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  วันนี้ (20 สิงหาคม 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห'องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก  รองนายกรัฐมนตรี เป8นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี 
  จากนั้น นายภักดีหาญส< หิมะทองคํา พร'อมด'วย ร'อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  ได'แถลงขDาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได'ดังนี้ 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
   
  5.  เรื่อง  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปG พ.ศ. 2555 
  6.  เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเรDงดDวนของรัฐบาล ด'านเศรษฐกิจ ประจําเดือน 
    มิถุนายน 2556   
  8.  เรื่อง  รายงานผลการศึกษาวิเคราะห<ภาพรวมความต'องการอัตรากําลังภาครัฐ  
  11.  เรื่อง   โครงการประกันภัยข'าวนาปG ปGการผลิต 2556  
  14.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
    ครั้งท่ี 9/2556 
 

แต�งตั้ง 
   
  19.  เรื่อง  แตDงต้ัง 

1. การแตDงต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหDงประเทศไทย 
 (กระทรวงการคลัง)  

2. มอบหมายประธานกรรมการในคณะกรรมการกําหนดเปMาหมายและนโยบาย
 กําลังคนภาครัฐ  

3. ขออนุมัติตDอเวลาการดํารงตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดนนทบุรี 
 ครั้งท่ี 1  

4. การแตDงต้ังข'าราชการให'ดํารงตําแหนDงประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
5. การโอนข'าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
6. แตDงต้ังกรรมการผู'ชDวยรัฐมนตรี 
7. แตDงต้ังกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให'เอกชนรDวมลงทุน  

 ในกิจการของรัฐ  
8. การแตDงต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหนDงประเภทบริหาร ระดับสูง 

 (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 

***************************************************** 
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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 
5. เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป% พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปG 2555 ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ และให'นําเสนอสภาผู'แทนราษฎรและวุฒิสภาตDอไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป% พ.ศ. 2555 
  1. ภาพรวมของระบบราชการ 
   1.1 หนDวยงานของรัฐ 
    ประเภทท่ี 1 สDวนราชการ มีหนDวยงานในสDวนกลาง รวม 177 หนDวยงาน  (20 
กระทรวง 157 กรม)  สDวนภูมิภาค รวม 954 หนDวยงาน (76 จังหวัด 878 อําเภอ)  สDวนท'องถ่ิน รวม 7,853 หนDวยงาน 
(องค<การบริหารสDวนจังหวัด 76 แหDง เทศบาล 2,082 แหDง องค<การบริหารสDวนตําบล 5,693 แหDง และ กทม. และ
เมืองพัทยา) 
    ประเภทท่ี 2 รัฐวิสาหกิจ 58 แหDง 
    ประเภทท่ี 3 องค<การมหาชน 68 หนDวยงาน 

   ประเภทท่ี 4 หนDวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน (หนDวยธุรการขององค<กรของรัฐท่ีเป8น
อิสระ กองทุนท่ีเป8นิติบุคคล และหนDวยบริการรูปแบบพิเศษ) 
   1.2 กําลังคนภาครัฐในฝVายพลเรือนท้ังข'าราชการและบุคลากรประเภทอ่ืน จํานวน 
2,724,335 คน  

  1.3 รายจDายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2,380,000 ล'านบาท เป8น                   
งบบุคลากรจํานวน 547,690.90 ล'านบาท คิดเป8นร'อยละ 23.0 ของงบประมาณรายจDายท้ังหมด อยDางไรก็ดี ยังมี             
งบบุคลากรภาครัฐบางสDวนปรากฏอยูDในงบรายจDายอ่ืน ทําให'คDาใช'จDายบุคลากรภาครัฐในงบบุคลากรตํ่ากวDา                
ความเป8นจริง 

  1.4 สมรรถนะในการแขDงขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ 
   (1) ความเป8นประเทศท่ีเอ้ือตDอการลงทุนประกอบธุรกิจ ในปG พ.ศ. 2555 ประเทศ

ไทยอยูDในอันดับท่ี 17 จาก 183 ประเทศ ในสDวนภาวะธรรมาภิบาลพบวDามิติประสิทธิผลของรัฐบาลและมิติคุณภาพ
ของมาตรการควบคุม ยังคงอยูDใน Percentile Rank ท่ี 50-75 ความสามารถในการแขDงขันของประเทศไทยพบวDา  
อยูDในอันดับท่ี 30 จาก 59 ประเทศ ดัชนีภาพลักษณ<คอร<รัปชั่นของประเทศไทยอยูDในอันดับท่ี 88 จาก 176 ประเทศ 
(คDาดัชนี 37 หรือ 3.7  ในฐานคะแนนแบบเดิม) ซ่ึงปG พ.ศ. 2554 ประเทศไทยอยูDในอันดับท่ี 80 จาก 183 ประเทศ                  
(คDาดัชนี 3.4) อยDางไรก็ดี หากพิจารณาจากคDาดัชนีเปรียบเทียบกับปG พ.ศ. 2554 ด'วยฐานคะแนนท่ีเทDากันแล'ว จะพบวDา            
คDาดัชนีปรับเพ่ิมข้ึน 0.3 คะแนน โดยประเทศท่ีมีคDาดัชนีสูงหมายถึง ประเทศท่ีมีการคอร<รัปชั่นน'อยท่ีสุด และประเทศท่ีมี 
คDาดัชนีต่ํา หมายถึงประเทศท่ีมีการคอร<รัปชั่นมากท่ีสุด 

   (2) ความพร'อมในการเป8นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส<ของประเทศไทยพบวDา อยูDใน
อันดับท่ี 64, 76 และ 92 ในปG พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555 ตามลําดับ อันดับความมีประสิทธิภาพ              
ของระบบราชการไทยพบวDา ประเทศไทยเป8น 1 ใน 3 ประเทศแรกท่ีระบบราชการมีประสิทธิภาพ รองจากสิงคโปร<                 
และฮDองกง 

