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  วันนี้ (13 สิงหาคม 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห)องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ9 ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป:นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ9  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร)อมด)วย นายภักดีหาญส9 หิมะ
ทองคํา ร)อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน9 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได)
แถลงขFาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได)ดังนี้ 
  

เศรษฐกิจ – สังคม 
  4.    เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการเรื่องร)องทุกข9จากประชาชน ไตรมาสท่ี 2 ของ  
        ปIงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  5.  เรื่อง  การกําชับให)ผู)บังคับบัญชารักษาวินัยของผู)อยูFใต)บังคับบัญชา 
  6.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
    ครั้งท่ี 6/2556  
  11.   เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
  12.  เรื่อง  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช)จFายงบประมาณรายจFายประจําปIงบประมาณ 
    พ.ศ. 2556 

 
แต�งตั้ง 

  26.  เรื่อง  แตFงต้ัง 
 1.  รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด9เสนอขอแตFงต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 2.  การเปMดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ9สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจํา 
  จังหวัดภูเก็ตและการแตFงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ9สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
  เนปาลประจําจังหวัดภูเก็ต 
 3.  แตFงต้ังคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ9อยFางครบวงจร 
 4.  การแตFงต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการพัฒนาการ 
  เศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ  
 5.  แตFงต้ังกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข)อมูลขFาวสารของราชการ  
 6.  แตFงต้ังข)าราชการให)ดํารงตําแหนFงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
  สังคมและความม่ันคงของมนุษย9)  
 7.  แตFงต้ังข)าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
 8.  แตFงต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยี และ 
  นวัตกรรมแหFงชาติ  
 9.  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแตFงต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 10.  แตFงต้ังข)าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม)  
 11.  แตFงต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค9การอุตสาหกรรมปTาไม)  
 12.  แตFงต้ังผู)อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
 13.  แตFงต้ังข)าราชการพลเรือนสามัญให)ดํารงตําแหนFงประเภทบริหาร ระดับสูง  
 14.  แตFงต้ังข)าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตFางประเทศ)  
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***************************************************** 

 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 
4. เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการเรื่องร!องทุกข$จากประชาชน ไตรมาสท่ี 2 ของป*งบประมาณ พ.ศ. 2556  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร)องทุกข9จากประชาชน ไตรมาสท่ี 2 ของ
ปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมอบหมายให)สFวนราชการให)ความสําคัญกับการเรFงรัดดําเนินการเรื่องร)องทุกข9ให)มี
ผลเป:นท่ียุติด)วยความเป:นธรรมโดยไมFชักช)า  ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ   

 สาระสําคัญของเรื่อง  
 สปน.ได)ประมวลผลสถิติการร)องทุกข9 (ร)องทุกข9หมายรวมถึงร)องทุกข9 ร)องเรียน แจ)งเหตุ แจ)ง

เบาะแส ติชม เสนอความคิดเห็น) และผลการดําเนินการเรื่องร)องทุกข9จากประชาชนท่ีมีมาถึง นายกรัฐมนตรี               
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสท่ี 2 ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนก
ตามประเด็นสําคัญ สรุปได)ดังนี้ 

