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  วันนี้ (15 ตุลาคม 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห'องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ8 ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว:าการ
กระทรวงกลาโหม เป<นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ8  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร'อมด'วย นายภักดีหาญส8                
หิมะทองคํา ร'อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน8 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได'แถลงข:าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได'ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  4.  เรื่อง   ร:างพระราชกฤษฎีกาปJดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2556 
   

เศรษฐกิจ – สังคม 
  6.   เรื่อง   มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
  10.   เรื่อง   การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปN พ.ศ. 2556 และ 2557 เพ่ิมเป<น 
    กรณีพิเศษ   
  18.  เรื่อง  กําหนดการและจังหวัดท่ีจัดการประชุมรับฟQงความคิดเห็นของประชาชนโครงการ
    เพ่ือออกแบบและก:อสร'างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย:างยั่งยืนและ 
    ระบบแก'ไขปQญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  20. เรื่อง  การช:วยเหลือเกษตรกรเข'าร:วมโครงการรับจํานําข'าวเปลือก ปNการผลิต 2555/56 
 

แต�งตั้ง 
  22.   เรื่อง  แต:งต้ัง 
  1.  รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต:งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศ
   ไทย 
  2.  การแต:งต้ังผู'ท่ีดํารงตําแหน:งกรรมการร:างกฎหมายประจํา (สํานัก 
   นายกรัฐมนตรี) 
  3.  ให'กรรมการผู'ช:วยรัฐมนตรีคงอยู:ปฏิบัติหน'าท่ีต:ออีกหนึ่งวาระ 
  4.  การแต:งต้ังคณะกรรมาธิการร:วมว:าด'วยความร:วมมือทวิภาคีไทย- 
   เวียดนาม ฝZายไทย 
  5. การแต:งต้ังข'าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  

6. การแต:งต้ังข'าราชการให'ดํารงตําแหน:งรองเลขาธิการสภาความม่ันคง
แห:งชาติ  

7. การแต: ง ต้ั งข' าราชการพลเรื อนสา มัญประเภทบริหารระดับสู ง 
(กระทรวงการคลัง)  

8. การแต:งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหน:งประเภทบริหาร
ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  

9. การแต:งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ:งรัฐบาล  
10. การแต:งต้ังข'าราชการให'ดํารงตําแหน:งประเภทบริหารระดับสูง ใน

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ  
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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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 กฎหมาย 
4. เรื่อง  ร�างพระราชกฤษฎีกาป#ดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร:างพระราชกฤษฎีกาปJดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป              
พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให'นําข้ึนทูลเกล'า ฯ ถวาย ต:อไปได'  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สลค.เสนอว:า รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห'า 
บัญญัติให'ในปNหนึ่งให'มีสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให'ถือวันท่ีมีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพ่ือให'สมาชิกได'มาประชุมเป<นครั้งแรกเป<นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญท่ัวไป สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให'มี
กําหนด 120 วัน บัดนี้ สมัยประชุมสามัญท่ัวไปสําหรับปN 2556 จะครบกําหนด 120 วัน ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน              
พ.ศ. 2556 และเพ่ือให'มีการปJดสมัยประชุมดังกล:าว ต้ังแต:วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เป<นต'นไป จึงได'ยก             
ร:างพระราชกฤษฎีกาดังกล:าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการต:อไป 

 
เศรษฐกิจ – สังคม 

6.  เรื่อง  มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกําหนดเป̂าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)    
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556  ตามท่ี คปร. เสนอ  ดังนี้ 

1. เห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557 – 2561) ท้ังมาตรการบริหาร
จัดการอัตรากําลังปกติ มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร8 และแนวทางการนํามาตรการดังกล:าวไปสู:การปฏิบัติ 
  2. ให'สํานักงานคณะกรรมการข'าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับไปพิจารณาปรับปรุง                
แนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข'ารับราชการให'เหมาะสมให'ได'คนท่ีมีความรู' ความสามารถ มี Attitude มี Service 
Mind และพิจารณาแนวทางการสอบคัดเลือกในภาพรวมข'าราชการพลเรือน ภาคต:าง ๆ  องค8กรอิสระให'มีบรรทัด
ฐานเดียวกันในระยะยาว  

