการสร(างเอกลักษณ9และเสริมสร(างขวัญ กําลังใจใน             
การปฏิบัติหน(าท่ีแกEกรรมการหมูEบ(าน  
  สาระสําคัญของร�างกฎกระทรวง  
  แก(ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจ(าหน(าท่ีสEวนท(องถ่ิน พ.ศ. 2509 โดยกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และระเบียบในการ              
แตEงเครื่องแบบของกรรมการหมูEบ(าน ซ่ึงเครื่องแบบกรรมการหมูEบ(าน มี 2 ชนิด โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
  1. เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานปกติ ประกอบด(วย  
    1.1 เส้ือ คอพับสีกากี ปลEอยเอว ผEาอกตลอดตัว แขนสั้น มีกระเปcาติดท่ีหน(าอกด(านซ(าย            
1 กระเปcา แขนข(างซ(ายด(านบนปdกเครื่องหมาย กม. มีลักษณะเป:นรูปวงกลม  
    1.2 กางเกง กระโปรง ชาย ให(ใช(กางเกงสีกากีขายาวไมEพับปลายขา สEวนหญิง ให(ใช(กางเกง
สีกากี ขายาว ไมEพับปลายขา หรือกระโปรงสีกากี ยาวคลุมเขEา  
   1.3 รองเท*า ถุงเท*า ชาย ให(ใช(รองเท(าหุ(มส(นหรือหุ(มข(อหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเท(า
สีเดียวกับรองเท(า สEวนหญิง ให(ใช(รองเท(าหุ(มส(นหรือรัดส(นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปeดปลายเท(า   
  2. เครื่องแบบพิธีการ ประกอบด(วย  
   2.1 หมวก ชายและหญิงให(ใช(หมวกได( 2 แบบ ดังนี้  
    (1) แบบท่ี 1 หมวกทรงหม(อตาลสีกากี กะบังหน(าทําด(วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง         
สีดํา มีดุมโลหะสีทองสัญลักษณ9 กม. ติดท่ีข(างหมวก ข(างละ 1 ดุม ผ(าพันหมวกสีกากี ท่ีหน(าหมวกติดตราครุฑพEาห9ใน
บัวกระหนก  
    (2) แบบท่ี 2 หมวกแกgปทรงอEอนสีกากี หน(าหมวกติดสัญลักษณ9 กม.  
   2.2 เส้ือ ชาย ให(ใช(เสื้อคอพับ สีกากีแขนยาวรัดข(อมือ มีกระเปcาเย็บติดท่ีหน(าอกเสื้อ ท่ีไหลE
เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบEา ตอนปลายขัดดุมติดกับเสื้อ และในโอกาสไปงานพิธี ให(
สอดชายเสื้อไว(ในขอบกางเกง และคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง สําหรับผู(ท่ีได(รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ9 ให(
ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ9ท่ีอกเสื้อเหนือกระเปcาบนซ(าย สEวนหญิง อนุโลมตามแบบเสื้อชาย ให(               
สอดชายเสื้อไว(ในขอบกระโปรงและคาดเข็มขัดทับขอบกระโปรง สําหรับผู(ท่ีได(รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ9 
ให(ประดับแพรแถบเหนือกระเปcาบนซ(าย  
   2.3 อินทรธนู ประธานคณะกรรมการหมูEบ(าน ให(ใช( อินทรธนูอEอนมีแถบ 4 แถบ                  
แถบดังกลEาวให(ใช(สีเหลือง การติดแถบให(ติดตามขวาง สEวนกรรมการหมูEบ(านให(ใช(อินทรธนูอEอน มีแถบ 3 แถบ   
   2.4 กางเกง กระโปรง ชาย ให(ใช(กางเกงสีกากีขายาว ไมEพับปลายขา สEวนหญิง ให(ใช(
กระโปรงสีกากียาวคลุมเขEา   
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   2.5 เข็มขัด ชาย ให(ใช(เข็มขัดทําด(วยด(ายถักสีกากี หัวเข็มขัด ทําด(วยโลหะสีทองเป:น                 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ(าทางนอน มีรูปครุฑดุนนูนอยูEก่ึงกลางหัวเข็มขัด สEวนหญิงอนุโลมตามแบบเข็มขัดชาย  
   2.6 รองเท*า ถุงเท*า ชาย ให(ใช(รองเท(าหุ(มส(นหรือหุ(มข(อหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ไมEมี
ลวดลาย ถุงเท(าสีเดียวกับรองเท(า สEวนหญิง ให(ใช(รองเท(าหุ(มส(นหรือรัดส(นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปeดปลาย
เท(า ไมEมีลวดลาย   
    2.7 เครื่องหมายแสดงสังกัดติดคอปกเส้ือ ให(มีเครื่องมือโลหะสีทองสัญลักษณ9 กม. 
สําหรับติดท่ีคอปกเสื้อด(านหน(าท้ังสองข(าง  
   2.8 ป;ายช่ือ ให(มีป`ายชื่อพ้ืนสีดํา ตัวอักษรสีขาว แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ประดับท่ีอกเสื้อเหนือ
กระเปcาบนขวา  
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
8.  เรื่อง  ร�างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส�งเสริม เร�งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้  
   1 .  เ ห็ น ช อ บ ตE อ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น  สE ง เ ส ริ ม  เ รE ง รั ด  แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล 
การดําเนินงานเครือขEายอินเทอร9เน็ตรุEนท่ี 6 (Internet Protocol version 6: IPv6) ในประเทศไทย 
   2. มอบหมายให( ทก. เป:นหนEวยงานหลักทําหน(าท่ีในการกํากับดูแล บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือผลักดัน สEงเสริม เรEงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ให(เป:นวาระแหEงชาติด(านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
   3. มอบหมายให(กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหนEวยงาน พิจารณาดําเนินการตาม
กิจกรรม และความรับผิดชอบของหนEวยงาน ตามท่ีระบุไว(ในแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สEงเสริม เรEงรัด และติดตามผล
การดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
   ท้ังนี้ เพ่ือให(สEวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังประชาชนผู(ใช(ได(รับทราบถึงผลการเปลี่ยนถEาย
เครือขEายอินเทอร9เน็ตจากรุEนท่ี 4 (Internet Protocol version 4 :  IPV4) เป:นรุEน IPv6   ทก. จะต(องเตรียมความ
พร(อมท้ังด(านงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ9เครือขEาย และระบบสารสนเทศของหนEวยงานภาครัฐเพ่ือรองรับ
แผนปฏิบัติดังกลEาวตEอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   ทก. รายงานว�า  
  1. ปdจจุบันเครือขEายอินเทอร9เน็ตสEวนใหญEยังคงทํางานอยูEบนหมายเลขอินเทอร9เน็ตรุEนเดิมหรือ 
Internet Protocol version 4 (IPv4) ซ่ึงกําลังประสบปdญหาท่ีสําคัญคือ หมายเลขอินเทอร9เน็ต หรือหมายเลข IPv4 
(IPv4 Address) กําลังจะหมดลงในเวลาอันใกล(นี้ การหมดลงของหมายเลข IPv4 ทําให(การขยายตัวและการใช(งาน
อินเทอร9เน็ตมีปdญหาอยEางมากในอนาคตอันใกล( ซ่ึงไมEใชEเฉพาะอินเทอร9เน็ตเพียงอยEางเดียวเทEานั้น แตEยังรวมถึงการใช(
งานโทรศัพท9 3G โดยเฉพาะ LTE (Long Term Evolution) และ 4G จะมีปdญหาด(วย 
  2. การเปลี่ยนถEายอินเทอร9เน็ตสูEเครือขEายอินเทอร9เน็ตรุEนท่ี 6 (IPv6) จะสามารถแก(ปdญหาการขาด
แคลนหมายเลข IP ได( เนื่องจาก IPv6 มีจํานวนหมายเลข IP มากมายมหาศาล IPv6 คือชุดตัวเลขสัญลักษณ9ท่ีใช(ใน
การอ(างอิงเครื่องคอมพิวเตอร9และอุปกรณ9เครือขEายตEาง ๆ บนอินเทอร9เน็ตท่ัวโลกรุEนใหมE โดย IPv4 มีจํานวน
หมายเลขประมาณ 4 พันล(าน ขณะท่ี IPv6 มีจํานวนหมายเลขจํานวน 340 ล(านล(านล(านล(านเลขหมาย นอกจากนี้ยัง
มีการปรับปรุงคุณลักษณะ อ่ืน ๆ อีกหลายประการ ท้ังในแงEของประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพ่ือรองรับระบบ
แอพพลิเคชั่นใหมEท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การเข(าสูE IPv6 จึงนับวEาเป:นการปรับปรุงอินเทอร9เน็ตครั้งใหญEท่ีสุดในรอบ
กวEา 30 ป\ ต้ังแตEเริ่มมีอินเทอร9เน็ต  ท้ังนี้ การวางแผนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการใช(งาน IPv6 เป:นสิ่งจําเป:นและสําคัญ
ตEอการขยายตัวอยEางม่ันคงของอินเทอร9เน็ตตEอวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก 
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  3. ทก. เห็นวEา เครือขEายอินเทอร9เน็ตในชEวงท่ีผEานมามีอัตราการเติบโตอยEางรวดเร็ว และจํานวน
หมายเลขไอพีของ IPv4 ในโลกกําลังจะถูกใช(หมดไป ไมEเพียงพอกับการใช(งานอินเทอร9เน็ตในอนาคตอันใกล(นี้  
ซ่ึงหากเกิดข้ึนก็หมายความวEาผู(ใช(ในประเทศตEาง ๆ จะไมEสามารถเชื่อมตEอเครือขEายเข(ากับระบบอินเทอร9เน็ต 
เพ่ิมข้ึนได(อีก ขณะท่ีหมายเลข IPv4 ในภูมิภาคเอเชียได*หมดลงในเดือนเมษายน 2554 ทําให*ไม�มีหมายเลข  
IPv4 ใหม�ท่ีจะใช*งานในเครือข�าย และท่ีสําคัญประเทศท่ีอยูEในภูมิภาคเอเชียจะไมEมีหมายเลขไอพีใหมE ใช(งานนอก
เสียจากการนํา IPv6 มาใช(งาน อยEางไรก็ดี การปรับเปลี่ยนเครือขEายอินเทอร9เน็ตให(เข(าสูE IPv6 นั้นต(องอาศัยความรู( 
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการวางแผน นโยบายและทรัพยากรในการดําเนินการ ดังนั้น การผลักดันให(มีการใช(งาน IPv6 
ในประเทศไทยเป:นสิ่งสําคัญท่ีต(องรีบดําเนินการอยEางเรEงดEวนเพ่ือแก(ปdญหาดังกลEาว  ทก. จึงได(จัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกลEาวข้ึน  โดยมีเป̀าหมายและแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะต(องดําเนินการโดยเรEงดEวน สรุปได(ดังนี้  
   3.1 เป̀าหมายของการดําเนินการคือเป:นแผนปฏิบัติการระยะสั้น โดยดําเนินการในระยะ 3 ป\            
(พ.ศ. 2556 – 2558) ดังนี้  
    3.1.1 หนEวยงานภาครัฐระดับกรมข้ึนไปทุกหนEวยงาน มีการเชื่อมตEอสูEอินเทอร9เน็ตท่ี
รองรับ IPv6 ภายในเดือนธันวาคม 2558 