   
 1.5 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร<การพัฒนาระบบราชการ

ไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) พบวDาผลการบรรลุเปMาหมายในแตDละประเด็นยุทธศาสตร<อยูDในระดับท่ีนDาพอใจ                 
สDวนใหญDมีผลการดําเนินการท่ีสูงกวDาคDาเปMาหมายท้ังสิ้น เชDน ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ ร'อยละ 
82.65 สDวนราชการมีการปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการทํางาน ร'อยละ 89.50 เป8นต'น อยDางไรก็ตาม สDวนราชการ             
และหนDวยงานของรัฐยังไมDสามารถบรรลุตามคDาเปMาหมายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข'ามาใช'ในการ
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ให'บริการประชาชน ดังนั้นควรให'ความสําคัญในการสDงเสริมให'สDวนราชการและหนDวยงานของรัฐให'บริการประชาชน 
ผDานรูปแบบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข'ามาใช'ให'บริการประชาชนมากข้ึน 
 2. ความก,าวหน,าของการพัฒนาระบบราชการไทย 
   2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบวDา การปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา และองค<การมหาชน มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ที่สูงกวDาคDาเปMาหมาย โดย                   
สDวนราชการมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมคDอนข'างสูงกวDาคDาเปMาหมาย ในสDวนของจังหวัดในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
คDอนข'างสูงเชDนเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกวDาเปMาหมาย  รวมทั้งองค<การมหาชน
ในภาพรวมพบวDา การปฏิบัติงานเป8นไปตามเปMาหมายท่ีกําหนด 
   2.2 จากการสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร<
การพัฒนาระบบราชการไทยพบวDา ประชาชน ข'าราชการ และผู'มีสDวนได'สDวนเสีย มีความพึงพอใจตDอการพัฒนา
ระบบราชการในระดับสูงพอสมควร โดยมีคะแนนเฉลี่ยร'อยละ 86.7   
   2.3 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปG พ.ศ. 2555 สรุปได' ดังนี้ 
    - ตอบสนองความคาดหวังและความต'องการของประชาชน โดยสนับสนุนให'มีการ
พัฒนาคุณภาพการให'บริการประชาชน มีการมอบรางวัลระดับชาติให'แกDหนDวยงานท่ีมีนวัตกรรมหรือมีพัฒนาการใน
การบริการประชาชน และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาปรับใช'ในการให'บริการ (e-Services) พร'อมท้ังเผยแพรD
ผลงานการพัฒนาคุณภาพการให'บริการของหนDวยงานภาครัฐให'เป8นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
    - การปรับรูปแบบการทํางานให'มีลักษณะเชิงบูรณาการ รวมท้ังเปiดให'ประชาชน
เข'ามามีสDวนรDวม ปรับกลยุทธ<การบริหารงานจังหวัดและกลุDมจังหวัดแบบบูรณาการ การพัฒนาและสDงเสริมให'มีการ
แขDงขันในการจัดบริการสาธารณะและการเปiดให'องค<กรในภาคสDวนอ่ืนเสนอตัวเข'ามาให'บริการของรัฐ การสDงเสริม
การบริหารราชการแบบมีสDวนรDวม และความรDวมมือการทํางานในลักษณะเครือขDาย รวมท้ังปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให'เกิดการบูรณาการการทํางานระหวDางกระทรวง 
    - การมุDงสูDการเป8นองค<กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร'อมและ
ความสามารถในการเรียนรู' คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได'อยDางเหมาะสมตDอสถานการณ<ตDาง ๆ โดยยังคงให'
ความสําคัญกับการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร'างของสDวนราชการ เพ่ือเปiดให'ภาคสDวนตDาง ๆ ท่ีมีความ
พร'อม เข'ามาจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ การพัฒนาเสริมสร'างขีดสมรรถนะผู'นําการเปลี่ยนแปลง ในระบบ
ราชการ ท้ังกลุDมผู'นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) กลุDมพัฒนาระบบบริหาร ของ
กระทรวงและกรม และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุDนใหมD ในสDวนขององค<การมหาชน ได'เสริมสร'างความเข'มแข็ง
ให'กับกลไกการบริหารองค<การมหาชน เพ่ือให'องค<การมหาชนมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ตามกรอบการประเมินผลท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ รวมท้ังเผยแพรDข'อมูลขDาวสารเก่ียวกับองค<การมหาชนสูDสาธารณะ  
นอกจากนี้ ยังได'สDงเสริมผลักดันให'ภาครัฐมีความพร'อมตDอการเปลี่ยนแปลงตDาง ๆ ท้ังการก'าวสูDประชาคมอาเซียน 
และการรับมือกับสภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือให'การปฏิบัติงานของภาครัฐสามารถดําเนินตDอไปได'โดยไมDสะดุด
หยุดลง 
    - การสร'างระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปรDงใส ม่ันใจ และสามารถ
ตรวจสอบได' รวมท้ังทําให'บุคลากรปฏิบัติงานอยDางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตDอตนเอง ตDอประชาชน และตDอสังคม
โดยรวม ท้ังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร<และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตDอต'านการทุจริตคอร<รัปชั่น  การสร'างการ
กํากับดูแลองค<การท่ีดีของสDวนราชการ  การจัดทําแผนการสDงเสริมและพัฒนาธรรมาภบิาลในภาคราชการเพ่ือการ
บริหารกิจการบ'านเมืองท่ีดีอยDางยั่งยืน  และยังคงสDงเสริมระบบการตรวจสอบท่ีให'ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ท่ี
ประชาชนจะได'รับจากหนDวยงาน ผDานทางคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
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  2.4 การดําเนินงานข้ันตDอไป        
   - การเตรียมความพร'อมของระบบราชการไทยในการเข'าสูDประชาคมอาเซียน โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการตDาง ๆ เชDน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาประจําปGระหวDางกลุDมประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู'และประสบการณ<ในการพัฒนาระบบราชการ การแลกเปลี่ยนข'าราชการ
เพ่ือปฏิบัติราชการในกลุDมประเทศสมาชิก รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู'เชี่ยวชาญระหวDางกัน การพัฒนาหลักสูตรให'แกD
ผู'บริหารระดับสูงของหนDวยงานภาครัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป8นต'น 

   - การจัดทําแผนยุทธศาสตร<การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะตDอไป เพ่ือให'
สอดคล'องตามสภาพแวดล'อมท่ีเปลี่ยนไปและสอดรับกับสถานการณ<ในปnจจุบัน รวมถึงรองรับแนวโน'มท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยจะมีการศึกษาแนวโน'มการปรับเปลี่ยนระบบราชการ และตัวอยDางท่ีเป8นเลิศในระดับนานาชาติ รวมท้ัง
ระดมความคิดเห็นจากภาคสDวนตDาง ๆ เพ่ือนําไปสูDการกําหนดเปMาหมายและกรอบทิศทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร<
การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะตDอไปท่ีมีความเหมาะสม และบังเกิดผลอยDางเป8นรูปธรรม  

   - การขยายผลการดําเนินงานตามแผนการสDงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาค
ราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ'านเมืองท่ีดีอยDางยั่งยืน โดยการขยายผลการสร'างความโปรDงใสในการปฏิบัติราชการ 
รวมท้ังการสDงเสริมให'สDวนราชการพัฒนาความเป8นเลิศในการให'บริการประชาชน การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน 
ธรรมาภิบาลในระบบราชการแบบยั่งยืน และการวางระบบข'อมูลสารสนเทศเพ่ือวัดและประมวลผลระดับ 
ธรรมาภิบาลของภาคราชการ 

   - การปรับปรุงรูปแบบหนDวยงานของรัฐ โดยการเรDงรัดมาตรการทบทวนบทบาท
ภารกิจของสDวนราชการตามมาตรา 33 แหDงพระราชกฤษฎีกาวDาด'วยหลักเกณฑ<และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ท้ังการปรับบทบาทหน'าท่ี ภารกิจ โครงสร'างและระบบบริหารงานของหนDวยงานของรัฐให'มีความ
เหมาะสม และมีขีดสมรรถนะสูง การถDายโอนงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน  การศึกษาความพร'อมของ
ภาคเอกชนท่ีจะมารับการถDายโอนงานจากภาครัฐ นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะผลักดันให'เกิดการสร'างกลไกหรือ
เครื่องมือท่ีเป8นแนวทางสําหรับหนDวยงานภาครัฐในการสDงเสริมและสนับสนุนให'ภาคประชาสังคมและชุมชนเข'ามา           
มีสDวนรDวมในการจัดบริการสาธารณะ และเสริมสร'างวัฒนธรรมการทํางานท่ีให'ความสําคัญกับการมีสDวนรDวมของ
ประชาชนและภาคสDวนอ่ืน ๆ ในการบริหารราชการ 