สาระสําคัญของเรื่อง  
คปร. รายงานว:า  
เพ่ือให'การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐสอดคล'องกับทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร8ประเทศ 

(Country Strategy) และแผนยุทธศาสตร8การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)  รวมท้ังตอบสนองต:อ
บริบทการบริหารราชการและสภาพกําลังคนภาครัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อีกท้ังเป<นการช:วยแก'ไขปQญหาการบริหาร
จัดการกําลังคนของส:วนราชการอันจะนําไปสู:การพัฒนากําลังคนภาครัฐให'มีขีดสมรรถนะสูง ประกอบกับเพ่ือให'มี
กลไกสําหรับควบคุมอัตรากําลังและค:าใช'จ:ายด'านบุคคลให'เหมาะสมกับภารกิจของรัฐ คปร. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 
14 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ดังต:อไปนี้  
 1. หลักการ  
   1.1 การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐต'องมีความสอดคล'องกับความจําเป<นในการปฏิบัติ
ภารกิจในปQจจุบัน และเตรียมความพร'อมสําหรับอนาคต 
   1.2 การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐต'องเน'นท้ังเชิงปริมาณ (จํานวนและความพอเพียง) 
และเชิงคุณภาพ (ขีดสมรรถนะและศักยภาพ) ของบุคลากรภาครัฐ 
   1.3 การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐต'องคํานึงถึงผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ'มค:า
ต:อภารกิจของรัฐ  
   1.4 การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐต'องมีความยืดหยุ:น เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
ปQญหาและสภาพการณ8ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของส:วนราชการ  
 2. เป8าหมาย 
   2.1 ส:วนราชการในสังกัดฝZายบริหารมีกําลังคนท่ีเหมาะสมสําหรับการขับเคลื่อนนโยบาย พันธกิจ
และยุทธศาสตร8ในปQจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการในอนาคตอย:างมีประสิทธิภาพ   
   2.2 ส:วนราชการในสังกัดฝZายบริหาร สามารถบริหารและพัฒนากําลังคนได'อย:างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ'มค:า โดยมีอัตรากําลังและค:าใช'จ:ายด'านบุคคลท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 
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   2.3 กํ าลั งคนภาครั ฐในสั ง กั ดฝZ ายบริ หารได' รั บการพั ฒนาให' มี ขี ดความสามารถ 
ท่ีพร'อมรองรับการปฏิบัติภารกิจ มีแรงจูงใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน   
 
 3. ขอบเขต  
  มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) ครอบคลุมกําลังคนภาครัฐ 
ได'แก: ข'าราชการ (ไม:รวมข'าราชการทหาร) พนักงานราชการ ลูกจ'างประจําและกําลังคนประเภทอ่ืนในส:วนราชการ
สังกัดฝZายบริหารท่ีใช'งบประมาณงบบุคลากรจากงบประมาณรายจ:ายแผ:นดิน  
 4. มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ  
  4.1 มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ 
     1) การเพ่ิมอัตราข'าราชการต้ังใหม:  
     (1.1) ไม:ให'เพ่ิมอัตราต้ังใหม:ในภาพรวมสําหรับข'าราชการทุกประเภท ยกเว'นกรณีจําเป<น
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได'  
     (1.2) ในกรณีท่ีส:วนราชการมีการขออัตราข'าราชการต้ังใหม: ให'ฝZายเลขานุการร:วม 
คปร. ร:วมกับส:วนราชการหรือองค8กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ศึกษาวิเคราะห8ภาพรวมภารกิจ อัตรากําลังทุกประเภท 
และค:าใช'จ:ายด'านบุคคลของส:วนราชการ พร'อมท้ังเหตุผลความจําเป<น เสนอ คปร. พิจารณา และหาก คปร. พิจารณาเห็น
ควรให'มีการเพ่ิมอัตราข'าราชการต้ังใหม: ให'นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต:อไป  

