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  วันนี้ (10 มิถุนายน 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  (อาคาร 14)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร   นางสาวยิ่งลักษณ9 ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป=นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย?างเป=นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 3/2556 
 จากนั้น นายธีรัตถ9  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พรCอมดCวย  นายภักดีหาญส9                
หิมะทองคํา  และรCอยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดCแถลงข?าวผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญไดCดังนี้ 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
  8.  เรื่อง  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ   
  10.   เรื่อง  มาตรการใหCความช?วยเหลือดCานหนี้สินของสมาชิกสหกรณ9/กลุ?มเกษตรกร 
              ท่ีประสบอุทกภัยปM 2554  
  11.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช?วยเหลือเกษตรกรผูCประสบภัย
    พิบัติดCานการเกษตร ปM 2555 กรณีพิเศษ  
  12.  เรื่อง  โครงการรับจํานําขCาวเปลือก ปMการผลิต 2555/56 ครั้งท่ี 2  
  13.  เรื่อง   รายงานความความคืบหนCาการจัดทําหลักเกณฑ9การคํานวณราคากลาง 

ของทางราชการ 
  14.  เรื่อง  รายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสรCางความเป=นธรรมในระบบสุขภาพ  
  15.  เรื่อง  การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย?างเป=นทางการนอกสถานท่ี 
 16.    เรื่อง  ขCอเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ?มจังหวัดภาคเหนือตอนล?าง 2  
    รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดกําแพงเพชร  
    วันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2556 
 17.    เรื่อง   ผลการประชุมร?วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกCไขปRญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
      ครั้งท่ี 3/2556 
 18.  เรื่อง   ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ?มจังหวัดภาคเหนือตอนล?าง 2  
 

แต�งตั้ง 
  25.  เรื่อง  แต?งต้ัง  
 1.  แต?งต้ังขCาราชการพลเรือนสามัญใหCดํารงตําแหน?งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
    2.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 126/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหC
     รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนCาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการท่ีจัดต้ัง
     ข้ึนตามกฎหมาย เพ่ิมเติม  
  

***************************************************** 
 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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เศรษฐกิจ – สังคม 
8. เรื่อง ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (รCอยตํารวจเอก เฉลิม อยู?บํารุง) 
ประธานกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบเสนอดังนี้  
   1. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ (กบช.) 
ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555  
   2. เห็นชอบแผนงานตามโครงการศูนย9ขCอมูลท่ีดินและแผนท่ีแห?งชาติ กรมท่ีดิน ระยะท่ี 1 และการ
จัดต้ังศูนย9ปฏิบัติการท่ีดินกลางของ กบช. โดยมอบหมายใหCอธิบดีกรมท่ีดินเป=นผูCอํานวยการศูนย9  
  สําหรับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการ
ท่ีดินเชิงระบบ จํานวน 52,680,000 บาท ใหCใชCจากเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน
โครงการศูนย9ขCอมูลท่ีดินและแผนท่ีแห?งชาติ กรมท่ีดิน ระยะท่ี 1 วงเงินจํานวน 2,000 ลCานบาท แทนการขอใชC
งบประมาณ (งบกลาง) ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ    
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   แผนปฏิบัติการโครงการศูนย9ขCอมูลท่ีดินและแผนท่ีแห?งชาติ ระยะท่ี 1 ปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สรุปสาระสําคัญดังนี้  
   วัตถุประสงค- 1. เพ่ือเป=นกรอบแนวทางในการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน และงบประมาณตาม
โครงการท่ีไดCรับงบประมาณ ในปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 2. เพ่ือกําหนดกิจกรรมดําเนินการและหนCาท่ีความ
รับผิดชอบของแต?ละหน?วยงาน ใหCเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  
  เป.าหมาย 1. การเตรียมความพรCอมขCอมูลทะเบียนท่ีดิน จํานวน 14,837,169 แปลง 2. นําเขCา
ขCอมูลภาพลักษณ9เอกสารสิทธิและขCอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินใหCเป=นระบบดิจิทัล 2.1 นําเขCาขCอมูลภาพลักษณ9เอกสาร
สิทธิ จํานวน 14,679,522 แปลง 2.2 นําเขCาขCอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน จํานวน 14,302,865 แปลง ใหCเป=นระบบ
ดิจิทัล 3. นําเขCาขCอมูลการใชCประโยชน9ท่ีดิน จํานวน 323,329 ตร.กม. 4. จัดทําแผนท่ีฐาน จํานวน 148,461 ระวาง 
5. ยCายรูปแปลงจากระบบศูนย9กําเนิด เป=นระบบ ยู ที เอ็ม จํานวน 152,300 แปลง 6. ปรับปรุงฐานขCอมูลท่ีดินและ
แผนท่ีในระบบภูมิสารสนเทศ จํานวน 5,607,948 แปลง 7. ตรวจสอบและนําเขCาขCอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินของรัฐ 
จํานวน 10,000 แปลง ในความรับผิดชอบของกรมท่ีดิน 8. แผนงานอํานวยการ 9. แผนงานจัดการดําเนินการประชุม 
ฝZกอบรม 10. นําเขCาขCอมูลภาพลักษณ9สารบบท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 910,000 แปลง 11. แผนงาน
จัดซ้ือครุภัณฑ9เพ่ือใชCในการปฏิบัติงาน 12. แผนงานจัดจCางท่ีปรึกษา  
   แผนงาน 1. แผนงานเตรียมความพรCอมขCอมูลทะเบียนท่ีดิน 2. แผนงานนําเขCาขCอมูลภาพลักษณ9
เอกสารสิทธิ และขCอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินใหCเป=นระบบดิจิทัล 3. แผนงานนําเขCาขCอมูลการใชCประโยชน9ท่ีดิน  
4. แผนงานจัดทําแผนท่ีฐาน 5. แผนงานยCายรูปแปลงจากระบบศูนย9กําเนิดเป=นระบบ ยู ที เอ็ม 6. แผนงานปรับปรุง
ฐานขCอมูลท่ีดินและแผนท่ีในระบบภูมิสารสนเทศ 7. แผนงานตรวจสอบและนําเขCาขCอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินของรัฐใน
ความรับผิดชอบของกรมท่ีดิน 8. แผนงานอํานวยการ 9. แผนงานจัดการดําเนินการประชุม ฝZกอบรม 10. แผนงาน
นําเขCาขCอมูลภาพลักษณ9สารบบท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 11. แผนงานจัดซ้ือครุภัณฑ9เพ่ือใชCในการปฏิบัติงาน 
12. แผนงานจัดจCางท่ีปรึกษา  
   ระยะเวลา วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  
 
10.  เรื่อง มาตรการให3ความช�วยเหลือด3านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ-/กลุ�มเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยป6 2554  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ\ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี        
(นายกิตติรัตน9 ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบมาตรการใหCความช?วยเหลือดCานหนี้สินของสมาชิกสหกรณ9/กลุ?มเกษตรกรท่ีประสบ
อุทกภัย ปM 2554 ดังนี้   
    1.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิต ใหCจําหน?ายหนี้ออกจากบัญชีของสหกรณ9/กลุ?มเกษตรกรเป=นสูญ 
รัฐบาลรับภาระชําหนี้ใหCแทน  
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    1.2 กรณีสมาชิกไดCรับผลกระทบจากอุทกภัยแต?ไม?เสียชีวิต  
     (1) หนี้เงินกูCท่ีมีอยู?เดิมก?อนประสบภัย ใหCสหกรณ9/กลุ?มเกษตรกรพักการชําระหนี้
เงินกูCเป=นเวลา 3 ปM นับต้ังแต?วันท่ีประสบอุทกภัย โดยงดคิดดอกเบ้ีย รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียใหCตามอัตราท่ีสหกรณ9/
กลุ?มเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก  
     (2) เงินกูCสัญญาใหม?เพ่ือการฟ_`นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สัญญา/รายละไม?
เกิน 100,000 บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียเงินกูCใหC รCอยละ 3 ต?อปM เป=นเวลาไม?เกิน 3 ปM  
   2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 715 ลCานบาท เพ่ือ
จ?ายชดเชยดอกเบ้ียการพักชําระหนี้เดิมก?อนเกิดอุทกภัย และลดภาระหนี้เงินกูCใหม?เพ่ือฟ_`นฟูการประกอบอาชีพใหC
สมาชิกท่ีประสบอุทกภัย 2554 เป=นปMท่ี 3 ของการดําเนินตามมาตรการ  
   3. มอบหมายใหCกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 และกรมส?งเสริมสหกรณ9 รับความเห็นของประธานฯ 
ไปพิจารณาดําเนินการต?อไป  
 
11. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช�วยเหลือเกษตรกรผู3ประสบภัยพิบัติด3านการเกษตร 
ป6 2555 กรณีพิเศษ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ\ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 13/2556 เม่ือวันศุกร9ท่ี 7 มิถุนายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติ
รัตน9 ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ โดยเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลาง
ช?วยเหลือเกษตรกรผูCประสบภัยพิบัติดCานการเกษตร ปM 2555 กรณีพิเศษ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหCใชC
อัตราการใหCความช?วยเหลือเกษตรกรผูCประสบภัยพิบัติตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ เพ่ือใหCเกิดความ
คล?องตัวและไม?เป=นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 ดังนี้  
   1. ขCาว 1,113 บาทต?อไร?  
   2. พืชไร? 1,148 บาทต?อไร?  
   3. พืชสวนและอ่ืน ๆ 1,690 บาทต?อไร?  
   4. กรณีพืชสวนและอ่ืน ๆ ท่ีไดCรับผลกระทบจากภัยพิบัติทําใหCชะงักการเจริญเติบโตแต?ไม?ตายและ
ยังอยู?ในสภาพฟ_`นฟูใหCกลับสู?สภาพเดิมไดC ใหCช?วยเหลือเฉพาะค?าปุcย 50% ในอัตราไร?ละ 605 บาท  
   5. การช?วยเหลือดCานประมงและดCานปศุสัตว9 ใหCใชCอัตราตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ9พิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรี  
 