 
6. เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล ด,านเศรษฐกิจ ประจําเดือนมิถุนายน 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเรDงดDวนของรัฐบาล ด'าน
เศรษฐกิจ ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ 
  สาระสําคัญของรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล ดังนี้ 
 1. แก,ไขป7ญหาความเดือดร,อนของประชาชนและผู,ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ:อและราคา
น้ํามันเช้ือเพลิง การดําเนินการในภาพรวมได,มีการดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ด,านราคาสินค,า ได'มีมาตรการในการดูแลราคาสินค'าและบริการให'มีราคา 
ท่ีเหมาะสมและเป8นธรรม ได'แกD การกําหนดราคาสินค'าและบริการควบคุม  การดูแลราคาต'นทาง และราคาปลายทาง  
การกําหนดมาตรการในการดูแลราคา  การตรึงราคาจําหนDายสินค'า (สิ้นสุดโครงการแล'ว) การกํากับดูแลราคาจําหนDาย
อาหารปรุงสําเร็จ ติดตามตรวจสอบและบังคับใช'กฎหมาย (สายตรวจ Mobile Unit)  นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
กํากับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค'าหีบหDอเพ่ือสร'างความเป8นธรรม โครงการธงฟMาราคาประหยัดลดคDาครองชีพ
ประชาชน และจัดงานจําหนDายสินค'า ซ่ึงได'จัดงานรวมท้ังสิ้น 1,286 ครั้ง สามารถลดภาระคDาครองชีพให'ประชาชน  
คิดเป8นมูลคDา 553.45 ล'านบาท จัดงานธงฟMาเคลื่อนท่ีเพ่ือประชาชน (Mobile Unit) รวม 627 จุด  ลดคDาครองชีพได'        
คิดเป8นมูลคDา 14.67 ล'านบาท (สิ้นสุดโครงการแล'ว)  รวมถึงโครงการโชหDวยชDวยชาติ “ร'านถูกใจ” ซ่ึงขณะนี้อยูDระหวDาง
สDงผDานให'ภาคเอกชนดําเนินการตDอโดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีร'านถูกใจท่ีมีศักยภาพเข'ารDวมโครงการฯ 
จํานวน 5,009 ราย (สิ้นสุดโครงการแล'ว) 
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    1.2 ด,านราคาพลังงาน   
      (1) น้ํามันดีเซล : ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สาํหรับ
น้ํามันดีเซล เพ่ือรักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลไมDให'เกิน 30 บาทตDอลิตร ทําให'ราคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2556 อยูDท่ี 29.99 บาท/ลิตร โดยผลการดําเนินงานต้ังแตDเดือนกันยายน 2554 – เมษายน 2556 สามารถชDวยเหลือ
ประชาชนและภาคธุรกิจเป8นเงินประมาณ 198,000 ล'านบาท    

    (2) แกwสโซฮอล : สDงเสริมให'มีการใช'แกwสโซฮอลเพิ่มขึ้น โดย ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2556 มีปริมาณการใช'เอทานอลเพ่ิมข้ึนเป8น 2.57 ล'านลิตร/วัน 
      (3) LPG : ราคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ภาคครัวเรือน ตรึงราคาไป
จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 อยูD ท่ี 18.13 บาท/กิโลกรัม  ภาคอุตสาหกรรม อยูD ท่ี 28.40 บาท/กิโลกรัม   
ภาคขนสDง อยูDท่ี 21.38 บาท/กิโลกรัม 

        (4) NGV : ราคาสําหรับประชาชนอยูDท่ี 10.50 บาท/กิโลกรัม กลุDมรถ
โดยสารสาธารณะ อยูDท่ี 8.50 บาท/กิโลกรัม 
            (5) โครงการบัตรเครดิตพลังงาน (NGV) ซ่ึงเริ่มดําเนินการต้ังแตDตุลาคม 
2555 – มิถุนายน 2556 มีจํานวนผู'สมัครบัตรเครดิตพลังงาน จํานวนท้ังสิ้น 70,871 ราย สําหรับกลุDมรถจักรยานยนต<
รับจ'างสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนการใช'แกwสโซฮอล ณ เดือนมิถุนายน 2556 จํานวนผู'มีบัตรท้ังสิ้น 2,974 ราย   
 2. ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น โ ด ย เ พ่ิ ม กํ า ลั ง ซ้ื อ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
สร,างสมดุลและความเข,มแข็งอย�างมีคุณภาพให,แก�ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได'มีการดําเนินการ ดังนี้ 
   2.1 พักหนี้เกษตรกรรายยDอยและประชาชนผู'มีรายได'น'อย ซ่ึงขณะนี้อยูDระหวDางเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงินสําหรับโครงการพักหนี้ให'แกDสมาชิกสหกรณ<การเกษตรหรือเกษตรกร   
   2.2 ปรับคDาแรงงานเป8นวันละ 300 บาทท่ัวประเทศ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได'มีมติให'กระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามมาตรการเพ่ือชDวยเหลือผู'ประกอบการ และเพ่ิมขีดความ สามารถในการแขDงขัน
ให'แกD SMEs โดยท่ีมีการปรับคณะรัฐมนตรีจึงทําให'ต'องมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาให'ความชDวยเหลือ SMEs เพ่ือให'การดําเนินการเป8นไปอยDางตDอเนื่อง  
   2.3  เบ้ียยังชีพผู'สูงอายุ กรมสDงเสริมการปกครองท'องถ่ิน มีผู'สูงอายุท่ีมีสิทธิ จํานวน 
6,776,562 คน ได'จัดสรรงบประมาณให'กับจังหวัดแล'ว (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) เป8นเงิน 52,069 ล'านบาท  
กทม. มีผู'สูงอายุได'รับเงินแล'ว จํานวน 528,990 คน ใช'เงิน 347.74 ล'านบาท เมืองพัทยา มีผู'สูงอายุได'รับเงิน
แล'ว จํานวน 5,848 คน ใช'เงินประมาณ 3.78 ล'านบาท   
   2.4  มาตรการบ'าน 5 ล'านบาท สิ้นสุดโครงการแล'ว   
   2.5  โครงการบ'าน ธ.อ.ส. เพ่ือท่ีอยูDอาศัยแหDงแรก ซ่ึงได'ขยายระยะเวลาออกไปให'สิ้นสุด
เดือนมีนาคม 2556 มีผู'ได'รับการอนุมัติคิดเป8นเงิน 10,189.03 ล'านบาท โครงการนี้มีปnญหาการปลDอยสินเชื่อคDอนข'าง
ตํ่า เนื่องจากโครงการไมDครอบคลุมบ'านมือสอง และราคาบ'านตํ่ากวDา 1 ล'านบาทมีจํานวนจํากัด   
   2.6 โครงการบ' าน ธ .อ.ส.  - ธปท. เ พ่ือผู' ประสบภั ย วง เ งิน 14,000 ล' านบาท  
มีผู'ได'รับการอนุมัติคิดเป8น 29,877.84 ล'านบาท  ปnญหาอุปสรรคของโครงการนี้ คือ จํานวนผู'ยื่นขอสินเชื่อมากกวDา
เงินท่ี ธปท. ให'การสนับสนุน   
   2.7 มาตรการภาษีสําหรับการซื้อรถยนต<คันแรก คืนภาษีแล'ว 320,111 คัน เป8นเงิน 
21,972 ล'านบาท คิดเป8นร'อยละ 23.91  
 3 ปรับลดภาษีเงินได,นิติบุคคล เพ่ือให'การปรับลดภาษีเงินได'นิติบุคคลมีผลถาวรกรมสรรพากรได'
เสนอรDางพระราชบัญญัติแก'ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี .. พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได'นิติ
บุคคล) ซ่ึงกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล'ว ขณะนี้อยูDระหวDางการพิจารณาของ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน< 
ณ ระนอง) กDอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตDอไป 
 4 ส�งเสริมให,ประชาชนเข,าถึงแหล�งเงินทุน (กองทุนหมู�บ,าน SML) มีผลดําเนินการ ดังนี้   
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   4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูDบ'านและชุมชน (SML) โอนเงินไปแล'วจํานวน 
76,407 หมูDบ'าน/ชุมชน จําแนกเป8นหมูDบ'าน/ชุมชนใน 76 จังหวัด จํานวน 75,565 แหDง ชุมชน ใน กทม. จํานวน 842 
แหDง ท้ังนี้ สทบ. ได'เรDงรัดการดําเนินการในสDวนของชุมชนใน กทม. ด'วยแล'ว   
   4.2 โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูDบ'านฯ ระยะท่ี 3 ได'โอนเงินไปแล'ว 44,730 กองทุน คิด
เป8นร'อยละ 56.44 
 5 ยกระดับราคาสินค,าเกษตรและให,เกษตรกรเข,าถึงแหล�งเงินทุน ได'มีการดําเนินการ ดังนี้ 
   5.1 โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ได'อนุมัติแล'ว 4,234,556 บัตร สDงมอบบัตรแล'ว 
4,125,967 ราย  วงเงินอนุมัติ 57,070 ล'านบาท 
   5.2 ข้ึนทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ 3 ชนิด ดังนี้ 
    (1) ข'าวนาปG 55/56  (วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556)           
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ครั้งท่ี 1 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผDานการรับรองแล'ว จํานวน 3.48 ล'านครัวเรือน  
ครั้งท่ี 2 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผDานการรับรองแล'ว จํานวน 584,236 ครัวเรือน 
    (2) มันสําปะหลัง ปG 55/56 (วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 – วันท่ี 28 กุมภาพันธ< 2556)                       
ซ่ึงมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผDานการรับรองแล'ว จํานวน 473,852 ครัวเรือน 
    (3) ข'าวโพดเลี้ยงสัตว< ปG 55/56 (วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 – วันท่ี 31 ตุลาคม 2555)              
ซ่ึงมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผDานการรับรองแล'ว จํานวน 220,216 ครัวเรือน 
   5.3 โครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปG ปGการผลิต 2555/2556 โดย 
    (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ< ข'อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  มีสหกรณ<
เข'ารDวมโครงการจํานําข'าวเปลือกนาปG รวม 226 สหกรณ< ซ่ึงได'ให'บริการรับจํานํา/บริการรวบรวมข'าวเปลือกจาก
สมาชิก 349,654 ราย ปริมาณข'าวเปลือก รวม 1,726,533.165 ตัน และองค<การตลาดเพ่ือเกษตรกร รับจํานําแล'ว 
3.469 ล'านตัน มูลคDา 54,934.180 ล'านบาท จํานวนเกษตรกร 472,971 ราย จํานวนโรงสี 270 แหDง  
    (2) กระทรวงพาณิชย< ข'อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ผลการดําเนินการ   
     2.1 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556) มีโรงสีสมัครเข'ารDวม
โ ค ร ง ก า ร  จํ า น ว น  8 94  โ ร ง  มี เ กษต รกร เ ข' า รD ว ม โ ค ร ง ก า ร  จํ า น ว น  2 , 1 9 9 , 9 06  ร า ย  ป ริ ม าณ 
รับจํานํา รวมท้ังสิ้น 14,434,296 ตัน ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2556 ธ.ก.ส. ได'จDายเงินให'เกษตรกรแล'ว เป8นเงิน 
232,870.709 ล'านบาท  
     2.1 รอบท่ี 2 (14 มีนาคม - 15 กันยายน 2556) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 มี
โรงสีสมัครเข'ารDวมโครงการ จํานวน 645 โรง มีเกษตรกรเข'ารDวมโครงการ จํานวน 640,529 ราย ปริมาณรับจํานํารวม
ท้ังสิ้น 5,365,846 ตัน   
     ปnญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ได'รับการจัดสรรไมDเพียงพอเป8นคDาใช'จDาย 
เชDน คDาเชDาคลังสินค'า คDากรรมกร คDาตรวจสอบคุณภาพข'าวสาร คDาดูแลรักษาข'าวสาร และคDาเบ้ียประกันภัย ทําให' 
อ.ต.ก. ไมDสามารถเบิกจDายเงินให'แกDผู'ประกอบการตามสัญญาได'  