   2) การจัดสรรอัตราว:างจากผลการเกษียณอายุของข'าราชการ  
      (2.1) ไม:ยุบเลิกอัตราข'าราชการในภาพรวม และจัดสรรอัตราข'าราชการพลเรือนสามัญ 
ข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข'าราชการตํารวจ จากผลการเกษียณอายุคืนในภาพรวมของกระทรวงหรือ
องค8กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให' อ.ก.พ. กระทรวงหรือองค8กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถเกลี่ย
อัตรากําลังให'สอดคล'องกับความจําเป<นตามภารกิจของส:วนราชการ ได'อย:างคล:องตัวและรวดเร็วข้ึน   
      (2.2) ให'ส:วนราชการท่ีมีตําแหน:งข'าราชการเกษียณอายุในแต:ละปN แจ'งตําแหน:งท่ี
เห็นสมควรยุบเลิกเท:ากับจํานวนตําแหน:งท่ีเกษียณอายุเม่ือสิ้นปNงบประมาณไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงหรือองค8กรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให'พิจารณาจัดสรรอัตราว:างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ8 วิธีการและเง่ือนไขท่ี 
คปร.กําหนด     (2.3)  ให' อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค8กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจัดสรร
อัตราว:างจากผลการเกษียณอายุของส:วนราชการในสังกัดกระทรวงหรือองค8กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
หลักเกณฑ8 วิธีการและเง่ือนไขท่ี คปร. กําหนด  

   (2.4) เม่ือพิจารณาจัดสรรอัตราว:างจากผลการเกษียณอายุ  ให' อ.ก.พ. กระทรวง หรือ
องค8กรกลางบริหารงานบุคคลแล'วแต:กรณีแจ'งผลการดําเนินการให' คปร. ทราบ   
  4.2 มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร;   
       1) ยุทธศาสตร;การวางแผนบริหารกําลังคนให> เกิดประโยชน; สูงสุด (Strategic 
Workforce Planning and Management)    
      1.1) เป8าประสงค; 

      - ส:วนราชการสามารถจัดอัตรากําลังให'สอดคล'องกับความจําเป<นตาม
ภารกิจ และพร'อมรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ  

      - ส:วนราชการมีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช'กําลังคนท่ีมีอยู:ให'เกิดประโยชน8สูงสุด  