12. เรื่อง โครงการรับจํานําข3าวเปลือก ป6การผลิต 2555/56 ครั้งท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ\ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2556 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 ตามท่ี (นายกิตติรัตน9 ณ ระนอง) รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เสนออนุมัติกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําขCาวเปลือก ปMการผลิต 2555/56 ครั้ง
ท่ี 2 ของกระทรวงพาณิชย9 ดังนี้ 
  1. กรณีมีความจําเป=นใหCธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจ?ายไปก?อน
ระหว?างรอเงินจากการระบายผลิตผล หรือเงินจากแหล?งอ่ืน ๆ โดยใหCกระทรวงพาณิชย9ตกลงกับ ธ.ก.ส. เป=นคราว ๆ 
ไป โดย ธ.ก.ส.  จะไดCรับอัตราชดเชยตCนทุนเงินและค?าบริหารโครงการในอัตราเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 
ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กระทรวงพาณิชย9ตCองดําเนินการใหCมีการใชCเงินในกรอบวงเงิน
หมุนเวียนของโครงการรับจํานําขCาวเปลือก ปMการผลิต 2554/55 และ 2555/56 ไม?เกินจํานวน 500,000 ลCานบาท 
โดยเป=นเงินทุนของ ธ.ก.ส. จํานวน 90,000 ลCานบาท และเงินกูCท่ีกระทรวงการคลังจัดหาใหC จํานวน 410,000 ลCาน
บาท 
  2. เงินท่ีไดCจากการระบายผลิตผลทางการเกษตรต้ังแต?ปMการผลิต 2554/55 เป=นตCนไป ใหCนําไปชําระ
คืนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 90,000 ลCานบาท ใหCเสร็จสิ้นก?อน แลCวจึงชําระคืน
เงินกูCสถาบันการเงินท่ีกระทรวงการคลังจัดหาและคํ้าประกันท่ีครบกําหนดในปMงบประมาณ 2556 โดยเงินทุนของ  
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ธ.ก.ส. จํานวน 90,000 ลCานบาท ท่ีไดCรับชําระคืน สามารถนํามาใชCหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการรับจํานํา
ขCาวเปลือก ปMการผลิต 2555/56 ไดCดCวย 
  3. ใหCกระทรวงการคลังรับภาระชําระคืนตCนเงิน ดอกเบ้ีย จากการกูCยืมเงิน ค?าใชCจ?ายต?าง ๆ และผล
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดของการดําเนินโครงการรับจํานําขCาวเปลือก ปMการผลิต 2555/56 ท้ังในส?วนท่ี
กระทรวงการคลังจัดหาใหC ใชC และส?วนท่ีใชCเงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
  4. ในกรณีท่ีกรอบปริมาณการรับจํานําภายใตCโครงการรับจํานําขCาวเปลือก ปMการผลิต 2555/56 
ครั้งท่ี 1 เกินกว?ากรอบท่ีคณะรัฐมนตรีไดCเคยอนุมัติไวCใหCกระทรวงพาณิชย9เสนอขอขยายกรอบปริมาณและกรอบวงเงิน
ในการดําเนินโครงการดังกล?าวต?อคณะกรรมการนโยบายขCาวแห?งชาติ (กขช.) เพ่ือพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบต?อไป ท้ังนี้การขยายกรอบปริมาณและกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําขCาวเปลือก ปMการผลิต 2555/56 
ครั้งท่ี 2 ตCองไม?เกินกรอบปริมาณและกรอบวงเงินขCางตCน เม่ือรวมกับประมาณการกรอบปริมาณและกรอบวงเงินของ
โครงการรับจํานําขCาวเปลือก ปMการผลิต 2555/56 ท่ีคณะรัฐมนตรีไดCอนุมัติไวCท่ี 22 ลCานตัน และ 345,000 ลCานบาท 
  5. ใหCธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร (ธ.ก.ส.) แยกการดําเนินงานโครงการออกจาก
การดําเนินงานปกติเป=นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และบันทึกเป=นภาระผูกพันนอก
งบประมาณ เพ่ือทราบผลกระทบการดําเนินโครงการและขอชดเชยความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากนั้น ใหC  
ธ.ก.ส. ไม?ตCองรวมผลการดําเนินโครงการจากเงินทุนท่ีไดCจากการกูCยืมจากสถาบันการเงินต?าง ๆ เป=นสินทรัพย9เสี่ยง 
(Capital Adequacy Ratio : CAR) ท่ีใชCในการคํานวณสัดส?วนเงินกองทุนต?อสินทรัพย9เสี่ยงตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงว?าดCวยเงินกองทุนของ ธ.ก.ส. 
  6. ใหCกระทรวงเกษตรและสหกรณ9และกระทรวงพาณิชย9วางระบบการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการรับจํานําขCาวเปลือกในทุกข้ันตอนโดยเฉพาะใหCองค9การตลาดเพ่ือเกษตรกรและองค9การคลังสินคCา
ดําเนินการและควบคุมการออกใบประทวนอย?างรัดกุม รวมท้ังใหCธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินคCาใหCเป=นไปตามใบประทวนท่ีไดCรับ 
 