 3.1.2  ผู(ให(บริการอินเทอร9เน็ตทุกราย ซ่ึงครอบคลุมผู(ให(บริการในระบบใช(สาย และ     
ไร(สาย เปeดให(บริการเชื่อมตEอและใช(งานท่ีรองรับ IPv6 ภายในเดือนธันวาคม 2557 

 3.1.3 โครงขEายของสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับ (NEdNet และ UniNet)  
ให(สามารถใช(งาน IPv6 ได(อยEางน(อย 10,000 สถาบัน ภายในเดือนธันวาคม 2558 
     3.1.4  จัดต้ังศูนย9ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพ่ือให(คําปรึกษา อบรม ทดสอบ 
ตรวจประเมินด(าน  IPv6 ของประเทศไทย ภายในเดือนธันวาคม 2556 

 3.1.5 แผนงาน/กิจกรรมและตัวชี้วัด 4 ด(าน คือ 
 (1)  การพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐาน เป:นปdจจัยหลักท่ีสําคัญในการสEงเสริมการใช(งาน IPv6 

แบEงแผนงานกิจกรรมออกเป:น 2 กลุEม กลEาวคือ แผนงานกิจกรรมด(านการเตรียมความพร(อมโครงสร(างพ้ืนฐานใน
หนEวยงานภาครัฐ และแผนงานกิจกรรมด(านการพัฒนาโครงขEายการให(บริการอินเทอร9เน็ต 

 (2)  การพัฒนาบุคลากร มี กิจกรรมท่ีจะชEวยในการสนับสนุนและสEง เสริม ท้ัง 
ด(านความเข(าใจ ความรู(ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด(าน IPv6 โดยได(แบEงแผนงานกิจกรรมออกเป:น 2 กลุEม 
คือ แผนงานกิจกรรมในการพัฒนาและเตรียมความพร(อมของบุคลากรภาครัฐ และแผนงานกิจกรรมในการเตรียม
ความพร(อมของบุคลากรด(าน ICT ของประเทศไทยโดยรวม 

 (3)  การสEงเสริมการใช(งาน IPv6 นอกจากการพัฒนาทางด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ด(าน
บุคลากรแล(ว การสEงเสริมการให(บริการ (e-service) โดยเฉพาะบริการสาธารณะของหนEวยงานให(สามารถรองรับการ
ใช(งาน IPv6 ได(นั้น จะเป:นสEวนสําคัญท่ีชEวยให(การใช(งาน IPv6 มีความเป:นรูปธรรมมากข้ึน 

 (4)  การสร(างความตระหนักและสEงเสริมการใช(งาน IPv6 เป:นปdจจัยท่ีสําคัญอีกประการ
ท่ีจะชEวยสEงเสริมให(การดําเนินงานตามรEางแผนปฏิบัติการฯ บรรลุตามเป̀าหมายท่ีได(กําหนดไว( ท้ังนี้ กิจกรรมตEาง ๆ มี
เป̀าประสงค9ท่ีจะชEวยให(ผู(ท่ีมีสEวนเก่ียวข(องในภาคสEวนตEาง ๆ รวมถึงประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ ได(เห็นถึง
ความสําคัญและเข(าใจเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนไปสูE IPv6   นอกจากนี้ยังเป:นกิจกรรมท่ีชEวยสEงเสริมให(เกิดการใช(งาน
และการใช(ประโยชน9จาก IPv6 อยEางยั่งยืนตEอไป 

4. กิจกรรมสําคัญเรEงดEวน (Flagship Project) ท่ีจะต(องดําเนินการ  คือ “การจัดต้ังศูนย9
ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6” เพ่ือใช(เป:นศูนย9อบรม ให(คําปรึกษา ทดสอบตรวจประเมินด(าน IPv6 ของประเทศ
ไทย โดยมีภาระหน(าท่ีหลัก ดังนี้ 

 (1)  จัดทําข(อกําหนดคุณลักษณะพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค9ด(าน IPv6 ของ
อุปกรณ9เครือขEาย 
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 (2)  จัดต้ังหนEวยทดสอบอุปกรณ9และทดสอบความพร(อมของเครือขEาย (Testbed) เพ่ือ
ทดสอบอุปกรณ9วEาสามารถรองรับและเป:นไปตามข(อกําหนดของมาตรฐาน IPv6 หรือไมE 

 (3)  ให(คําปรึกษาแนะนําแกEผู(ให(บริการและผู(ใช(บริการ 
     (4)  จัดอบรมท้ังแกEหนEวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีสนใจ 

 (5)  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ9ตEาง ๆ ด(าน IPv6 
 (6)  ตรวจประเมินตามเป̀าหมายตัวชี้วัดท่ีระบุในรEางแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สEงเสริม 

เรEงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ประเทศไทย 
 
9. เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ 
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการรEางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวEาด(วย
การยกเว(นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรEางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วEาด(วยการยกเว(นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุ) รวม 2 ฉบับ  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให(สEงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล(วดําเนินการตEอไปได( 
  สาระสําคัญของร�างกฎหมาย   

1. รEางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วEาด(วยการยกเว(นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  กําหนดให(บุคคลธรรมดาท่ีมีการบริจาคเงินให(แกEกรมศิลปากรเพ่ือการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุตามกฎหมายวEาด(วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ9สถานแหEงชาติ ได(รับการยกเว(นภาษี
เงินได(สําหรับเงินได(พึงประเมินหลังจากหักคEาใช(จEายและหักคEาลดหยEอยตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
แหEงประมวลรัษฎากร เป:นจํานวนสองเทEาของจํานวนท่ีบริจาค แตEเม่ือรวมกับเงินท่ีได(รับการยกเว(นสําหรับการจEาย
เป:นคEาใช(จEายเพ่ือสนับสนุนการศึกาตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให(ความเห็นชอบ และสําหรับการบริจาค
ให(แกEสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษารวมท้ังสําหรับการบริจาคเพ่ือสนับสนุนการกีฬาแล(ว ต(องไมEเกินร(อยละสิบ
ของเงินได(พึงประเมินหลังจากหักคEาใช(จEายและคEาลดหยEอนนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินได(พึงประเมินต้ังแตEวันท่ี 1 มกราคม 
2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  2. รEางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วEาด(วยการยกเว(น
รัษฎากร กําหนดให(บุคคลธรรมดาท่ีมีการบริจาคเงินให(แกEกรมศิลปากร เพ่ือการบูรณาโบราณสถานฯ  สามารถนําเงิน
บริจาคมาหักเป:นคEาลดหยEอนในการคํานวณภาษีได(เทEาจํานวนท่ีบริจาค แตEเม่ือรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) 
แหEงประมวลรัษฎากรแล(วต(องไมEเกินร(อยละสิบของเงินได(พึงประเมินหลังหักคEาใช(จEายและคEาลดหยEอนอ่ืน ๆ แล(ว 
ท้ังนี้  สําหรับเงินได(พึงประเมินประจําป\ พ.ศ. 2556 ท่ีต(องยื่นรายการในป\ พ.ศ. 2557 เป:นต(นไป 
  
11. เรื่อง ขออนุม ัต ิและประกาศนโยบาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข*มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง”                  
(พ.ศ. 2556 - 2558) เปIนวาระแห�งชาติ   