      1.2) ตัวช้ีวัด (ภายในปS พ.ศ. 2561)    
      - ร'อยละ 80 ของส:วนราชการมีแผนกําลังคนท่ีสอดคล'องกับยุทธศาสตร8การ
บริหารราชการ  
      - ร'อยละ 80 ของส:วนราชการมีแผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
คุ'มค:าในการใช'อัตรากําลัง  
     2) ยุทธศาสตร;การพัฒนากําลังคนและสร>างความพร>อมเชิงกลยุทธ;  (Develop 
Workforce Strategic Readiness)  
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      (2.1) เป8าประสงค; 
      (1) กําลังคนภาครัฐได'รับการพัฒนาให'มีความพร'อมท้ังด'านความรู' ความสามารถ 
และทักษะ (Skill Set) รวมท้ังมีทัศนคติท่ีเหมาะสม (Mindset) ในการปฏิบัติงานท:ามกลางการเปลี่ยนแปลง  
      (2) ส:วนราชการมีกําลังคนคุณภาพเพียงพอสําหรับการเป<นผู'นําขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 
      (3) ส:วนราชการมีความพร'อมรองรับการสูญเสียอัตรากําลังจากแนวโน'มการ
เกษียณอายุ เพ่ือสร'างความต:อเนื่องในการบริหารราชการ 
      (4) ผู'บริหารและนักทรัพยากรบุคคลของส:วนราชการมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานในฐานะเป<นหุ'นส:วนเชิงยุทธศาสตร8 (Strategic Partner) 
      (2.2) ตัวช้ีวัด (ภายในปS พ.ศ. 2561)    
      (1) ร'อยละ 100 ของข'าราชการได'รับการพัฒนาให'มีความรู'ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเข'าสู:ประชาคมอาเซียน  
      (2) สัดส:วนของกําลังคนคุณภาพเทียบกับจํานวน ตําแหน:งระดับสูงในแต:ละ
ส:วนราชการ คิดเป<นร'อยละ 100    
      (3) ร'อยละ 80 ของส:วนราชการมีการจัดทําแผนสร'างความก'าวหน'าในอาชีพ 
(Career Planning) หรือแผนสืบทอดตําแหน:งเพ่ือสร'างความต:อเนื่องในการบริหารราชการ (Succession Plan)  
      (4) ร'อยละ 80 ของผู'บริหารและนักทรัพยากรบุคคลของส:วนราชการผ:าน
หลักสูตรการพัฒนาเพ่ือสร'างความเข'มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Professional) ของสํานักงาน ก.พ. หรือท่ี
องค8กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด 
    4) ยุทธศาสตร;การดึงดูดและรักษากําลังคนท่ีมีคุณภาพในภาครัฐ      
   3.1) เป8าประสงค;  
     (1) ส:วนราชการสามารถดึงดูดและรักษากําลังคนท่ีมีคุณภาพไว'ในระบบราชการ   
     (2) กําลังคนภาครัฐมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีแรงจูงใจในการสร'างและพัฒนาผลงาน  
   3.2) ตัวช้ีวัด (ภายในปS พ.ศ. 2561)     
      (1) ร'อยละ 50 ของส:วนราชการมีแผนปฏิบัติการปรับปรุงองค8กรไปสู:การเป<น 
Employer of Choice เพ่ือดึงดูดกําลังคนรุ:นใหม:  
      (2) ร'อยละ 80 ของข'าราชการในแต:ละส:วนราชการ มีความเชื่อม่ันต:อระบบการ
บริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
      (3) ร'อยละ 80 ของข'าราชการในแต:ละส:วนราชการ มีความพึงพอใจต:อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของส:วนราชการ    
  4.3 แนวทางการนํามาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐไปสู�การปฏิบัติ    
     (1) ให'สํานักงาน ก.พ. (สําหรับกรณีข'าราชการพลเรือนสามัญ) และองค8กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (สําหรับกรณีข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข'าราชการตํารวจ) ดําเนินการดังนี้ 
     (1.1) จัดทําแนวปฏิบัติและคู:มือแนวทางการดําเนินการในเรื่องต:างๆ (Guidelines) ตามท่ี
กําหนดไว'ในมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ท้ังมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลัง
ปกติ และมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร8 เพ่ือให'ส:วนราชการสามารถนําไปปรับใช'ได'ตามความเหมาะสม  
     (1.2) ร:วมกับส:วนราชการแต:ละแห:งในการวิเคราะห8ว:าเรื่องใดในยุทธศาสตร8การบริหารและ
พัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)  มีความจําเป<นหรือมีผลกระทบสูงต:อการบริหารราชการ และสนับสนุน 
ส:งเสริม ให'คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนให'ความช:วยเหลือ เพ่ือให'ส:วนราชการดําเนินการตามมาตรการดังกล:าว 
ได'อย:างเหมาะสม หากจําเป<นอาจจัดให'มีการทดลองนําร:องการดําเนินการในบางเรื่องก:อนก็ได'   
     กรณีท่ีเห็นว:ามีเรื่องซ่ึงมีผลกระทบสูงต:อส:วนราชการในภาพรวมและจําเป<นต'องเร:งดําเนินการ 
อาจประสาน/แจ'งสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณากําหนดให'การดําเนินการในเรื่องดังกล:าวเป<นส:วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการต:อไป   
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     (1.3) ชี้แจงทําความเข'าใจกับ อ.ก.พ. กระทรวง หัวหน'าส:วนราชการ ผู'บริหาร หน:วยงานการ
เจ'าหน'าท่ี และข'าราชการทุกระดับ รวมท้ังผู'มีส:วนได'ส:วนเสียอ่ืนๆ เพ่ือสร'างความตระหนักและให'ความสําคัญต:อการนํา
มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ไปปฏิบัติให'บรรลุเป̂าหมายท่ีตั้งไว'  
     (1.4) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 
2561)   เป<นประจําทุกสิ้นปNงบประมาณ และรายงานความก'าวหน'าในการดําเนินการ ตลอดจนปQญหาอุปสรรคให' ก.พ. 
คณะกรรมการข'าราชการตํารวจ คณะกรรมการข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล'วแต:กรณี และ คปร. ทราบ  
    (2) ให'องค8กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข'อง ร:วมกับส:วนราชการพิจารณาผ:อนคลาย
หรือปรับปรุงกฎระเบียบด'านการบริหารกําลังคน เพ่ือให'ส:วนราชการสามารถดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ได'อย:างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
    (3) ให'ฝZายเลขานุการร:วม คปร. สื่อสารประชาสัมพันธ8และสร'างความเข'าใจเก่ียวกับมาตรการ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ ให'กับองค8กรตามรัฐธรรมนูญและหน:วยงานในสังกัดองค8กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่ืนๆ รวมท้ังอาจจัดให'มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค8ความรู'และประสบการณ8ในการบริหารและพัฒนากําลังคน เพ่ือให'การ
ควบคุมอัตรากําลังและค:าใช'จ:ายด'านบุคคลภาครัฐมีความครอบคลุมและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
    (4) ให' คปร. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
2557 – 2561) พร'อมปQญหา อุปสรรค และข'อเสนอแนะต:อคณะรัฐมนตรี เม่ือมาตรการสิ้นสุดลง 
 