13. เรื่อง  รายงานความความคืบหน3าการจัดทําหลักเกณฑ-การคํานวณราคากลางของทางราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ9การคํานวณราคากลางของทาง
ราชการของหน?วยงานท่ีเก่ียวขCอง ซ่ึงเป=นผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ9 2556 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักเกณฑ9 แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปtดเผยราคากลางของทางราชการ ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. ได3รายงานความคืบหน3าการจัดทําหลักเกณฑ-การคํานวณราคากลางของทางราชการซ่ึงเปBน
ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ- 2556 ว?าไดCจัดใหCมีการประชุมติดตามความคืบหนCา
การจัดทําหลักเกณฑ9การคํานวณราคากลางของทางราชการกับหน?วยงานท่ีเก่ียวขCอง ประกอบดCวย ผูCแทนสํานัก
งบประมาณ ผูCแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูCแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูCแทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูCแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผูCแทนสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการปuองกันและปราบปรามการทุจริตแห?งชาติ เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 สรุปไดC ดังนี้ 
  1. การเปDดเผยราคากลางของทางราชการ ในระบบการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐด3วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส-  
(e-GP) กรมบัญชีกลางไดCมีการพัฒนาระบบ e-GP เพ่ือรองรับการเปtดเผยราคากลางท่ีมิใช?งานก?อสรCาง ดังนี้ 
   1.1 เม่ือหน?วยงานภาครัฐเพ่ิมโครงการจัดซ้ือจัดจCางในระบบ e-GP ระบบจะกําหนดใหC
บันทึกขCอมูลราคากลาง และแนบไฟล9รายละเอียดการคํานวณราคากลางไวCในระบบ โดยในช?วงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2556 – 11 สิงหาคม 2556 หน?วยงานสามารถเลือกไดCว?า จะบันทึกขCอมูลราคากลางหรือไม?ก็ไดC เพ่ือรองรับกรณีท่ี
หน?วยงานยังไม?พรCอมท่ีจะประกาศราคากลางท่ีมิใช?งานก?อสรCาง และต้ังแต?วันท่ี 12 สิงหาคม 2556 เป=นตCนไป ระบบ
กําหนดใหCตCองบันทึกราคากลาง และแนบไฟล9รายละเอียดการคํานวณราคากลาง หากไม?บันทึกขCอมูลดังกล?าวจะไม?
สามารถดําเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจCางในระบบ e-GP ไดC 
   1.2 การประกาศราคากลาง 
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    1.2.1 กรณีการจัดหาท่ีมีการแข?งขันท่ีตCองมีการประกาศเชิญชวน ประกอบดCวย 
การจัดหาวิธีสอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาดCวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 การจCางออกแบบและควบคุมงาน
โดยวิธีคัดเลือก การจCางออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขCอกําหนด และการจCางออกแบบและ
ควบคุมงาน โดยวิธีพิเศษแบบประกวดแบบ จะเปtดเผยพรCอมกับการประกาศเชิญชวนท่ีหนCาเว็บไซต9 
    1.2.2 กรณีการจัดหาท่ีไม?มีการแข?งขัน จะเปtดเผยขCอมูลราคากลางพรCอมกับการ
นําสาระสําคัญของสัญญาประกาศทางเว็บไซต9 
   1.3 การแกCไขขCอมูลราคากลาง 
    1.3.1 การจัดหาดCวยวิธีสอบราคา ประกวดราคา สามารถแกCไขไดCก?อนท่ีจะนํา
ประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต9 
    1.3.2 การจัดหาโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากขCอ 1.2.1 สามารถแกCไขไดCก?อนนําขCอมูล
สาระสําคัญประกาศทางเว็บไซต9 
  ซ่ึงแนวทางการบันทึกข3อมูลเ พ่ือเปDดเผยราคากลางของทางราชการในระบบ e-GP 
กรมบัญชีกลางได3มีหนังสือแจ3งเวียนแนวทางการเปDดเผยราคากลางของทางราชการในระบบ e-GP ให3ส�วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค-การมหาชน และหน�วยงานอ่ืนของรัฐให3ถือปฏิบัติแล3ว 
  2. การกําหนดหลักเกณฑ9ราคากลางยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ9 ท่ีมิใช?ยา กระทรวง
สาธารณสุข   (สธ.)  ไดCมีการต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราคากลางยา  และทบทวนราคากลางยาใหม?  ท้ังใน
บัญชียาหลักแห?งชาติและนอกบัญชียาหลักแห?งชาติ  รวมท้ังการกําหนดราคากลางของเวชภัณฑ9ท่ีมิใช?ยาเพ่ือใหC
สถานพยาบาลหรือหน?วยงานภาครัฐจัดซ้ือจัดจCางในราคาท่ีเหมาะสมเป=นธรรมและสอดคลCองกับสภาพเศรษฐกิจและ
การแข?งขันในตลาดยา  ซ่ึงในเบ้ืองตCน สธ. กําหนดแผนการดําเนินงานโดยจะกําหนดหลักเกณฑ9การคํานวณราคา
กลางยาในกลุ?มยาท่ีมีการใชCสูงมาประกาศใชCก?อน สําหรับกลุ?มอ่ืนจะใชCหลักเกณฑ9การคํานวณราคากลางยา เม่ือปM 
พ.ศ. 2553 ไปก?อน สําหรับเวชภัณฑ9ท่ีมิใช?ยาจะใชCหลักเกณฑ9เดียวกันกับหลักเกณฑ9กําหนดราคากลางยาในบัญชียา
หลักและนอกบัญชาหลัก  ซ่ึงคาดว?าสามารถจัดทําหลักเกณฑ9ใหCแลCวเสร็จก?อนเดือนสิงหาคม 2556  
  3. การกําหนดหลักเกณฑ9ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ทก.) ไดCมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ9 และคู?มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต9แวร9 
ประเภทโปรแกรมประยุกต9 (Application Software)  ดิจิตอลคอนเทนต9 (Digital Content)  และสื่อสรCางสรรค9 
(Animation)  โดยหลักเกณฑ9การคํานวณราคากลางงานพัฒนาซอฟต9แวร9 ประเภทโปรแกรมประยุกต9 เพ่ือใหC
หน?วยงานของรัฐสามารถนําไปใชCในการจัดซ้ือจัดจCางไดC ซ่ึงแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ9การคํานวณราคา
กลางงานพัฒนาซอฟต9แวร9ประเภทโปรแกรมประยุกต9ดังกล?าว มีโปรแกรมใหCหน?วยงานภาครัฐสามารถกรอกขCอมูล
ตามแนวทางท่ีกําหนดสามารถทราบจํานวนเงินท่ีเป=นราคากลางงานพัฒนาซอฟต9แวร9ประเภทโปรแกรมประยุกต9ไดC 
ซ่ึงอยู?ระหว?างการพิจาณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร9ของรัฐ ซ่ึงคาดว?าจะสามารถประกาศใชCไดCก?อน
เดือนสิงหาคม 2556 
  4. การกําหนดราคากลางการจCางท่ีปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดCมีการแต?งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจาณาแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ9ราคากลางการจCางท่ีปรึกษาแลCว ซ่ึงคาดว?าจะเสนอ
หลักเกณฑ9การกําหนดราคากลางการจCางปรึกษาต?อคณะรัฐมนตรีไดCภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2556 เพ่ือใหCส?วน
ราชการและหน?วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติต?อไป 
  5. การกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ9ใหCครอบคลุมรายการครุภัณฑ9ประเภทต?าง ๆ สํานัก
งบประมาณ ไดCดําเนินการปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ9ใหCครอบคลุมรายการครุภัณฑ9ประเภทต?าง ๆ ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ท่ี นร 0719/ว 57 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ9 2556 เพ่ือใหCส?วนราชการและหน?วยงานอ่ืนของรัฐใชC
เป=นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ?ายประจําปM ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ9 ฉบับเดือนกุมภาพันธ9 2556 
ซ่ึงมีรายละเอียดรายการมาตรฐานครุภัณฑ9ท่ีเพ่ิมข้ึนจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ9 จํานวน 48 รายการ และ
ปRจจุบัน สํานักงบประมาณ อยู?ระหว?างพัฒนาระบบการจัดทําราคามาตรฐานครุภัณฑ9ใหCสามารถรายงานผลการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ9ตามบัญชีราคามาตรฐาน และนอกบัญชีราคามาตรฐานของหน?วยงานภาครัฐ เพ่ือนํามาใชCในการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ9ใหCเหมาะสม โปร?งใส เป=นธรรมและใชCในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณ รวมท้ังเป=น
ขCอมูลประกอบการกําหนดราคากลางของหน?วยงานภาครัฐต?อไป  
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14. เรื่อง รายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร3างความเปBนธรรมในระบบสุขภาพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสรCางความเป=นธรรมในระบบสุขภาพ 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงสาธารณสุข รายงานว?า 
  จากการท่ีมีการรCองเรียนในเรื่องการปรับระบบการจ?ายเบ้ียเลี้ยงเหมาจ?ายของเจCาหนCาท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เป=นการจ?ายค?าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) และขยายตัวไปสู?เรื่องอ่ืน ๆ นั้น เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน9 เวชชาชีวะ) ไดCเป=นประธานในการปรึกษาหารือเพ่ือแกCปRญหาเรื่องรCองเรียนดCานความ
เป=นธรรมดCานสาธารณสุข 2 ครั้ง คือในวันท่ี 4 และ 6 มิถุนายน 2556 ซ่ึงมีผูCแทนจาก 3 กลุ?ม คือ กลุ?มคนรัก
หลักประกันสุขภาพ กลุ?มสหภาพแรงงานองค9การเภสัชกรรม และกลุ?มเครือข?ายผูCประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน
เขCาร?วมหารือ โดยมีขCอสรุปดังนี้ 
  1) ผลการปรึกษาหารือเป=นท่ีเขCาใจไดCว?าทุกฝ\ายเห็นดCวยกับหลักการของระบบค?าตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน หรือ พีฟอร9พี (P4P) ว?าจะเป=นการช?วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการต?าง ๆ ซ่ึงจะเป=น
ประโยชน9ต?อประชาชน เห็นดCวยว?าการคงบุคลากรทางการแพทย9ใหCอยู?ในชนบท ซ่ึงมาตรการหนึ่งท่ีจําเป=นคือ
มาตรการทางการเงิน และเห็นดCวยว?าตCองมีมาตรการลดความเหลื่อมล้ําของรายไดCบุคลากรทางการแพทย9ท่ีมีความ
แตกต?างกัน ท้ังนี้ไม?ไดCคิดจะดึงผูCท่ีมีรายไดCสูงลงมา แต?จะหาวิธีฉุดผูCท่ีมีรายไดCนCอยข้ึนไป ซ่ึงการทําพีฟอร9พี เป=น
มาตรการหนึ่งท่ีช?วยไดC 

2) ท่ีประชุมเขCาใจตรงกันว?า การทําพีฟอร9พี มีบริบทในการทํางานของแต?ละหน?วยบริการมีความ
แตกต?างกัน หลักการท่ีสําคัญท่ีสุดคือตCองมีกติกากลางกําหนดข้ึนมา เพ่ือใหCแต?ละหน?วยบริการใชCดําเนินการ ไม?ใหCมี
ความแตกต?างหรือเกิดปRญหามากข้ึน   เช?น ดCานความม่ันคง  ไม?ใชCเงินมากเกินไป  ขณะท่ีมีปRญหาค?าใชCจ?ายใน
สถานพยาบาลอยู?แลCว  สามารถนํารายละเอียดปลีกย?อยไปปรับใหCเหมาะสมกับหน?วยบริการแต?ละระดับไดC   

 3) ท่ีประชุมเห็นตCองกันว?า จะทําพีฟอร9พีท่ีเป=นไปตามบริบทของพ้ืนท่ี ท่ีจัดใหCเหมาะสมต้ังแต?  
1 ตุลาคม 2556 โดยใหCกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงรายละเอียด หลักเกณฑ9 เง่ือนไขและเตรียมความพรCอมใหC รพช. 
ทุกแห?งสามารถทําพีฟอร9พีไดC  และระหว?างนี้  โรงพยาบาลท่ีไดCมีการดําเนินมาแลCว ต้ังแต? 1 เมษายน 2556 อาจมีผูCท่ี
ไดCรับผลกระทบจากการทําพีฟอร9พี จะตCองไดCรับการชดเชย ตามมติคณะรัฐมนตรี สําหรับผูCท่ียังไม?ไดCทําท่ีเกิดจาก
ความไม?พรCอมของกระทรวงสาธารณสุขอันเนื่องมาจากความไม?ชัดเจนของขCอมูล จนไม?สามารถท่ีจะทําไดCก็จะไดCรับ
การชดเชย แต?ท้ังนี้การชดเชยจะไม?รวมถึงผูCท่ีไม?ทํา เพราะจะเป=นอันตรายทางดCานจริยธรรม 
                        ท้ังนี้  ไดCมีการต้ังคณะทํางานข้ึนมา 1 ชุด เพ่ือทําหนCาท่ี 2 ประการ คือ  

    -          ปรับปรุงกฎระเบียบ ขCอจํากัดต?าง ๆ  ท่ีเป=นปRญหาอุปสรรคหรือไม?สอดคลCองแต?
ละพ้ืนท่ีหรือระดับของหน?วยบริการใหCชัดเจน  เพ่ือเป=นหลักการท่ีทุกคนตCองทํา เพ่ือพัฒนาพีฟอร9พีใหCเหมาะสมกับ
บริบทของหน?วยบริการแต?ละระดับ และใหCบุคลากรทางการแพทย9และสาธารณสุขอยู?ในระบบไดC 