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการสEงเสริมชุมชนจัดการระบบสุขภาพแข็งแรง ตามท่ี 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให( สธ. พิจารณาบูรณาการโครงสร(างการทํางานกับหนEวยงานท่ี
เก่ียวข(อง เชEน กระทรวงมหาดไทย (มท.) และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

        สาระสําคัญของการประกาศนโยบาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข*มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง”                   
(พ.ศ. 2556 - 2558)  เป:นวาระแหEงชาติ เพ่ือผลักดันให(เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการเสริมพลัง โดยใช(
ศักยภาพทุนทางสังคม ใช(ทักษะความสามารถและทรัพยากรท่ีชุมชนมีอยูEกับระบบสนับสนุนของหนEวยงาน/องค9กร
ตEาง ๆ   ให(เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิถีการดําเนินชีวิตไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะกEอให(เกิดผลผลิตและผลลัพธ9ใน
ทางบวก  ท้ังทางด(านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล(อม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(องของชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค9เพ่ือพัฒนานโยบายและวาระรEวมระดับชาติ (National agenda) ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให(



 7 

เข(มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง เพ่ือขับเคลื่อนกลไกและเครือขEายความรEวมมือของทุกองค9กร ท้ังในและนอกชุมชนท(องถ่ิน
ในการรEวมบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ โดยมีชุมชนเป:นศูนย9กลาง   เพ่ือเชื่อมโยงและสร(างการมี
สEวนรEวมในการจัดการใหมE (New management) กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาตEาง ๆ ในชุมชนโดยชุมชนให(หนุน
เสริมซ่ึงกันและกันเป:นองค9รวม (Holistic approach) ตามบริบทของแตEละพ้ืนท่ี 
   
12. เรื่อง ยุทธศาสตรJการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสJ (e-Government) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร9การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9 (e-Government) เพ่ือใช(
เป:นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยEางยั่งยืนโดยใช(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ และให( ทก.  เป:นหนEวยงานหลักในการดําเนินการตามยุทธศาสตร9
ดังกลEาว  โดยให(ความสําคัญในเรื่องการเชื่อมโยงข(อมูลและการแลกเปลี่ยนข(อมูลระหวEางหนEวยงานภาครัฐให(เป:น
มาตรฐานเดียวกัน   รวมท้ังเรื่องความม่ันคงปลอดภัยของข(อมูล  ท้ังนี้  เพ่ือยกระดับการบูรณาการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส9เป:น e-service ตEอไป   รวมท้ังให(กระทรวงเกษตรและสหกรณ9 กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม กระทรวงพาณิชย9 กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง
อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติไปพิจารณาดําเนินการตEอไปด(วย 

สาระสําคัญของยุทธศาสตรJการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสJ (e-Government) ดังนี้  
 1. ภาพรวมการพัฒนาท่ีผ�านมา 
   การเข(าถึงโครงสร(างพ้ืนฐานด(าน ICT ความเร็วสูงหรือโครงขEายอินเทอร9เน็ตความเร็วสูง
ของประเทศไทย เพ่ิมข้ึนจากป\ พ.ศ. 2554 ท่ีอัตราร(อยละ 12 เป:นร(อยละ 37 ในป\ พ.ศ. 2555  โดยมีการกระตุ(นจาก
ภาครัฐตามโครงการพัฒนาระบบโครงขEายไร(สาย (Wi-Fi Network) ในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยใช(เครื่องคอมพิวเตอร9พกพาแกEนักเรียนชั้นประถมศึกษาป\ท่ี 1 นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน9 และกิจการโทรคมนาคมแหEงชาติ มีมติออกใบอนุญาต 3G เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เป:นอีก
ปdจจัยหนึ่งท่ีสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการเข(าถึงโครงสร(างพ้ืนฐานความเร็วสูงด(าน ICT ของประเทศไทย 
   อยEางไรก็ตาม  ในด(านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9 ได(มีการวางโครงสร(างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาบริการภาครัฐของไทยไปสูEระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9ท่ีสมบูรณ9แบบ โดยได(พัฒนาระบบ
บริการคลาวด9ภาครัฐ หรือ ระบบ G-Cloud ข้ึน เพ่ือเป:นการลดปdญหาด(านการใช(งบประมาณซํ้าซ(อนและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกEหนEวยงานของรัฐ อีกท้ังยังได(
ดําเนินการในสEวนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการให(บริการเครือขEายสื่อสารข(อมูลเชื่อมโยงหนEวยงานภาครัฐ 
(Government Information Network: GIN) เพ่ือรองรับระบบงานของราชการ และการบริการประชาชน ใน
หนEวยงานของรัฐท้ังในสEวนกลาง และสEวนภูมิภาคจํานวนประมาณ 1,000 หนEวยงาน ตลอดจนการสEงเสริมให(
หนEวยงานของรัฐดําเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9แหEงชาติ (Thailand e-
Government Interoperability: TH e-GIF) ซ่ึงจะชEวยสนับสนุนการบูรณาการข(อมูลระหวEางหนEวยงานของรัฐ 
 2. ยุทธศาสตรJประเทศ (Country Strategy)  

รัฐบาลได(กําหนดยุทธศาสตร9ประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ 
ให(ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเสมอภาคและเป:นธรรม โดยการสร(างรายได(จากการพัฒนา เพ่ือให(เกิดความ
สมดุลและการพัฒนาอยEางยั่งยืน ประกอบด(วย 4 ยุทธศาสตร9 ดังนี้  1) ยุทธศาสตร9สร(างความสามารถในการแขEงขัน
ของประเทศ 2) ยุทธศาสตร9สร(างโอกาสบนความเสมอภาคและเทEาเทียมกันทางสังคม 3) ยุทธศาสตร9การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป:นมิตรกับสิ่งแวดล(อม 4) ยุทธศาสตร9ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. กรอบแนวทางการดําเนินการ ประกอบด(วย 
  1) การพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานความเร็วสูงด(าน ICT ท้ังด(านโครงขEาย (Network 
Infrastructure) และด(านสารสนเทศ (Information Infrastructure) รวมท้ังการใช(บริการคลาวด9ภาครัฐ 
(Government Cloud) เพ่ือลดความซํ้าซ(อน และภาระการลงทุนในการพัฒนาด(าน ICT ในหนEวยงานของรัฐ 
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  2) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส9ภาครัฐ (e- Government Services) ตาม
ภารกิจของหนEวยงาน ในลักษณะของระบบบริการท่ีมีการบูรณาการข(อมูลระหวEางหนEวยงาน (Integrated e-
Services) ให(บริการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย9 ตลอดจนกําหนดกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส9แหEงชาติ และมาตรฐานด(านความม่ันคงปลอดภัย  
  4.  ยุทธศาสตรJการพัฒนา 

จากกรอบแนวทางการดําเนินงานตามข(อ 3  สามารถกําหนดยุทธศาสตร9การพัฒนา
การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9 ประกอบด(วย  
 4.1  การพัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐานด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
            การพัฒนาโครงขEายสื่อสารข(อมูลภาครัฐ โดยการตEอยอดและยกระดับเครือขEาย GIN 
ให(เป:นโครงขEายสื่อสารข(อมูลความเร็วสูงท่ีเชื่อมโยงภาครัฐสูEประชาชนทุกภาคสEวน หรือ Super GIN รองรับการ
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบริการด(านการเกษตร การบริการสาธารณสุขทางไกล 
การขยายโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการขยายการให(บริการสูEระดับท(องถ่ิน   เพ่ือการบริการประชาชน และภาค
ธุรกิจเอกชนท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึง และครอบคลุม 
  4.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสJ 

1) การบูรณาการศูนย9ข(อมูลภาครัฐ เป:นดําเนินการบูรณาการฐานข(อมูลภาครัฐ 
โดยการบูรณาการศูนย9ข(อมูลภาครัฐเข(าด(วยกัน และให(มีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย9  ท้ังในระดับภูมิภาคและ
ระดับจังหวัด และให(หนEวยงานของรัฐท้ังในสEวนกลาง และสEวนภูมิภาคใช(บริการศูนย9ข(อมูลภาครัฐดังกลEาว 

2) การให(บริการคลาวด9ภาครัฐเป:นการดําเนินการพัฒนาบริการคลาวด9ภาครัฐ
เพ่ือให(บริการสําหรับหนEวยงานของรัฐ ท้ังในด(านการบริการโครงสร(างพ้ืนฐาน และแอพลิเคชั่นการให(บริการผEาน
อินเทอร9เน็ต โดยกําหนดให(หนEวยงานของรัฐใช(บริการระบบ G-Cloud  รวมท้ังการประสานแนวทางการจัดสรร
งบประมาณด(าน ICT รEวมกับสํานักงบประมาณเพ่ือให(เกิดการบูรณาการงบประมาณด(าน ICT และลดการลงทุนใน
การพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานด(าน ICT ในหนEวยงานของรัฐ 

3) การพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9 โดยให(หนEวยงานของรัฐดําเนินการ
พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส9 เพ่ือการให(บริการประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนตามภารกิจของหนEวยงาน ใน
ลักษณะของระบบบริการท่ีมีการบูรณาการข(อมูลระหวEางหนEวยงาน ท้ังนี้ ในระยะแรก ให(ดําเนินการบูรณาการบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9ในกระทรวงหลัก 4 กระทรวง ประกอบด(วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 
  4.3 การสนับสนุนการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสJ 

1) การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข(อมูลภาครัฐ ให(หนEวยงานของรัฐทุกหนEวยงาน
ดําเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข(อมูลในภารกิจของหนEวยงาน ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส9
แหEงชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีหนEวยงานกลางในการกํากับดูแลมาตรฐานข(อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข(อมูล
ดังกลEาว และให(หนEวยงานของรัฐท่ีมีการใช(งานข(อมูลไบโอเมตริกในภารกิจของหนEวยงานดําเนินการตามมาตรฐานการ
จัดเก็บข(อมูลไบโอเมตริกในสEวนของภาพลายนิ้วมือท่ีกระทรวงฯ กําหนด 

2) การรักษาความปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9ภาครัฐ โดย
กําหนดมาตรฐานด(านการรักษาความปลอดภัยในดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9ภาครัฐ และมาตรฐานอ่ืน ๆ                 
ท่ีเก่ียวข(อง โดยให(หนEวยงานของรัฐดําเนินการตามมาตรฐานดังกลEาว และให(มีการพัฒนาระบบเฝ`าระวังความ
ปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9ภาครัฐ  
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13. เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม�บทระบบสถิติประเทศไทย   
พ.ศ. 2554 - 2558  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสนับสนุนการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้ 
 1. นําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเข(าเป:นสEวนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/ กรม  
 2. จัดสรรงบประมาณในแตEละป\สําหรับหนEวยงานภาครัฐ ในการจัดทําข(อมูลสถิติตามท่ีกําหนดไว(ใน
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา  
 3. คงกรอบอัตรากําลังข(าราชการพลเรือนสามัญด(านสถิติในหนEวยงานภาครัฐ รวมท้ัง ให(นําผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2553  เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาตEอไปด(วย 
 ท้ังนี้ ให( ทก.  มุEงเน(นการจัดทําสถิติท่ีมีคุณภาพ  มีความแมEนยํา ถูกต(อง และมีมาตรฐานการรายงาน                
ท่ีชัดเจน  และให(บูรณาการข(อมูลกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ รวมท้ัง ต(องกําหนด
รอบการรายงานสถิติแตEละประเภทให(ชัดเจนด(วย 
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 ทก. รายงานวEา สํานักงานสถิติแหEงชาติ (สสช.) ได(ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 
ธันวาคม 2553 แล(วมีความก(าวหน(าสรุปได( ดังนี้  
  1. สสช. ได(จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด(าน ครั้งท่ี    1/2555 เม่ือวันท่ี 
20 มกราคม 2555  เพ่ือกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบสถิติให(เป:นไปตามแผนแมEบทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. 2554-2558  และตEอมาได(แตEงต้ังคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จํานวน 21 คณะ ทําหน(าท่ีประสานงานกับหนEวยงาน
ท่ีเก่ียวข(องด(านข(อมูลสถิติในแตEละสาขา เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาให(มีประสิทธิภาพ  รวมท้ังนําเสนอ
ความก(าวหน(า และจัดทํารายงานประจําป\ (รายงานสถานการณ9สถิติทางการและผลการดําเนินงาน) เสนอคณะรัฐมนตรีผEาน
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด(าน   
  2. คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จํานวน 21 คณะ ได(ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาสรุป
สาระสําคัญได(ดังนี้   
   2.1 การจัดทําแผน แผนพัฒนาสถิติรายสาขาเปรียบเสมือนกรอบความรEวมมือระหวEางหนEวยงานท่ี
เป:นเจ(าภาพในการบริหารจัดการสถิติรายสาขากับ สสช. และหนEวยงานตEาง ๆ  ท่ีเก่ียวข(อง ซ่ึงจะเป:นจุดเริ่มต(นท่ีสําคัญของ
การพัฒนาข(อมูลข(อมูลสถิติและหนEวยสถิติของประเทศ การจัดทําแผนดังกลEาวได(เริ่มดําเนินการเม่ือต(นป\ 2555 โดยการ
หารือระหวEาง สสช. กับหนEวยงานท่ีทําหน(าท่ีเป:นเจ(าภาพพัฒนาสถิติสาขาตEาง ๆ เพ่ือทําความเข(าใจเก่ียวกับความสําคัญ 
และแนวทางการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ รวมท้ังข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาฯ  เพ่ือให(เกิดความชัดเจนในบทบาทและ
หน(าท่ีความรับผิดชอบและประโยชน9ท่ีจะได(รับ  
  2.2 กรอบระยะเวลา แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีกรอบระยะเวลา 5 ป\ (2554 – 2558) ตามระยะเวลา
ของแผนแมEบทระบบสถิติของประเทศไทย 
  2.3 สาระสําคัญของแผนพัฒนาสถิติรายสาขาจํานวน 21 สาขา แยกเป:นด(านสังคม จํานวน  9 สาขา 
ด(านเศรษฐกิจ จํานวน 11 สาขา และด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม จํานวน 1 สาขา   
  3. ทก. ได(ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 4 เมษายน 2554 โดยสรุป
ได(ดังนี้   
   3.1 ผลการดําเนินงาน  
    (1) สสช. ได(ดําเนินการโครงการแปลงแผนแมEบทระบบสถิติประเทศไทยสูEการปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี ซ่ึง
มีวัตถุประสงค9เพ่ือการบูรณาการข(อมูลสถิติระดับพ้ืนท่ี สําหรับตอบโจทย9ยุทธศาสตร9ของจังหวัด และประเด็นปdญหาท่ี
สําคัญในพ้ืนท่ี และจัดเตรียมชุดข(อมูลท่ีสําคัญ และจําเป:นตEอการพัฒนาจังหวัด โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ9ท่ีมีศักยภาพ
ของจังหวัด (Product Champion) ซ่ึงดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสถิติในระดับจังหวัด มีผู(วEาราชการจังหวัด เป:น
ประธาน และมีหนEวยงานตEางๆ ท่ีเก่ียวข(อง เป:นกรรมการ รวมท้ัง สถิติจังหวัด หัวหน(ากลุEมงานยุทธศาสตร9การพัฒนา
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จังหวัด และหัวหน(ากลุEมงานข(อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานจังหวัด เป:นกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ 
ในป\ 2555 ได(ดําเนินการใน 10 จังหวัดนํารEอง ได(แกE อEางทอง นครนายก ลพบุรี สิงห9บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ปราจีนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค9 และกําแพงเพชร ซ่ึงประสบผลสําเร็จบรรลุเป̀าหมาย และวัตถุประสงค9ท่ีวางไว(  
    (2) ได(ข(อมูลท่ีเกิดจากการบูรณาการข(อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี เพ่ือตอบโจทย9ยุทธศาสตร9
จังหวัด และประเด็นปdญหาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี และได(ชุดข(อมูลท่ีสําคัญและจําเป:นตEอการกําหนดนโยบายของจังหวัด  
    (3) สถิติจังหวัดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเก็บข(อมูล เป:นผู(บริหารข(อมูลในระดับพ้ืนท่ี 
และการสร(างวัฒนธรรมในการผลิตข(อมูลสถิติและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 
  (4) สสช. ใช(งบประมาณจากสํานักงานสถิติแหEงชาติ ประมาณ 16,630,000 บาท  
 3.2 ปdญหาและอุปสรรค 

(1) การผลิตสถิติของประเทศไทยมีลักษณะการกระจายงาน กลEาวคือ นอกจาก สสช.  จะเป:น
หนEวยสถิติสําคัญด(านการจัดทําสํามะโนและการสํารวจแล(ว  หนEวยงานตEาง ๆ จํานวนมากและนําเสนอสถิติจากการ
ดําเนินงานตามภารกิจ เชEน การจัดทําทะเบียนและรายงานตEาง ๆ  สEงผลให(เกิดการผลิตข(อมูล/สถิติจํานวนมาก เพ่ือ
ใช(งานเฉพาะสําหรับแตEละสEวนราชการ  

(2) ขาดการประสานงานท่ีดีเพ่ือกําหนดมาตรฐานท่ีจําเป:นตEอการเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข(อมูล และเม่ือมีความจําเป:นท่ีจะต(องใช(สถิติเพ่ือการวิเคราะห9และบริหารงาน จึงไมEสามารถบูรณาการ
ข(อมูล/สถิติ หรือทําได(เพียงบางสEวน  

(3) การเปลี่ยนแปลงทางด(านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(4) ความสัมพันธ9ระหวEางประเทศท่ีเปeดกว(างข้ึนสEงผลให(ประเทศตEางๆ ต(องปรับบทบาทและวิธีการ

บริหารงานของหนEวยงานราชการ โดยเฉพาะอยEางยิ่งในด(านข(อมูลขEาวสาร ให(มีการบูรณาการเชื่อมโยงข(อมูล เพ่ือให(
สามารถวิเคราะห9ภาพรวม และนําผลการวิเคราะห9ไปใช(ประกอบการตัดสินใจอยEางถูกต(องและฉับไว  
 3.3 แนวทางแก(ไข 