10.  เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปS พ.ศ. 2556 และ 2557 เพ่ิมเป]นกรณีพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป<นกรณีพิเศษในปN 2556 โดยกําหนดให' 
วันจันทร8ท่ี 30 ธันวาคม 2556 เป<นวันหยุดราชการเพ่ิมเป<นกรณีพิเศษ จํานวน 1 วัน  เพ่ือให'มีวันหยุดต:อเนื่อง 5 วัน 
ต้ังแต:วันเสาร8ท่ี 28 ธันวาคม 2556 – วันพุธท่ี 1 มกราคม 2557 (วันข้ึนปNใหม:) ท้ังนี้ เพ่ือให'เกิดการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข'องกับการท:องเท่ียว ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  
  ท้ังนี้  ในส:วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให'รัฐวิสาหกิจแต:ละแห:ง   ธนาคารแห:ง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให'สอดคล'องกับข'อกฎหมายท่ีเก่ียวข'องต:อไป  
  อีกท้ัง  ในกรณีหน:วยงานใดท่ีมีภารกิจในการให'บริการประชาชน หรือมีความจําเป<นหรือราชการ
สําคัญในวันดังกล:าวโดยได'กําหนดหรือนัดหมายไว'ก:อนแล'ว ซ่ึงหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือ
กระทบต:อการให'บริการประชาชน ให'หัวหน'าหน:วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให'เกิดความ
เสียหายต:อทางราชการและประชาชน 
 