     (3) นอกจากนี้  ผู'แทนกระทรวงพาณิชย<ได'รายงานให'ทราบเ ก่ียวกับการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการรับจํานําข'าวเปลือก ปG 2554/55 ปG 2555/56 โดยสรุป ดังนี้ 

          3.1 ผลการดําเนินโครงการ (ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2556)   
         • โครงการปG 2554/55 นาปG 2554/55 นาปG 54/55 มีผลผลิตจํานวน 
25.932 ล'านตัน จํานวนเกษตรกรที่เข'ารDวมโครงการ 1,089,101 ราย ปริมาณรับจํานํา 6.950 ล'านตัน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ<การเกษตร (ธ.ก.ส.) จDายเงิน 118,656 ล'านบาท นาปรัง 55 มีผลผลิต
จํานวน 12.224 ล'านตัน จํานวนเกษตรกรท่ีเข'ารDวมโครงการ 1,021,027 ราย ปริมาณรับจํานํา 14.864 ล'านตัน 
ธ.ก.ส. จDายเงิน 218,670 ล'านบาท 
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        • โครงการปG 2555/56 รอบท่ี 1 มีผลผลิตจํานวน 26.950 ล'านตัน จํานวน
เกษตรกรท่ีเข'ารDวมโครงการ 1,434,702 ราย ปริมาณรับจํานํา 14.440 ล'านตัน ธ.ก.ส. จDายเงิน 232,870 ล'านบาท รอบท่ี 
2 มีผลผลิตจํานวน 9.904 ล'านตัน จํานวนเกษตรกร ท่ีเข'ารDวมโครงการ 436,503 ราย ปริมาณรับจํานํา 5.508 ล'านตัน 
ธ.ก.ส. จDายเงิน 73,938 ล'านบาท 
          3.2  ประโยชน<ท่ีชาวนาได'รับโดยตรงจากราคาตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดย 
            - เกษตรกรเข'ารDวมโครงการ ได'รับผลประโยชน<โดยราคาข'าวเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4,000 บาท/ตัน 
            - เกษตรกรท่ีไมDได'เข'ารDวมโครงการ ได'รับผลประโยชน<โดยราคา
ข'าวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2,500 บาท/ตัน  (ราคาตลาดกDอนรับจํานําหักด'วยราคาตลาดหลังรับจํานํา) 
           3.3  ผลประโยชน<ทางอ'อมกลับคืนสูDรัฐบาลทางด'านเศรษฐกิจและสังคม  โดย
เกษตรกรมีการใช'จDายมากข้ึนทําให'มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รัฐได'รับภาษีมูลคDาเพ่ิม ธุรกิจมีกําไรเพ่ิมข้ึน  
รัฐได'ภาษีจากภาคธุรกิจ เกิดการขยายธุรกิจใหมDรองรับกําลังซ้ือ และมีการจ'างงานเพ่ิมข้ึน คิดเป8นมูลคDารวม 83,238 
ล'านบาท 
      5.4 โครงการรั กษา เส ถียรภาพราคามะพร' า ว  ปG  2555  ดํา เนิ นการรับ ซ้ื อ  
เนื้อมะพร'าวแห'งจากเกษตรกร/กลุDมเกษตรกร ใน 8 จังหวัด จํานวน 9,000 ตัน โดยชดเชยราคากิโลกรัมละ 6 บาท และ
ชD ว ย คD า ข น สD ง  เ พ่ื อ ใ ห' เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด' รั บ ร า ค า ท่ี คุ' ม ตD อ ก า ร ผ ลิ ต  ต้ั ง แ ตD เ ดื อ น กั น ย า ย น  2 5 5 5  ถึ ง  
20 กุมภาพันธ< 2556 ขณะนี ้ได'ร ับซื้อแล'ว 8,605.38 ตัน คิดเป8นร'อยละ 95.62 ขณะนี ้มี 7 จังหวัด 
แจ'งปiดโครงการแล'ว และจังหวัดนครศรีธรรมราชยังปiดโครงการไมDได'เนื่องจากปnญหาการร'องเรียน จึงขอขยายระยะเวลา
โครงการออกไปจนถึง 20 กรกฎาคม 2556 
      5.5  การรักษาเสถียรภาพราคายางพารา (ข'อมูล ณ มิถุนายน 2556) โดยได'รับซ้ือยาง
จากสถาบันเกษตรกร จํานวน 211,388.604 ตัน มูลคDา 20,934.064 ล'านบาท นําเข'าสูDกระบวน การผลิตและ 
ผลิตเสร็จ และจัดเก็บเข'าโกดัง จํานวน 189,101.20 ตัน มีการทําประกันวินาศภัยโกดัง/โรงงาน จํานวน 54 จุด 
วงเงินทุนประกัน 18,803.280 ล'านบาท มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ จํานวน 225.504 ล'านบาท  
                           5.6 การเยียวยาและการให'ความชDวยเหลือเกษตรกร จากภัยพิบัติด'านการเกษตร  
ในกรณีฝนท้ิงชDวง/ภัยแล'ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด 