เพ่ือให(การพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทยให(สามารถรองรับการวางแผนและการตัดสินใจระดับ
นโยบายและยุทธศาสตร9และติดตามประเมินผลการพัฒนาได(ซ่ึงจําเป:นต(องได(รับการสนับสนุนจากภาคสEวนตEาง ๆ 
โดยเฉพาะอยEางยิ่งรัฐบาลและหนEวยงานภาครัฐท่ีเป:นผู(ผลิตและผู(ใช(ข(อมูลท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. กําหนดให(การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเป:นสEวนหนึ่งของแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/ กรม เพ่ือสนับสนุนแผนบริหารราชการแผEนดิน เพ่ือสEงเสริม/ผลักดัน การนําข(อมูลไปใช(
ประโยชน9ในการวางแผนยุทธศาสตร9 (Base Line) ท้ังในระดับประเทศ/กลุEมจังหวัด/จังหวัด และใช(ในการวิเคราะห9
ศักยภาพของประเทศ สะท(อนปdญหา หรือการมีระบบเตือนภัย (Warning System) 

2. การสนับสนุนงบประมาณสําหรับหนEวยงานภาครัฐ ในการจัดทําข(อมูลสถิติตามท่ีกําหนด
ไว(ในแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 

3. การสนับสนุนอัตรากําลังด(านสถิติสําหรับหนEวยงานภาครัฐ เนื่องจากปdจจุบันนักสถิติท่ี
ปฏิบัติงานในหนEวยงานตEางๆ (200 กรม) ขาดความก(าวหน(าในสายวิชาชีพ จึงมีการปรับเปลี่ยนสายงาน ทําให(เกิดการ
ขาดแคลนนักสถิติในหนEวยงานภาครัฐ ซ่ึงกระทบตEอการดําเนินงานด(านสถิติ  
 
15. เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล ด*านเศรษฐกิจ ประจําเดือนเมษายน  2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) รายงาน
ผลการติดตามงานตามนโยบายเรEงดEวนของรัฐบาล ด(านเศรษฐกิจ ประจําเดือนเมษายน  2556  และให(หนEวยงานท่ี
รับผิดชอบในแตEละด(านรับไปพิจารณาดําเนินการตEอไป  
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  สาระสําคัญของเรื่อง  
  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ซ่ึงได(รับมอบหมายให(เป:นหนEวยงาน
เจ(าภาพหลักตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 281/2555 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 (ข(อ 3)  ได(รายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายเรEงดEวนของรัฐบาลประจําเดือนเมษายน 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. แก*ไขป\ญหาความเดือดร*อนของประชาชนและผู*ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ;อและ
ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง  ในภาพรวมได(มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  1 .1 ด* านราคาสินค*า  ได( มีมาตรการในดูแลราคาสินค( าและบริการให( มีราคา 
ท่ีเหมาะสมและเป:นธรรม  ได(แกE  การกําหนดราคาสินค(าและบริการควบคุม  การดูแลราคาต(นทาง และราคา
ปลายทาง  การกําหนดมาตรการในการดูแลราคา  การตรึงราคาจําหนEายสินค(า (สิ้นสุดโครงการแล(ว)  การกํากับดูแลราคา
จําหนEายอาหารปรุงสําเร็จ  ติดตามตรวจสอบและบังคับใช(กฎหมาย (สายตรวจ Mobile Unit)  นอกจากนี้ ยังมี
โครงการกํากับดูแลการชั่วตวงวัดและสินค(าหีบหEอเพ่ือสร(างความเป:นธรรม  โครงการธงฟ̀าราคาประหยัดลดคEาครอง
ชีพประชาชน ซ่ึงได(จัดงานรวมท้ังสิ้น 761 ครั้ง สามารถลดภาระคEาครองชีพให(ประชาชนคิดเป:นมูลคEา 444.37 ล(าน
บาท  จัดงานจําหนEายสินค(า รวม 318 ครั้ง ลดคEาครองชีพได(คิดเป:นมูลคEา 15.53 ล(านบาท  จัดงานธงฟ̀าเคลื่อนท่ีเพ่ือ
ประชาชน (Mobile Unit) รวม 627 จุดลดคEาครองชีพได(คิดเป:นมูลคEา 14.67 ล(านบาท (สิ้นสุดโครงการแล(ว)  รวมถึง
โครงการโชหEวยชEวยชาติ “ร(านถูกใจ”ซ่ึงขณะนี้อยูEระหวEางสEงผEานให(ภาคเอกชนดําเนินการตEอ  โดย ณ วันท่ี 30 
เมษายน 2556  มีร(านถูกใจท่ีมีศักยภาพเข(ารEวมโครงการฯ จํานวน 6,770 ราย (สิ้นสุดโครงการแล(ว) 
  1.2 ด*านราคาพลังงาน 
   (1) น้ํามันดีเซล : ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามัน
ดีเซล เพ่ือรักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลไมEให(เกิน 30บาทตEอลิตร ทําให(ราคา ณ วันท่ี 30เมษายน 2556 อยูEท่ี 
29.99 บาท/ลิตร โดยผลการดําเนินงานต้ังแตEเดือนกันยายน 2554 – เมษายน 2556 สามารถชEวยเหลือประชาชน 
และภาคธุรกิจเป:นเงินประมาณ 180,000 ล(านบาท    
   (2) แกgสโซฮอล : สEงเสริมให(มีการใช(แกgสโซฮอลเพ่ิมข้ึน โดย ณ วันท่ี 30 เมษายน 
2556 มีปริมาณการใช(เอทานอลเพ่ิมข้ึน เป:น 2.55 ล(านลิตร/วัน 
   (3) LPG : ราคา ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ภาคครัวเรือน อยูEที่ 18.13 
บาท/กก.  ภาคอุตสาหกรรม อยูEท่ี 30.13 บาท/กก.  ภาคขนสEง อยูEท่ี 21.38 บาท/กก. 
   (4)  NGV : ราคา ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 สําหรับประชาชนอยูEที่ 10.50 
บาท/กก. กลุEมรถโดยสารสาธารณะ อยูEท่ี 8.50 บาท/กก. 
 2. ยก ร ะดั บ คุณ ภ าพ ชี วิ ตขอ งป ร ะชา ชน โ ดย เ พ่ิ ม กํ า ลั ง ซ้ื อ ภ า ย ใน ปร ะ เ ทศ 
สร*างสมดุลและความเข*มแข็งอย�างมีคุณภาพให*แก�ระบบเศรษฐกิจมหภาค  ได(มีการดําเนินการ (1) พักหนี้
เกษตรกรรายยEอยและประชาชนผู(มีรายได(น(อย ซ่ึงขณะนี้อยูEระหวEางเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงินสําหรับ
โครงการพักหนี้ให(แกEสมาชิกสหกรณ9การเกษตรหรือเกษตรกร (2) ปรับคEาแรงงานเป:นวันละ 300 บาทท่ัวประเทศ ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีได(มีมติให(กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามมาตรการเพ่ือชEวยเหลือผู(ประกอบการ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขEงขันให(แกE SMEs (3) เบ้ียยังชีพผู(สูงอายุในภาพรวมท้ังประเทศ ได(จEายเงินให(ผู(สูงอายุ
แล(ว 7,314,426 คน เบิกจEายเงินแล(ว 54,586 ล(านบาท (4) มาตรการบ(าน 5 ล(านบาท สิ้นสุดโครงการแล(ว  (5) 
โครงการบ(านธนาคารอาคารสงเคราะห9 (ธ.อ.ส.) เพ่ือท่ีอยูEอาศัยแหEงแรก ซ่ึงได(ขยายระยะเวลาออกไปให(สิ้นสุดเดือน
มีนาคม 2556 มีผู(ได(รับการอนุมัติ คิดเป:นเงิน 9,919.47 ล(านบาท โครงการนี้มีปdญหาการปลEอยสินเชื่อคEอนข(างตํ่า 
เนื่องจากโครงการไมEครอบคลุมบ(านมือสอง และราคาบ(านตํ่ากวEา 1 ล(านบาทมีจํานวนจํากัด  (6) โครงการบ(าน       
ธ.อ.ส.-  ธนาคารแหEงประเทศไทย (ธปท.) เพ่ือผู(ประสบภัย วงเงิน 14,000 ล(านบาท มีผู(ได(รับการอนุมัติคิดเป:น 
29,877.84 ล(านบาท ปdญหาอุปสรรคของโครงการนี้ คือ จํานวนผู(ยื่นขอสินเชื่อมากกวEาเงินท่ี ธปท.ให(การสนับสนุน  (7) 
มาตรการภาษีสําหรับการซ้ือรถยนต9คันแรก คืนภาษีแล(ว 192,711 คัน เป:นเงิน 13,054 ล(านบาท   
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 3.  ป ร ับลดภาษ ีเ ง ิน ไ ด *น ิต ิบ ุคคลอยู Eร ะหว Eา ง กา ร เ สนอแก (ไ ขปร ะมวล ร ัษฎาก ร 
ปรับลดอัตราภาษีเงินได(นิติบุคคลจากร(อยละ 30 เป:นอัตราร(อยละ 20   
 4. ส�งเสริมให*ประชาชนเข*าถึงแหล�งเงินทุน (กองทุนหมู�บ*าน SML) (1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหมูEบ(านและชุมชน (SML) โอนเงินไปแล(วจํานวน 74,258 หมูEบ(าน/ชุมชน จําแนกเป:นหมูEบ(าน/ชุมชน
ใน 76 จังหวัด จํานวน 73,667 แหEง  ชุมชนในกรุงเทพมหานคร (กทม.) จํานวน 591 แหEง ท้ังนี้ สํานักงานกองทุน
หมูEบ(านและชุมชนเมืองแหEงชาติ  (สทบ.) ได(เรEงรัดการดําเนินการการดําเนินการในสEวนของชุมชนใน กทม. ด(วยแล(ว
(2) โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูEบ(านฯ ระยะท่ี 3 ได(โอนเงินไปแล(ว 36,641 กองทุน คิดเป:นร(อยละ 46.23 
 5. ยกระดับราคาสินค*าเกษตรและให*เกษตรกรเข*าถึงแหล�งเงินทุนได(มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  5.1  โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ได(อนุมัติแล(ว 2,226,517 บัตร  สEงมอบบัตรแล(ว 
1,383,788 ราย  วงเงินอนุมัติ  43,667.48 ล(านบาท 
  5.2 ข้ึนทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ 3 ชนิด ดังนี้ 
   (1) ข(าวนาป\ 55/56  ซ่ึงมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผEานการรับรองแล(ว จํานวน 
3.47 ล(านครัวเรือน  ข(าวนาปรัง มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผEานการรับรองแล(ว จํานวน 457,243 ครัวเรือน 
   (2) มันสําปะหลัง  ป\  55/56  ซ่ึงมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผEานการรับรอง
แล(ว จํานวน 473,852 ครัวเรือน 
   (3) ข(าวโพดเลี้ยงสัตว9 ป\ 55/56  ซ่ึงมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผEานการรับรอง
แล(ว จํานวน 220,216 ครัวเรือน 
  5.3 การรั บจํ านํ าข( าว เปลือกนาป\  ป\ การผลิต  2555/2556  โดย มีสหกรณ9 
เข(ารEวมโครงการจํานําข(าวเปลือกนาป\ รวม 225 สหกรณ9 ซ่ึงได(ให(บริการรับจํานํา/บริการรวบรวมข(าวเปลือกจาก
สมาชิก 326,925 ราย ปริมาณข(าวเปลือก รวม 1,564,177.031 ตัน 
  5.4 โครงการการรับจํานําข(าว โดยองค9การตลาดเพ่ือเกษตรกร รับจํานําแล(ว 2.948 ล(าน
ตัน มูลคEา 39,687.411 จํานวนเกษตรกร 349,841 ราย  จํานวนโรงสี 264 แหEง  
   ปdญหาอุปสรรค : งบประมาณท่ีได(รับการจัดสรรไมEเพียงพอเป:นคEาใช(จEาย เชEน คEา
เชEาคลังสินค(า คEากรรมการ คEาตรวจสอบคุณภาพข(าวสาร คEาดูแลรักษาข(าวสาร และคEาเบ้ียประกันภัย ทําให( อ.ต.ก. 
ไมEสามารถเบิกจEายเงินให(แกEผู(ประกอบการตามสัญญาได(  
  5.5 โครงการรั กษา เส ถียรภาพราคามะพร( า ว  ป\  2555  ดํา เนิ นการรับ ซ้ื อ 
เนื้อมะพร(าวแห(งจากเกษตรกร/กลุEมเกษตรกร ใน 8 จังหวัด จํานวน 9,000 ตัน โดยชดเชยราคากิโลกรัมละ 
6 บาท และชEวยคEาขนสEง เ พ่ือให( เกษตรกรได(รับราคาท่ี คุ(มตEอการผลิต ต้ังแตE เ ดือนกันยายน 2555 ถึง  
20 กุมภาพันธ 9 2556  ขณะนี ้ได (ร ับ ซื ้อแล (ว  8,605.38 ต ัน  คิด เป :นร (อยละ 95.62 ขณะนี ้ม ี 7จังหว ัด 
แจ(งปeดโครงการแล(ว และจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึง 20 เมษายน 2556 
  5.6 การรักษาเสถียรภาพราคายางพารา(ข(อมูล ณ เมษายน 2556) โดยได(รับซื้อยาง
จากสถาบันเกษตรกร จํานวน 206,914.55 ตันมูลคEา 20,485.55 ล(านบาทมีการทําประกันวินาศภัยโกดัง/
โรงงาน จํานวน 54 จุด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556 มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ จํานวน 580.637 ล(าน
บาท 
  5.7 การเยียวยาและการให(ความชEวยเหลือเกษตรกร จากภัยพิบัติด(านการเกษตร ใน
กรณีฝนท้ิงชEวง/ภัยแล(ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด 
   (1) ฝนท้ิงชEวง/ภัยแล(ง ด*านพืชมีพ้ืนท่ีเสียหาย 4.669 ล(านไรE เกษตรกรได(รับ
ผลกระทบ จํานวน 626,353 ราย  คิดเป:นวงเงินชEวยเหลือ 2,847.93 ล(านบาท ด*านประมงพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว9น้ํา
เสียหาย 5,754 ไรE กระชัง 720 ตารางเมตร  เกษตรกรได(รับผลกระทบ 1,138 ราย คิดเป:นวงเงินชEวยเหลือ 45.741 ล(าน
บาท  ชEวยเหลือแล(ว 3.939 ล(านบาท 
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   (2) อุทกภัย ด*านพืช มีพ้ืนท่ีเสียหาย 11,978 ไรE เกษตรกรได(รับผลกระทบ จํานวน 
2 , 4 9 9  ร า ย  คิ ด เ ป: น ว ง เ งิ น ชE ว ย เ ห ลื อ  8 . 1 0 8  ล( า น บ า ท ชE ว ย เ ห ลื อ แ ล( ว  8 . 5 5 1  ล( า น บ า ท 
ด*านประมง พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว9น้ําเสียหาย 247 ไรE กระชัง 8,950 ตารางเมตร คิดเป:นวงเงินชEวยเหลือ 3.141 ล(านบาท
ชEวยเหลือแล(ว 0.674 ล(านบาท ด*านปศุสัตวJ มีสัตว9สูญหาย/ตาย 11  ตัว เกษตรกรได(รับผลกระทบจํานวน 10 ราย 
คิดเป:นวงเงินชEวยเหลือ 83,800 บาท ชEวยเหลือแล(ว 49,700 บาท  
   (3) วาตภัย (ระหวEางวันท่ี 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2556) พ้ืนท่ีคาดวEาจะเสียหาย 
64,011 ไรE เกษตรกรได(รับผลกระทบ 30,858 ราย คิดเป:นวงเงินชEวยเหลือ 14.429 ล(านบาท 
   (4) ศัตรูพืชระบาด ได(มีการป̀องกันไมEให(เกิดการระบาด และควบคุมการระบาด
ไมEให(ขยายพ้ืนท่ี 
  5.8 การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ขณะนี้มีการปรับปรุงการจัดทําข(อมูล
เป:นรายแปลง ซ่ึงมีเป̀าหมาย 7,230,043 แปลง เริ่มดําเนินการเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2556  โดยดําเนินการไปแล(ว 
3.312 ล(านครัวเรือน 
  5.9 การชE ว ย เหลื อ เกษตรกรและผู( ย ากจน ท่ี เป: นลู กหนี้ กอง ทุนห มุน เวี ยน 
เพ่ือการกู(ยืมแกEเกษตรและผู(ยากจนท่ีมีปdญหาด(านหนี้สินและท่ีดิน ให(สามารถไถEถอนหรือซ้ือท่ีดินคืน โดยมีเกษตรกรท่ี
ได(รับอนุมัติจากกองทุนฯ จํานวน 426 ราย วงเงิน 76.59 ล(านบาท 
  5.10   โครงการรับจํานําข(าวเปลือก ป\การผลิต 2555/56  ผลการดําเนินการ 
   (1) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2555- 15 กันยายน 2556) ณ วันท่ี 30 เมษายน 
2556 มีโรงสีสมัครเข(ารEวมโครงการ จํานวน 895 โรง มีเกษตรกรเข(ารEวมโครงการ จํานวน 2,149,030 ราย ปริมาณ
รับจํานํารวมท้ังสิ้น 13,993,093 ตัน  ณ วันท่ี 22 เมษายน 2556 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร              
(ธ.ก.ส.) ได(จEายเงินให(เกษตรกรแล(ว 1,413,240 สัญญา  เป:นเงิน 208,215.951 ล(านบาท 
   (2) รอบท่ี 2 (14 มีนาคม - 15 กันยายน 2556) ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556  มี
โรงสีสมัครเข(ารEวมโครงการ จํานวน 497 โรง มีเกษตรกรเข(ารEวมโครงการ จํานวน 255,408 ราย ปริมาณรับจํานํารวม
ท้ังสิ้น  2,389,756 ตัน   
  5.11 โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป\ 2555/26 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556 
มีผู(สมัครเข(ารEวมโครงการฯ จํานวน 720ราย เปeดจุดรับฝากแล(ว 672 จุด ปริมาณรับจํานํารวมท้ังสิ้น 9,955,637 ตัน 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556 ธ.ก.ส. ได(จEายเงินให(เกษตรกรแล(ว 240,730 สัญญา เป:นเงิน 26,766.988  ล(านบาท 
  5.12 การติดตามตรวจสอบการรับจํานําสินค(าเกษตร พบการกระทําความผิด จํานวน 
1,848 ราย ได(แกE (1) การขนข(าวสารโดยไมEได(รับอนุญาต (2) การสวมสิทธิเกษตรกร (3) ข(าวขาดบัญชี 
  5.13 การแก(ไขราคาสินค(าเกษตร 
   (1) ผักและผลไม(  ได(มีการลงนามในบันทึกความเข(าใจกับบริษัท เอกชัย  ดิสทริ
บิวชั่น ซิสเทม (Tesco Lotus) ขอความรEวมมือให(ชEวยรับซ้ือผักและผลไม( เพ่ือนําไปจําหนEายในสาขาท่ัวประเทศ 
ปริมาณรวม 120,000 ตัน คิดเป:นมูลคEารวมท้ังสิ้น 15,000 ล(านบาท  รวมถึงได(จัดงานเพ่ือให(กลุEมเกษตรกรมา
จําหนEายผลผลิตให(ผู(บริโภคโดยตรง ซ่ึงมีมูลคEาผลผลิตท่ีจําหนEายรวมท้ังสิ้น 1,037,550 บาท 
   (2) สุกร ไขEไกE ได(มีการเพ่ิมชEองทางการจําหนEายให(แกEเกษตรกรเพ่ิมจาก
ชEองทางปกติ แยกเป:นเนื้อสุกรจํานวน 175,695 กก. และไขEไกE 3,080,905 ฟอง 
   (3) หอมแดง (ฤดูแล(ง) จังหวัดเชียงใหมE ได(สนับสนุนคEาใช(จEายในการบริหาร
จัดการ จํานวน 22.66 ล(านบาท จากโครงการชEวยเหลือสินค(าเกษตรท่ีมีปdญหาเรEงดEวน ป\ 2554 – 2556 ให(จังหวัด
เชียงใหมEเพ่ือแก(ไขปdญหาราคาหอมแดงตกตํ่า โดยผู(เข(ารEวมโครงการจะต(องซ้ือหอมแดงจากเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนใน
จังหวัดเชียงใหมE ในราคา กก.ละ 17.00 บาท ปริมาณเป̀าหมาย 11,000 ตัน ระยะเวลาโครงการ ต้ังแตEเดือนมีนาคม 
– กันยายน 2556 
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   (4) พริก จัดประชุมหารือผู(ประกอบการแปรรูปซอสพริกและน้ําพริก เพ่ือขอ
ความรEวมมือในการรับซ้ือพริกในราคาท่ีเหมาะสม ให(มีการข้ึนทะเบียนผู(ปลูกพริก และการวางระบบการเก็บเก่ียว
ผลผลิตให(สอดคล(องกับความต(องการของโรงงานและผู(บริโภค 
   (5) ปาล9มน้ํามัน  รอบท่ี 1 ได(จัดสรรเงินให(องค9การคลังสินค(า (อคส.) รับซ้ือ
น้ํามันปาล9มดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล9ม เพ่ือดูดซับปริมาณน้ํามันปาล9มดิบ เป̀าหมาย 100,000 ตัน ในราคา กก.
ละ 25 บาท จากผลการดําเนินงานในรอบท่ี 1 ทําให(ระดับราคาผลปาล9มสูงข้ึนจากชEวงกEอนเริ่มโครงการเฉลี่ย กก.ละ 
3.53 บาท เป:น กก.ละ 4 – 4.20 บาท  จึงชะลอการดําเนินการในรอบท่ี 2 ไปกEอน ขณะนี้อยูEระหวEางการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร 
 6. ปฏิรูปการจัดการท่ีดิน (นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม)    ซ่ึงได(
ดําเนินการจัดหาท่ีดินให(แกEเกษตรกร การแก(ไขปdญหาท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป�าสงวนแหEงชาติ การจัดทํายุทธศาสตร9การ
บริหารจัดการและแก(ไขปdญหาเรื่องการจัดการท่ีดินป�าไม(  และการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหาร
จัดการท่ีดินเชิงระบบ (กบช.) ซ่ึงยังไมEสามารถดําเนินการได(เนื่องจากยังไมEได(รับอนุมัติงบประมาณ  โดยอยูEระหวEาง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  7. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) พิจารณาจากรายงานผลการ
ดําเนินงานของสEวนราชการตEาง ๆ ในเดือนเมษายน 2556 แล(วมีความเห็น ดังนี้  
   7.1แก(ไขปdญหาความเดือดร(อนของประชาชนและผู(ประกอบการเนื่องจากภาวะ 
เงินเฟ̀อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยท่ีขณะนี้ยังมีการตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือน จึงทําให(อาจมีการลักลอบนําแกgส
หุงต(มมาจําหนEายให(กับภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสEง ซ่ึงจะทําให(เกิดผลเสียตEอภาคเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให(
หนEวยงานท่ีเก่ียวข(องรับไปพิจารณาตรวจสอบ และรายงานสภาพปdญหาและผลกระทบ รวมถึงการกําหนดมาตรการ
ในการป̀องกันแก(ไขปdญหาดังกลEาวด(วย 
   7.2 การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องแก(ไขปdญหาความเดือดร(อนของประชาชน
และผู(ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ̀อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ในสEวนของราคาสินค(ามีหลายโครงการท่ีสิ้นสุด
ระยะเวลาในการดําเนินการแล(ว จึงเห็นควรให(หนEวยงานท่ีเก่ียวข(องรับไปพิจารณาศึกษาหามาตรการ/โครงการท่ีจะ
ชEวยป̀องกันและบรรเทาผลกระทบเพ่ือรองรับปdญหาราคาสินค(าท่ีมีการขยับตัวสูงข้ึน 
   7.3 นโยบายยกระดับราคาสินค(าเกษตรและให(เกษตรกรเข(าถึงแหลEงเงินทุน ในสEวนของ
การเยียวยาและการให(ความชEวยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติ ซ่ึงการดําเนินการให(ความชEวยเหลือคEอนข(างลEาช(า ดังนั้น 
เพ่ือให(เกษตรกรท่ีได(รับผลกระทบจากภัยพิบัติได(รับความชEวยเหลือเยียวยาอยEางรวดเร็ว จึงเห็นควรให(หนEวยงานท่ี
เก่ียวข(องได(มีการหารือและบูรณาการการทํางานในเรื่องดังกลEาวรEวมกัน 
   7.4 การรับซ้ือยางพารา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายางนั้น เกิดปdญหาการสวมสิทธิ์การขายยางพาราให(กับโครงการ เนื่องจากแหลEงท่ีมาของยางพาราซ่ึง
มาขายให(กับโครงการไมEสามารถตรวจสอบได( จึงเห็นควรให(หนEวยงานท่ีเก่ียวข(องรับไปพิจารณาตรวจสอบ และ
รายงานสภาพปdญหาและผลกระทบ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการป̀องกันแก(ไขปdญหาดังกลEาวด(วย 
   7.5 การแก(ไขปdญหาราคาสินค(าเกษตร ผักและผลไม( ตามท่ีกระทรวงพาณิชย9 (พณ.)  ได(
ดําเนินการขอความรEวมมือให(ภาคเอกชนชEวยรับซ้ือผักและผลไม( เพ่ือนําไปจําหนEายพร(อมท้ังผลักดันให(มีการสEงออก
เพ่ิมข้ึน รวมถึงการเชื่อมโยงการจําหนEายผักและผลไม( จากกลุEมเกษตรกรและผู(ค(าในแหลEงผลิต มาจําหนEายผลผลิต
ให(กับผู(บริโภคโดยตรงนั้น เห็นควรให(หนEวยงานท่ีเก่ียวข(อง เชEน กระทรวงเกษตรและสหกรณ9 (กษ.)  และ  
กระทรวงมหาดไทย (มท.)  ได(มีการหารือและบูรณาการการทํางานในเรื่องดังกลEาวรEวมกัน เพ่ือนําแนวทางดังกลEาวไป
ปรับใช(ในการแก(ไขปdญหาราคาสินค(าเกษตรอ่ืน ๆ ด(วย 
 