1. สถิติการแจ)งเรื่องร)องทุกข9ของประชาชน จําแนกตามชFองทางการร)องทุกข9  (4 ชFองทาง)                     
ในไตรมาสท่ี 2 ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชาชนแจ)งเรื่องร)องทุกข9ผFานชFองทางตFาง ๆ รวมท้ังสิ้น  24,577 ครั้ง                  
โดยผFานชFองทางสายดFวนของรัฐบาล 1111 มากท่ีสุด รองลงมา คือ ชFองทางเว็บไซต9 (WWW.1111.go.th)    
ชFองทางตู) ปณ. 1111 /ไปรษณีย9/โทรสาร และชFองทางจุดบริการประชาชน 1111  ตามลําดับ 
  2. จํานวนเรื่องร)องทุกข9จําแนกตามประเภทเรื่อง ในไตรมาสท่ี 2 ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประชาชนร)องทุกข9และเสนอข)อคิดเห็นในประเภทเรื่องตFาง ๆ  รวมท้ังสิ้น 14,679 เรื่อง โดยประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร)องทุกข9
และเสนอข)อคิดเห็นมากท่ีสุด ได)แกF เรื่องขอให)ซFอมแซมไฟฟ\ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจFายกระแสไฟฟ\า 
รองลงมาคือ เหตุเดือดร)อนรําคาญ และร)องเรียนการให)บริการของเจ)าหน)าท่ีของรัฐในสังกัดสํานักงานตํารวจแหFงชาติ 
ตามลําดับ  
  3. จํานวนเรื่องร)องทุกข9และผลการดําเนินการจําแนกตามหนFวยงาน [ไมFรวมองค9กรปกครอง     
สFวนท)องถ่ิน (อปท.) และจังหวัด] ในไตรมาสท่ี 2 ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเรื่องร)องทุกข9ท่ีเก่ียวข)องกับหนFวยงาน
ตFางๆ รวมท้ังสิ้น 6,684 เรื่อง จําแนกเป:นหนFวยงานและรัฐวิสาหกิจ เรียงลําดับจากหนFวยงานและรัฐวิสาหกิจท่ีได)รับ 
การประสานงานเรื่องร)องทุกข9มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ดังนี้ 
    3.1 หน�วยงาน ได)แกF  
     3.1.1 สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF เหตุเดือดร)อน
รําคาญจากเสียงและกลิ่นเหม็น และวัยรุFนม่ัวสุม ยาเสพติด บFอนการพนัน กับการอํานวยความสะดวกในการ
ให)บริการและการปฏิบัติตามอํานาจหน)าท่ีของข)าราชการตํารวจ 
     3.1.2 กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF การอํานวยความ
สะดวกในการให)บริการของบุคลากรทางการแพทย9 และการบรรจุลูกจ)างชั่วคราวเป:นข)าราชการ  
      3.3.3  กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF ขอให)ปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอน และสFงเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยให)ถูกต)องเหมาะสม  ขอให)พิจารณาอนุมัติ
การจFายเงินอุดหนุนการศึกษารายบุคคล กับขอให)พิจารณาปรับเพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการให)แกFลูกจ)างชั่วคราว 
     3.2 รัฐวิสาหกิจ ได)แกF  
     3.2.1 องค$การขนส�งมวลชนกรุงเทพ ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF  ขอให)พิจารณา
เพ่ิมจํานวนและขยายเส)นทางเดินรถโดยสารประจําทาง กับการอํานวยความสะดวกในการให)บริการของพนักงานขับรถ/
พนักงานเก็บคFาโดยสาร    
     3.2.2. ธนาคารออมสิน ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF ขอความชFวยเหลือนํา
หนี้สินนอกระบบเข)าสูFระบบของธนาคารออมสิน และขอความอนุเคราะห9อนุมัติสินเชื่อเพ่ือนําไปเป:นทุนประกอบ
อาชีพ   
     3.2.3  การไฟฟ9าส�วนภูมิภาค ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF ขอให)ขยายเขตการ
ให)บริการไฟฟ\า ขอให)ซFอมแซมไฟฟ\าสFองสวFางริมทาง/เสา/สายไฟฟ\า กับขอให)ตรวจสอบการเรียกเก็บคFาไฟฟ\าสูง
เกินจริง 
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  4. จํานวนเรื่องร)องทุกข9และผลการ ดําเนินการจําแนกตามองค9กรปกครองสFวนท)องถ่ิน 
(อปท.)   และจังหวัดในไตรมาสท่ี 2 ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเรื่องร)องทุกข9ท่ีเก่ียวข)องกับ อปท. และจังหวัด
ตFางๆ รวมท้ังสิ้น 3,662 เรื่อง โดยเรียงลําดับจาก อปท. และจังหวัดท่ีได)รับการประสานงานเรื่องร)องทุกข9มากท่ีสุด 
3 ลําดับแรก ได)แกF  
    4.1 กรุงเทพมหานคร ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF ขอให)แก)ไขป̀ญหาความ
เดือดร)อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุTนละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น   ขอให)แก)ไขป̀ญหาการวางจําหนFายสินค)า การติดต้ัง
ป\ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร ขอให)ปรับปรุงซFอมแซมถนน สะพานลอย    คนเดินข)าม
ทางม)าลาย และบาทวิถี และติดต้ังไฟฟ\าสFองสวFางริมทาง ป\ายแสดงสัญลักษณ9การจราจร และขอให)เรFงจFายเงิน
ชFวยเหลือเยียวยาผู)ประสบอุทกภัย กรณีซFอมแซมท่ีอยูFอาศัยและทรัพย9สินท่ีเสียหายบางสFวนจFายตามจริงแตFไมFเกิน 
20,000 บาท กับขอให)เรFงจFายเงินชFวยเหลือเยียวยาผู)ประสบอุทกภัย 5,000 บาท กรณีรายชื่อตกหลFน 

  4.2 จังหวัดนนทบุรี ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF ขอให)แก)ไขป̀ญหาเหตุเดือดร)อนรําคาญ
จากมลภาวะทางเสียง ฝุTนละออง กลิ่นเหม็น ขอให)แก)ไขป̀ญหาการติดต้ังป\ายโฆษณา การวางจําหนFายสินค)าบนบาทวิถี 
และการจอดรถกีดขวางการจราจร ขอให)เรFงดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค9    (Smart Card) 
ให)เพียงพอตFอผู)ใช)บริการ และแจ)งเบาะแสการลักลอบจําหนFายและเสพยาเสพติด  
    4.3 จังหวัดปทุมธานี (ประเด็นท่ีมีการร)องทุกข9มาก ได)แกF ขอให)เรFงดําเนินการออกบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค9 (Smart Card) ให)เพียงพอตFอผู)ใช)บริการ ขอให)แก)ไขป̀ญหาเหตุเดือดร)อน
รําคาญจากมลภาวะทางเสียง ฝุTนละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น และแจ)งเบาะแสการลักลอบจําหนFายและเสพยาเสพติด)  
  5. จํานวนเรื่องร)องทุกข9และเสนอข)อคิดเห็น เรียงตามลําดับประเด็นเรื่องท่ีมีการร)องทุกข9 และเสนอ
ข)อคิดเห็นมากท่ีสุด 0 ลําดับแรก ตามตาราง ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 2 ของป*งบประมาณ พ.ศ. 2556 ลําดับ
ท่ี ประเด็นเรื่อง จํานวนเรื่อง 

1 เหตุเดือดร)อนรําคาญ 1,522 

2 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย 
และโครงการของรัฐ 

888 

3 ไฟฟ\า 815 
4 ยาเสพติด 572 

5 การบริการขนสFงทางบก 531 
6 ถนน 515 
7 น้ําประปา 431 
8 บFอนการพนัน 387 
9 โทรศัพท9 361 

10 ร)องเรียนการให)บริการของเจ)าหน)าท่ีรัฐ 
ในสังกัดกระทรวง 348 

     ไตรมาสท่ี 2 ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร)องทุกข9 
และเสนอความคิดเห็นมากท่ีสุด ได)แกF เหตุเดือดร)อนรําคาญ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการ                       
ของรัฐ และไฟฟ\า 
  
