
  วนันี ้(25 พฤศจิกายน  2556)  เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2    สาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ

ประชมุคณะรัฐมนตรี   

  จากนัน้ นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภกัดีหาญส์  หิมะทองคํา                    

ร้อยโทหญิง สณิุสา  เลศิภควตั   และนายชลติรัตน์ จนัทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 

กฎหมาย 

  1. เร่ือง  ร่างกฎ ก.พ. วา่ด้วยการดําเนินการทางวินยั พ.ศ. ....  

  2. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยคา่ครองชีพผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  

  3. เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบิกจา่ยเงินคา่ตอบแทน เงินเพ่ิมการ   

   ครองชีพชัว่คราว และเงินชว่ยเหลอืสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน     

   กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

  4. เร่ือง  ร่างข้อบงัคบัของอยัการสงูสดุวา่ด้วยการเคลือ่นย้ายภายใต้การควบคมุ ตาม      

      พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการมีสว่นร่วมในองค์กรอาชญากรรม 

   ข้ามชาติ พ.ศ. 2556มาตรา 20 พ.ศ. .... 

  5. เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง กําหนดเขตพืน้ท่ี  

   และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม บริเวณทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 106 ใน   

   พืน้ท่ีบางสว่นในท้องท่ีตาํบลวดัเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ่ตําบล  

   หนองผึง้ ตําบลยางเนิง้และตําบลสารภี อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่และในพืน้ท่ี  

    บางสว่นในท้องท่ีตาํบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู พ.ศ. .... 

  6. เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั พ.ศ. ….  

   ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั พ.ศ. …. และ   

   ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

   กระทรวงการคลงั พ.ศ. …. รวม 3 ฉบบั 

 

เศรษฐกิจ – สังคม 

  7. เร่ือง  การประเมินคา่เป้าหมายขัน้ตํ่าการจดับริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

   สว่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา รอบท่ี 3  

  8. เร่ือง  การบริหารโครงการลงทนุภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้ เงิน  

   เพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้ เพ่ือฟืน้ฟ ู 

   เศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (Development Policy Loan : DPL)    

   ภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแขง็ 2555  

  9. เร่ือง  ขออนมุตัิขยายระยะเวลาการกู้ เงินคา่จดักรรมสทิธ์ิท่ีดินโครงการทางพิเศษ 

   สายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,910 ล้านบาท  

   ของการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
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  10. เร่ือง  ขออนมุตัิกู้ เงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย  

  11. เร่ือง  สรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 

  12. เร่ือง  สรุปสถานการณ์นกัท่องเท่ียว ระหวา่งเดือนมกราคม – ตลุาคม  2556 

13. เร่ือง  การกําหนดราคาอ้อยขัน้ต้นและผลตอบแทนการผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทราย  

  ขัน้ต้น ฤดกูารผลติ ปี 2556/2557  

14. เร่ือง  มาตรการเร่งดว่นรองรับสถานการณ์พายแุละฝนตกหนกัในพืน้ท่ีภาคใต้ 

15. เร่ือง  การพิจารณาให้ความช่วยเหลอืผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบจากการ  

  ขาดแคลนแรงงานอนัเน่ืองมาจากการปรับคา่จ้างขัน้ตํ่า  300 บาท 

 

 

ต่างประเทศ 

  16. เร่ือง  การจดัทําบนัทกึความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือในการแลกเปลีย่นข้อมลูธุรกรรม 

   ทางการเงินกบัหนว่ยขา่วกรองทางการเงินแหง่ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

  17. เร่ือง  ขอรับจดัสรรงบประมาณเพ่ือชว่ยเหลอืคนไทยออกจากประเทศอียปิต์ 

  18. เร่ือง  ขอบริจาคข้าวเพ่ือชว่ยเหลอืประสบภยัพิบตัิจากพายไุต้ฝุ่ นไหเ่ยีย่น (Haiyan) ใน  

   ประเทศฟิลปิปินส์ผา่นองค์กรสาํรองข้าวฉกุเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN   

   Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) 

  19. เร่ือง  ร่างบนัทกึความเข้าใจระหวา่งรัฐบาลแหง่เติร์กเมนิสถานและรัฐบาลแหง่   

    ราชอาณาจกัรไทยวา่ด้วยความร่วมมือด้านพลงังาน 

  20. เร่ือง  บทเพ่ิมเตมิของความตกลงให้ความชว่ยเหลอืด้านการเงินโครงการกลไกการหารือ  

    ระดบัภมูิภาคระหวา่งสหภาพยโุรป-อาเซียน 

  21. เร่ือง  ขออนมุตัิจดัทําความตกลงระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่  

   เติร์กเมนิสถานวา่ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางทตู  

  22. เร่ือง  การรับรองร่างปฏิญญาลมิาวา่ด้วยการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยนืและครอบคลมุ  

  23. เร่ือง  ขออนมุตัิการจดัทําบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง   

   รัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่เติร์กเมนิสถาน  

 

แต่งตัง้ 

  24. เร่ือง  แตง่ตัง้ 

   1. การแตง่ตัง้ข้าราชการ (กระทรวงศกึษาธิการ)  

   2. การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวชิาการ   

       ระดบัทรงคณุวฒุิ (กระทรวงสาธารณสขุ)  

       การแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

       (แทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหนง่เน่ืองจากอายคุรบ 65 ปีบริบรูณ์และขอลาออก)  

       การแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  

        การแตง่ตัง้ข้าราชการประเภทบริหาร ระดบัสงู (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
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       การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง  

      (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

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

 

 เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรีเท่านัน้ 

สําหรบัมติคณะรฐัมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รบัฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาํเนินการทางวนัิย พ.ศ. ....  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2    (ฝ่ายสงัคม

และกฎหมาย) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 8/2556 วนัพฤหสับดีท่ี 3 ตลุาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพ

กาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ท่ีมีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. วา่ด้วยการดาํเนินการทางวินยั พ.ศ. .... ตามท่ีสาํนกังาน ก.พ. 

เสนอ แล้วให้ดาํเนินการตอ่ไปได้ 

  สาระสาํคัญของร่างกฎ ก.พ.  

  กําหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และระยะเวลาการดําเนินการทางวินยั ตามมาตรา 94 มาตรา 95 มาตรา 96 

มาตรา 97 มาตรา 101 และมาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                 แบง่ออกเป็น 10 

หมวด และมีบทเฉพาะกาลในตอนท้าย รวมทัง้สิน้ 98 ข้อ ดงันี ้ 

  1. หมวด 1 การดาํเนินการเม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทาํผิดวินัย  

    กําหนดการกลา่วหาข้าราชการพลเรือนสามญัท่ีมีพฤติการณ์กระทําผิดวินยั โดยผู้พบเห็นสามารถ

กลา่วหาเป็นหนงัสอืหรือกลา่วหาด้วยวาจาก็ได้ และจําแนกกรณีเป็นท่ีสงสยัวา่ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระทําผิดวินยัไว้วา่

อาจเป็นกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาพบเห็นการกระทํานัน้เอง หรือมีการร้องเรียนเป็นบตัรสนเทห์่  

   นอกจากนี ้ได้กําหนดวิธีการรายงานเร่ืองร้องเรียนกลา่วหาโดยผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นไว้วา่ต้อง

รายงานเป็นหนงัสอืไปยงัผู้บงัคบับญัชาซึง่มีอํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57  

   2. หมวด 2 การสืบสวนหรือพจิารณาในเบือ้งต้น   

   กําหนดวิธีการสบืสวนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงวา่กรณีมมีลูท่ีควรกลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัหรือไม ่และ

หากพยานหลกัฐานท่ีปรากฏตามเร่ืองร้องเรียนกลา่วหาชดัเจนแล้ว ก็สามารถดําเนินการทางวินยัตามหมวด 3 หรือหมวด 4 

แล้วแตก่รณีตอ่ไป หรือหากพิจารณาเห็นวา่กรณีไมม่ีมลูท่ีควรกลา่วหาก็ให้ยตุิเร่ืองได้  

  3. หมวด 3 การดาํเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาํผิดวนัิยอย่างไม่ร้ายแรง  

   กําหนดกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาซึง่มอํีานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 เห็นวา่ กรณีมมีลูท่ีผู้บงัคบับญัชา

ควรกลา่วหาผู้ใต้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรง ผู้บงัคบับญัชาอาจดําเนินการสอบสวนเองหรือแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินยัก็ได้ แตต้่องมกีารแจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบ และให้

โอกาสผู้ถกูกลา่วหาชีแ้จงแก้ข้อกลา่วหา อีกทัง้ยงัได้กําหนดระยะเวลาเร่งรัดในการสอบสวนด้วย  

  4. หมวด 4 การดาํเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาํผิดวนัิยอย่างร้ายแรง  