-          คิดมาตรการชดเชย เยียวยา ผูCไดCรับผลกระทบจากการจ?ายค?าเบ้ียเลี้ยงเหมา 
จ?ายตาม ฉบับ 8 และการทําพีฟอร9พี ตามฉบับ 9 ซ่ึงเป=นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีไดCมีการดําเนินการมาแลCวต้ังแต?  
1 เมษายน 2556 รวมถึงผูCตCองการจะทําพีฟอร9พีแต?ไม?สามารถดําเนินการไดC อันเนื่องจากความไม?พรCอมของกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีไม?สามารถสนับสนุนการทําพีฟอร9พี หรือความไม?ชัดเจนของขCอมูลจนโรงพยาบาลไม?สามารถท่ีจะทําไดC
ก็จะไดCรับการชดเชย  แต?มาตรการนี้จะไม?ครอบคลุมถึงผูCท่ีต้ังใจต?อตCานหรือจะไม?ทํา เพราะจะเป=นอันตรายทางดCาน
จริยธรรม 

โดยคณะทํางาน  จะตCองมาจากบุคลากรทุกวิชาชีพ สถานบริการแต?ละระดับ เนื่องจากพีฟอร9พีเป=น
การทํางานร?วมกันระหว?างหลายวิชาชีพ  โดยจะถือหลักการทํางานดCวยเหตุและผล ไม?ใชCวิธีการตัดสินดCวยเสียงส?วน
ใหญ?  ซ่ึงกําหนดไวCว?าจะดําเนินการใหCไดCขCอสรุปภายใน 60 วัน เตรียมพรCอมก?อน 2 เดือน  ก?อนท่ีจะดําเนินการตาม
เปuาหมายท่ีตั้งไวCคือ 1 ตุลาคม 2556  
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15. เรื่อง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย�างเปBนทางการนอกสถานท่ี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย?างเป=นทางการนอก
สถานท่ี ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังนี้  
   1. ความเปBนมา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดCมีมติเห็นชอบใหCจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย?างเป=น
ทางการนอกสถานท่ี โดยในปMงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดCมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย?างเป=นทางการนอกสถานท่ี ณ 
จังหวัดเชียงใหม? อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรีและสุรินทร9 รวม 6 ครั้ง และในปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดC
จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย?างเป=นทางการนอกสถานท่ีไปแลCว 3 ครั้ง ณ จังหวัดสุราษฎร9ธานี อุตรดิตถ9 และ
ฉะเชิงเทรา ในการนี้ คณะรัฐมนตรีไดCใหCความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของพ้ืนท่ีกลุ?มจังหวัด/จังหวัดท่ีมีความพรCอม
สามารถดําเนินการไดCทันที รวมท้ังสิ้น 302 โครงการ โดยใหCใชCจ?ายจากงบประมาณรายจ?ายประจําปM งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น วงเงิน 7,411.4916 ลCานบาท แบ?งเป=นงบประมาณรายจ?าย ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 224 โครงการ วงเงิน 5,653.5900 ลCานบาท และงบประมาณรายจ?าย ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 78 โครงการ วงเงิน 1,757.9016 ลCานบาท และใหCหน?วยงานเจCาของโครงการเร?ง
จัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปM พ.ศ. 2556 จัดส?งใหCสํานักงบประมาณภายใน 2 สัปดาห9 
เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม  
   2. ผลการดําเนินการ  
    2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2555  
     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหCใชCจ?ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป=น ปMงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม? อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรีและสุรินทร9 รวม 
6 ครั้ง จํานวน 224 โครงการ วงเงิน 5,653.5900 ลCานบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแลCวรวม 223 
โครงการ วงเงิน 5,363.0178 ลCานบาท  
     ท้ังนี้ หน?วยงานยกเลิกไม?ขอรับการจัดสรร 1 โครงการ วงเงิน 15.0000 ลCานบาท 
ไดCแก? โครงการปรับปรุงฟ_`นฟูแหล?งน้ําพรCอมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงแม?สลอง (เชียงราย) ซ่ึงไดCรับงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง 
รายการค?าใชCจ?ายในการเยียวยาฟ_`นฟู และปuองกันความเสียหายจากอุทกภัยอย?างบูรณาการ (120,000 ลCานบาท) แลCว 
จึงไม?ขอรับจัดสรรฯ ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงจัดสรรครบตามท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลCว  
     

2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2556  
     สํานักงบประมาณรายงานสรุปภาพรวมสถานภาพการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น เพ่ือดําเนินการ
โครงการเร?งด?วนตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร9ธานี อุตรดิตถ9 และฉะเชิงเทรา ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2556 
ดังนี้  
     2.2.1 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย?างเป=นทางการนอก
สถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร9ธานี อุตรดิตถ9 และฉะเชิงเทรา จํานวน 78 โครงการ โดยใหCใชCจ?ายจากเงินงบกลาง 
รายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น ปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 77 โครงการ วงเงิน 
1,757.9016 ลCานบาท และผูกพันงบประมาณปM 2557 จํานวน 36.0000 ลCานบาท  
     2.2.2 หน?วยงานขอรับการจัดสรรแลCว จํานวน 70 โครงการ วงเงิน 1,435.5137 
ลCานบาท คิดเป=นรCอยละ 81.66 ของวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และสํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรใหCแลCวจํานวน 
66 โครงการ วงเงิน 1,356.6329 ลCานบาท คิดเป=นรCอยละ 94.51 ของวงเงินท่ีขอรับการจัดสรร  
    2.2.3 โครงการท่ีไดCรับอนุมัติงบกลางแต?ยังไม?ขอรับการจัดสรรท้ังสิ้น จํานวน 7 
โครงการ วงเงิน 320.6200 ลCานบาท โดยอยู?ระหว?างจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร ซ่ึงคาดว?าจะ
ขอรับการจัดสรรไดCภายในเดือนมิถุนายน 2556  
 



 8

16.  เรื่อง ข3อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 รวม 4 จังหวัด ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2556 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขCอเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ?มจังหวัดภาคเหนือตอนล?าง 2 รวม 
4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2556  ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้  
 1 .  เ ห็ น ช อ บ แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร ท่ี มี ค ว า ม พ รC อ ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร 
ไดCทันที จํานวน 14 โครงการ วงเงินรวม 512.71 ลCานบาท โดยใหCหน?วยงานเจCาของโครงการเร?งจัดทํารายละเอียดคํา
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ?ายประจําปM พ.ศ. 2556 จัดส?งใหCสํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห9 เพ่ือ 
สงป. พิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใชCจ?ายจากงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบ
กลางรายการเงินสํารองจ?ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=นต?อไป 
กลุ�มจังหวัด/

จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน�วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  
(ล3านบาท) 

หมายเหตุ 

(1) ภาคเหนือ
ตอนล�าง 2 

1. โครงการพัฒนาและส?งเสริม
การท?องเท่ียวกลุ?มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล?าง 2  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลCอมจังหวัด
นครสวรรค9  
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลCอม  
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ9ท่ี 
12 (นครสวรรค9)  
กรมอุทยานแห?งชาติ สัตว9ป\า 
และพันธุ9พืช และ 
แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี  
กรมทางหลวง 

43.00 ใหCกรมทางหลวง ปรับ
รูปแบบการปรับปรุง
เสCนทางคมนาคมใหCมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
สอดคลC อ ง กับแหล? ง
ท?องเ ท่ียว ตามขCอสั่ ง
ก า ร ข อ ง 
รั ฐมนตรี ช? วยว? าการ
กระทรวงมหาดไทย
(พล.ต.ท.ชัจจ9ฯ)และ
นํ า เสนอ สงป .  เ พ่ื อ
พิ จ า ร ณ า จั ด ส ร ร
งบประมาณต?อไป 

2. โครงการจัดต้ังศูนย9การเรียนรูC
อาเซียนของกลุ?มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล?าง 2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

     14.70  

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบส?งน้ําโครงการวังบัว 

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
โครงการชลประทานพิจิตร  
กรมชลประทาน 

     45.00  

รวมภาคเหนือตอนล�าง 2 102.70  
(2) 
นครสวรรค- 

1. โครงการส?งเสริมการแปรรูป
และศูนย9จําหน?ายผลิตภัณฑ9
ปลาริมบึงบอระเพ็ด 

สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดนครสวรรค9  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด  กรมพัฒนาชุมชน 
 

 

2. โครงการก?อสรCางสถานีสูบน้ํา
ดCวยไฟฟuาพรCอมระบบส?งน้ํา 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

โครงการชลประทาน
นครสวรรค9 และโครงการส?ง
น้ําและบํารุงรักษา 
ช?องแค กรมชลประทาน 

40.0   
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กลุ�มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน�วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  

(ล3านบาท) 
หมายเหตุ 

3. โครงการพัฒนาแหล?ง
ท?องเท่ียวทุ?งเขาพระ ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค9 

อบต.หนองบัว   
กรมส?งเสริมการปกครองส?วน
ทCองถ่ิน 

26.0   

4. โครงการพัฒนาแหล?งน้ํา 
จํานวน 3 แห?ง 

อบต. หนองกรด  
อบต. ลาดยาว  
อบต. บCานไร? และ 
เทศบาลตําบลบCานแดน  
กรมส?งเสริมการปกครองส?วน
ทCองถ่ิน 

     29.00 ปรับลดจากเดิม 32 
ลบ. เหลือ 29 ลบ. 
ประกอบดCวย  
(1) อบต. หนองกรด 
เดิม 6 ลบ. เหลือ 5 
ลบ. (2) อบต. บCานไร? 
เดิม 12 ลบ. เหลือ 11 
ลบ. และ  
(3) เทศบาลตําบล 
บCานแดน เดิม 14 ลบ. 
เหลือ 13 ลบ. 