5. เรื่อง การกําชับให!ผู!บังคับบัญชารักษาวินัยของผู!อยู�ใต!บังคับบัญชา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติ ก.พ. ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ท่ีมีมติกําชับ
ให)ผู)บังคับบัญชาปฏิบัติหน)าท่ีในการรักษาวินัยของผู)อยูFใต)บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน 
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พ.ศ. 2551 มาตรา 87 และให)ถือวFาการท่ีการรักษาวินัย ของข)าราชการมิได)ดีข้ึน ผู)บังคับบัญชามีสFวนรับผิดชอบ 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให)สํานักงาน ก.พ. แจ)งเวียนสFวนราชการให)ถือปฏิบัติโดยเครFงครัดตFอไป 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   สํานักงาน ก.พ. รายงานวFา 
                   1. พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 87 บัญญัติให)ผู)บังคับบัญชา             
มีหน)าท่ีเสริมสร)าง พัฒนาให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชามีวินัย และป\องกันมิให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ซ่ึง 
ก.พ.  ได)กําหนดหลักเกณฑ9และวิธีการเสริมสร)างและพัฒนาให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชามีวินัยและป\องกันมิให)ผู)อยูFใต)บังคับ
บัญชากระทําผิดวินัยในเรื่องดังกลFาวแล)วตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว 43 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553  
มีรายละเอียดดังนี้ 
                             1.1 ให)หัวหน)าสFวนราชการระดับกรม และผู)วFาราชการจังหวัดดําเนินการดังนี้ 
                                      1.1.1 กําหนดเรื่องการเสริมสร)างและพัฒนาให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชามีวินัยและป\องกัน
มิให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชากระทําผิดวินัยไว)ในยุทธศาสตร9และแผนการพัฒนาข)าราชการพลเรือนสามัญของสFวนราชการ
โดยกําหนดให)มีแผนการสร)างผู)นําทุกระดับอยFางเป:นระบบและตFอเนื่อง เพ่ือเตรียมความพร)อมและสร)างผู)นําท่ีเป:น
ต)นแบบท่ีดีในหนFวยงานให)สอดคล)องกับยุทธศาสตร9 จัดทําระบบข)อมูลท่ีเก่ียวข)องและสร)างบรรยากาศการเรียนรู)ใน
องค9กร   รวมท้ังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
                                      1.1.2 ให)มีการกําหนดเป\าหมาย กํากับดูแล สFงเสริม สนับสนุน และติดตามผลการ
ดําเนินการเสริมสร)างและพัฒนาให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชามีวินัยและป\องกันมิให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชากระทําผิดวินัยเพ่ือให)
เกิดสัมฤทธิผลในเชิงบูรณาการ 
                                      1.1.3 จัดให)มีการประชุมรFวมกันระหวFางผู)บังคับบัญชากับผู)แทนข)าราชการในสังกัด 
ในการกําหนดองค9ความรู) และแนวทางในการเสริมสร)างและพัฒนาให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชามีวินัยและป\องกันมิให)ผู)         
อยูFใต)บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ท้ังนี้ อาจศึกษาจากเอกสารหนังสือ และสื่อประกอบท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดทําข้ึน          
เพ่ือนําไปสูFการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป:นมาตรฐานเดียวกันภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
                                      1.1.4 กําหนดบทบาทและหน)าท่ีของผู)บังคับบัญชาให)มีพฤติกรรมในการบริหารและ
การเป:นผู)นําท่ีเป:นต)นแบบท่ีดี การกํากับดูแลผู)อยูFใต)บังคับบัญชาให)ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยการ
สอดแทรกหัวข)อวิชาท่ีเก่ียวข)องไว)ในการฝgกอบรมตามหลักสูตรท่ี ก.พ. กําหนดซ่ึงสอดคล)องกับยุทธศาสตร9
ตาม 1.1.1 และการฝgกอบรมข)าราชการพลเรือนสามัญผู)อยูFระหวFางการทดลองปฏิบัติหน)าท่ีราชการตามหลักสูตรท่ี 
ก.พ. กําหนดตามมาตรา 59 วรรคหนึ่ง แหFงพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมท้ังการ
ฝgกอบรมข)าราชการพลเรือนสามัญผู)ปฏิบัติการหรือผู)มีประสบการณ9ตลอดจนผู)ทําหน)าท่ีบริหารด)วย 
                             1.2 ให)ผู)บังคับบัญชาทุกระดับ เสริมสร)างและพัฒนาให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชามีวินัยและป\องกัน
มิให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ด)วยวิธีการท่ีเหมาะสม นับต้ังแตFการสนับสนุนให)ได)รับการพัฒนาในรูปแบบ
ตFาง ๆ เปMดโอกาสให)มีการนําองค9ความรู)ท่ีเก่ียวข)องมาใช)ในการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลอยFางตFอเนื่อง 
ตลอดจนการสFงเสริมให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพ่ือให)เป:นข)าราชการท่ีดี มีวินัย และดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                             1.3 ให)สFวนราชการแจ)งผลการดําเนินการ ตาม 1.1.3 ให)สํานักงาน ก.พ. ทราบภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปI 
                             1.4 ให)สํานักงาน ก.พ. ให)คําปรึกษา สFงเสริม สนับสนุนสFวนราชการในการฝgกอบรมท้ัง
หลักสูตรการเสริมสร)างวินัยโดยตรง และการสอดแทรกหัวข)อวิชาท่ีเก่ียวข)องไว)ในหลักสูตรตFาง ๆ จัดประชุมสัมมนา
ประจําปIระหวFางหัวหน)าสFวนราชการและผู)ท่ีเก่ียวข)องกับการเสริมสร)างและพัฒนาให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชามีวินัยและ
ป\องกันมิให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชากระทําผิดวินัย เพ่ือรับฟ̀งความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู)และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตลอดจนการทําหน)าท่ีเป:นศูนย9กลางในด)านวิชาการ การฝgกอบรม สัมมนาการเป:นแหลFงรวบรวม
กรณีศึกษา สื่อแนวทางการเสริมสร)างวินัยและป\องกันการกระทําผิดวินัย รวมท้ังข)อมูลทางสถิติเก่ียวกับการกระทําผิด
วินัยของสFวนราชการตFาง ๆ 
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                             1.5 ใ ห) สํ า นั ก ง าน  ก .พ . ส รุ ป รายงานประจําปIในภาพรวมของสFวนราชการในการ
เสริมสร)างและพัฒนาให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชามีวินัยและป\องกันมิให)ผู)อยูFใต)บังคับบัญชากระทําผิดวินัย เพ่ือรายงาน
คณะรัฐมนตรีตลอดจนเผยแพรFวิธีการเสริมสร)างวินัยและป\องกันการกระทําผิดวินัยท่ีเป:นรูปธรรมให)เป:นท่ีประจักษ9แกF
สาธารณชน ยกยFองกรณีท่ีเป:นแบบอยFางท่ีดีพร)อมท้ังสร)างโอกาสให)เกิดการเรียนรู)รFวมกันและนําไปปรับใช)ตามความ
เหมาะสมตFอไป 
 
6. เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 6/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ ดังนี้  

1. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 6/2556  
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556  

2. เห็นนชอบให)ยกเลิกโครงการวางทFอขยายเขตจําหนFายน้ําเพ่ือแก)ไขป̀ญหาภัยแล)ง ปI 2556 ของ 
การประปาสFวนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี จํานวน 1 โครงการ วงเงิน 0.644 ล)านบาท  

3. เห็นชอบให)เปลี่ยนแปลงโครงการวางทFอขยายเขตจําหนFายน้ํา เพ่ือแก)ไขป̀ญหาภัยแล)ง ปI 2556  
ทดแทนรายการยกเลิก (ข)อ 2)  ในโครงการวางทFอขยายเขตจําหนFายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมFและลําพูน จํานวน 2 
โครงการ จํานวน 0.610 ล)านบาท โดยงบประมาณไมFเกินกรอบวงเงินเดิมท่ีได)รับอนุมัติไปแล)ว 

4.  มอบหมายให)กระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค9การมหาชน)  ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมในการใช)อากาศยาน
ไร)นักบินเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการปลูกปTาและฟhiนฟูปTาต)นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกปTา 800 
ล)านกล)า 80 พรรษา มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยให)กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมดําเนินการในเรื่องดังกลFาวให)เป:นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข)อง ท้ังนี้ ให)
มีระบบตรวจสอบการดําเนินการเรื่องดังกลFาวในภาพรวมของสFวนราชการท่ีเก่ียวข)องและหนFวยงานภายนอก และ            
มีการรายงานผลการดําเนินการอยFางตFอเนื่องด)วย 
 
11. เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม             
พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้   
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 สํานักงานสถิติแหFงชาติ ได)ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป:นประจําทุกเดือน โดยสอบถาม
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปIข้ึนไป ด)วยวิธีการสุFมตัวอยFาง ทุกจังหวัดท่ัวประเทศมีครัวเรือนตกเป:นตัวอยFาง 27,960 ครัวเรือน
ตFอเดือน สําหรับในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ9แรงงานมีจํานวนผู)วFางงานลดลง 5.6 หม่ืนคน 
(จาก 3.59 แสนคน เป:น 3.03 แสนคน) เม่ือเปรียบเทียบกับชFวงเวลาเดียวกันของปI 2555  หากเปรียบเทียบกับชFวง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 จํานวนผู)วFางงานลดลง 4.4 หม่ืนคน (จาก 3.47 แสนคน เป:น 3.03 แสนคน) สําหรับ
สาระสําคัญการสํารวจสรุปได) ดังนี้ 

1. ผู!ท่ีอยู�ในกําลังแรงงาน 
 ผู)ท่ีอยูFในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น 39.49 ล)านคน ประกอบด)วย ผู)มีงานทํา 38.85             

ล)านคน  ผู)วFางงาน 3.03 แสนคน และผู)ท่ีรอฤดูกาล 3.45 แสนคน ท้ังนี้ ผู)ท่ีอยูFในกําลังแรงงาน  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก
ชFวงเวลาเดียวกันของปI 2555 จํานวน 4.8 แสนคน  (จาก 39.01 ล)านคน เป:น 39.49 ล)านคน) 

2. ผู!มีงานทํา 
ผู)มีงานทํา 38.85 ล)านคน เพ่ิมข้ึนจากชFวงเวลาเดียวกันของปI 2555 จํานวน 5.8 แสนคน (จาก 

38.27  ล)านคน เป:น 38.85 ล)านคน) หรือเพ่ิมข้ึนร)อยละ 1.5  ซ่ึงมีผู)ทํางานเพ่ิมข้ึนและลดลง  ในสาขาตFางๆ ได)ดังนี้ 
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2.1  ผู!ทํางานลดลง  ได)แกF  สาขา กิจกรรมด)านการบริหารราชการ การป\องกันประเทศ 1.6 
แสนคน (จาก 1.79 ล)านคน เป:น 1.63 ล)านคน) สาขากิจกรรมการบริการอ่ืนๆ เชFน กิจกรรมบริการเพ่ือสุขภาพรFางกาย 
การดูแลสัตว9เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห)ง เป:นต)น 1.2 แสนคน (จาก 0.71 ล)านคน เป:น 0.59 ล)านคน) สาขาการศึกษา 
8.0 หม่ืนคน (จาก 1.14 ล)านคน เป:น 1.06 ล)านคน) สาขาการขนสFงและสถานท่ีเก็บสินค)า 3.0 หม่ืนคน (จาก 0.92 
ล)านคน เป:น 0.89 ล)านคน) และสาขาการขายสFงและการขายปลีก การซFอมยานยนต9 และรถจักรยานยนต9 2.0 หม่ืน
คน (จาก 5.95 ล)านคน เป:น 5.93 ล)านคน)         