18. เรื่อง กําหนดการและจังหวัดท่ีจัดการประชุมรับฟ̀งความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพ่ือออกแบบและ
ก�อสร>างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย�างย่ังยืนและระบบแก>ไขป̀ญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกําหนดการและจังหวัดท่ีจัดการประชุมรับฟQงความคิดเห็นของประชาชน
โครงการเพ่ือออกแบบและก:อสร'างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย:างยั่งยืนและระบบแก'ไขปQญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย ฉบับแก'ไขซ่ึงเริ่มดําเนินการจากวันท่ี 7 ตุลาคม 2556 เป<นวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 ตามท่ีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. รายงานว:า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได'มี
มติเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2556 (ข'อ 2) เห็นชอบแผนปฏิบัติการรับฟQงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือ
ออกแบบและก:อสร'างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย:างยั่งยืนและระบบแก'ไขปQญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟQงความคิดเห็นของประชาชน ได'ประชุมร:วมกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข'องเพ่ือหารือเรื่อง
การขอเบิกงบประมาณโครงการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได'เสนอกําหนดการและจังหวัดท่ีจัดการประชุมรับฟQงความ
คิดเห็นของประชาชนฉบับแก'ไขระยะเวลาดําเนินการจากแผนฯ ให'ท่ีประชุมทราบว:าจากเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เริ่มดําเนินการวันท่ี 7 ตุลาคม 2556 เป<นวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 จนถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 เพ่ือให'การดําเนินงาน
ตามแผนงานเป<นไปอย:างมีประสิทธิภาพและป̂องกันปQญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยจะดําเนินการจัดการประชุม
รับฟQงความคิดเห็นของประชาชนใน 36 จังหวัด ได'แก: ลําพูน ชัยนาท เชียงใหม: อ:างทอง ลําปาง อุทัยธานี พะเยา 
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นครสวรรค8 แพร: ลพบุรี อุตรดิตถ8 สุพรรณบุรี สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ตาก ปทุมธานี กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา 
พิจิตร สมุทรปราการ พิษณุโลก สมุทรสาคร เพชรบูรณ8 สมุทรสงคราม สกลนคร สงขลา ชัยภูมิ ราชบุรี สระบุรี 
กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี นนทบุรี จันทบุรี และกรุงเทพฯ 
 
20. เรื่อง การช�วยเหลือเกษตรกรเข>าร�วมโครงการรับจํานําข>าวเปลือก ปSการผลิต 2555/56 
                   คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มั ติ เ พ่ิมวงเ งินการรับจํานําข'าวเปลือก ปNการผลิต 2555/56 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายข'าวแห:งชาติครั้งท่ี 9/2556 วันท่ี 9 ตุลาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย8เสนอ ท้ังนี้  ให'
กระทรวงเกษตรและสหกรณ8 กระทรวงพาณิชย8 และกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข'องต:อไปด'วย   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
                   คณะกรรมการนโยบายข'าวแห:งชาติ ได'มีการประชุมเพ่ือพิจารณาช:วยเหลือเกษตรกรเข'าร:วมโครงการ
รับจํานําข'าวเปลือก ปNการผลิต 2555/56  ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 และมีมติดังนี้ 
                   “สืบเนื่องจากกรมส:งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ8 ได'แจ'งข'อมูลปริมาณข'าวท่ีมีการ
ข้ึนทะเบียนและออกหนังสือรับรองเกษตรกรท่ีเข'าร:วมโครงการรับจํานําข'าว ปN 2555/56 ท่ียังไม:ได'ใช'สิทธิครั้ง
ท่ี 2 เพ่ิมจากท่ีได'ประมาณการไว'จํานวน 2.9 ล'านตัน (ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายข'าวแห:งชาติ เม่ือ
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556) เป<น 1.27 ล'านตัน ส:งผลให'เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาจํานําข'าวเปลือก ปN 2555/56 เม่ือ
วันท่ี 15 กันยายน 2556 มีเกษตรกรนําข'าวเปลือกมาจํานําประมาณ 22.425 – 22.450 ล'านตัน ซ่ึงสูงกว:ากรอบ
ปริมาณ 22.00ล'านตัน และวงเงินดําเนินการ 345,000 ล'านบาท ท่ีได'รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ8การเกษตรจึงชะลอการจ:ายเงินให'แก:เกษตรกร ทําให'เกษตรกรในหลายจังหวัด เช:น จังหวัด
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ:างทอง ชัยนาท ลพบุรี เรียกร'องให'แก'ไขปQญหาความเดือดร'อนของเกษตรกร และ
เพ่ือแก'ไขปQญหาดังกล:าว กขช. จึงได'มีมติดังนี้ 
                   เห็นชอบให'นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินท่ีใช'ในการดําเนินการโครงการรับจํานํา
ข'าวเปลือก ปNการผลิต 2555/56 อีกจํานวน 6,660 ล'านบาท (คํานวณจากปริมาณรับจํานําท่ีคาดว:าจะเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 425,000 – 450,000 ตัน คูณราคารับจํานําข'าวเปลือก 5% ตันละ 14,800 บาท) โดยให'ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ8การเกษตรสํารองจ:ายไปพลางก:อน ในวงเงิน 6,660 ล'านบาท โดยชดเชยต'นทุนเงินใน
อัตรา FDR+1 และให'สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระคืนต'นเงิน จํานวน 6,660 ล'านบาท ให'  
ธ.ก.ส. ต:อไป เนื่องจากเกษตรกรนําข'าวเปลือกมาเข'าร:วมโครงการรับจํานําข'าวเปลือกปNการผลิต 2555/56 ภายใน
กรอบระยะเวลาการรับจํานําท่ีกําหนดคือไม:เกินวันท่ี 15 กันยายน 2556” 