   การดาํเนินการทางวินยัอยา่งร้ายแรงตามพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 บญัญตัิให้ต้องดาํเนินการโดยแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนการแจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานให้ผู้ถกู

กลา่วหาทราบและรับฟังคําชีแ้จงของผู้ถกูกลา่วหา และหากผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่เป็นกรณีกระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงก็จะต้องสง่เร่ืองให้ อ.ก.พ. สามญั อนัได้แก่ อ.ก.พ. จงัหวดั 

อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา โดยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบสวน  

มีรายละเอียด ดงันี ้ 

   4.1 กําหนดเพ่ิมเติมให้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยเลขานกุารจากลกูจ้างประจําหรือพนกังานราชการก็ได้ เพ่ือ

แก้ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรด้านวินยั  

   4.2 กําหนดระยะเวลาเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วนั และขยายได้ไมเ่กินครัง้ละ 60 

วนั  
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   4.3 ยกเลกิขัน้ตอนการแจ้งและอธิบายข้อกลา่วหา (สว.2) เพ่ือยน่ระยะเวลาการสอบสวนให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว โดยได้นําเอาหลกัการของการแจ้งและอธิบายข้อกลา่วหา (สว.2) ดงักลา่ว มารวมไว้ในขัน้ตอนการแจ้งข้อกลา่วหาและ

สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหา  

   4.4 การสอบปากคาํพยาน มีการกําหนดเพ่ิมเติมในกรณีท่ีกรรมการสอบสวนทัง้หมด         มีกึ่งหนึง่

มากกวา่ 3 คน ก็ให้กรรมการสอบสวนไมน้่อยกวา่สามคนสามารถทําการสอบปากคาํพยานได้  

   4.5 การให้สทิธิแก่ผู้ถกูกลา่วหาในการนําท่ีปรึกษาหรือทนายความเข้าร่วมในขัน้ตอน            การ

สอบสวนท่ีผู้ถกูกลา่วหาจะต้องเข้าพบคณะกรรมการสอบสวน  

   นอกจากนี ้ในหมวดนีไ้ด้กําหนดผู้มีอํานาจสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนในกรณีข้าราชการ

ตําแหนง่ตา่งกนั ตา่งกรม หรือตา่งกระทรวงกนั ถกูกลา่วหาวา่กระทําผิดร่วมกนัตามมาตรา 94 (4) ด้วย  

  5. หมวด 5 กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  

   กําหนดกรณีท่ีจะดาํเนินการทางวินยัโดยไมต้่องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้             โดย

กําหนดแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีความผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรง และกรณีความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  

  6. หมวด 6 การสั่งยุติเร่ือง ลงโทษ หรืองดโทษ  

   กําหนดอํานาจในการสัง่ลงโทษทางวินยัของผู้บงัคบับญัชาซึง่มีอํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 และ

กําหนดวิธีการในการสัง่ยตุิเร่ือง ลงโทษ หรืองดโทษ โดยกําหนดอตัราโทษตดัเงินเดือนได้ครัง้หนึง่ไมเ่กิน            ร้อยละ 2 หรือร้อย

ละ 4 ของเงินเดือนผู้ถกูลงโทษ เป็นเวลา 1 เดอืน 2 เดือน หรือ 3 เดือน หรือลดเงินเดือนได้ครัง้หนึง่ไมเ่กินร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 

ของเงินเดือนผู้ถกูลงโทษ  

   นอกจากนีไ้ด้กําหนดวิธีการแจ้งคาํสัง่ให้ผู้ถกูกลา่วหาหรือผู้ถกูลงโทษรับทราบคาํสัง่ ตลอดจนการ

แจ้งสทิธิในการอทุธรณ์คําสัง่ลงโทษตอ่ ก.พ.ค.  

  7. หมวด 7 การมีคาํส่ังใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ  

   การดาํเนินการในหมวดนี ้เป็นการสัง่ตามมติหรือวินิจฉยัของ อ.ก.พ. กระทรวง ก.พ. ก.พ.ค. หรือ

องค์กรตามกฎหมายอ่ืน แล้วแตก่รณี ท่ีมีมติหรือมคีําวินิจฉยัให้เพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ โดยปรับหลกัการใหมใ่นสว่น

ท่ีผู้สัง่ต้องมีคาํสัง่ใหม ่และในคําสัง่ดงักลา่วให้สัง่ยกเลกิคาํสัง่ลงโทษเดมิ พร้อมทัง้ระบวุิธีการดําเนินการเก่ียวกบัโทษท่ีได้รับไป

แล้วด้วย  

  8. หมวด 8 การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

   กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัเหตแุหง่การสัง่ วิธีการสัง่ วนัท่ีคําสัง่มีผล การร้องทกุข์ และการ

สัง่ให้กลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีหรือกลบัเข้ารับราชการ  

  9. หมวด 9 ระยะเวลา  

   กําหนดการนบัระยะเวลาการดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี ้ให้สอดคล้องกบักฎหมายวา่ด้วยวิธีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครอง  

  10. หมวด 10 บทเบ็ดเตลด็  

   กําหนดแนวทางแก้ไขกรณีมีปัญหาท่ีไมอ่าจนําหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี ้มา

ใช้บงัคบัได้ ให้ ก.พ. มีอํานาจพิจารณาและกําหนดการปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่วได้  

  11. บทเฉพาะกาล  

   กําหนดกรณีการดาํเนินการทางวนิยัท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จ และกฎ ก.พ. นีป้ระกาศใช้บงัคบัแล้ว โดยให้

ดําเนินการตามกฎหมายนัน้ตอ่ไปจนแล้วเสร็จ สว่นกระบวนการพิจารณาในขัน้ตอนตอ่ไป ให้ปฏิบตัิตามกฎ ก.พ. นี ้ 
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2. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาเงนิช่วยค่าครองชีพผู้ รับเบีย้หวดับาํนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยคา่ครองชีพผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ (ฉบบัท่ี ..) 

พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาํเนินการตอ่ไปได้  

  ทัง้นี ้กค. เสนอวา่  

  1. โดยท่ีรัฐบาลได้ให้ความชว่ยเหลอืการครองชีพข้าราชการระดบัต้นและลกูจ้างประจํา ด้วยการปรับเงินเดือน

แรกบรรจตุามคณุวฒุิการศกึษาทําให้ผู้มีคณุวฒุิระดบัปริญญาตรีได้รับเงินเดือนแรกบรรจรุวมกบัเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวแล้ว

มีรายได้ไมน้่อยกวา่เดือนละ 15,000 บาท ประกอบกบัได้มกีารปรับเพ่ิมอตัราคา่จ้างขัน้ตํา่ทัว่ประเทศเป็นวนัละ 300 บาท ตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามประกาศคณะกรรมการคา่จ้าง เร่ือง อตัราคา่จ้างขัน้ตํา่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 และ

ประกาศคณะกรรมการคา่จ้าง เร่ือง อตัราคา่จ้างขัน้ตํ่า (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10 ตลุาคม 2555  

   2. ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 จนถึงปัจจบุนัยงัไมไ่ด้มีการปรับเพ่ิมคา่ครองชีพให้แก่ผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ ทํา

ให้ผู้ รับเบีย้หวดับํานาญผู้มีรายได้น้อยได้มีหนงัสอืร้องเรียนเพ่ือขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลอืโดยการปรับเพ่ิมให้สงูขึน้เพ่ือเป็น

การบรรเทาความเดือดร้อนด้านการครองชีพให้แก่ผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ  

  3. การปรับเพ่ิม ช.ค.บ. แก่ผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ ซึง่ได้รับเบีย้หวดับํานาญรายเดือนตํ่ากวา่เดือนละ 9,000 บาท 

ให้มีรายได้ตอ่เดือนในจํานวนท่ีเหมาะสม จะต้องใช้งบประมาณรายจา่ยงบกลางเพ่ิมขึน้ประมาณปีละ 1,506.7 ล้านบาท ซึง่จะ

สามารถให้ความชว่ยเหลอืด้านการครองชีพแก่ผู้ รับเบีย้หวดับํานาญได้ประมาณ 59,113 ราย   

  สาระสาํคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  

  กําหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสทิธิได้รับเบีย้หวดัตามข้อบงัคบักระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสทิธิได้รับบํานาญปกติ 

บํานาญพิเศษเพราะเหตทุพุพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อปุการะหรือผู้อยูใ่นอปุการะ ตาม

กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบีย้หวดัหรือบํานาญรวมกนัทกุประเภทซึง่รวมกบั ช.ค.บ. แล้ว มีจํานวนตํา่

กวา่เดือนละเก้าพนับาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีก ในอตัราเดือนละเทา่กบัสว่นตา่งของจํานวนเงินเก้าพนับาทหกัด้วยจํานวนรวม