2.2  ผู!ทํางานเพ่ิมข้ึน  ได)แกF  ผู)ทํางานภาคเกษตรกรรม 4.9 แสนคน (จาก 14.39 ล)านคน เป:น 
14.88 ล)านคน)  สาขาการกFอสร)าง 2.0 แสนคน (จาก 2.53 ล)านคน เป:น 2.73 ล)านคน) สาขาท่ีพักแรมและการบริการ
ด)านอาหาร 1.6 แสนคน (จาก 2.29 ล)านคน เป:น 2.45 ล)านคน) สาขาการผลิต 2.0 หม่ืนคน (จาก 5.73 ล)านคน เป:น 
5.75 ล)านคน)  เป:นต)น 

3. ผู!ว�างงาน 
3 .1   ผู) วF า ง งาน ท่ัวประเทศมีจํ านวน 3.03 แสนคน  คิดเป:นอัตราการวF างงาน 

ร)อยละ 0.8 ของกําลังแรงงานรวม  (ลดลง 5.6 หม่ืนคน เม่ือเปรียบเทียบกับชFวงเวลาเดียวกันของปI 2555) 
ประกอบด)วย ผู)วFางงานท่ีไมFเคยทํางานมากFอนจํานวน 1.71 แสนคน  อีกสFวนหนึ่งเป:นผู)วFางงานท่ีเคยทํางาน 
มากFอนจํานวน 1.32 แสนคน โดยเป:นผู)วFางงานท่ีมาจากภาคการบริการและการค)า 6.1 หม่ืนคน  ภาคการผลิต 4.8 
หม่ืนคน  และภาคเกษตรกรรม 2.3 หม่ืนคน 

3.2  ผู)วFางงานเป:นผู)มีการศึกษาอยูFในระดับอุดมศึกษา 1.23 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 5.8 หม่ืนคน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต)น 5.7 หม่ืนคน  ระดับประถมศึกษา 4.3 หม่ืนคน และไมFมีการศึกษาและตํ่า
กวFาประถมศึกษา 2.2 หม่ืนคน   
       3.3  ผู)วFางงานสFวนใหญFอยูFในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.3 หม่ืนคน ภาคกลาง  8.5 หม่ืนคน  
ภาคใต) 5.1 หม่ืนคน  ภาคเหนือ 4.8 หม่ืนคน และกรุงเทพมหานคร 2.6 หม่ืนคน หากคิดเป:นอัตราการวFางงาน ภาคใต)
และภาคกลางมีอัตราการวFางงานเทFากันและสูงสุดร)อยละ 0.9  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร 
มีอัตราการวFางงานเทFากัน ร)อยละ 0.7   
 
12. เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช!จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช)จFายงบประมาณรายจFายประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักงบประมาณ เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงบประมาณ รายงานวFา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช)จFายงบประมาณรายจFายประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินท้ังสิ้น 170,475.027 ล)านบาท (47,131.077 ล)านบาท + 123,343.950 ล)านบาท) 
ของสFวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนFวยงานของรัฐท่ีมีความพร)อมสามารถดําเนินการกFอหนี้ผูกพันได)ทันภายใน
กันยายน 2556 หรือไมFสามารถดําเนินการกFอหนี้ผูกพันได)ทันแตFมีความจําเป:นเรFงดFวนท่ีจะต)องดําเนินการใช)จFายเพ่ือ
กระตุ)นเศรษฐกิจในชFวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ภายใต)ยุทธศาสตร9ประเทศ และนโยบายเรFงดFวนของรัฐบาล 
จึงกําหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช)จFายงบประมาณรายจFายประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
  1. กรณีสFวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนFวยงานอ่ืนของรัฐ ยังคงมีความจําเป:นต)องดําเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช)จFายงบประมาณท่ีได)รับความเห็นชอบแล)ว และมีความพร)อมท่ีจะสามารถกFอหนี้
ผูกพันได)ภายในกันยายน 2556 ดังนั้น เพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค9และเป\าหมายผลผลิตหรือโครงการ ให)เสนอรัฐมนตรี
เจ)าสังกัดพิจารณานําเสนอคณะกรรมการติดตามเรFงรัดการใช)จFายงบประมาณภาครัฐเพ่ือพิจารณาอนุมัติผFอนผัน 
ตFอไป 
  2. กรณีสFวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนFวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีได)รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช)จFายงบประมาณแล)ว และไมFสามารถดําเนินการกFอหนี้ผูกพันโครงการหรือรายการภายในกันยายน 