(1) ฝนท้ิงชDวง/ภัยแล'ง ด,านพืช มีพ้ืนท่ีเสียหาย 4.697 ล'านไรD เกษตรกรได'รับ 
ผลกระทบ จํานวน 624,886 ราย คิดเป8นวงเงินชDวยเหลือ 2,870.932 ล'านบาท  ด,านประมง พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว<น้ํา
เสียหาย 1,121 ไรD กระชัง 648 ตารางเมตร เกษตรกรได'รับผลกระทบ 63 ราย ชDวยเหลือเสร็จแล'ว เป8นเงิน 3.939  
ล'านบาท 
   (2) อุทกภัย ด,านพืช มีพ้ืนท่ีเสียหาย 78,569 ไรD เกษตรกรได'รับผลกระทบ จํานวน 
9,691 ราย คิดเป8นวงเงินชDวยเหลือ 34.614 ล'านบาท ชDวยเหลือแล'ว 12.126 ล'านบาท ด,านประมง พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว<
น้ําเสียหาย 881 ไรD กระชัง 11,393 ตารางเมตร คิดเป8นวงเงินชDวยเหลือ 6.284 ล'านบาท ชDวยเหลือแล'ว 2.307 ล'านบาท 
ด,านปศุสัตวG มีสัตว<สูญหาย/ตาย 1,867 ตัว เกษตรกรได'รับผลกระทบจํานวน 60 ราย คิดเป8นวงเงินชDวยเหลือ 
83,800 บาท ชDวยเหลือแล'ว 49,700 บาท  
   (3) วาตภัย (ระหวDางวันท่ี 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2556) พ้ืนท่ีคาดวDาจะ
เสียหาย 76,579 ไรD เกษตรกรได'รับผลกระทบ 34,587 ราย คิดเป8นวงเงินชDวยเหลือ 15.582 ล'านบาท ชDวยเหลือแล'ว 
0.619 ล'านบาท 
   (4) ศัตรูพืชระบาด ได'มีการปMองกันไมDให'เกิดการระบาด และควบคุมการ
ระบาดไมDให'ขยายพ้ืนท่ี 
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   5.7 การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ขณะนี้มีการปรับปรุงการจัดทํา
ฐานข' อ มูล เกษตรกร เป8 นรายแปลง  ซ่ึ ง มี เปM าหมาย 7 , 230 , 043  แปลง  ซ่ึ ง เ ริ่ ม ดํ า เนิ นการ เ ม่ื อวั น ท่ี  
15 มีนาคม 2556 โดยดําเนินการไปแล'ว 3.922 ล'านครัวเรือน 
                     5.8 การชDวยเหลือเกษตรกรและผู'ยากจนท่ีเป8นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู'ยืมแกD
เกษตรและผู'ยากจนท่ีมีปnญหาด'านหนี้สินและท่ีดิน ให'สามารถไถDถอนหรือซ้ือท่ีดินคืน โดยมีเกษตรกรท่ีได'รับอนุมัติ
จากกองทุนฯ จํานวน 584 ราย วงเงิน 81 ล'านบาท     
   5.9  โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปG 2555/26 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2556 มีผู'สมัครเข'ารDวมโครงการฯ จํานวน 719 ราย เปiดจุดรับฝากแล'ว 678 จุด ปริมาณ    รับจํานํารวมท้ังสิ้น 
9,955,637 ตัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ธ.ก.ส. ได'จDายเงินให'เกษตรกรแล'ว เป8นเงิน 26,877.092 ล'านบาท  
   5.10 พณ. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบการรับจํานําสินค'าเกษตร ให'ถูกต'อง โปรDงใส 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือปMองกันการทุจริตในการรับจํานํา โดยสุDมตรวจสอบโรงสี ตลาดกลาง โกดังกลาง  
และเกษตรกร พบการกระทําความผิด จํานวน 2,042 ราย ได'แกD  (1) การขนข'าวสารโดยไมDได'รับอนุญาต   
(2) การสวมสิทธิเกษตรกร  (3) ข'าวขาดบัญชี 
   5.11 การแก'ไขราคาสินค'าเกษตร 
     (1) ผักและผลไม'   ได' มีการลงนามในบันทึกความเข' าใจกับร' านค' าปลีก 
ค'าสDงสมัยใหมD (Modern Trade) รวม 6 ครั้ง เพ่ือขอความรDวมมือให'ชDวยรับซ้ือผักและผลไม' เพ่ือนําไปจําหนDายใน
สาขาท่ัวประเทศ  และได'จัดงานเพ่ือให'กลุDมเกษตรกรมาจําหนDายผลผลิตให'ผู'บริโภคโดยตรง รวมถึงได'ดําเนินการ
เชื่อมโยงการกระจายผลไม'ภาคตะวันออก ไปจําหนDายท่ีศูนย<จําหนDายสินค'าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี 
     (2) สุกร ได'มีการเพ่ิมชDองทางการจําหนDายให'แกDเกษตรกรเพ่ิมจากชDองทางปกติ 
แยกเป8นเนื้อสุกรจํานวน 181,095 กิโลกรัม  
     (3) ไขDไกD สามารถระบายไขDไกDได' จํานวน 7,000,000 ฟอง และได'แตDงต้ัง
คณะกรรมการกํากับดูแลราคาไขDไกD รวมถึงขอความรDวมมือผู'เลี้ยงไกDไขDให'ตรึงราคาไมDเกินฟองละ 3.30 บาท 
     (4) หอมแดง (ฤดูแล'ง) จังหวัดเชียงใหมDได'สนับสนุนคDาใช'จDายในการบริหาร
จัดการ จํานวน 22.66 ล'านบาท จากโครงการชDวยเหลือสินค'าเกษตรท่ีมีปnญหาเรDงดDวน ปG 2554 – 2556 ให'จังหวัด
เชียงใหมDเพ่ือแก'ไขปnญหาราคาหอมแดงตกตํ่า โดยผู'เข'ารDวมโครงการจะต'องซ้ือหอมแดงจากเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนใน
จังหวัดเชียงใหมD ในราคา กิโลกรัม ละ 17.00 บาท ปริมาณเปMาหมาย 11,000 ตัน ระยะเวลาโครงการ ต้ังแตDเดือน
มีนาคม – กันยายน 2556 ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมDสามารถระบายหอมแดงได'ตามภาวะปกติ โดยไมDต'องใช'เงินท่ีได'รับการ
สนับสนุน โดย ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ราคาหอมแดงแห'งปรับราคาสูงข้ึนเป8น กิโลกรัม ละ 23 – 26 บาท 
     (5) พริก จัดประชุมหารือผู'ประกอบการแปรรูปซอสพริกและน้ําพริก เพ่ือขอ
ความรDวมมือในการรับซ้ือพริกในราคาท่ีเหมาะสม ให'มีการข้ึนทะเบียนผู'ปลูกพริก และการวางระบบการเก็บเก่ียว
ผลผลิตให'สอดคล'องกับความต'องการของโรงงานและผู'บริโภ 
    (6) ปาล<มน้ํามัน รอบท่ี 1 ได'จัดสรรเงินให'องค<การคลังสินค'า  รับซ้ือน้ํามันปาล<มดิบ
จากโรงงานสกัดน้ํามันปาล<ม เพ่ือดูดซับปริมาณน้ํามันปาล<มดิบ เปMาหมาย 100,000 ตัน ในราคา กิโลกรัมละ 25 บาท 
จากผลการดําเนินงานในรอบท่ี 1 ทําให'ระดับราคาผลปาล<มสูงข้ึนจากชDวงกDอนเริ่มโครงการเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.53 
บาท เป8น กก.ละ 4 – 4.20 บาท รอบท่ี 2 ดําเนินการขยายระยะเวลารับซ้ือเป8นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2556 โดย  
ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนจํานวน 56,801 ราย  99,848 แปลง โดยรับรองแล'ว  
71,923 แปลง  แตDเนื่องจากปnญหามีปริมาณการรับซ้ือปาล<มน้ํามันไมDได'ตามเปMาหมาย จึงจะต'องขยายระยะเวลา
ดําเนินโครงการออกไปอีก  
  6. ปฏิรูปการจัดการท่ีดิน (นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม)    ซ่ึงได'
ดําเนินการจัดหาท่ีดินให'แกDเกษตรกร  การแก'ไขปnญหาท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีปVาสงวนแหDงชาติ  การจัดทํายุทธศาสตร<การ
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บริหารจัดการและแก'ไขปnญหาเรื่องการจัดการท่ีดินปVาไม'  และการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหาร
จัดการท่ีดินเชิงระบบ (กบช.) ซ่ึงภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได'อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการของ กบช. แล'ว ขณะนี้อยูDระหวDางการจัดต้ังสํานักงาน และจัดสรรเงินงบประมาณให'จังหวัดเพ่ือเป8น
คDาใช'จDายในการดําเนินการของศูนย<ปฏิบัติการท่ีดินจังหวัด 
                            ปnญหาอุปสรรค : ในการดําเนินงานของ กบช. คือ ขณะนี้ใกล'สิ้นปGงบประมาณ พ.ศ. 2556 
แล'ว ระยะเวลาท่ีเหลืออยูDอาจทําให'การปฏิบัติงานตามแผนงานไมDมีความคืบหน'าเทDาท่ีควร และเม่ือไมDสามารถ
ดําเนินการได' เงินงบประมาณท่ีได'รับจะตกไป จึงเห็นควรให'สํานักงบประมาณพิจารณาให'  กรมท่ีดินสามารถเกลี่ยเงิน
ท่ีได'รับไปใช'ตDอเนื่องในปGงบประมาณหน'าได'เป8นกรณีพิเศษ 
   7. จากรายงานผลการดําเนินงานของส�วนราชการต�าง ๆ ในเดือนมิถุนายน 2556 มีความเห็น 
ดังนี้ 
   7.1 โครงการกํากับดูแลการช่ังตวงวัดและสินค,าหีบห�อเพ่ือสร,างความเปLนธรรมในการซ้ือ
ขายพลังงานเช้ือเพลิง ผลผลิตทางการเกษตร และสินค,าท่ัวไปต�าง ๆ ซ่ึงมีการตรวจพบการกระทําความผิดเพ่ิมข้ึนนั้น 
พณ. ควรมีการพิจารณาหามาตรการในการดําเนินการในเรื่องดังกลDาว เพ่ือให'การกระทําความผิดมีจํานวนลดลง 
   7.2 การตรวจสอบโครงการรับจํานําสินค,าเกษตร ยังพบการกระทําความผิดอยูDมาก ควรให' 
พณ. เพ่ิมมาตรการปMองกัน ตรวจสอบ และลงโทษผู'กระทําความผิดโดยเด็ดขาด 
   7.3 โครงการรับจํานําข,าวเปลือกนาป% ป%การผลิต 2555/2556 หนDวยงานท่ีเก่ียวข'องควร
ประชาสัมพันธ<อยDางเรDงดDวน เพ่ือชี้แจงให'ประชาชนทราบถึงประโยชน<ท่ีชาวนาได'รับโดยตรงจากราคาตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ท้ังเกษตรกรท่ีไมDได'เข'ารDวมโครงการและเกษตรกรท่ีเข'ารDวมโครงการได'รับผลประโยชน< โดยราคาข'าวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2,500 
บาท/ตัน และ 4,000 บาท/ตัน รวมท้ังผลประโยชน<ทางอ'อมตDอรัฐบาล โดยเกษตรกรจะมีการใช'จDายมากข้ึนทําให'มีเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สDงผลให'รัฐมีรายได'เพ่ิมข้ึนจากภาษีมูลคDาเพ่ิม ธุรกิจมีกําไรและรัฐเก็บภาษีเงินได'เพ่ิมข้ึน  
เกิดการขยายตัวของธุรกิจเพ่ือรองรับกําลังซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีการจ'างแรงงานเพ่ิมข้ึนมูลคDารวม 83,238 ล'านบาท 
  7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู�บ,านและชุมชน (SML) และการดําเนินการตามโครงการ
เพ่ิมทุนกองทุนหมูDบ'านและชุมชนเมือง ระยะท่ี 3 ยังดําเนินการได'คDอนข'างลDาช'า เห็นควรให' สทบ. ได'จัดทํากรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการให'แล'วเสร็จตามเปMาหมายและชัดเจน 
  ท้ังนี้ ให'หนDวยงานท่ีรับผิดชอบในแตDละด'านรับไปพิจารณาดดําเนินการตDอไป 
  
8. เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะหGภาพรวมความต,องการอัตรากําลังภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมDให'กับสDวนราชการสําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการ
สําคัญตามยุทธศาสตร<ประเทศ รวม 3,848 อัตรา แยกเป8นการจัดสรรอัตราข'าราชการเพ่ิมใหมD 3,285 อัตรา และ
พนักงานราชการเพ่ิมใหมD 563 อัตรา โดยให'สํานักงาน ก.พ. กําหนด มาตรการ แนวทาง หรือเง่ือนไขเพ่ือปMองกันไมDให'
สDวนราชการนําตําแหนDงท่ีได'รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพ่ือปรับระดับตําแหนDงสูงข้ึน หรือนําตําแหนDงท่ีได'รับการจัดสรร
เกลี่ยไปปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากภารกิจตามยุทธศาสตร<ประเทศ และให'สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจDายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือเป8นคDาใช'จDายสําหรับอัตราต้ังใหมDดังกลDาวด'วย 
  2. รับทราบผลการพิจารณาของคณะทํางานศึกษาภาพรวมความต'องการอัตรากําลังภาครัฐ กรณี
องค<กรตามรัฐธรรมนูญและหนDวยงานในสังกัดองค<กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน และมอบหมายให'สDวนราชการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) มอบหมายให'สํานักงบประมาณเป8นหนDวยงานหลักในการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือควบคุมคDาใช'จDายด'านบุคคลของอัตรากําลังในองค<กรตามรัฐธรรมนูญและหนDวยงานในสังกัดองค<กร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน โดยกํากับดูแลการใช'งบประมาณตามหลักเกณฑ</แนวทางการพิจารณาต้ัง
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งบประมาณสําหรับเป8นคDาใช'จDายด'านบุคคล กรณีอัตราต้ังใหมD ท่ีสํานักงบประมาณกําหนดมาตรการไว'แล'วกับทุก
หนDวยงานอยDางเข'มงวดและติดตามผล เพ่ีอให'การใช'จDายงบประมาณด'านบุคคลเป8นไปอยDางมีประสิทธิภาพ 
   (2) มอบหมายให'สํานักงาน ก.พ. จัดเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู'เก่ียวกับการบริหาร
กําลังคนภาครัฐ ระหวDางสDวนราชการ องค<กรตามรัฐธรรมนูญและองค<กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน เพ่ือสร'าง
การมีสDวนรDวมและความตระหนักในการใช'กําลังคนอยDางมีประสิทธิภาพ 
  สําหรับการจัดทํางบประมาณประจําปG 2557 ให'ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
11. เรื่อง  โครงการประกันภัยข,าวนาป% ป%การผลิต 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการดําเนินโครงการประกันภัยข'าวนาปG ปGการผลิต 2556  โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณจํานวน 
494,906,221.50 บาท เพ่ือให'ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ<การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นําไปดําเนินโครงการประกันภัย
ข'าวนาปG ปGการผลิต 2556  