 
แต�งตั้ง 

22.  เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได'รับแจ'งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศ
ไทยว:า รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียมีความประสงค8ขอแต:งต้ัง นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา (Mr. Harsh Vardhan 
Shringgla) ให'ดํารงตําแหน:งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู'มีอํานาจเต็มแห:งสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทยคนใหม: 
โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอนิล วาธรา (Mr. Anil Wadhwa) ตามท่ีกระทรวงการต:างประเทศ
เสนอ 
 
  2. การแต�งตั้งผู>ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการร�างกฎหมายประจํา (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให'ดํารง
ตําแหน:งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต:วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ'วนสมบูรณ8 ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ ดังนี้ 
   1) นายธนาวัฒน;  สังข;ทอง ผู'อํานวยการสํานักหลักนิติบัญญัติ (ผู'อํานวยการเฉพาะด'าน 
(นิติการ)) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดํารงตําแหน:ง กรรมการร:างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกา
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ทรงคุณวุฒิ) กลุ:มร:างกฎหมายและให'ความเห็นทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้ังแต:วันท่ี                    
19 ตุลาคม 2555 
   2) นายนพดล เภรีฤกษ; ผู'อํานวยการศูนย8ข'อมูลกฎหมายกลาง (ผู'อํานวยการเฉพาะด'าน 
(นิติการ)) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดํารงตําแหน:ง กรรมการร:างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกา
ทรงคุณวุฒิ) กลุ:มร:างกฎหมายและให'ความเห็นทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้ังแต:วันท่ี 4 ธันวาคม 
2555  
  ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป 
 

1. ให>กรรมการผู>ช�วยรัฐมนตรีคงอยู�ปฏิบัติหน>าท่ีต�ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให'กรรมการผู'ช:วยรัฐมนตรี ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหน:ง 1 ปNในวันท่ี 
14 ตุลาคม 2556 คงอยู:ปฏิบัติหน'าท่ีต:ออีกหนึ่งวาระ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1. นายธนะ 
ดวงรัตน8 ผู'ช:วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 2. นายดิฐ อัศวพลังพรหม ผู'ช:วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตร
และสหกรณ8  
 