 8 

2556 แตFยังมีความจําเป:นท่ีจะดําเนินการเพ่ือเป:นการ กระตุ)นเศรษฐกิจในชFวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 
ให)ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 งบประมาณรายจFายของสFวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนFวยงานอ่ืนของรัฐ 
   ให)สFวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนFวยงานอ่ืนของรัฐพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช)จFายงบประมาณรายจFายประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ/รายการ ท่ีไมFสามารถดําเนินการ
หรือมีความซํ้าซ)อน หรือท่ีได)ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค9แล)วและมีงบประมาณเหลือจFายหรือคาดวFาไมFสามารถ
เบิกจFายงบประมาณได)ตามเป\าหมายท่ีกําหนดไว)ในแผนภายในวันท่ี 30 กันยายน 2556 ให)พิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช)จFายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพ่ือนําไป
ดําเนินการ ดังนี้ 
   1) เป:นรายการงบประมาณท่ีมีความสอดคล)องกับยุทธศาสตร9ประเทศ (Country 
Strategy) และนโยบายเรFงดFวนรัฐบาล 
   2) เป:นรายการงบประมาณท่ีกFอให)เกิดประโยชน9ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถวิเคราะห9ความ
คุ)มคFาทางเศรษฐกิจได)อยFางชัดเจน 
   3) เป:นรายการงบประมาณท่ีมีความพร)อมสามารถดําเนินงานได)ทันทีภายใน 30 กันยายน 
2556  
   4) เป:นการโอนเปลี่ยนแปลงพ่ือการแก)ไขป̀ญหาของหนFวยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป:น
เทFานั้น 
   5) เป:นรายการท่ีผFานการตรวจสอบข)อกําหนดตามกฎหมายฉบับตFาง ๆ แล)ว เชFน กฎหมาย
สิ่งแวดล)อม 
   6) เป:นรายการท่ีแก)ป̀ญหา/ตอบสนองความต)องการของประชาชน ท้ังนี้ ต)องมีข)อมูลท่ี
ชัดเจนท่ีแสดงถึงความสําคัญของป̀ญหาหรือความเดือดร)อนของประชาชน โดยต)องได)รับการยืนยันจากหนFวยงานท่ี
รับผิดชอบ และสามารถดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  การโอนเปลี่ยนแปลงดังกลFาว สFวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนFวยงานอ่ืนของรัฐไมFควรโอนไปเป:น
คFาใช)จFายในการเดินทางไปราชการตFางประเทศ ยกเว)นกรณีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือท่ีมีข)อ
ผูกพันทางกฎหมายรองรับ ไมFควรโอนไปเป:นคFาใช)จFายในการจัดซ้ือยานพาหนะไมFควรโอนไปเป:นคFาใช)จFายในการจ)าง
บุคลากรท่ีจะกFอให)เกิดภาระงบประมาณในอนาคต ไมFควรโอนเป:นรายการกFอหนี้ผูกพันข)ามปIงบประมาณ และไมFเป:น
รายการท่ีขาดความพร)อม และสFวนราชการ/หนFวยงานไมFสามารถใช)จFายงบประมาณได)ทันภายในไตรมาสแรกของ
ปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   2.2 งบประมาณรายจFายงบกลาง 
   งบประมาณรายจFายงบกลาง รายการใดท่ีสFวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนFวยงานอ่ืนของ
รัฐได)รับการจัดสรรงบประมาณไปใช)จFายบรรลุวัตถุประสงค9แล)วมีเงินคงเหลือ ให)สFงคืนสํานักงบประมาณ และหากมี
ความจําเป:นต)องนําไปใช)จFายในรายการอ่ืน ๆ ให)พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนตFอไป 
  การดําเนินการตามข)อ 2 ให)นําเสนอรัฐมนตรีเจ)าสังกัดพิจาณาให)ความเห็นชอบกFอนนําเสนอ
คณะกรรมการติดตามเรFงรัดการใช)จFายงบประมาณภาครัฐเพ่ือพิจารณาอนุมัติผFอนผัน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 
ตามแบบฟอร9มท่ีกําหนด 
  ท้ังนี้  ให)คณะกรรมการติดตามเรFงรัดการใช)จFายงบประมาณภาครัฐพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช)จFายงบประมาณของหนFวยงานตFาง ๆ  ให)สอดคล)องกับมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยFาง
มีเสถียรภาพ 4 ด)าน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  (เรื่อง มาตราการสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยFางมีเสถียรภาพ) ตFอไปด)วย  
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แต�งตั้ง 
26. เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด$เสนอขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได)รับแจ)งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด9ประจํา
ประเทศไทยวFา รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด9มีความประสงค9ขอแตFงต้ัง นายเซนอน คุคชัค (Mr. Zenon Kuchciak) ให)
ดํารงตําแหนFงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู)มีอํานาจเต็มแหFงสาธารณรัฐโปแลนด9ประจําประเทศไทยคนใหมF โดยมีถ่ิน
พํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเยซี ไบเออร9 (Dr. Jerzy Bayer) ตามท่ีกระทรวงการตFางประเทศ เสนอ 
 
  2. การเปCดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ$สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจําจังหวัดภูเก็ต
และการแต�งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ$สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจําจังหวัดภูเก็ต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสหพันธ9สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเสนอ ดังนี้ 
  1. เปMดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ9สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขต
กงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต 
  2. แตFงต้ัง นางปราณี สกุลพิพัฒน9 เป:นกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ9สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ประจําจังหวัดภูเก็ต 
 