รวมนครสวรรค- 105.00  
(3) 
กําแพงเพชร 

1. โครงการพัฒนาเขตเมืองเก?า  
“นครชุม” และการท?องเท่ียว
เมืองมรดกโลก 

สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เทศบาลตําบลนครชุม  
กรมส?งเสริมการปกครอง
ทCองถ่ิน  
อุทยานประวัติศาสตร9
กําแพงเพชร และ
พิพิธภัณฑสถานแห?งชาติ
กําแพงเพชร กรมศิลปากร 

     32.12 ปรับลดจากเดิม 38.62 
ลบ.  เหลือ 32.12 ลบ. 
ประกอบดCวย 
(1) สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด
กํ า แ พ ง เ พ ช ร 
กรมโยธาธิ การและ 
ผังเมือง วงเงิน 17 ลบ. 
(2) เทศบาลตําบลนคร
ชุม กรมส?งเสริมการ
ปกครองส?วนทCองถ่ิน
วงเงิน  9.62 ลบ. 
(3)อุทยาน
ประวัติศาสตร9
กําแพงเพชร และ
พิพิธภัณฑสถาน
แห?งชาติกําแพงเพชร 
(กรมศิลปากร) วงเงิน 
5.5 ลบ.    
สํ า ห รั บ ก า ร จั ด ห า
รถไฟฟu า เ พ่ือบริ การ
นักท?องเท่ียว เห็นควร
ใ หC ก ร ม ศิ ล ป า ก ร 
พิ จ า ร ณ า กํ า ห น ด
คุณลักษณะรถไฟฟuา 
ท่ีจัดหา และจํ านวน
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กลุ�มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน�วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  

(ล3านบาท) 
หมายเหตุ 

เ ท่ียววิ่ งใหC เหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ลC อ ง กั บ
ปริมาณนักท?องเ ท่ียว  
เ พ่ื อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาของ  สงป . 
ก? อ น ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พ่ื อ
ดําเนินการต?อไป 

 2. โครงการศูนย9ส?งเสริมและ
พัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง 

สํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร  
กรมส?งเสริมการเกษตร 

16.89  

3. โครงการปรับปรุงระบบส?งน้ํา
ฝายวังหามแห (ฝายด?านใหญ?) 

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
กรมชลประทาน 

26.00  

4. โครงการขุดลอกคลองแม?
ระกา 

โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร  
กรมชลประทาน 

30.00  

รวมกําแพงเพชร 105.01  
 (4) พิจิตร 100.00  

รวมพิจิตร 100.00  
(5) อุทัยธานี 1. โครงการขุดลอกแควตากแดด 

บริเวณเหนือเข่ือนวังร?มเกลCา 
โครงการชลประทานอุทัยธานี 
กรมชลประทาน 
 

     40.00  

2. โครงการปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 333 ตอน กม. 
83+075 (ต?อเขตแขวงฯ
สุพรรณบุรีท่ี 1) – วังหิน 
ระหว?าง กม.86+000 - กม.
87+000 ระยะทาง 1.000 
กม. (บริเวณหนCาโรงงาน
น้ําตาลบCานไร?) 

แขวงการทางอุทัยธานี 
กรมทางหลวง 

     30.00  

3. โครงการพัฒนาแหล?งน้ําขุด
ขยายสระเก็บน้ํา บCานดอน
เพชร หมู?ท่ี 3 ตําบลบ?อยาง –  
หมู?ท่ี 10 ตําบลสว?างอารมณ9 

สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

     30.00  

รวมอุทัยธานี 100.00  
รวมท้ังหมด   512.71  

 
 2. มอบหมายใหCจังหวัดพิจิตร ปรับปรุงขCอเสนอโครงการท่ีมีความพรCอมและสามารถดําเนินการไดC
ทันทีภายใตCกรอบวงเงิน  100  ลCานบาท ใหCสอดคลCองกับศักยภาพและยุทธศาสตร9การพัฒนาของจังหวัด/กลุ?มจังหวัด 
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต?อไป  
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 3. ในกรณีโครงการใดท่ีหน?วยงานทCองถ่ินตCองรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาภาย
หลังจากก?อสรCางโครงการแลCวเสร็จ ใหCจังหวัดประสานกับองค9กรปกครองส?วนทCองถ่ินใหCไดCขCอยุติท่ีชัดเจน ก?อนขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณต?อไป 
 4. เห็นชอบในหลักการของกรอบขCอเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ?มจังหวัดภาคเหนือตอนล?าง 
2 รวม 4 จังหวัด จํานวน 177 โครงการ วงเงินรวม 71,747.76 ลCานบาท  
โดยมอบหมายใหCหน?วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขCองแลCวแต?กรณี  เพ่ือใหC สงป. ใชCเป=นขCอมูลประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปMตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามข้ันตอน 
 
17.  เรื่อง ผลการประชุมร�วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก3ไขปOญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี 3/2556 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห?งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้  
 1. รับทราบผลการประชุมร?วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกCไขปRญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค ครั้งท่ี 
3/2556 เม่ือวันอาทิตย9ท่ี 9 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมร?วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกCไขปRญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค ครั้งท่ี 
3/2556 ณ จังหวัดกําแพงเพชร และมอบหมายใหCหน?วยงานท่ีเก่ียวขCองรับไปดําเนินการ รวมท้ังรายงานผลการ
ดําเนินงานใหCสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติต?อไป 

 สาระสําคัญของผลการประชุมร?วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกCไขปRญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี 
3/2556 เม่ือวันอาทิตย9ท่ี 9 มิถุนายน 2556 เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ หCองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีรายละเอียดขCอเสนอของคณะกรรมการร?วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาอุตสาหกรรม
ท?องเท่ียวแห?งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 4 เรื่อง 13 ประเด็น สรุปสาระสําคัญไดC ดังนี้ 
 1. การส�งเสริมการค3าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 
  1.1 ข3อเสนอ 
    1) ขอให3สนับสนุนโครงการศึกษาการจัดตั้ง “ศูนย-บูรณาการการค3าและนวัตกรรมแปร
รูปข3าวไทย” เพ่ือเป=นศูนย9กลางการคCาขCาว และเพ่ิมศักยภาพการแข?งขันสู?ตลาดโลก 
    2) ขอให3สนับสนุนโครงการศึกษาจัดตั้ง “ศูนย-กลางธุรกิจการค3าและนวัตกรรมแปรรูป
มันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร” เพ่ือเป=นศูนย9กลางการผลิต การแปรรูป และ การคCามันสําปะหลังของภาคเหนือ 
โดยมีเปuาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต และสรCางมูลค?าเพ่ิมมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ9จากมัน
สําปะหลัง 
  1.2 มติท่ีประชุม 
    1) มอบหมายใหCกระทรวงเกษตรและสหกรณ9เป=นหน?วยงานหลักร?วมกับกระทรวงพาณิชย9 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี ร?วมกันศึกษาในรายละเอียดและความเป=นไปไดCในการ
ดําเนินโครงการจัดต้ัง “ศูนย9บูรณาการการคCาและนวัตกรรมแปรรูปขCาวไทย” เพ่ือเป=นศูนย9กลางการคCาขCาว และเพ่ิม
ศักยภาพการแข?งขันสู?ตลาดโลก โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการและระยะเวลาดําเนินงาน 

     2) มอบหมายใหCกระทรวงพาณิชย9เป=นหน?วยงานหลัก ร?วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี สภาหอการคCาแห?งประเทศไทย และหน?วยงานท่ีเก่ียวขCอง 
ร?วมกันพิจารณาในรายละเอียดของการศึกษาจัดต้ัง “ศูนย9กลางธุรกิจการคCาและนวัตกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง จังหวัด
กําแพงเพชร” โดยเฉพาะความเหมาะสมและความเป=นไปไดC กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการ โครงสรCางราคา 
มาตรการปuองกันการปลอมปน และการเชื่อมโยงกับสถาบันหรือหน?วยงานท่ีมีอยู?ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหCเกิดความสอดคลCองใน
กระบวนการผลิต การแปรรูปและการพัฒนาอุตสาหกรรมต?อเนื่อง  