2. ให' ธ.ก.ส. ทดรองจDายสํารองจDายเงินอุดหนุนคDาเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล ตามข'อ 1  และเบิก
เงินชดเชยตามจํานวนท่ีจDายจริงพร'อมด'วยอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 
ธนาคารพาณิชย<ขนาดใหญD (FDR) + 1% ในปGงบประมาณถัดไป 
  3. มอบหมายให'กระทรวงเกษตรและสหกรณ< (กษ.)  โดยกรมสDงเสริมการเกษตรประสานงาน 
กับ ธ.ก.ส. และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมปMองกันบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการเชื่อมโยงข'อมูลสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวข'องกับระบบการรับประกันภัยและการจDายคDาสินไหมทดแทน ตลอดจนความชัดเจนในการประกาศภัยของ 
ผู'วDาราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีประสบภัย ท้ังนี้ เพ่ือความถูกต'องและรวดเร็วในข้ันตอนการขอเอาประกันภัยและการจDาย
คDาสินไหมทดแทนแกDเกษตรกร 
  ท้ังนี้ ให' ธ.ก.ส. เสนอขอต้ังงบประมาณรายจDายประจําปG เพ่ือชดเชยคDาเบ้ียประกันภัยท่ีได'สํารองจDาย
ตามรายจDายท่ีเกิดข้ึนจริงตDอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงการคลัง (กค.)  โดย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  ธ.ก.ส. และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสDงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ได'หารือรDวมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ< และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพ่ือปรับปรุงโครงการประกันภัยข'าวนาปG ปGการผลิต 2556 โดยให'
ภาคเอกชนเป8นผู'รับประกันภัย และแบDงพ้ืนท่ีรับประกันภัยออกเป8น 5 พ้ืนท่ี ตามระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ สรุปสาระสําคัญ
ได'ดังนี้ 
  1. หลักการและแนวทางการรับประกันภัย 

(1) เกษตรกรท่ีเข'ารDวมโครงการฯ เป8นผู'เอาประกันภัย ได'รับความคุ'มครองจากภัยธรรมชาติ 
ได'แกD อุทกภัย ฝนท้ิงชDวง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมท้ังภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 

(2) แบDงพ้ืนท่ีการรับประกันภัยออกเป8น 5 พ้ืนท่ีตามระดับความเสี่ยง โดยเกณฑ<ความ
เสียหายเฉลี่ยย'อนหลังต้ังแตDปG 2548 -2555 เพ่ือจัดเก็บเบ้ียประกันภัยในอัตราท่ีแตกตDางกันตามระดับความเสี่ยง 

(3) ภาคเอกชนเป8นผู'รับประกันภัยในสDวนท่ีเพ่ิมเติมจากมาตรการชDวยเหลือเกษตรกร
ผู'ประสบภัยของรัฐ เชDนเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปG 2554  

(4) เกณฑ<การประเมินความเสียหายเพ่ือจDายคDาสินไหมทดแทนใช'แนวทางเดียว 
กันกับท่ีภาครัฐดําเนินการอยูDในปnจจุบัน เชDนเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปG 2554 และ 2555 

(5) ธ.ก.ส. เป8นผู'บริหารโครงการฯ และเป8นตัวกลางระหวDางเกษตรกรผู'เอาประกันภัยกับ
ผู'รับประกันภัย เชDนเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปG 2554 และ 2555 
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2. รายละเอียดการรับประกันภัย 
   (1) อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีเสนอโดยบริษัทรับประกันภัยแบDงออกเป8น 5 อัตรา ตามระดับ
ความเสี่ยงภัยของพ้ืนท่ี โดยมีวงเงินความคุ'มครอง 1,111 บาทตDอไรD ตลอดชDวงการเพาะปลูกสําหรับภัยธรรมชาติท้ังหมด 
6 ภัยดังกลDาวข'างต'น และวงเงินความคุ'มครอง 555 บาทตDอไรD สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ท้ังนี้ สาเหตุหลักท่ี
อัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิมสูงข้ึนจากปG 2554 และ 2555 เนื่องจากการปรับเพ่ิมความเสี่ยงระดับมหันตภัยของประเทศ
ไทย  

(2) กําหนดจํานวนพื้นที่เปMาหมายการเอาประกันภัยท่ัวประเทศเป8นจํานวน 1.5 ล'าน
ไรD และกําหนดพ้ืนท่ีเข'ารDวมโครงการรับประกันภัยในแตDละระดับความเสี่ยง เพ่ือให'มีการกระจายตัวของความเสี่ยง
ตามหลักการประกันภัย 

(3) รัฐยังมีความจําเป8นต'องอุดหนุนคDาเบ้ียประกันภัย โดยเห็นควรให'เกษตรกรรับภาระคDา
เบ้ียประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพ้ืนท่ี ต้ังแตD 60 -100 บาทตDอไรD และรัฐอุดหนุนคDาเบ้ียประกันภัยในสDวนท่ีเกิน
กวDาจํานวนดังกลDาว เนื่องจากการดําเนินโครงการรับประกันภัยข'าวอยDางตDอเนื่องเป8นระยะเวลา 2 ปG เกษตรกรได'
ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยระบบการประกันภัยเพ่ิมข้ึน 

(4) ธ.ก.ส. อาจพิจารณามาตรการสร'างแรงจูงใจให'กับเกษตรกรท่ีเป8นลูกค'าเพ่ิมเติม 
เชDนเดียวกับท่ีได'ดําเนินการในปG 2554 และ 2555 ได'แกD การอุดหนุนคDาเบ้ียประกันภัยให'กับเกษตรกรซ่ึงเป8นลูกค'า  
ธ.ก.ส. และการขยายวงเงินสินเชื่อสําหรับเกษตรกรให'ครอบคลุมคDาเบ้ียประกันภัย อนึ่ง เพ่ือให'เกษตรกรเข'ารDวม
โครงการฯ ได'ตามเปMาหมาย ธ.ก.ส. อาจต'องดําเนินงานเชิงรุกรDวมกับ สศค. กรมสDงเสริมการเกษตรและสํานักงาน 
คปภ. เพ่ือประชาสัมพันธ<โครงการให'เกษตรกรในแตDละเขตพ้ืนท่ีได'รับทราบข'อมูลอยDางท่ัวถึง   
  3. หากกําหนดให'เกษตรกรท่ีเข'ารDวมโครงการฯ ปGการผลิต 2556 รับภาระอัตราเบ้ียประกันภัยต้ังแตD 
 60 - 100 บาทตDอไรD และรัฐอุดหนุนคDาเบ้ียประกันภัยสําหรับเกษตรกรในสDวนท่ีเหลือ 69.97 - 410.39 บาทตDอไรD  
(รวมภาษีมูลคDาเพ่ิมและอากรแสตมป�) โดยกําหนดจํานวนพ้ืนท่ีเปMาหมายเอาประกันภัย 1.5  ล'านไรD และครอบคลุม
พ้ืนท่ีแตDละระดับความเสี่ยงในสัดสDวนท่ีเทDากัน รัฐบาลจะมีภาระงบประมาณสูงสุดไมDเกิน 494,906,221.50 บาท 