ของเบีย้หวดัหรือบํานาญทกุประเภทและ ช.ค.บ. ท่ีได้รับหรือมีสทิธิได้รับ  

 

3. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทน เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ     เงนิ

ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบิกจา่ยเงินคา่ตอบแทน เงิน

เพ่ิมการครองชีพชัว่คราว และเงินช่วยเหลอืสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี

กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ            ร่างอนบุญัญตัิท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี

ตรวจพิจารณา แล้วดาํเนินการตอ่ไปได้  

   ทัง้นี ้กค. เสนอวา่  

  1. ปัจจบุนัระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวและเงิน

ช่วยเหลอืสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (มท.) พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ กําหนดให้สมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดนได้รับเงินคา่ตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว โดยได้รับเงินคา่ตอบแทน 13 ขัน้ อตัราตัง้แต ่4,630-8,040 

บาท ตามบญัชีเงินคา่ตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มท. และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวเดือนละ 1,500 บาท 

กรณีได้รับเงินคา่ตอบแทนไมถ่ึงเดือนละ 11,700 บาท แตเ่มื่อรวมกบัเงินเดือนหรือคา่จ้างแล้ว ต้องไมเ่กินเดือนละ 11,700 บาท 

กรณีจํานวนเงินท่ีได้รับดงักลา่วรวมกนัแล้วไมถ่ึงเดือนละ 8,200 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวเพ่ิมขึน้จากเงิน

คา่ตอบแทนอีกจนถงึเดือนละ 8,200 บาท  
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   2. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555 และวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556 จึงได้ปรับปรุง

ระเบียบตามข้อ 1. โดยเบิกจา่ยจากเงินงบประมาณของกรมการปกครอง มท. ดงันี ้ 

   2.1 เงินคา่ตอบแทน ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2554-30 กนัยายน 2556 จํานวน 161,790,000 บาท  

   2.2 เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2554-30 กนัยายน 2556 จํานวน 

96,713,340 บาท  

  สาระสาํคัญของร่างระเบียบ  

  1. ปรับอตัราขัน้สงู-ขัน้ตํ่าของการจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว ดงันี ้ 

ระยะเวลา อัตราขัน้สูง-ขัน้ตํ่า 

เดิม ใหม่ 

1 เมษายน 2554-31 ธันวาคม 2554  อตัราขัน้ตํา่ 8,200 บาท 

อตัราขัน้สงู 11,700 บาท 

8,610 บาท 

12,285 บาท 

1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป  อตัราขัน้ตํา่ 8,200 บาท 

อตัราขัน้สงู 11,700 บาท 

9,000 บาท 

12,285 บาท 

   2. กําหนดให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้รับเงินคา่ตอบแทนตามบญัชีท้ายระเบียบนี ้โดยได้รับเงิน

คา่ตอบแทน 13 ขัน้ อตัราตัง้แต ่4,870-8,450 บาท  

 

4. เร่ือง ร่างข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ตามพระราชบัญญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556มาตรา 20 พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการร่างข้อบงัคบัของอยัการสงูสดุวา่ด้วยการเคลือ่นย้ายภายใต้การควบคมุ 

ตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการมีสว่นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 20 พ.ศ. .... ตามท่ี

สาํนกังานอยัการสงูสดุเสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ

พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย และดําเนินการตอ่ไปได้ 

                   สาระสาํคัญของร่างข้อบังคับ 

                   1. กําหนดบทนิยามคําวา่ “ผู้มีอํานาจอนญุาต” 

                   2. กําหนดให้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้จะขออนญุาตเพ่ือมีอํานาจให้มีการเคลือ่นย้ายภายใต้การ

ควบคมุจากอยัการสงูสดุหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายต้องเป็นข้าราชการอยัการชัน้ 3 ขึน้ไป หรือข้าราชการพลเรือนสามญัตาํแหนง่

ประเภทบริหาร ตําแหนง่ประเภทอํานวยการ ตาํแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการขึน้ไป หรือตําแหนง่ประเภททัว่ไประดบั

อาวโุสขึน้ไป หรือข้าราชการตาํรวจตําแหนง่ตัง้แตส่ารวตัรหรือเทียบเทา่ขึน้ไปหรือข้าราชการทหารตําแหนง่ตัง้แตผู่้บงัคบักองร้อย

หรือเทียบเทา่ขึน้ไป 

                   3. กําหนดให้การขออนญุาตเป็นผู้มีอํานาจให้มีการเคลือ่นย้ายภายใต้การควบคมุให้ผู้ขออนญุาตทําเป็นหนงัสอืตอ่ผู้

มีอํานาจอนญุาต โดยระบเุหตผุลความจําเป็นเพ่ือการสบืสวนสอบสวนรายการ และแผนการหรือวธีิการ รวมทัง้ระยะเวลาในการ

ดําเนินการพร้อมรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีผา่นการรับรองของผู้บงัคบับญัชา และแนบเอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีกําหนดใน

ข้อบงัคบั 

                   4. กําหนดให้ผู้มีอํานาจอนญุาตพิจารณาการขออนญุาต แล้วสง่หนงัสอือนญุาตหรือแจ้งคาํสัง่             ไมอ่นญุาต 

ไปยงัผู้ขออนญุาตโดยเร็ว หนงัสอือนญุาตให้เป็นไปตามแบบท่ีอยัการสงูสดุกําหนด 

                   5. กําหนดให้ผู้ได้รับอนญุาตเป็นผู้ กําหนดให้มีการเคลือ่นย้ายภายใต้การควบคมุบนัทกึรายละเอียดทัง้หลายและ

ถ่ายภาพของผิดกฎหมายหรือของต้องสงสยัท่ีจะได้มีการเคลือ่นย้ายภายใต้การควบคมุในโอกาสแรกท่ีสามารถจะทําได้ ในการ
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เคลือ่นย้ายภายใต้การควบคมุหากจําเป็นต้องมีเอกสารหรือหลกัฐานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ผู้มีอํานาจอนญุาตมีหนงัสอืแจ้ง

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

                   6. กําหนดให้ในกรณีท่ีเป็นการเคลือ่นย้ายภายใต้การควบคมุผา่นเข้ามาในราชอาณาจกัร หรือการผา่นออกไปนอกรา

ชกอาณาจกัร ให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้ได้รับอนญุาตมีหนงัสอืจากหนว่ยงานในสงักดัพร้อมทัง้ทําสาํเนาหนงัสอือนญุาตถึงอธิบดี

กรมศลุกากร เพ่ือขอให้อํานวยความสะดวกในการนําเข้าหรือสง่ออก 

                   7. กําหนดให้ในกรณีผู้ได้รับอนญุาตหรือผู้ดําเนินการตามท่ีได้รับอนญุาตจะต้องถกูตรวจสอบหรือตรวจค้นโดยผู้ซึง่มี

หน้าท่ีตรวจสอบหรือตรวจค้น ให้ผู้ได้รับอนญุาตประสานงานลว่งหน้าไปยงัหนว่ยงานของผู้ซึง่มีหน้าท่ีตรวจสอบหรือตรวจค้น เพ่ือ

ขอให้อํานวยความสะดวกในการดําเนินการ กรณีมเีหตจํุาเป็นอยา่งยิง่ ให้ผู้ ได้รับอนญุาตแสดงหนงัสอือนญุาต 

                   8. กําหนดวิธีการให้ผู้ได้รับอนญุาตปฏิบตัิเมื่อดําเนินการเคลือ่นย้ายภายใต้การควบคมุเสร็จแล้ว 

  

5. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กาํหนดเขตพืน้ที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ในพืน้ที่บางส่วนในท้องที่ตาํบลวดัเกต ตาํบลหนองหอย อาํเภอ

เมืองเชียงใหม่ ตาํบลหนองผึง้ ตาํบลยางเนิง้และตาํบลสารภ ีอาํเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม่ และในพืน้ที่บางส่วนใน

ท้องที่ตาํบลอุโมงค์ อาํเภอเมืองลาํพนู จังหวดัลาํพนู พ.ศ. .... 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิหลกัการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เร่ือง กําหนดเขตพืน้ท่ี

และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม บริเวณทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 106 ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องท่ีตําบลวดัเกต ตําบลหนอง

หอย อําเภอเมืองเชียงใหม ่ตําบลหนองผึง้ ตําบลยางเนิง้และตําบลสารภี อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่และในพืน้ท่ีบางสว่นใน

ท้องท่ีตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทก.) เสนอ และ

ให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิ        ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้ 

                   ข้อเท็จจริง 

                   ทส. รายงานวา่ 

                   1. เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 106 ในตาํบลวดัเกต ตาํบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ่

ตําบลหนองผึง้ ตาํบลยางเนิง้ ตําบลสารภี อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่และตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู เป็น