     3) มอบหมายใหCกระทรวงเกษตรและสหกรณ9และกระทรวงพาณิชย9ในฐานะหน?วยงาน
รับผิดชอบหลัก ร?วมหารือกับกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ 
เพ่ือพิจารณาแหล?งเงินท่ีเหมาะสมในการศึกษารายละเอียดของท้ัง 2 โครงการ  
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2. การพัฒนาโครงข�ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส- (เสนอโดย กกร./รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)) 
  2.1 ข3อเสนอ 
    1) ขอให3สนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการจัดตั้ง “ศูนย- Inland Container Depot 
(ICD) หรือ Container Yard (CY)” จังหวัดนครสวรรค- เพ่ือลดตCนทุนและพัฒนาการขนส?งของประเทศท่ีกลุ?ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล?าง  
    2) ขอให3เร�งรัดดําเนินโครงการขยายช�องทางจราจรจาก 2 ช�องทาง เปBน 4 ช�องทาง
จราจร และปรับปรุงขยายไหล�ทาง เพ่ือเช่ือมโยงการคมนาคมของกลุ�มจังหวัด และเช่ือมโยงเส3นทางท�องเท่ียว
มรดกโลก 4 แห�ง (อุทยานประวัติศาสตร-สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร–ห3วยขาแข3ง) จํานวน 4 เส3นทาง 
คือ (1) เสCนทางหมายเลข 115 จังหวัดกําแพงเพชร – หมายเลข 117 แยกปลวกสูง – จังหวัดพิจิตร (2) เสCนทาง
หมายเลข 101 จังหวัดกําแพงเพชร – จังหวัดสุโขทัย (คีรีมาศ) (เชื่อมโยงมรดกโลก) (3) เสCนทางหมายเลข 11 อําเภอ
สากเหล็ก (จังหวัดพิจิตร) – หมายเลข 32 อําเภออินทร9บุรี (จังหวัดสิงห9บุรี) และ (4) โครงการปรับปรุงและขยายไหล?
ทาง เสCนทางหลวงชนบท อําเภอลานสัก (จังหวัดอุทัยธานี) –หมายเลข 3473 อําเภอลาดยาว (จังหวัดนครสวรรค9) –
หมายเลข 3013 อําเภอคลองลาน (จังหวัดกําแพงเพชร)  
    3) ขอให3เร�งรัดการก�อสร3างเส3นทางเช่ือมโยงระหว�างอําเภอ คลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร และอําเภออุ3มผาง จังหวัดตาก เพ่ือเชื่อมโยงการคCา การลงทุน และ 
การท?องเท่ียวระหว?างกลุ?มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบCาน  
  2.2 มติท่ีประชุม 
    1) มอบหมายใหCกระทรวงคมนาคมรับขCอเสนอโครงการจัดต้ังศูนย9 Inland Container 
Depot (ICD) หรือ Container Yard (CY) จังหวัดนครสวรรค9 ตามท่ีภาคเอกชนเสนอ ไปพิจารณาในรายละเอียด
ร?วมกับภาคเอกชน โดยใหCพิจารณาถึงความเป=นไปไดCและศักยภาพของพ้ืนท่ีประกอบดCวย 
    2) มอบหมายใหCกระทรวงคมนาคม ร?วมกับกระทรวงมหาดไทย เร?งเตรียมความพรCอมของ
โครงการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขCอง ไดCแก? โครงการขยายช?องจราจรจาก 2 ช?องจราจรเป=น 4 
ช?องจราจร 2 เสCนทาง คือ (1) เสCนทางหมายเลข 115 จังหวัดกําแพงเพชร – หมายเลข 117 แยกปลวกสูง - จังหวัด
พิจิตร และ (2) เสCนทางหมายเลข 101 จังหวัดกําแพงเพชร – จังหวัดสุโขทัย (คีรีมาศ) (เชื่อมโยงมรดกโลก) เนื่องจาก
ไดCรับการบรรจุอยู?ภายใตCร?างพระราชบัญญัติใหCอํานาจกระทรวงการคลังกูCเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรCางพ้ืนฐานดCาน
คมนาคมขนส?งของประเทศ พ.ศ. ....  สําหรับเสCนทางท่ีเหลือใหCพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของเสCนทางตามความ
จําเป=นและเร?งด?วน เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปMตามข้ันตอนปกติต?อไป 
    3) มอบหมายใหCกระทรวงมหาดไทย ร?วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม รับไปพิจารณาความเหมาะสมของการก?อสรCางเสCนทางเชื่อมโยงระหว?างอําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภออุCมผาง จังหวัดตาก  

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เสนอโดย กกร.) 
  3.1 ข3อเสนอ 
    ขอให3เร�งรัดดําเนินโครงการก�อสร3างเข่ือนทดน้ําในแม�น้ําน�านและระบบชลประทาน 
ตามโครงการชลประทานพิษณุโลก (ตอนจังหวัดพิจิตร) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 ขออนุมัติไวC โดยมี
ระยะเวลาการก?อสรCาง 8 ปM (พ.ศ. 2556 – 2562) ใหCแลCวเสร็จภายในปM 2560 
  3.2 มติท่ีประชุม 
    มอบหมายใหCกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 ประสานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาเร?งรัดดําเนินโครงการก?อสรCางเข่ือนทดน้ําในแม?น้ําน?านและระบบชลประทานตาม
โครงการชลประทานพิษณุโลก (ตอนจังหวัดพิจิตร) ตามขCอเสนอของภาคเอกชน 

4. การส�งเสริมการท�องเท่ียวและบริการสุขภาพ (เสนอโดย กกร./สทท.) 
 4.1 ข3อเสนอ 

    1) ขอให3เร�งรัดและสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว “วิถีชีวิตและอัตลักษณ-แม�น้ําสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี” ประกอบดCวย การขุดลอกแม?น้ําสะแกกรังและ
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กําจัดวัชพืช การติดต้ังไฟฟuาส?องสว?าง การปรับปรุงทัศนียภาพและปลูกตCนไมC และการก?อสรCางท?าเรือจุดรับ-ส?ง
นักท?องเท่ียว เพ่ืออนุรักษ9วิถีชีวิตชาวแพแห?งแม?น้ําสะแกกรัง 
    2) ขอให3ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 
ประกอบดCวย (1) การอนุญาตใหCมีการเปtดอุทยานประวัติศาสตร9กําแพงเพชรในช?วงคํ่า (2) การพัฒนาแหล?งท?องเท่ียว
ท่ีสามารถใหCขCอมูลในเชิงประวัติศาสตร9 ประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบCานและวิถีชีวิต ไดCแก? โครงการออกแบบปรับปรุงการ
จัดแสดงนิทรรศการและสิ่งอํานวยความสะดวกแก?นักท?องเท่ียวภายในศูนย9บริการขCอมูลอุทยานประวัติศาสตร9
กําแพงเพชร และโครงการอนุรักษ9และพัฒนาพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมประเกียรติ (เรือนไทย) 
อุทยานประวัติศาสตร9กําแพงเพชร และ (3) การส?งเสริมและประชาสัมพันธ9การท?องเท่ียวของกลุ?มจังหวัดใหCเห็นเป=น
รูปธรรมท่ีชัดเจน โดยใหCความสําคัญกับการเพ่ิมมูลค?าของสินคCาทางการท?องเท่ียว 
  4.2 มติท่ีประชุม 
    1) มอบหมายใหCกระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา ร?วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท?องเท่ียวแห?งประเทศไทย บูรณาการโครงการและจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือส?งเสริมการท?องเท่ียว “วิถีชีวิตและอัตลักษณ9แม?น้ําสะแกกรัง” จังหวัดอุทัยธานี ภายใตCแผน
ยุทธศาสตร9การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2557 – 2560 และประชาสัมพันธ9เพ่ือส?งเสริมการตลาดอย?างต?อเนื่อง 
    2) มอบหมายใหCกระทรวงวัฒนธรรม ร?วมกับกระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมท?องเท่ียวแห?งประเทศไทย องค9การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท?องเท่ียวอย?างยั่งยืน (อพท.) และหน?วยงานท่ีเก่ียวขCอง พิจารณาความเหมาะสมและความเป=นไปไดCในการดําเนิน
โครงการตามภารกิจของหน?วยงาน โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนแม?บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการท?องเท่ียวอย?างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร9สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร ของ อพท. และใหC
หารือกับสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ในรายละเอียดของ
งบประมาณ 

5. เรื่องอ่ืน ๆ รวม 4 เรื่อง ดังนี้ (เสนอโดย กกร.) 
  5.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส�งระบบรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง  
    1) ข3อเสนอ 
    ขอใหCรัฐกําหนดเง่ือนไขในการจัดซ้ือจัดจCางโครงการรถไฟฟuา โดยขอใหCมีการประกอบ
รถไฟฟuาภายในประเทศไทย และสนับสนุนการลงทุนโดยใหCสิทธิประโยชน9ดCานภาษีเป=นกรณีพิเศษ และ (2) ขอใหC
ภาครัฐจัดต้ังหรือมอบหมายหน?วยงานรับผิดชอบแบบ Single Command ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประกอบรถไฟฟuา และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอย?างเป=นระบบใหCเป=นไปตามแผนงานท่ีวางไวC 
    2) มติท่ีประชุม 
    มอบหมายใหCกระทรวงอุตสาหกรรมเป=นเจCาภาพหลักและประสานกับกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห?งประเทศไทย และหน?วยงานท่ีเก่ียวขCอง เพ่ือร?วมกันศึกษาความ
เหมาะสมของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส?งระบบรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องและความเป=นไปไดCใน
การจัดต้ังโรงงานผลิตรถไฟ/รถไฟฟuาในประเทศ การกําหนดเง่ือนไขท่ีจําเป=นต?อการสนับสนุนใหCมีการยCายฐานการผลิต
มาท่ีประเทศไทย รวมท้ัง การเร?งรัดดําเนินการเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรดCานระบบขนส?งทางรางใหCสอดคลCอง
และเหมาะสมกับบุคลากรในตําแหน?งต?างๆ เพ่ือใหCมีจํานวนบุคลากรท่ีสามารถรองรับกับความตCองการตามแผนการ
พัฒนาระบบรางของประเทศ 
  5.2 ผลการจัด Round Table “โครงการบริหารจัดการน้าํ 3.5 แสนล3านบาท” เม่ือวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2556 
    1) ข3อเสนอ 
    ขอใหCรัฐบาลพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานร?วมระหว?างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือส?งเสริมการมีส?วนร?วมการดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําอย?าง
ยั่งยืน 3.5 แสนลCานบาท อย?างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และคุCมค?ากับการลงทุน 
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    2) มติท่ีประชุม 
    รับทราบขCอเสนอแนะของภาคเอกชน และมอบหมายใหCคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนต?อไป 

5.3 ความคืบหน3าการดําเนินงาน เรื่อง ผลกระทบของอนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด3วย
แรงงานทางทะเล (Maritime Labor Convention 2006: MLC 2006) กรณีท่ีประเทศไทย ไม�มีกฎหมาย           
บังคับใช3 
    1) ข3อเสนอ 
    ขอใหCเร?งผลักดันการออกกฎหมายว?าดCวยแรงงานทางทะเลไปยังกระบวนการพิจารณาของ
รัฐสภา เพ่ือใหCประเทศไทยสามารถใหCสัตยาบันต?ออนุสัญญาระหว?างประเทศว?าดCวยแรงงานทางทะเล (Maritime 
Labor Convention 2006: MLC 2006) 
    2) มติท่ีประชุม 
      (1) มอบหมายใหCกระทรวงแรงงานเร?งออกประกาศกระทรวงแรงงานว?าดCวย
มาตรฐานแรงงานทางทะเลใหCแลCวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 และเร?งรัด 
ร?างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลใหCแลCวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2556 เพ่ือใหCทันต?อการพิจารณาของรัฐสภาใน
การประชุมสมัยสามัญครั้งต?อไป 
      (2) มอบหมายกระทรวงคมนาคมร?วมกับกระทรวงการต?างประเทศ ประสานกับ
หน?วยงานท่ีเก่ียวขCองและรัฐเจCาของเมืองท?าใหCทราบและเขCาใจถึงแนวทางการดําเนินการของประเทศไทยตาม
ขCอกําหนดของอนุสัญญาฯ เพ่ือใหCเจCาของเรือไทยสามารถขนส?งสินคCาการเขCา-ออกท?าเรือประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ไดC
อย?างสะดวก 