 
 



 15 

17. เรื่อง โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปc 2555/56 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป\ 2555/56 ในไตรมาสท่ี 1/2556 ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  พน. รายงานวEา  

1. ในป\ 2556 พน. ได(มีการสนับสนุนให(นํามันสําปะหลังผลิตเอทานอลโดยเพ่ิมสัดสEวนการใช( 
กากน้ําตาล : มันสําปะหลัง  ในการผลิตเอทานอล เป:น 62 : 38 โดยโรงงานเอทานอลใช(วัตถุดิบมันสําปะหลังผลิต
เป:นเอทานอลในปริมาณ   0.76 ล(านลิตรตEอวัน หรือ 255.60 ล(านลิตรตEอป\  คิดเป:นปริมาณหัวมันสด 1.6 ล(านตัน 
ตEอป\ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได(มีมติเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบการปรับสูตรราคา               
เอทานอลตามสัดสEวนการใช(เอทานอลมันสําปะหลังท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยกําหนดสูตรราคาเอทานอลตามสัดสEวนการใช(                 
เอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลัง 62 : 38 และมอบหมายให(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ9พลังงาน
ประสานกรมการค(าภายในเพ่ือตรวจสอบการใช(มันสําปะหลังในโครงการรับจํานํามันสําปะหลังเพ่ือผลิตเอทานอลและ
หากผู(ผลิตเอทานอลใช(วัตถุดิบมันเส(นให(ใช(มันเส(นจากองค9การคลังสินค(านั้น  

2. จากการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันลําปะหลังในไตรมาสท่ี 1/2556 ตามโครงการ 
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป\ 2555/56 ปรากฏวEา มีสัดสEวนการใช(เอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลัง เป:น 
77.5 22.5 คิดเป:นปริมาณการใช(เอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลัง เทEากับ 157,721,430 ลิตร : 45,723,235 
ลิตร คิดเป:นปริมาณการใช(หัวมันสดจํานวน 286,227.45 ตัน  แตEมีการใช(หัวมันสดในโครงการฯ เพียง 53,145.32 
ตัน เนื่องจากมีเกษตรกรมาจํานําหัวมันสดท่ีโรงงานเอาทานอลท่ีเปeดเป:นจุดรับจํานําน(อย ทําให(ปริมาณมันสดตาม
โครงการรับจํานํามันสําปะหลังเพ่ือใช(ผลิตเอทานอลไมEเพียงพอกับความต(องการของผู(ผลิตเอทานอลท่ีเข(ารEวม
โครงการฯ อีกท้ังองค9การคลังสินค(ายังไมEสEงมอบมันเส(นในโครงการฯ ทําให(ผู(ผลิตเอทานอลจําเป:นต(องใช(มันสดและ
มันเส(นในประเทศซ่ึงอยูEนอกโครงการฯ ผลิตเอทานอลจําหนEายให(ผู(ค(าน้ํามันตามมาตรา 7 เพ่ือผสมเป:นน้ํามันแกgสโซ
ฮอลจําหนEายแกEประชาชนไปพลางกEอน ท้ังนี้ ปริมาณมันสําปะหลังนอกโครงการฯ ดังกลEาวท่ีบริษัทผู(ผลิตเอทานอลใช(
ไปแล(วนั้น  ไมEนับรวมเป:นปริมาณมันสําปะหลังท่ีต(องใช(ตามโครงการฯ โดยปริมาณมันสําปะหลังท่ีผู(ผลิตเอทานอล
จะต(องซ้ือเพ่ิมเติมสําหรับไตรมาสท่ี 1/2556 คิดเป:นหัวมันสด 233,082.12 ตัน หรือคิดเป:นมันเส(น 97,924.28 ตัน 

3. ในการดําเนินโครงการฯ มีปdญหา / อุปสรรค และแนวทางการแก(ไขปdญหา ดังนี้  
 

ผู*ดําเนินการ ป\ญหา/อุปสรรค แนวทางแก*ไขป\ญหา 
ผู*ผลิตเอทานอล 1. เกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําท่ีโรงงาน 

ผู(ผลิตเอทานอลซ่ึงเปeดเป:นจุดรับจํานําน(อยกวEา
เป̀าหมาย 

2. ปdจจุบันผู(ผลิตเอทานอลยังไมEทราบราคา
มัน 

เส(นท่ีแนEนอนจากโครงการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลังป\ 2555/56 ท่ีจะสEงมอบให(ผู(ผลิตเอทา
นอลและเพ่ิงเริ่มทยอยสEงมอบมันเส(นให(กับผู(ผลิตเอ
ทานอล  

3. บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ เอทานอล จํากัด (กําลัง 
การผลิต 250,000 ลิตรตEอวัน) ซ่ึงเป:นผู(ผลิตเอทา
นอลจากมันสําปะหลังหยุดการผลิตเอทานอลใน
เดือนกุมภาพันธ9และมีนาคม 2556  เพ่ือปรับปรุง
ร ะ บ บ บE อ บํ า บั ด ต า ม คํ า สั่ ง ข อ ง สํ า นั ก ง า น

พณ. แจ(งหนEวยงานท่ีเก่ียวข(อง
พิจารณาเพ่ือเรEงสEงมอบมันเส(น
ในโครงการฯ สําหรับไตรมาสท่ี 
1/2556 ให(กับผู(ผลิตเอทานอล
จากมันสําปะหลังตามปริมาณ
เอทานอลท่ีได(จําหนEายให(แกE
ผู(ค(าน้ํามันตามมาตรา 7 ไปแล(ว 
และสE งมอบมันเส( นสํ าหรั บ
ไตรมาสท่ี 2/2256  เ พ่ือให(
ผู(ผลิตเอทานอลใช(มันเส(นใน
โครงการฯ ผลิต 
เอทานอล 
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อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และคาดวEา  จะ
เดินเครื่องผลิตเอทานอลได(ในเดือนพฤษภาคม 
2556 

4. ผู(ผลิตเอทานอลบางรายเป:นผู(ผลิตรายใหมE 
เพ่ิงเริ่มผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย9ในเดือนมกราคม 
2556  ทําให(เดินเครื่องได(ไมEเต็มกําลังการผลิต 

ผู*ค*าน้ํามันตามมาตรา 7 1. ผู(ค(าน้ํามันตามมาตรา 7 บางราย ได(ทํา 
สัญญาซ้ือขายลEวงหน(ากับผู(ผลิตเอทานอลจาก
กากน้ําตาลไปแล(ว กEอนเริ่มดําเนินโครงการฯ ทําให(
ไมEสามารถซ้ือเอทานอลจากมันสําปะหลังได(ตาม
สัดสEวน 

2. มีผู(ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังเข(า 
ประมูลน(อยรายและเสนอราคาประมูลสูงเกินไป  

พน. โดยกรมธุรกิจพลังงาน
ประชุมรEวมกับผู(ค(าน้ํามันตาม
มาตรา 7 เพ่ือขอความรEวมมือ
ให(รับซ้ือเอทานอลตามสัดสEวน           
เอทานอลจากกากน้ํ าตาล :                 
มันสําปะหลัง 62:38 

 
แต�งตั้ง 

 
21. เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. ขอต�อเวลาการดํารงตําแหน�งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบการตEอเวลาการดํารงตําแหนEงของนายกิตติพงษ9  กิตยารักษ9 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตEอไปอีก 1 ป\ (ครั้งท่ี 2) ต้ังแตEวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอ  
 
  2. ให*กรรมการผู*ช�วยรัฐมนตรีคงอยู�ปฏิบัติหน*าท่ีต�ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให(นายสิน กุมภะ ผู(ชEวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย9 และ พลโท มะ 
โพธิ์งาม ผู(ชEวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหนEง 1 ป\ คงอยูEปฏิบัติหน(าท่ีตEออีกหนึ่ง
วาระ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 
  3. แต�งตั้งข*าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตEงต้ังข(าราชการพลเรือนสามัญ ให(ดํารงตําแหนEงประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้  
  1. นายปกรณ9 อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ(มครองแรงงาน ดํารงตําแหนEง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2 .  นายอา ทิตย9  อิส โม  รองปลั ดกระทรวง  สํ านั ก งานปลั ดกระทรวง  ดํ า รง ตํ าแหนE ง                           
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ(มครองแรงงาน  
  ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ แตEงต้ังเป:นต(นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน   
 
  4. การแต�งตั้งผู*อํานวยการองคJการสวนพฤกษศาสตรJ   
  คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบการแตEง ต้ังนางสุญาณี เวสสบุตร เป:นผู( อํานวยการองค9การ                       
สวนพฤกษศาสตร9 (อ.ส.พ.) ตามมติคณะกรรมการองค9การสวนพฤกษศาสตร9 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล(อมเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ีลงนามในสัญญาจ(างเป:นต(นไป สEวนการกําหนดอัตราคEาตอบแทนให(เป:นไปตาม
ความเห็นกระทรวงการคลัง  
 
  5. การแต�งตั้งข*าราชการให*ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน�งอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธJ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตEงต้ัง นายอภินันท9 จันทรังษี ผู(วEาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดบุรีรัมย9 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให(ดํารงตําแหนEงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)                   
กรมประชาสัมพันธ9 สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ 
แตEงต้ังเป:นต(นไป  
 
  6. การแต�งตั้งข*าราชการให*ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
   คณะรัฐมนตรี มีม ติอนุ มั ติแตE ง ต้ังข( าราชการให( ดํ ารง ตําแหนE งประเภทบริหาร ระดับสู ง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้  
   1. นายวัลลภ พริ้งพงษ9 รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให(ดํารงตําแหนEง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสEงเสริมการปกครองท(องถ่ิน  
   2. นายแกEนเพชร ชEวงรังษี อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสEงเสริมการปกครองท(องถ่ิน ให(ดํารงตําแหนEง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายธงชัย ลืออดุลย9 ผู(วEาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ ให(ดํารงตําแหนEงผู(วEา
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย9   
  4. นายพงศธร สัจจชลพันธ9 ผู(ตรวจราชการกระทรวง (ผู(ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
ให(ดํารงตําแหนEงผู(วEาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ  
  ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ แตEงต้ัง เป:นต(นไป  
 
  7. เสนอรายช่ือบุคคลท่ีสมควรได*รับการเสนอช่ือเพ่ือแต�งตั้งเปIนกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตEงต้ัง 1. นายเกษม มกราภิรมย9 2. นายชัยวัฒน9 อุทัยวรรณ9                                   
3. พลตํารวจตรี สุเทพ รมยานนท9 4. นายภิญโญ ทองชัย รวม 4 คน เป:นกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ป̀องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) แทนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ ท่ีลาออก ตามท่ี
รัฐมนตรีวEาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสํานักงาน ปปง. เสนอ และให(สEงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู(แทนราษฎรพิจารณา กEอนนําเสนอสภาผู(แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับเพ่ือให(ความเห็นชอบตEอไป  
 

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