  3. แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ$อย�างครบวงจร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   205/2556 เรื่อง   แตFงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ9อยFางครบวงจร 
 ตามท่ีรัฐบาลได)แถลงนโยบายตFอรัฐสภาไว)วFาจะดําเนินการเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด)านปศุ
สัตว9ให)ได)มาตรฐานปลอดภัย เพียงพอกับความต)องการภายในประเทศและการสFงออก การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
มูลคFาเพ่ิม การแปรรูปอยFางครบวงจรเพ่ือแสวงหามูลคFาเพ่ิมสูงสุด การพัฒนาระบบตลาดทุกข้ันตอน การยกระดับ
ผลผลิตให)มีคุณภาพและเป:นท่ียอมรับในตลาดตFางประเทศ  ประกอบกับได)มีการกําหนดยุทธศาสตร9ประเทศ ท่ีมี
กรอบยุทธศาสตร9สําคัญประการหนึ่งคือ การสร)างความสามารถในการแขFงขันของประเทศเพ่ือหลุดพ)นจากประเทศ
รายได)ปานกลาง นั้น 
 เพ่ือให)มีแนวทางการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ9ท่ีมีการบูรณาการอยFางครบวงจร สามารถรักษา
ผลประโยชน9และเกิดความเป:นธรรมแกFผู)เก่ียวข)องในอุตสาหกรรมนมท้ังระบบ ได)แกF เกษตรกรโคนม ผู)ประกอบการ
ผลิตภัณฑ9นมและผู)บริโภค รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมนม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหFง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผFนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม    จึงให)แตFงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
โคนมและผลิตภัณฑ9อยFางครบวงจร  โดยมีองค9ประกอบและอํานาจหน)าท่ี  ดังนี้ 

1) องค$ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) เป:นประธานกรรมการ   
กรรมการประกอบด)วย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย9  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติท่ีได)รับมอบหมาย  ประธานสภาหอการค)าไทย ป ร ะ ธ า น ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ประธานสภาเกษตรกรแหFงชาติ ประธานชุมนุมสหกรณ9โคนมแหFงประเทศไทย จํากัด นายกสมาคมกลุFมเกษตรกรผู)
รวบรวมน้ํานมดิบ นายกสมาคมผู)ประกอบการแปรรูปอาหารนม นายกสมาคมผู)ผลิตนมพาสเจอร9ไรส9  ผู)ทรงคุณวุฒิท่ี
ประธานกรรมการแตFงต้ัง 2 ทFาน โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว9 เป:นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสFงเสริมสหกรณ9
และผู)อํานวยการองค9การสFงเสริมกิจการโคนมแหFงประเทศไทย เป:นกรรมการและผู)ชFวยเลขานุการ 
    2)  อํานาจหน!าท่ี 
   2.1 ศึกษา และจัดทําแนวทางรวมท้ังมาตรการในการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ9 รวมถึง
การพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีเชื่อมโยงเป:นระบบครบวงจรตลอดหFวงโซFการผลิต (Value Chain) เพ่ือสร)างมูลคFาเพ่ิมและ
เพ่ิมศักยภาพการแขFงขันในตลาดโลก 
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   2.2 เชิญบุคคลท่ีเก่ียวข)อง มาชี้แจงหรือขอเอกสารหลักฐาน โดยให)สFวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนFวยงานของทางราชการให)ความรFวมมือ และสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการ 
   2.3  แตFงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือการดําเนินงานได)ตามความเหมาะสม 
   2.4 รายงานผลการดําเนินงานตFอนายกรัฐมนตรี 
   2.5 ดําเนินการอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  สําหรับการเบิกเบ้ียประชุมให)เป:นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดย
เบิกจFายจากกรมปศุสัตว9 
 
  4. การแต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติเสนอ ดังนี้  

สาขา/ด!าน ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 
การศึกษา/สังคม 1.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 

2.  นางจุรี วิจิตรวาทการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

เกษตรอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม/
พลังงาน 

3.  นายอาชว9 เตาลานนท9  
4.  นายอิสระ วFองกุศลกิจ 
5.  นายอนุสรณ9 แสงนิ่มนวล 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 6.  นายศักรินทร9 ภูมิรัตน กรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม  7.  นายสนิท อักษรแก)ว กรรมการ 
กฎหมาย 8.  นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ 
เศรษฐศาสตร9/การเงิน 9.  นายอําพน กิตติอําพน  

10. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ  
กรรมการ 
กรรมการ  

   ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 เป:นต)นไป  
 
  5. แต�งตั้งกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข!อมูลข�าวสารของราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ในคณะกรรมการข)อมูล
ขFาวสารของราชการ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  1. นายครรชิต มาลัยวงศ9                     
2. พลตํารวจเอก เจตน9 มงคลหัตถี 3. นายเธียรชัย ณ นคร 4. ศาสตราจารย9 นันทวัฒน9 บรมานันท9 5. นายพจน9      
จิ รวุฒิ กุล  6 .  นายประวั ติ  วี ร กุล  7 .  นาย เรื องชั ย  ทรัพย9นิ รั นดร9  8 .  นาวาตรี  วุฒิพงศ9  พงศ9 สุ ว รรณ                          
9. รองศาสตราจารย9 สุรชาติ บํารุงสุข ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 เป:นต)นไป  
 
  6. แต�งตั้งข!าราชการให!ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย$)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังนายเลิศป̀ญญา บูรณบัณฑิต ผู)ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให)ดํารงตําแหนFง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย9 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย9เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
เป:นต)นไป เพ่ือทดแทนผู)เกษียณอายุราชการ  
 
  7. แต�งตั้งข!าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังข)าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให)ดํารงตําแหนFง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้  
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  1. นายสมนึก บํารุงสาลี รองอธิบดีกรม ธุรกิจพลังงาน ดํารงตําแหนFง ผู)ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองผู)อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดํารงตําแหนFง 
ผู)ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ังเป:นต)นไป เพ่ือทดแทนตําแหนFงท่ีวFาง  
 
  8. แต�งตั้งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห�งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตFงต้ังนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน9 ดํารงตําแหนFงเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหFงชาติ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 เป:นต)นไป  
 