5.4 โครงการวางท�อส�งน้ําไปในแหล�งพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตจังหวัดนครสวรรค- 
     1) ข3อเสนอ 
     ขอใหCศึกษาเพ่ิมเติมโครงการวางท?อส?งน้ําไปในแหล?งพ้ืนท่ี 
ทําการเกษตรท่ีประสบปRญหาภัยแลCงซํ้าซากในเขตจังหวัดนครสวรรค9 เพ่ือความคุCมค?าทางเศรษฐกิจและ 
การลงทุน ประกอบดCวย 2 โครงการ คือ (1) โครงการสูบน้ํา ช?องแค-ตากฟuา ระยะทางของท?อส?งน้ํา ประมาณ 18 
กิโลเมตร และ (2) โครงการสูบน้ําพยุหะคีรี-อุดมธัญญา ระยะทาง 2 ช?วง โดยประมาณ 25 กิโลเมตร 
      2) มติท่ีประชุม 
     มอบหมายใหCกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ9 นําผลการศึกษาปM 2545 มาประกอบการพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมโครงการ 
วางท?อส?งน้ําไปในแหล?งพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีประสบปRญหาภัยแลCงซํ้าซากในเขตจังหวัดนครสวรรค9 โดยใหCความสําคัญ
ต?อการศึกษาความคุCมค?าทางเศรษฐกิจของโครงการดCวย 
 
18. เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ?มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล?าง 2 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้  

 1. เห็นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความพรCอมและมี
ความจําเป=นเร?งด?วน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดCทันที ในกรอบวงเงิน 100 ลCานบาท ของกลุ?มจังหวัดภาคเหนือตอนล?าง 
2 จังหวัดนครสวรรค9 จังหวัดกําแพงเพชร โดยจังหวัดอุทัยธานี และมอบหมายใหCหน?วยงานท่ีเก่ียวขCองจัดทํา
รายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปM พ.ศ. 2556 และจัดส?งใหCสํานักงบประมาณโดยเร?งด?วน พรCอม
ท้ังใหCรับความเห็นดังกล?าวไปดําเนินการต?อไป 
 2. เห็นชอบใหCจังหวัดพิจิตรดําเนินการตามขCอ 3.2 

 3. เห็นชอบตามความเห็นและขCอสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดูงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี            
ตามขCอ 2. 
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 สาระสําคัญของเรื่อง 
 1. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 (นครสวรรค-  
กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) สรุปสาระสําคัญได3 ดังนี้  

  1.1 กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 มี รัฐมนตรี รัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวงและ
ผูCช?วยเลขานุการรัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวง ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ รวม 3 คน ในพ้ืนท่ี จังหวัดนครสวรรค9 
กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

  1.1.1  ความเห็นของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการ
ในกรอบวงเงิน 100 ล3านบาท ของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 ต�อโครงการท่ีมีความพร3อมและสามารถ
ดําเนินการได3ทันที ดังนี้ 

1) เห็นชอบโครงการพัฒนาและส?งเสริมการท?องเท่ียวกลุ?มจังหวัดภาคเหนือตอนล?าง 2  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค9 และจังหวัดอุทัยธานี โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 
งบกลางฯ วงเงิน 43.00 ลCานบาท  

2) เห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย9การเรียนรูCอาเซียนของกลุ?มจังหวัดภาคเหนือตอนล?าง 2  
ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ  
พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 14.70 ลCานบาท  

3) เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส?งน้ําโครงการวังบัว ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
กําแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 
45.00 ลCานบาท  

  1.1.2 ความเห็นของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการ
ในกรอบวงเงิน 100 ล3านบาท ของ 4 จังหวัด 

    (1) จังหวัดนครสวรรค- มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวง ลงพ้ืนท่ีตรวจ
ราชการ รวม 5 คน มีความเห็นต�อโครงการท่ีมีความพร3อมและสามารถดําเนินการได3ทันที ดังนี้ 
      (1.1)  เห็นชอบโครงการส?งเสริมการแปรรูปและศูนย9จําหน?ายปลาริม
บึงบอระเพ็ด ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบ
กลางฯ วงเงิน 10.00 ลCานบาท  
      (1.2)  เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล?งท?องเท่ียวทุ?งเขาพระ ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองบัว โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 
26.00 ลCานบาท  
      (1.3)  เห็นชอบโครงการก?อสรCางสถานีสูบน้ําดCวยไฟฟuาพรCอมระบบ
ส?งน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ และตําบลจันเสน อําเภอตาคลี โดยใหC
สนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 40.00 ลCานบาท  
      (1.4)  เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล?งน้ําจํานวน 3 แห?ง ตําบลบCานไร? 
อําเภอลาดยาว ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง และตําบลบCานแดน อําเภอบรรพตพิสัย  โดยใหCสนับสนุนงบประมาณ
รายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 32.00 ลCานบาท  

    (2) จังหวัดกําแพงเพชร มีรัฐมนตรีว?าการ และเลขานุการรัฐมนตรีว?าการ
กระทรวง ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ รวม 5 คน มีความเห็นต�อโครงการท่ีมีความพร3อมและสามารถดําเนินการได3ทันที 
ดังนี้ 
      (2.1)  เห็นชอบโครงการพัฒนาเขตเมืองเก?า “นครชุม” และการ
ท?องเท่ียวเมืองมรดกโลก อําเภอเมือง โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ 
วงเงิน 38.62 ลCานบาท 
      (2.2)  เห็นชอบโครงการศูนย9ส?งเสริมและพัฒนาการผลิตมัน
สําปะหลัง อําเภอเมือง โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 16.89 
ลCานบาท  
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      (2.3)  เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบส?งน้ําฝายวังหามแห (ฝาย
ด?านใหญ?) ตําบลโคCงไผ?  อําเภอขาณุวรลักษบุรี โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 
งบกลางฯ วงเงิน 26.00 ลCานบาท  
      (2.4)  เห็นชอบโครงการขุดลอกคลองแม?ระกา ตําบลท?าไมC ตําบลวัง
ควง อําเภอพรานกระต?าย โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 
30.00   ลCานบาท  

     (3) จังหวัดพิจิตร มีรัฐมนตรีว?าการ รัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวง และ 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ\ายการเมือง ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ รวม 4 คน มีความเห็นต�อโครงการท่ีมี 
ความพร3อมและสามารถดําเนินการได3ทันที ดังนี้ 
      (3.1)  เห็นชอบโครงการขุดลอกคลองศิริวัฒน9 (บึงนาราง-บางลาย)           
ตําบลบึงนาราง และตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ  
พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 5.00 ลCานบาท  
      (3.2)  เห็นชอบโครงการก?อสรCางถนนลาดยางสายเนินสะอาด หมู?ท่ี 5                 
ต.แหลมรัง  อ.บึงนาราง จ.พิจิตร – นาตาเซา หมู? 12 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร โดยใหCสนับสนุน
งบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 18.00 ลCานบาท  
      (3.3)  เห็นชอบโครงการระบบส?งน้ําบCานไทรโรงโขน-บCานบางไผ?-
บCานดงตะขบ ตําบลไทรโรงโขน ตําบลดงตะขบ อําเภอตะพานหิน ตําบลบางไผ? อําเภอบางมูลนาก โดยใหCสนับสนุน
งบประมาณ รายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 20.00 ลCานบาท  
      (3.4)  เห็นชอบโครงการก?อสรCางเข่ือนปuองกันตลิ่งริมแม?น้ําน?าน หมู?ท่ี 
4 ตําบลไผ?หลวง อําเภอตะพานหิน โดยใหCสนับสนุนงบประมาณ รายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ 
วงเงิน  12.00 ลCานบาท  
      (3.5)  เห็นชอบโครงการระบบส?งน้ําสถานีสูบน้ําดCวยไฟฟuาจากแม?น้ํา
น?านไปตําบลท?าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบ
กลางฯ วงเงิน  15.00 ลCานบาท  
      (3.6)  เห็นชอบโครงการก?อสรCางถนนลาดยาง สายแยก ทล.115 – 
วัดสวนโพธิบัลลังค9 หมู?ท่ี 10 ตําบลบCานนา อําเภอวชิรบารมี โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ  
พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 11.20 ลCานบาท 
      (3.7)  เห็นชอบโครงการก?อสรCางถนนลาดยาง สายกลางหมู?บCาน  
หมู? 4 บCานมาบฝาง – หมู? 8 บCานดงยาง ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปM
งบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 10.00 ลCานบาท 
      (3.8)  เห็นชอบโครงการซ?อมสรCางผิวทางจราจรถนนลาดยาง หมู?ท่ี 6 
บCานสระประทุม – หมู?ท่ี 7  บCานหนองคลCา  - หมู?ท่ี 10 บCานหนองนารCาง ตําบลไผ?รอบ อําเภอโพธิ์ประทับชCาง โดยใหC
สนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 9.00 ลCานบาท 