ถนนสายท่ีมคีณุคา่และความสาํคญัทางประวตัศิาสตร์มาเกือบ 200 ปี มีลกัษณะท่ีโดดเดน่ เป็นเอกลกัษณ์อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีทรงได้แบบอยา่งมาจากยโุรป ในการปลกูต้นไม้ตามแนวถนนทัง้สอง

ข้างทางโดยปลกูต้นยางนาในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละต้นขีเ้หลก็ในจงัหวดัลาํพนู เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ในการเช่ือมโยงและแบง่เขตเมือง 

ซึง่ในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ิมมากขึน้สง่ผลให้ต้นยางนามีจํานวนลดลงอยา่งมากจากท่ีเคยปลกูไว้ 

2,000 ต้น เหลอืในปัจจบุนัเพียง 995 ต้น และต้นขีเ้หลก็เหลอือยูเ่พียง 138 ต้น และในอนาคตมีแนวโน้มวา่ต้นยางนาและต้น

ขีเ้หลก็จะมีแนวโน้มลดลงอยา่งเห็นได้ชดั ซึง่หากปลอ่ยปัญหาเหลา่นีไ้ว้โดยไมม่ีมาตรการคุ้มครองยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ต้นยางนา

และต้นขีเ้หลก็รวมทัง้มกีารใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบไมเ่อือ้ตอ่การอนรัุกษ์ให้เป็นถนนสายประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม จงึมีความ

จําเป็นต้องใช้มาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมเข้ามาเสริมมาตรการทางกฎหมายท่ีมแีละใช้บงัคบัในพืน้ท่ี 

                   2. ในการประชมุคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 4/2556 เมื่อวนัท่ี 19 มถินุายน 2556 ได้พิจารณาแล้วมมีติ

เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงฯ ดงักลา่วและให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ

สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 

                   สาระสาํคัญของร่างประกาศกระทรวงฯ 

                   1. กําหนดให้พืน้ท่ีภายในบริเวณท่ีวดัจากจดุกึง่กลางของทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 106 ในระยะ 40 เมตร ออกไป

ทัง้สองฟาก ในท้องท่ีตําบลวดัเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ่ตาํบลหนองผึง้ ตาํบลยางเนิง้ และตาํบลสารภี อําเภอ
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สารภี จงัหวดัเชียงใหมแ่ละในท้องท่ีตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู เป็นเขตพืน้ท่ีท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครอง

สิง่แวดล้อม 

                   2. กําหนดให้ในเขตพืน้ท่ีท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม ห้ามการกระทําหรือการประกอบกิจกรรม ได้แก่ การ

ตดั ฟัน โคน่ต้นยางนาและต้นขีเ้หลก็ การกระทําอนัตรายตอ่ระบบรากหรือลาํต้นของต้นยางนาและต้นขีเ้หลก็ เป็นต้น รวมทัง้การ

ห้ามก่อสร้าง หรือดดัแปลงอาคารให้มีลกัษณะบางประการหรือให้เป็นอาคารบางประเภท ตลอดจนการกํากบัควบคมุการใช้

ยานพาหนะและการเจรจา 

                   3. กําหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการสงวนรักษา การอนรัุกษ์ การปกป้องและการฟืน้ฟบูรูณะและการจดัการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในเขตพืน้ท่ีท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมให้จงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัลาํพนู โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลและติดตามผลการคุ้มครองสิง่แวดล้อม จดัทําแผนฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม 

                   4. กําหนดให้ร่างประกาศนีใ้ช้บงัคบัมกํีาหนดระยะเวลาห้าปี 

 

6. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. และ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการของสว่นราชการในสงักดักระทรวงการคลงั (กค.) 

รวม 3 ฉบบั ท่ี สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณแล้ว ดงันี ้

                   1. ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั พ.ศ. …. 

                   2. ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั พ.ศ. …. และ 

                   3. ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั               พ.ศ. 

…. และให้สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างกฎกระทรวงดงักลา่ว ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัพิจารณาลงนาม และ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาตอ่ไป 

                   สาระสาํคัญของร่างกฎกระทรวง 

                   1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. …. 

                             1.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั             พ.ศ. 2551 

                             1.2 กําหนดให้กรมธนารักษ์มีภารกิจและอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                             1.3 กําหนดให้กรมธนารักษ์แบง่สว่นราชการออกเป็น 1 สาํนกังาน 10 สาํนกั 5 กอง และ 1 ศนูย์ โดยให้สว่น

ราชการดงักลา่วมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                             1.4 กําหนดให้มีกลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุม่พฒันาระบบบริหาร โดยให้สว่นราชการดงักลา่วมีอํานาจ

หน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                   2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. … 

                             2.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 

                             2.2 กําหนดให้กรมบญัชีกลางมีภารกิจและอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                             2.3 กําหนดให้กรมบญัชีกลางแบง่สว่นราชการออกเป็นราชการบริหารสว่นกลาง และราชการบริหารสว่น

ภมูิภาค 
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                                      2.3.1 ราชการบริหารสว่นกลางแบง่ราชการออกเป็น 1 สาํนกังาน 9 สาํนกั 3 กอง 1 ศนูย์ 1 สถาบนั และ

สาํนกังานคลงัเขต 1 – 9 ตามท่ี รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยให้สว่นราชการดงักลา่วมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                                      2.3.2 ราชการบริหารสว่นภมูิภาคให้แบง่สว่นราชการออกเป็นสาํนกังานคลงัจงัหวดั โดยให้มีอํานาจ

หน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                             2.4 กําหนดให้มีกลุม่งานด้านวิชาการ กลุม่ตรวจสอบภายในและกลุม่พฒันาระบบบริหาร โดยให้สว่นราชการ

ดงักลา่วมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                   3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 

…. 

                             3.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลงั พ.ศ. 2551 

                             3.2 กําหนดให้สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีภารกิจและอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                             3.3 กําหนดให้สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแบง่สว่นราชการ

ออกเป็น 1 สาํนกังาน 4 สาํนกั 4 กอง และ 1 ศนูย์ โดยให้สว่นราชการดงักลา่วมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

                             3.4 กําหนดให้มีกลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุม่พฒันาระบบบริหาร โดยให้สว่นราชการดงักลา่วมีอํานาจ

หน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

 

เศรษฐกิจ – สังคม 

7. เร่ือง การประเมินค่าเป้าหมายขัน้ตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ

เมืองพทัยา รอบที่ 3  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดงันี ้

  1. เกณฑ์ชีว้ดัและคา่เป้าหมายขัน้ตํ่าการจดับริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมอืงพทัยา รวมทัง้ขัน้ตอนและวิธีการประเมินตนเอง รอบท่ี 3 ซึง่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  

  2. ให้สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องกํากบัดแูลและสนบัสนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ทางด้านเทคนิค 

วิชาการ เพ่ือให้ อปท. สามารถดาํเนินภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากสว่นราชการได้มาตรฐานตามเกณฑ์ชีว้ดัและคา่เป้าหมายขัน้

ตํ่าการจดับริการสาธารณะ ตามข้อ 1  

  3. ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) สนบัสนนุการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชีว้ดัและคา่เป้าหมายขัน้ตํา่การบริการ

สาธารณะดงักลา่ว โดยประสานงานกบั อปท. ท่ีเก่ียวข้อง 

  สาระสาํคัญของเร่ือง 

  สปน. รายงานวา่ คณะอนกุรรมการด้านการตดิตามและประเมินผลในคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) ได้จดัทําเกณฑ์ชีว้ดัและคา่เป้าหมายขัน้ตํา่การจดับริการสาธารณะของ อบจ. กทม. และ

เมืองพทัยา รอบท่ี 3 โดยแก้ไขปรับปรุงจากเกณฑ์ชีว้ดัและคา่เป้าหมายขัน้ตํ่าการจดับริการสาธารณะในรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ให้

สอดคล้องกบัการดาํเนินภารกิจและศกัยภาพของ อปท. แตล่ะระดบั เพ่ือให้ อปท. ท่ีเก่ียวข้องนําไปดําเนินการประเมินตนเองและ 

สปน. จะได้ติดตามประเมินผลและวิเคราะห์เปรียบเทียบประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการจดับริการสาธารณะของ อปท. กบั

การดาํเนินงานในรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ท่ีผา่นมา โดยเกณฑ์ชีว้ดัมีจํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านงานสง่เสริม

คณุภาพชีวิต ด้านการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุ พาณิช
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ยกรรมและการทอ่งเท่ียว ด้านการบริหารจดัการการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและด้านศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา 

จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน จําแนกได้ดงันี ้

  1. เกณฑ์ชีว้ดัและคา่เป้าหมายขัน้ตํ่าการจดับริการสาธารณะของ อบจ. แบง่เป็น อบจ. ขนาดใหญ่ กลาง และ

เลก็ โดยกําหนดตามภารกิจการให้บริการสาธารณะ เช่น ภารกิจท่ี 1 การก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน มีเกณฑ์ชีว้ดั คือ ร้อยละของ

จํานวนสายทางถนนคอนกรีตและ/หรือ ลาดยางท่ีได้รับการบํารุงปกติและบํารุงตามกําหนดเวลา ซึง่กําหนดคา่เป้าหมายของ อบจ. 