  9. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได)รับแจ)งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
ประเทศไทยวFา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค9แตFงต้ังนายหนิง ฟูTขุย (Mr. Ning Fukui) ให)ดํารง
ตําแหนFงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู)มีอํานาจเต็มแหFงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยคนใหมF โดยมีถ่ินพํานัก 
ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายกวFาน มูF (Mr. Guan Mu) ตามท่ีกระทรวงการตFางประเทศเสนอ  
 
  10. แต�งตั้งข!าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล!อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ัง นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมปTาไม) ให)ดํารงตําแหนFง 
ผู)ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมเสนอ ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ังเป:นต)นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหนFงท่ีวFาง  
 
  11. แต�งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค$การอุตสาหกรรมปMาไม!  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตFงต้ังบุคคลเป:นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการของ
องค9การอุตสาหกรรมปTาไม) จํานวน 3 คน แทนกรรมการท่ีพ)นจากตําแหนFง ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อมเสนอ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายนภศูล อังคทะวานิช 2. นายจตุพร บุรุษพัฒน9 (เป:นผู)มีรายชื่อตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 3. วFาท่ีร)อยตรี เชิดศักด์ิ จําปาเทศ ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ี 13 
สิงหาคม 2556 เป:นต)นไป  
 
  12. แต�งตั้งผู!อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตFงต้ังนายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ดํารงตําแหนFงผู) อํานวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 เป:นต)นไป 
 
  13. แต�งตั้งข!าราชการพลเรือนสามัญให!ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังข)าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให)ดํารง
ตําแหนFงประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 10 ราย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
  1. นายนิทัศน9 รายยวา รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให)ดํารงตําแหนFงผู)ตรวจราชการกระทรวง (ผู)ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ัง 
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  2. นายทรงยศ ชัยชนะ ผู)ตรวจราชการ กระทรวง (ผู)ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ให)ดํารงตําแหนFงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ัง 
   3. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค9 อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมควบคุมโรค ให)
ดํารงตําแหนFงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ัง 
  4. นายเจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย ให)ดํารง
ตําแหนFงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ัง 
  5. นายวชิระ เพ็งจันทร9 อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต ให)ดํารง
ตําแหนFงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล)าฯ แตFงต้ัง 
   6. นายโสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให)ดํารงตําแหนFง อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมควบคุมโรค ต้ังแตFวันท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ัง 
  7. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให)ดํารงตําแหนFงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย9 ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 
2556 
  8. นายอํานวย กาจีนะ ผู)ตรวจราชการกระทรวง (ผู)ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ให)ดํารงตําแหนFงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
  9. นายอภิชัย มงคล ผู)ตรวจราชการกระทรวง (ผู)ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให)ดํารงตําแหนFงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมวิทยาศาสตร9การแพทย9 
ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
  10. นายธวัชชัย กมลธรรม ผู)ตรวจราชการกระทรวง (ผู)ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ให)ดํารงตําแหนFงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนา
การแพทย9แผนไทยและการแพทย9ทางเลือก ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
  ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ังเป:นต)นไป   
 
  14. แต�งตั้งข!าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต�างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังข)าราชการพลเรือนสามัญให)ดํารงตําแหนFงรองปลัดกระทรวง จํานวน 
2 ราย อธิบดี จํานวน 1 ราย และเอกอัครราชทูต จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงการตFางประเทศเสนอ โดยตําแหนFง
เอกอัครราชทูตได)รับความเห็นชอบจากประเทศผู)รับแล)ว ดังนี้   
   1. นายวิชาวัฒน9 อิศรภักดี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตFางประเทศ ดํารงตําแหนFงเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
สหรัฐอเมริกา สํานักงานปลัดกระทรวงการตFางประเทศ สืบแทนนายชัยยงค9 สัจจิพานนท9 ท่ีจะเกษียณอายุราชการ   
   2. นายณรงค9 ศศิธร อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียใต) ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดํารง
ตําแหนFงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการตFางประเทศ สืบแทนนายวิชาวัฒน9   
อิศรภักดี  
  3. นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต      
ณ กรุงบรัสเซลส9 ราชอาณาจักรเบลเยียม สํานักงานปลัดกระทรวงการตFางประเทศ ดํารงตําแหนFงเอกอัครราชทูต   
(นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตFางประเทศ สืบแทนนายสมศักด์ิ สุริยวงศ9 ท่ีจะเกษียณอายุราชการ   



 13 

  4 .  น า ยน พป ฎ ล  คุ ณวิ บู ล ย9  ร อ ง ปลัดกระทรวง  (นักบริหาร  ระดับสู ง )  สํ านักงาน
ปลัดกระทรวงการตFางประเทศ ดํารงตําแหนFงเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส9 ราชอาณาจักรเบลเยียม สํานักงานปลัดกระทรวงการตFางประเทศ สืบแทนนายอภิชาติ ชินวรรโณ  
   5. นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสารนิเทศ ดํารงตําแหนFงรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการตFางประเทศ สืบแทนนายนพปฎล คุณวิบูลย9  
  6. นายเสข วรรณเมธี อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอเมริกาและแปซิฟMกใต) ดํารงตําแหนFงอธิบดี 
(นักบริหาร ระดับสูง) กรมสารนิเทศ สืบแทนนายมนัสวี ศรีโสดาพล  
  7. นายธฤต จรุงวัฒน9 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต            
ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ9สาธารณรัฐบราซิล สํานักงานปลัดกระทรวงการตFางประเทศ ดํารงตําแหนFงเอกอัครราชทูต   
(นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี สํานักงานปลัดกระทรวง                
การตFางประเทศ สืบแทนนายรัฐกิจ มานะทัต ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  
  ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แตFงต้ังเป:นต)นไป  
  
 

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