    (4)  จังหวัดอุทัยธานี มีรัฐมนตรีว?าการ รัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวง ลงพ้ืนท่ี
ตรวจราชการ รวม 3 คน มีความเห็นต�อโครงการท่ีมีความพร3อมและสามารถดําเนินการได3ทันที ดังนี้ 
      (4.1)  เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล?งน้ําขุดขยายสระเก็บน้ําบCานดอน
เพชร หมู? 3 ตําบลบ?อยาง – หมู? 10 ตําบลสว?างอารมณ9 อําเภอสว?างอารมณ9 โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?าย
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ลCานบาท  
      (4.2)  เห็นชอบโครงการขุดลอกแควตากแดด บริเวณเหนือเข่ือนวัง
ร?มเกลCา อําเภอเมือง โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน 40.00  
ลCานบาท  
      (4.3)  เห็นชอบโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 333 ตอน กม. 
83+075 (ต?อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีท่ี 1) – วังหิน ระหว?าง กม. 86+000 – กม. 87 +000 ระยะทาง 1.000 กม. 
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(บริเวณหนCาโรงงานน้ําตาลบCานไร?) อําเภอบCานไร? โดยใหCสนับสนุนงบประมาณรายจ?ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.
2556 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ลCานบาท 

 2. ข3อส่ังการเพ่ิมเติมของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
2.1 จังหวัดพิจิตร 

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบใหCดําเนินการโครงการอนุรักษ9และฟ_`นฟูบึงสีไฟ (ขุดลอก 
บึงสีไฟ) โดยใหCจังหวัดพิจิตรจัดทํารายละเอียดโครงการท่ีมีลักษณะบูรณาการของกิจกรรมท้ังการพัฒนา 
แหล?งน้ํา การท?องเท่ียว และการพัฒนาอาชีพ โดยใหCประสานงานกับ กบอ. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
ข้ันตอนต?อไป  

รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ- (นายศิริวัฒน- ขจรประศาสน-) เห็นชอบ
ในหลักการโครงการนอกกรอบงบ 100 ลCาน ดังต?อไปนี้  

1) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟRลต9 ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนควบคุม 0101 ต?อ 
เขตเทศบาลบางมูลนาก – กม. 22+000  

2) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟRลต9 ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102  
ตอนหอไกร – สี่แยกโพธิ์ไทรงาม 

3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายผิวจราจรเป=น 4 ช?องทางจราจร)              
ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102 ตอนหอไกร – สี่แยกโพธิ์ไทรงาม 

4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายผิวจราจรเป=น 4 ช?องทางจราจร)                   
ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนบางมูลนาก – ตลิ่งชัน 

โดยเห็นควรใหCแขวงการทางพิจิตรจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และเสนอ 
กรมทางหลวงเพ่ือบรรจุในแผนงานประจําปMเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในปM 2558 หรือ ปMอ่ืนๆ ถัดไปตามความ
จําเป=นเร?งด?วน 

2.2 จังหวัดอุทัยธานี 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นาวาอากาศเอก  

อนุดิษฐ- นาครทรรพ) มีขCอสั่งการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) ใหCจังหวัดและกรมชลประทานพิจารณาศักยภาพรอบเข่ือนวังร?มเกลCา กรณีปรับภูมิทัศน9

แลCวอาจสามารถพัฒนาเป=นแหล?งท?องเท่ียวของจังหวัด 
2) ใหCกรมชลประทานและสํานักงบประมาณหารือปรับปรุงการขอจัดสรรงบประมาณปM 

2557 เพ่ือเร?งรัดการดําเนินการวางท?อส?งน้ําจากสถานีสูบน้ําบCานจักษามาถึงแกCมลิงตําบล 
เขาข้ีฝอย เข่ือนวังร?มเกลCา ในส?วนท่ียังขาดอยู?เพ่ือใหCเกษตรกรไดCใชCประโยชน9โดยเร็ว 

3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลCอมและสํารวจออกแบบการผันน้ํา
จากเข่ือนศรีนครินทร9สู?ลุ?มน้ําท?าจีนและลุ?มน้ําสะแกกรัง งบประมาณ 40 ลCานบาท ท่ีเสนอท่ีประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้
เป=นวงเงินนอกกรอบนั้น ควรมีการศึกษาความทับซCอนดCานกฎหมายของส?วนราชการท่ีถือปฏิบัติแต?ละหน?วย ประเด็น
ท่ีอาจเป=นขCอรCองเรียนของ NGO ตลอดจนแนวทางการสรCางความเขCาใจและ 
การมีส?วนร?วมของประชาชนในพ้ืนท่ีดําเนินการและควรใหCมีการหารือร?วมกันระหว?างหน?วยงานท่ีเก่ียวขCอง 
เพ่ือบูรณาการความร?วมมือสําหรับการดําเนินการแต?ละข้ันตอนใหCชัดเจน 
 2.3 จังหวัดกําแพงเพชร 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย- นาคพงศ-) และรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา คุณปล้ืม) เห็นชอบโครงการตามท่ีวัดพระบรมธาตุ 
เจดียาราม ไดCนําเสนอโครงการพัฒนาโครงสรCางพ้ืนฐานดCานการท?องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเก?านครชุมเพ่ิมเติม 
เนื่องจากปRจจุบันการเดินทางเขCาสู?วัดพระบรมธาตุฯ และตลาดเมืองเก?านครชุมยังไม?สะดวก  
ถนนคดเค้ียวและเป=นถนน 2 ช?องจราจรจึงเสนอโครงการเพ่ือขยายถนนเป=น 4 ช?องจราจร พรCอมทําการ 
ขุดลอกคูเมืองเก?า และทําสะพานขCามคูเมืองเก?า เพ่ือตัดถนนใหCตรงออกสู?ถนนทางหลวงแผ?นดิน หมายเลข 101 เพ่ือ
เป=นการอํานวยความสะดวกแก?นักท?องเท่ียว และแกCปRญหาอุทกภัยในเขตเมือง ซ่ึงโครงการท่ีเสนอเพ่ิมเติมนี้จะช?วยต?อ
ยอดโครงการพัฒนาเขตเมืองเก?า “นครชุม” และการท?องเท่ียวเมืองมรดกโลก ท่ีนําเสนอ ครม.ในครั้งนี้ โดยใหCจังหวัด
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หารือร?วมกันระหว?างเทศบาลตําบลนครชุม สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร และกรมศิลปากร 
เพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการพรCอมประมาณการค?าใชCจ?ายเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 
  1 )  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจั งหวั ด/กลุ? มจั งหวั ด 
ปMงบประมาณ 2557 หรือ 
  2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส?วนราชการหรือองค9กรปกครอง 
ส?วนทCองถ่ินท่ีเก่ียวขCอง หรือ 
  3) ใหCบรรจุโครงการไวCในแผนพัฒนาแหล?งท?องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอุทยาน
ประวัติศาสตร9 (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร) ท่ีกระทรวงวัฒนธรรมกําลังดําเนินการ 

3. สรุปผลการประชุมนายกรัฐมนตรีพบผู3ว�าราชการจังหวัด วันท่ี 9 มิถุนายน 2556  
ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 

  3.1  ใหCจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค9 ปรับลดงบประมาณโครงการใหCเหลือ
จังหวัดละไม?เกิน 105 ลCานบาท โดยจังหวัดกําแพงเพชรไดCปรับลดงบประมาณในโครงการพัฒนาเขตเมืองเก?า                       
“นครชุม” และการท?องเท่ียวเมืองมรดกโลก เหลือวงเงิน 32.12 ลCานบาท จังหวัดนครสวรรค9 ปรับลดงบประมาณใน
โครงการพัฒนาแหล?งน้ํา จํานวน 3 แห?ง เหลือวงเงิน  29 ลCานบาท  

  3.2 ใหCจังหวัดพิจิตร ทบทวนโครงการใหCสอดคลCองกับศักยภาพและยุทธศาสตร9การพัฒนา
ของจังหวัดในกรอบวงเงิน 100 ลCานบาท โดยใหCจังหวัดจัดทําขCอเสนอโครงการและนําเสนอ ครม. ต?อไป  
 

แต�งตั้ง 
25. เรื่อง แต�งตั้ง  
  1. แต�งตั้งข3าราชการพลเรือนสามัญให3ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ        
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต?งต้ังนายฐานันดร9 ปtยะศิริศิลป� นายแพทย9เชี่ยวชาญ (ดCานเวชกรรม 
สาขาจิตเวช) กลุ?มงานการแพทย9 กลุ?มบริการทางการแพทย9 สถาบันจิตเวชศาสตร9สมเด็จเจCาพระยา กรมสุขภาพจิต 
ใหCดํารงตําแหน?ง นายแพทย9ทรงคุณวุฒิ (ดCานเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ?มงานการแพทย9 กลุ?มบริการทางการแพทย9 
สถาบันจิตเวชศาสตร9สมเด็จเจCาพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต?วันท่ี 9 มกราคม 2556 ซ่ึงเป=น
วันท่ีมีคุณสมบัติครบถCวนสมบูรณ9 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต?วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลCาฯ แต?งต้ัง
เป=นตCนไป  
 2. คํา ส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  126/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให3รอง
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน3าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย เพ่ิมเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 126/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจใหCรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนCาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย เพ่ิมเติม ดังนี้  
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดCมีคําสั่งท่ี 269/2555 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง 
มอบหมายและมอบอํานาจใหCรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนCาท่ีประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต?าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
และมอบอํานาจตามกฎหมายนั้น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห?งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ?นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกCไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ?นดิน (ฉบับท่ี 5)                
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห?งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ?นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 
38 แห?งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ?นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกCไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ?นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว?าดCวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหCรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน9 ณ ระนอง) ปฏิบัติหนCาท่ี
ประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรCางเสริมสุขภาพ เพ่ิมเติม  
  ท้ังนี้ ต้ังแต?วันท่ี 4 มิถุนายน 2556 เป=นตCนไป  
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