2. การแต�งตั้งคณะกรรมาธิการร�วมว�าด>วยความร�วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ฝeายไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต:งต้ังคณะกรรมาธิการร:วมว:าด'วยความร:วมมือทวิภาคีไทย-
เวียดนาม (Thailand-Vietnam Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ฝZายไทย ตามท่ีกระทรวง
การต:างประเทศเสนอ โดยมีอํานาจหน'าท่ีในการติดตามความร:วมมือทวิภาคีในภาพรวมและพิจารณาหาแนวทาง 
มาตรการ และการดําเนินการต:าง ๆ เพ่ือส:งเสริมและกระชับความสัมพันธ8ทวิภาคีระหว:างไทยกับเวียดนามในทุกมิติ 
ภายใต'หุ'นส:วนทางยุทธศาสตร8 โดยมีรัฐมนตรีว:าการกระทรวงการต:างประเทศเป<นประธานกรรมาธิการและมี
กรรมการร:วมอีก 38 คน เป<นกรรมาธิการ ซ่ึงมีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเป<นเลขานุการ ให'มีอํานาจหน'าท่ี 5 
ประการ ดังนี้  
   1. กําหนดท:าทีและเป̂าหมายของฝZายไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการร:วมว:าด'วยความร:วมมือทวิ
ภาคีไทย-เวียดนาม  
   2. ประสานงานระหว:างหน:วยงานท่ีเก่ียวข'องในการกําหนดท:าทีของฝZายไทยให'เป<นไปในทิศทาง
เดียวกัน และในการดําเนินการต:าง ๆ อันเป<นผลต:อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการร:วมทวิภาคีไทย-เวียดนาม  
  3. ติดตามผลและความคืบหน'าของการประชุมคณะกรรมาธิการร:วมว:าด'วยความร:วมมือทวิภาคี
ไทย-เวียดนาม  
  4. พิจารณาหาแนวทาง มาตรการ และการดําเนินการต:าง ๆ เพ่ือส:งเสริมความสัมพันธ8และความ
ร:วมมือทวิภาคีในด'านต:าง ๆ ระหว:างไทยกับเวียดนาม  
  5. เข'าร:วมประชุมและ/หรือให'ข'อมูลแก:คณะกรรมาธิการร:วมฯ  
ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการร:วมฯ ฝZายเวียดนามมีรัฐมนตรีว:าการกระทรวงการต:างประเทศเวียดนามเป<นประธาน  
 

3. การแต�งตั้งข>าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลื่อนและแต:งต้ัง นายประมวล จันทร8พงษ8 รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับ
ต'น) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให'ดํารงตําแหน:งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป  
 

4. การแต�งตั้งข>าราชการให>ดํารงตําแหน�งรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห:งชาติเสนอ ดังนี้  
  1. แต:งต้ัง นายพรชาต บุนนาค ท่ีปรึกษาด'านการประสานกิจการความม่ันคง (นักวิเคราะห8นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความม่ันคงแห:งชาติ ให'ดํารงตําแหน:งรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห:งชาติ    
(นักบริหาร ระดับสูง)  
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   2. อนุมัติรับโอน พลโท พงศกร รอดชมภู ผู'ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย และแต:งต้ัง
ให'ดํารงตําแหน:ง รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห:งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)  
   ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป  
 

5. การแต�งตั้งข>าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มัติ เลื่อนและแต:งต้ัง นายรังสรรค8  ศรีวรศาสตร8  รองปลัดกระทรวง                      
(นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ให'ดํารงตําแหน:งปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง แทนตําแหน:งท่ีว:าง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป 
 

6. การแต�งตั้งข>าราชการพลเรือนสามัญให>ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 2 ราย ให'ดํารงตําแหน:งประเภท
บริหารระดับสูง ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้  
  1. แต:งต้ัง นายปณิธาน จินดาภู ผู'ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ให'ดํารงตําแหน:งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร: กระทรวงอุตสาหกรรม  
   2. แต:งต้ัง นางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให'ดํารงตําแหน:งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส:งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
   ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป 
 

7. การแต�งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ�งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังบุคคลเป<นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ:งรัฐบาล ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 1. พลโท รุจวินท8 กิจวิทย8 กรรมการ (กลับเข'าดํารงตําแหน:งเป<นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) 
2. นายวีรภัทร ศรีไชยา กรรมการ (กลับเข'าดํารงตําแหน:งเป<นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) 3. พลตํารวจตรี สุรสิทธิ์      
สังขพงศ8 กรรมการ (กลับเข'าดํารงตําแหน:งเป<นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ี 15 ตุลาคม 2556 เป<นต'นไป  
 

8. การแต�งตั้งข>าราชการให>ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง ในสํานักงานสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต:งต้ัง นายกิตติรัตน8 มังคละคีรี ผู'ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให'ดํารงตําแหน:งเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ 
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป เพ่ือ
ทดแทนตําแหน:งท่ีว:าง ตามท่ีสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติเสนอ  
 
 
 

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