ขนาดใหญ่ กลาง เลก็ เป็นร้อยละ 60 เป็นต้น โดยมีภารกิจทัง้หมด จํานวน 13 ภารกิจ 46 ตวัชีว้ดั 

  2. เกณฑ์ชีว้ดัและคา่เป้าหมายขัน้ตํ่าการจดับริการสาธารณะของ กทม. โดยกําหนดตามภารกิจการให้การ

บริการสาธารณะ เช่น ภารกิจท่ี 1 งานทําเคร่ืองหมายจราจร มีเกณฑ์ชีว้ดั คือ ร้อยละของการจดัซอ่มไมเ่กิน 3 วนัทําการหลงัจาก

ตรวจพบหรือได้รับแจ้งเหตชํุารุด ซึง่กําหนดคา่เป้าหมายเป็นร้อยละ 85 เป็นต้น โดยมีภารกิจทัง้หมด จํานวน 23 ภารกิจ 49 

ตวัชีว้ดั 

  3. เกณฑ์ชีว้ดัและคา่เป้าหมายขัน้ตํ่าการจดับริการสาธารณะของเมืองพทัยา โดยกําหนดตามภารกิจการให้

การบริการสาธารณะ เช่น ภารกิจท่ี 1 การจดัให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา้ และทางระบายนํา้ ถนนในเขตเมืองพทัยา มี

เกณฑ์ชีว้ดั คือ ร้อยละของความยาวถนนสายหลกัได้รับการก่อสร้างปรับปรุงเป็นผิวจราจรมาตรฐาน ซึง่กําหนดคา่เป้าหมายเป็น

ร้อยละ 100 เป็นต้น โดยมีภารกิจทัง้หมด จํานวน 18 ภารกิจ 73 ตวัชีว้ดั 

 

8. เร่ือง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้ เงนิเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้าง

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงนิกู้ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน (Development Policy 

Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิและรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงันี ้ 

  1. อนมุตัิการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจา่ยเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ

กระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.) ภายหลงัปีงบประมาณ 2556 ดงันี ้ 

    1.1 โครงการของกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการและมีการผกูพนัสญัญาแล้ว 

จํานวน 9 รายการ วงเงิน 292.7295 ล้านบาท สาํหรับรายการท่ีต้องขอรับจดัสรรวงเงินเพ่ิมขอให้หนว่ยงานเจ้าของโครงการเร่งรัด

ทําความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ (สงป.) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

   1.2 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทส.) สาํหรับรายการท่ีมี              

การผกูพนัสญัญาของกรมทรัพยากรนํา้ วงเงิน 86,423,557.9700 บาท  

   1.3 โครงการพฒันาการเรียนรู้แบบบรูณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) วงเงิน 629,629,280.0000 บาท  

   1.4 โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์วิทยบริการ จํานวน 50 แหง่ ของ สอศ. ศธ. โดยขยายระยะเวลาการ

เบิกจา่ยตามความเห็นของ กค. สาํหรับรายการท่ีต้องมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการและหรือขอรับจดัสรรเงินเพ่ิมขอให้ 

สอศ. เร่งรัดขอทําความตกลงกบั สงป. ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

  2. อนมุตัิการยกเลกิโครงการเงินกู้  พ.ร.ก. และนําวงเงินกู้ดงักลา่วรวมเป็นวงเงินเหลอืจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนัน้

ตอ่ไป ดงันี ้ 

   2.1 อนมุตัิการยกเลกิโครงการท่ียงัไมม่ีข้อผกูพนัสญัญา และยงัไมไ่ด้เร่ิมการดาํเนินงาน ได้แก่ 

โครงการอาคารพกัพยาบาล 20 ห้อง โรงพยาบาลนายายอาม (จงัหวดัจนัทบรีุ) วงเงิน 5.5230 ล้านบาท และโครงการระบบบําบดั

นํา้เสยี โรงพยาบาลยพุราชฉวาง (จงัหวดันครศรีธรรมราช) วงเงิน 7.7130 ล้านบาท ของ สธ  
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   2.2 อนมุตัิการยกเลกิการดาํเนินโครงการอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูหลง่นํา้ รายการอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูหลง่นํา้ห้วยภู

นก ช่วง 2 ห้วยภนูก หมูท่ี่ 1 ตําบลทา่ปลา อําเภอทา่ปลา จงัหวดัอตุรดิตถ์ วงเงิน 1,903,400.00 บาท เน่ืองจากไมส่ามารถเข้า

พืน้ท่ีดําเนินการได้ และรายการอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูหลง่นํา้หนองนํา้บางดี หมูท่ี่ 4 ตําบล 

พว่งพรหมคร อําเภอเคียนซา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี วงเงิน 4,280,490.0000 บาท ของกรมทรัพยากรนํา้ ทส.  

  3. อนมุตัิจดัสรรเงินสาํรองจ่ายเพ่ือเป็นเงินชดเชยคา่งานสิง่ก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได้ 

(คา่ K) ดงันี ้ 

   3.1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จํานวน 2 รายการ วงเงิน 2,119,610.0400 

บาท  

   3.2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (คค.) จํานวน 18 รายการ วงเงิน 31,185,986.0000 บาท  

   3.3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย (มท.) จํานวน 1 รายการ วงเงิน 

1,325,311.7000 บาท  

  4. อนมุตัิการเปลีย่นแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยหนว่ยงาน

จะต้องสง่ข้อมลูให้ สงป. พิจารณาเพ่ือขอจดัสรรเงิน ซึง่รวมถงึแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จา่ยเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 

วนัทําการ และอนมุตัใิห้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเป็นภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557  

  5. รับทราบวงเงินเหลอืจ่ายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วงเงิน 42,884,333.0000 บาท และ           

อนมุตัิดาํเนินโครงการพฒันางานห้องผา่ตดั ห้องอบุตัิเหตฉุกุเฉิน และห้องปฏิบตัิการกลาง จํานวน 30 รายการ และ            อนมุตัิ

จดัสรรเงินเหลอืจ่ายตามวงเงินท่ีคงเหลอืให้แก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วงเงิน 42,884,300.0000 บาท  

 

9. เร่ือง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกู้เงนิค่าจดักรรมสิทธ์ิที่ดนิโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร วงเงนิ 3,910 ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใิห้การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) ขยายระยะเวลาการกู้ เงินคา่จดักรรมสทิธ์ิ

ท่ีดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,910 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 2556 เป็น

ปีงบประมาณ 2557 โดยให้กระทรวงการคลงั  (กค.) ร่วมกบัสาํนกังบประมาณ (สงป.) และ กทพ. เป็นผู้ พิจารณาแหลง่เงินกู้  

วิธีการกู้ เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ของการกู้ เงินท่ีเหมาะสม ตลอดจนให้ กค. เป็นผู้คํา้ประกนัการกู้ เงินและให้ สงป. ตัง้

งบประมาณเพ่ือชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ เงิน ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 

 

10. เร่ือง ขออนุมัตกิู้ เงนิประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบให้การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) กู้ เงินประจําปีงบประมาณ           พ.ศ. 2557 

จํานวน 24,719.45 ล้านบาท ตามมาตรา 39 (4) แหง่พระราชบญัญตัิการรถไฟแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยให้

กระทรวงการคลงั (กค.) คํา้ประกนัการกู้ เงิน รวมทัง้พิจารณาวิธีการกู้ เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม ตามท่ี

กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ สว่นกรณีขอยกเว้นคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัเงินกู้นัน้ ให้ รฟท. ขอทําความตกลงกบั กค. ตอ่ไป 

ตามความเห็นของสาํนกังบประมาณ  

  สาระสาํคัญของเร่ือง  

  คค. รายงานวา่ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแผนบริหารหนีส้าธารณะประจําปีงบประมาณ 2557 รฟท. ได้

เสนอขออนมุตัิกู้ เงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในสว่นของ รฟท. จํานวน 24,719.45 ล้านบาท โดยให้ กค. คํา้ประกนั 

รวมทัง้พิจารณาวิธีการกู้ เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสมพร้อมทัง้ขอยกเว้นคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั โดยมี
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รายการและกรอบวงเงินแตล่ะรายการ ซึง่คณะกรรมการการรถไฟแหง่ประเทศไทยได้มีมตเิห็นชอบแล้วเมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 