 
14. เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 9/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) 
ครั้งท่ี 9/2556 และเห็นชอบให'กรมปMองกันและบรรเทาสาธารณภัยขยายระยะเวลาการดําเนินการแก'ไขปnญหาภัยแล'ง 
พ.ศ. 2556 ออกไปอีก  โดยเริ่มต้ังแตD 1 สิงหาคม 2556 เป8นต'นไป จนกวDาการให'ความชDวยเหลือจะแล'วเสร็จ ท้ังนี้ไมD
เกินสิ้นปGงบประมาณ หรือภายในวันท่ี 30 กันยายน 2556 ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
(กบอ.)  ครั้งท่ี 9 /2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวDาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ< (นายยุคล               
ลิ้มแหลมทอง) ปฏิบัติหน'าท่ีประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ   สDวนเรื่องงบประมาณและการ
ดําเนินการให'เป8นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

แต�งตั้ง 
19. เรื่อง แต�งตั้ง 

1. การแต�งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห�งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตDงต้ังนายอําพน กิตติอําพน ให'ดํารงตําแหนDง ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารแหDงประเทศไทย สืบแทน นายวีรพงษ< รามางกูร ซ่ึงพ'นจากตําแหนDงกDอนครบวาระ เนื่องจากมี
อายุครบ 70 ปGบริบูรณ< ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตDวันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล'าฯ แตDงต้ังเป8นต'นไป  
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2. มอบหมายประธานกรรมการในคณะกรรมการกําหนดเป:าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเก่ียวกับการมอบหมายให'รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ<เทพ             
เทพกาญจนา) เป8นประธานกรรมการในคณะกรรมการกําหนดเปMาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ท้ังนี้ ต้ังแตD 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เป8นต'นไป ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได'พิจารณาเห็นชอบแล'ว ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอ 
 

3. ขออนุมัติต�อเวลาการดํารงตําแหน�งผู,ว�าราชการจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดนนทบุรี ครั้งท่ี 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตDอเวลาการดํารงตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด ซ่ึงดํารงตําแหนDงมาจะครบ   
4 ปG ในวันท่ี 30 กันยายน 2556 ตDอไปอีก 1 ปG เป8นครั้งท่ี 1 ต้ังแตDวันท่ี 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557 จํานวน 
2 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์ โอสถานนท< ผู'วDาราชการจังหวัดกระบ่ี  2. นายวิเชียร 
พุฒิวิญ�ู ผู'วDาราชการจังหวัดนนทบุรี  
 

4. การแต�งตั้งข,าราชการให,ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ังข'าราชการให'ดํารงตําแหนDงประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 17 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้  
   1. นายภาณุ อุทัยรัตน< รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให'ดํารงตําแหนDง
ผู'ตรวจราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายศิริพงษ< หDานตระกูล ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี ให'ดํารงตําแหนDง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง  
  3. นายพินิจ หาญพาณิชย< ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลําพูน ให'ดํารงตําแหนDง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมท่ีดิน  
  4. นายกําธร ถาวรสถิตย< ผู'ตรวจราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัด 
กระทรวง ให'ดํารงตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยนาท  
  5. นายนิสิต จันทร<สมวงศ< ผู'ตรวจราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให'ดํารงตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ<  
  6. วDาท่ีร'อยตํารวจโท อาทิตย< บุญญโสภัต ผู'ตรวจราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให'ดํารงตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสาคร  
  7. นายสุทธิพงษ< จุลเจริญ ผู'ตรวจราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให'ดํารงตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสระบุรี  
  8. นายสมพงศ< อรุณโรจน<ปnญญา ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเลย ให'ดํารงตําแหนDง
ผู'ตรวจราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   9. นายธีระยุทธ เอ่ียมตระกูล ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง ให'ดํารงตําแหนDง
ผู'ตรวจราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   10. นายวิศว ศะศิสมิต ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอDางทอง ให'ดํารงตําแหนDงผู'ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  11. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุโขทัย ให'ดํารงตําแหนDง
ผู'ตรวจราชการกระทรวง (ผู'ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  12. นายจักริน เปลี่ยนวงษ< ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิจิตร ให'ดํารงตําแหนDงผู'วDา
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุโขทัย  
   13. นายสุรชัย ขันอาสา ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี ให'ดํารงตําแหนDงผู'วDา
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิจิตร  
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  14. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ< ให'ดํารง
ตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง  
  15. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครพนม ให'ดํารง
ตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  16. นายระพี ผDองบุพกิจ ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู ให'ดํารง
ตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิษณุโลก  
  17. นายธานินทร< สุภาแสน ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงใหมD ให'ดํารงตําแหนDง
ผู'วDาราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลําปาง  
  ต้ังแตDวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแตDวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แตDงต้ังเป8นต'นไป  
 

5. การโอนข,าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนายวิทยา พานิชพงศ< รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ศูนย<
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต' (ศอ.บต.) มารับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และแตDงต้ังให'ดํารง
ตําแหนDงผู'วDาราชการจังหวัด (นักบริหาร ระดับสูง) จังหวัดปnตตานี ซ่ึงผู'ดํารงตําแหนDงเดิมเกษียณอายุราชการและผู'มี
อํานาจสั่งบรรจุท้ังสองฝVาย ได'ตกลงยินยอมการโอนด'วยแล'ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ต้ังแตDวันท่ี 1 ตุลาคม 
2556 ท้ังนี้ ต้ังแตDวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แตDงต้ังเป8นต'นไป  
 

6. แต�งตั้งกรรมการผู,ช�วยรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตDงต้ัง นายดํารงค< พิเดช เป8นกรรมการผู'ชDวยรัฐมนตรี ตามท่ี 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให'มีผลต้ังแตDวันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตDงต้ังและมอบหมายให'
เป8นผู'ชDวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป8นต'นไป  
 

7. แต�งตั้งกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให,เอกชนร�วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ังกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให'เอกชนรDวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ จํานวน 7 ราย ซ่ึงได'ผDานการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาผู'ทรงคุณวุฒิฯ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. รองศาสตราจารย< กุลภัทรา สิโรดม 2. นายสุรนันท< วงศ<วิทยกําจร 
3. รองศาสตราจารย< ธัญญะ เกียรติวัฒน< 4. ผู'ชDวยศาสตราจารย< สมบัติ อยูDเมือง 5. นายอนุสรณ< แสงนิ่มนวล          
6. รองศาสตราจารย< สุกรี เจริญสุข 7. นายกงกฤช หิรัญกิจ ท้ังนี้ ต้ังแตDวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 เป8นต'นไป  
 

8. การแต�งตั้ งข,าราชการพลเรือนสามัญให,ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนข'าราชการพลเรือนสามัญมาแตDงต้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 1 ราย และแตDงต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหนDงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย เพ่ือ
ทดแทนตําแหนDงท่ีวDาง ผู'เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยกรณีการรับโอน ผู'มีอํานาจสั่งบรรจุท้ังสอง
ฝVายได'ตกลงยินยอมการโอนด'วยแล'ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้  
  1. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให'ดํารงตําแหนDงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
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   2. นายทศพร ศิริสัมพันธ< เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ให'ดํารงตําแหนDงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
  3. นางสุทธศรี วงษ<สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให'ดํารงตําแหนDงปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  
  ต้ังแตDวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแตDวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แตDงต้ังเป8นต'นไป  
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