2556 ดงันี ้ 

  1. แผนการก่อหนีใ้หม่ของรัฐบาลเพื่อให้ รฟท. กู้ต่อ จาํนวน 6,924 ล้านบาท ประกอบด้วย  

    1.1 โครงการระบบขนสง่มวลชนทางรางในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล            (สายสแีดง)  

ช่วงบางซื่อ-รังสติ จํานวน 710.51 ล้านบาท  

    1.2 โครงการก่อสร้างทางคูใ่นเส้นทางรถไฟสายตะวนัออกชว่งฉะเชิงเทรา-คลองสบิเก้า-แก่งคอย 

จํานวน 3,321.43 ล้านบาท  

    1.3 โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมป่ลอดภยั 8 สายทาง จํานวน 2,892.06 ล้านบาท  

  2. แผนการก่อหนีใ้หม่ของ รฟท. จาํนวน 2,806.17 ล้านบาท ประกอบด้วย  

    2.1 แผนเงินกู้ เพ่ือการลงทนุในโครงการ (หนีใ้นประเทศ) จํานวน 2,006.17 ล้านบาท คือ                

1) โครงการจดัหารถโบกีบ้รรทกุตู้สนิค้า 308 คนั จํานวน 106 ล้านบาท 2) โครงการจดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้า 50 คนั   จํานวน 885 

ล้านบาท 3) โครงการซอ่มบรูณะรถจกัรดเีซลไฟฟ้าอลัสตอม 56 คนั จํานวน 342.73 ล้านบาท                          4) โครงการจดัหา

รถโดยสารรุ่นใหม ่สาํหรับเชิงพาณิชย์ 115 คนั จํานวน 672.44 ล้านบาท  

   2.2 แผนเงินกู้ เพ่ือดาํเนินกิจการทัว่ไปและอ่ืน ๆ (หนีใ้นประเทศ) จํานวน 800 ล้านบาท โดยเป็นสว่น

ของเงินกู้ เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคลอ่ง รายการตอ่อายสุญัญาเงินกู้ ระยะสัน้เพ่ือเสริมสภาพคลอ่งทัง้หมดจํานวน 800 ล้านบาท  

  3. แผนการปรับโครงสร้างหนี ้จาํนวน 14,989.28 ล้านบาท ประกอบด้วยสญัญาเงินกู้ ท่ีจะครบกําหนด

ชําระในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 5 สญัญา และพนัธบตัร รฟท. จํานวน 8 รายการ  

 

11. เร่ือง  สรุปผลการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกนัยายน  

พ.ศ. 2556  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเสนอ ดงันี ้   

 สาระสาํคัญของเร่ือง  

 สาํนกังานสถิติแหง่ชาติ ได้ทําการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทกุเดือน โดยสอบถามประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปี

ขึน้ไป ด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่ง ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตวัอยา่ง 27,960 ครัวเรือนตอ่เดือน สาํหรับในเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวนผู้วา่งงานเพ่ิมขึน้ 1.7 หมื่นคน (จาก 2.47 แสนคน เป็น 2.64 แสนคน) เมื่อ

เปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2555  หากเปรียบเทียบกบัช่วงเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 จํานวนผู้วา่งงานลดลง 5.3 หมื่น

คน (จาก 3.17 แสนคน เป็น 2.64 แสนคน) สาํหรับสาระสาํคญัการสาํรวจสรุปได้ ดงันี ้

ผู้ที่อยู่ในกาํลังแรงงาน 

ผู้ ท่ีอยูใ่นกําลงัแรงงาน มจํีานวนทัง้สิน้ 39.32 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 39.00 ล้านคน ผู้วา่งงาน 0.26 ล้านคน และผู้ ท่ีรอ

ฤดกูาล 0.06 ล้านคน ทัง้นี ้ผู้ ท่ีอยูใ่นกําลงัแรงงานมีจํานวนลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 1.2 แสนคน (จาก 39.44 

ล้านคน เป็น 39.32 ล้านคน) 

ผู้มีงานทาํ 

  ผู้มีงานทํา 39.00 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 1.5 แสนคน (จาก 39.15 ล้านคน เป็น 39.00 

ล้านคน) หรือลดลงร้อยละ 0.4 ซึง่มีผู้ ทํางานเพ่ิมขึน้และลดลงในสาขาตา่งๆ ได้ดงันี ้

  2.1 ผู้ทาํงานลดลง  ได้แก่  ผู้ ทํางานสาขาการบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

2.0 แสนคน (จาก 1.73 ล้านคน เป็น 1.53 ล้านคน)  สาขาท่ีพกัแรมและการบริการด้านอาหาร 1.6 แสนคน (จาก 2.37 ล้านคน เป็น 2.21 ล้านคน)  
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สาขาการขนสง่ และสถานท่ีเก็บสนิค้า 8.0 หมื่นคน (จาก 1.00 ล้านคน เป็น 0.92 ล้านคน)  สาขาการก่อสร้าง 6.0 หมื่นคน (จาก 2.50 

ล้านคน เป็น 2.44 ล้านคน) สาขาภาคเกษตรกรรม 1.0 หมื่นคน (จาก 15.69 ล้านคน เป็น 15.68 ล้านคน)   

  2.2 ผู้ทาํงานเพิ่มขึน้  ได้แก่ สาขาการขายสง่และการขายปลกี การซอ่มยานยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 1.0 แสนคน 

(จาก 5.65 ล้านคน เป็น 5.75 ล้านคน) สาขาการผลติ 9.0 หมื่นคน (จาก 5.72 ล้านคน เป็น 5.81 ล้านคน)  สาขากิจกรรมทาง

การเงิน และการประกนัภยั 6.0 หมื่นคน (จาก 0.37 ล้านคน เป็น 0.43 ล้านคน) สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรม

บริการเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพร่างกาย การดแูลสตัว์เลีย้ง การบริการซกัรีด และซกัแห้ง เป็นต้น 3.0 หมื่นคน (จาก 0.66 ล้านคน เป็น 

0.69 ล้านคน) สาขากิจกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 3.0 หมื่นคน (จาก 0.11 ล้านคน เป็น 0.14 ล้านคน)  เป็นต้น 

 3. ผู้ว่างงาน 

  3.1 ผู้วา่งงานทัว่ประเทศมจํีานวน 2.64 แสนคน  คิดเป็นอตัราการวา่งงาน 

ร้อยละ 0.7 ของกําลงัแรงงานรวม  (เพ่ิมขึน้ 1.7 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2555) ประกอบด้วย  ผู้

วา่งงานท่ีไมเ่คยทํางานมาก่อนจํานวน 1.37 แสนคน  อีกสว่นหนึง่เป็นผู้วา่งงานท่ีเคยทํางาน มาก่อนจํานวน 1.27 แสนคน โดยเป็น

ผู้วา่งงานท่ีมาจากภาคบริการและการค้า 5.5 หมื่นคน ภาคการผลติ 5.4 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม 1.8 หมื่นคน 

  3.2 ผู้วา่งงานเป็นผู้มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัอดุมศกึษา 1.04 แสนคน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 5.9 หมื่นคน  

มธัยมศกึษาตอนต้น 5.1 หมื่นคน ระดบัประถมศกึษา 3.1 หมื่นคน และไมม่ีการศกึษาและตํา่กวา่ประถมศกึษา 1.9 หมื่นคน   

   3.3 ผู้วา่งงานสว่นใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8.4 หมื่นคน  ภาคกลาง 7.7 หมื่นคน  ภาคใต้ 

4.7 หมื่นคน  กรุงเทพมหานคร 3.2 หมื่นคน และภาคเหนือ 2.4 หมื่นคน หากคิดเป็นอตัราการวา่งงาน ภาคใต้ ภาคกลาง และ

กรุงเทพมหานครมีอตัราการวา่งงานสงูสดุร้อยละ 0.8 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.6  และภาคเหนือร้อยละ 0.3  

 

12. เร่ือง  สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม  2556 

  คณะรัฐมนตรีมมีติรับทราบสรุปสถานการณ์นกัทอ่งเท่ียว ระหวา่งเดอืนมกราคม – ตลุาคม  2556 ตามท่ีกระทรวง

การทอ่งเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ ดงันี ้  

   สาระสาํคัญของเร่ือง   

   กก. รายงานวา่  

   1. กก. มีหน้าท่ีในการจดัทําและเผยแพร่สถิตินกัทอ่งเท่ียวและรายได้ด้านการทอ่งเท่ียว ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จดัทําและประมวลผลตามมาตรฐานและกรอบแนวคิดของระบบสถิติการทอ่งเท่ียวสากล หรือ 

System of International Tourism Statistics โดยรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากภาคการทอ่งเท่ียว

สามารถนํารายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้าน และเพ่ือเป็นข้อมลูสาํหรับรัฐบาลใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการ

พฒันาการทอ่งเท่ียว ซึง่สอดคล้องกบัการเร่งเพ่ิมรายได้จากการทอ่งเท่ียวตามนโยบายของรัฐบาล ดงันัน้ จึงจําเป็นต้องจดัทําสรุป

สถานการณ์นกัทอ่งเท่ียว ระหวา่งเดอืนมกราคม – ตลุาคม 2556 เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์ด้านการทอ่งเท่ียวท่ีเป็น

ปัจจบุนัของประเทศไทย 

   2. สถานการณ์นกัทอ่งเท่ียว ระหวา่งเดือนมกราคม – ตลุาคม 2556 สรุปดงันี ้

     2.1 นักท่องเที่ยว เดือนตุลาคม 2556 

     ในเดือนตลุาคม 2556 มีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จํานวน  

2,065,518 คน เพ่ิมขึน้ 264,371 คน จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.68 โดยเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของทกุ

ภมูิภาค ทัง้นี ้ประเทศท่ีมีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเข้ามามากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหล ีลาว 

ออสเตรเลยี อินเดีย สงิคโปร์ และ สหราชอาณาจกัร ตามลาํดบั 

     2.2 นักท่องเที่ยว ระหว่างเดอืนมกราคม – ตุลาคม 2556 
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     ในช่วงเดือนมกราคม – ตลุาคม 2556 มีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเข้ามาประเทศไทย 

จํานวน 21,738,328 คน เพ่ิมขึน้ 3,963,441 คน หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.30 โดยมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศ

ไทยเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ภมูิภาคท่ีมีอตัราการเพ่ิมขึน้ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ เอเชียตะวนัออก 

ยโุรป และอเมริกา ตามลาํดบั สาํหรับประเทศท่ีมีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเข้ามามากท่ีสดุ 10 อนัดบั ได้แก่ จีน มาเลเซยี 

รัสเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหล ีลาว อินเดยี ออสเตรเลยี สหราชอาณาจกัร และสงิคโปร์ ตามลาํดบั 

     2.3 ปัจจัยที่ทาํให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่ม

มากขึน้  

    การขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองของการเดินทางทอ่งเท่ียวโลก ความนิยมตอ่แหลง่ทอ่งเท่ียวใน

ประเทศไทยท่ีเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับจากชาวตา่งชาติ ความหลากหลายของสนิค้าและบริการด้าน 

การทอ่งเท่ียวของไทย ความคุ้มคา่ทางการทอ่งเท่ียว ความเป็นมิตรของชาวไทย และความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว ทัง้นีปั้จจยั

ดงักลา่วเป็นผลจากการดาํเนินงานตามแผนงานสง่เสริมและสนบัสนนุด้านการทอ่งเท่ียวของกระทรวง 

การทอ่งเท่ียวและกีฬา และหนว่ยงาน/องค์กรด้านการทอ่งเท่ียว สาํหรับปัญหาท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่จํานวนนกัทอ่งเท่ียวโดยรวม

ของไทยในช่วง 2 เดือนสดุท้ายของปีได้แก่ ผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมายด้าน 

การทอ่งเท่ียวของจีน สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และปัญหาด้านความปลอดภยั/อาชญากรรมตอ่นกัทอ่งเท่ียว 

  

     2.4 แนวโน้มจาํนวนนักท่องเที่ยว ปี 2556 

    องค์การการทอ่งเท่ียวโลก (UNWTO) คาดวา่แนวโน้มการเดินทางทอ่งเท่ียวโลก 

ในปี 2556 จะขยายตวัตอ่เน่ืองประมาณร้อยละ 3 - 4 จากปีท่ีผา่นมา สาํหรับประเทศไทยนัน้ จากการวิเคราะห์สถิติการเดิน

ทางเข้ามาทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 และแนวโน้มสถานการณ์การเดินทางของนกัทอ่งเท่ียว การ

จดัตัง้ศาลแผนกคดีทอ่งเท่ียว แผนงานและมาตรการด้านการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว การประชาสมัพนัธ์ และการกระตุ้นตลาดของกระทรวง

การทอ่งเท่ียวและกีฬาและหนว่ยงานทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง จึงคาดวา่จํานวนนกัทอ่งเท่ียวของไทยในปี 2556 จะขยายตวัไมต่ํา่กวา่

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

    2.5 ผู้เดนิทางชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ ปี 2556 

    ระหวา่งเดือนมกราคม – ตลุาคม 2556 มีผู้ เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปตา่งประเทศ 

จํานวน 5,842,311 คน เพ่ิมขึน้ 166,944 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ 

ปีท่ีผา่นมา โดยผู้ เดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปทอ่งเท่ียวในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเป็นหลกั  

และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

13. เร่ือง  การกาํหนดราคาอ้อยขัน้ต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํา้ตาลทรายขัน้ต้น ฤดกูารผลิต ปี 

2556/2557  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอดงันี ้  

กําหนดราคาอ้อยขัน้ต้นฤดกูารผลติปี 2556/2557 ในอตัรา 900.00 บาท ตอ่ตนัอ้อย ณ  

ระดบัความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. หรือเทา่กบัร้อยละ 96.21 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลีย่ทัว่ประเทศ 935.48 บาทตอ่ตนั และ

กําหนดอตัราขึน้ / ลงของราคาอ้อยเทา่กบั 54.00 บาท ตอ่ 1 หนว่ย ซ.ีซี.เอส ตอ่เมตริกตนั  

ผลตอบแทนการผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายขัน้ต้น ฤดกูารผลติปี 2556/2557 เทา่กบั  

385.71 บาทตอ่ตนัอ้อย 
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14. เร่ือง มาตรการเร่งด่วนรองรับสถานการณ์พายุและฝนตกหนักในพืน้ที่ภาคใต้ 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบมาตรการเร่งดว่นรองรับสถานการณ์พายแุละฝนตกหนกัในพืน้ท่ีภาคใต้ ตามท่ีนายปลอด

ประสพ สรัุสวดี รองนายกรัฐมนตรี เสนอดงันี ้

                   1. ให้กรมอตุนิุยมวทิยาขยายการประกาศเตือนภยัลว่งหน้าเป็น 7-10 วนั (แทน 3 วนั) 

                   2. ให้ศนูย์เตือนภยัพิบตัิแหง่ชาตเิพ่ิมประเภทการเตอืนภยัขึน้อีกหนึง่ระดบั คือ ประกาศเตือน เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ

สถานการณ์ โดยเน้นให้สือ่สารมวลชนทกุแขนงทราบ 

                   3. ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพ่ิมประกาศเตือนขึน้อีกหนึง่ระดบั คือ ประกาศเตือนประชาชนเพ่ือ

รับทราบข้อมลูขา่วสารและสถานการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อม 

                   4. ให้หนว่ยงานภาคปฏิบตัิในการเผชิญเหต ุสามารถตดัสนิใจออกปฏิบตังิานในพืน้ท่ีทนัทีโดยไมต้่องรอการสัง่การ 

                   5. ให้จงัหวดัฯ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดาํเนินการอพยพประชาชนลว่งหน้า ในกรณีท่ีมัน่ใจวา่จะเกิดเหตซุึง่

ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งรุนแรง 

                   6. ให้จงัหวดัฯ และหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจดัสง่เจ้าหน้าท่ีเข้าประจําพืน้ท่ีเสีย่งภยัดินโคลนถลม่ 

                   7. มอบหมายสือ่ของรัฐทกุแขนง เช่น กรมประชาสมัพนัธ์ ให้ขา่วสารการเตือนภยัอยา่งตอ่เน่ือง และให้แถลงใน

โอกาสแรกก่อนขา่วประเภทอ่ืน ๆ (ยกเว้นขา่วในพระราชสาํนกัฯ) 

                   8. ให้กระทรวงกลาโหมสัง่การเตรียมความพร้อม (Stand by) กําลงัพลในชว่งระหวา่ง 2 เดือนนี ้(พ.ย. – ธ.ค. 56) 

                   9. ให้จดัตัง้ศนูย์บญัชาการสว่นหน้าระดบัภาค (Forward Command) ในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนลา่ง ณ จงัหวดัสงขลา 

โดยให้ผู้ตรวจราชการ สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีเป็นหวัหน้าและให้มเีจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี

เข้าประจําการ 

 

15. เร่ือง  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอัน

เน่ืองมาจากการปรับค่าจ้างขัน้ตํ่า  300 บาท 

                    คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการให้ความชว่ยเหลอืผู้ประกอบการก่อสร้างตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ี

กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ทัง้นี ้ให้ถือปฏิบตัใินแนวทางเดียวกนั  และให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) นํามาตรการนีไ้ปใช้บงัคบั

ในการจดัจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วย โดยอนโุลม  

                    สาระสาํคัญของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มีดังนี ้

            1. การให้ความช่วยเหลอืผู้ประกอบการก่อสร้างเทา่นัน้ 

            2. การขยายระยะเวลา 

      (1) ผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีมีสทิธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้าง ต้องเป็นคูส่ญัญาท่ี

ได้ลงนามทําสญัญาจ้างก่อสร้างกบัสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ โดยบงัคบัใช้กบัสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีได้ลง

นามไว้กบัหนว่ยงานก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 หรือสญัญาจ้างกอ่สร้างท่ีได้ลงนามไว้กบัหนว่ยงาน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 

2556 ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ซึง่สญัญาดงักลา่ว ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 22 เมายน 2556 ยงัมีนิติสมัพนัธ์อยูแ่ละยงั
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มิได้มีการสง่มอบงานงวดสดุท้าย หรือสญัญาดงักลา่วยงัมีนิติสมัพนัธ์อยู ่แตไ่ด้มีการสง่มอบงานงวดสดุท้ายในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 

มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 25566 ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาท่ีให้ความช่วยเหลอืฯ ยกเว้นสญัญาท่ีหนว่ยงานได้พิจารณาก่อน

วนัท่ี 1 มกราคม 2556 แล้ววา่ จะบอกเลกิสญัญา เน่ืองจากคูส่ญัญาปฏิบตัิผิดสญัญา กรณีสญัญาดงักลา่วไมเ่ข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รับ

ความชว่ยเหลอืตามมติคณะรัฐมนตรีนี ้

     (2) สญัญาจ้างก่อสร้างท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ (1) ให้หนว่ยงานขยายระยะเวลาออกไปอีก จํานวน 150 

วนั ในกรณีอายสุญัญาจ้างก่อสร้างน้อยกวา่ 150 วนั ก็ให้ขยายระยะเวลาได้เทา่กบัอายสุญัญาเดิม 

     (3) สญัญาจ้างก่อสร้างท่ีได้รับการขยายระยะเวลาออกไปตามข้อ (2) ให้หนว่ยงานดําเนินการดงันี ้

          (3.1) กรณีสญัญาจ้างก่อสร้างได้ดาํเนินการลว่งเลยกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสญัญา และได้ถกู

ปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ยงัคงเป็นหน้าท่ีของผู้ประกอบการท่ีต้องรับผิดชอบในสว่นของคา่ปรับในชว่งก่อน

หน้าท่ีจะได้รับการช่วยเหลอืฯ แตจ่ะได้รับการลดหรืองดคา่ปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีได้รับการช่วยเหลอืตามมาตรการนี ้

เทา่นัน้ 

          (3.2) กรณีสญัญาจ้างก่อสร้างท่ียงัอยูภ่ายในระยะเวลาตามสญัญา ให้ขยายระยะเวลา โดยนบัจากวนั

สิน้สดุระยะเวลาตามสญัญาเดิม 

     (4) กรณีสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีเข้าหลกัเกณฑ์ท่ีจะได้รับความชว่ยเหลอืฯ หากการขยายระยะเวลาออกไป มี

ผลทําให้ผู้ รับจ้างไมถ่กูปรับ ก็ให้งดลดคา่ปรับ หรือคืนเงินคา่ปรับ ตามความเป็นจริง แล้วแตก่รณี 

     (5) กรณีสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีได้รับความชว่ยเหลอืหากสญัญาจ้างก่อสร้างดงักลา่วมีการจ้างเอกชนควบคมุ

งาน คา่จ้างควบคมุงานและหรือคา่จ้างท่ีปรึกษา ให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับภาระคา่จ้างควบคมุงาน และหรือคา่จ้างท่ีปรึกษาสาํหรับ

ระยะเวลาท่ีได้ขยายออกไป เน่ืองจากผู้ รับจ้างได้รับประโยชน์จากการได้รับการขยายระยะเวลาดงักลา่วแล้ว 

     (6) ผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีประสงค์จะขอรับความชว่ยเหลอืจะต้องยื่นคาํร้องขอตอ่หนว่ยงานคูส่ญัญา

ภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัท่ีคณะรัฐมนตรีมมีต ิ

     (7) กรณีคูส่ญัญาใดเห็นวา่ การได้รับความช่วยเหลอืตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น ยงัไมส่ามารถปฏิบตัิตาม

สญัญาได้และมีเหตผุลอนัสมควร ให้หนว่ยงานพิจารณาและหากเห็นสมควรขยายระยะเวลา ก็ให้เสนอตอ่คณะกรรมการวา่ด้วย

การพสัดเุพ่ือพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

  3. การพิจารณาไมล่งโทษเป็นผู้ ทิง้งาน 

  หากในกรณีท่ีหนว่ยงานได้มีการบอกเลกิสญัญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว สบืเน่ืองจากผู้ รับจ้างได้รับผลกระทบจาก

การขาดแคลนแรงงาน อนัเน่ืองมาจากการปรับคา่จ้างขัน้ตํา่ 300 บาท ซึง่ได้บอกเลกิสญัญาในชว่งระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ให้ถือวา่ไมเ่ป็นผู้ ทิง้งาน 

   4. ให้คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัด ุตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม มีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาตีความและวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัใินการพิจารณาให้ความชว่ยเหลอืฯ ดงักลา่ว 

   5. เพ่ือความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหนว่ยงานภาครัฐใน

ภาพรวม จงึเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และมีมตแิจ้งเวียนให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานอ่ืนของรัฐถือ

ปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนั 

   6. มอบให้กระทรวงมหาดไทยนํามาตรการนีไ้ปใช้บงัคบัในการจดัจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ด้วย โดยอนโุลม 

   สาํหรับประเด็นการขอใช้คา่ปรับรายวนัในอตัราตายตวัร้อยละ 0.01 ของราคาพสัดท่ีุยงัไมไ่ด้รับมอบ และการ

ขอประกนัผลงานของตนเอง เมื่อผลงานก่อสร้างนัน้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว 6 เดือน โดยไมต้่องใช้หนงัสอืคํา้ประกนัจากธนาคาร
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นัน้เป็นประเด็นเร่ืองหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาท่ีผู้ รับจ้างจะต้องนําหลกัประกนัสญัญามาวางในขณะทําสญัญาตามอตัรา

ท่ีระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกําหนด และผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้ รับจ้างเมื่อพ้น

จากข้อผกูพนัตามสญัญา โดยสญัญาดงักลา่วจะต้องประกนัความชํารุดบกพร่องไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2536 แจ้งตามหนงัสอืสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ ว 1 ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2537 เร่ือง มาตรการ

ป้องกนัหรือลดโอกาสในการสมยอมกนัในการเสนอราคา คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดเุห็นวา่ เน่ืองจากทัง้ 2 ประเด็นดงักลา่ว 

ยงัมีข้อมูลไม่ชดัเจนเพียงพอ จึงเหน็ควรให้ กค. โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ ศึกษารายละเอียดและความ

เหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ต่างประเทศ 

 

16. เร่ือง การจัดทาํบันทึกความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงนิกับหน่วยข่าว

กรองทางการเงนิแห่งราชอาณาจักรกัมพชูา 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (สาํนกังาน ปปง.) เสนอ ดงันี ้

  1. ให้สาํนกังาน ปปง. จดัทําความตกลงกบัหนว่ยขา่วกรองทางการเงินแหง่ราชอาณาจกัรกมัพชูา (The 

National Bank of Cambodia) 

  2. ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ลงนามบนัทกึความเข้าใจเร่ืองความ

ร่วมมือในการแลกเปลีย่นข้อมลูธุรกรรมทางการเงินกบัหนว่ยขา่วกรองทางการเงินแหง่ราชอาณาจกัรกมัพชูาฝ่ายไทย 

  3. ให้สาํนกังาน ปปง. ใช้ดลุยพินิจแก้ไขได้โดยมต้ิองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก หากเป็นการแก้ไข

เพียงเลก็น้อยท่ีไมก่ระทบตอ่สารัตถะของร่างบนัทกึความเข้าใจฯ 

  สาระสาํคัญของร่างบนัทกึความเข้าใจฯ เป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูธุรกรรมทางการเงินกบัคูภ่าคีท่ีจะมกีาร

ลงนามกนัตอ่ไป และไมม่ีประเดน็เก่ียวข้องเป็นหนงัสอืสญัญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

 

17. เร่ือง ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียปิต์ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการให้กระทรวงการตา่งประเทศใช้จ่ายจากงบประมาณรายจา่ยประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนมุตัจิากกระทรวงการคลงัให้กนัเงิน

ไว้เบิกเหลือ่มปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน 140,000,000 บาท สาํหรับอพยพและช่วยเหลอืคนไทยออกจากอียิปต์ ตามท่ีกระทรวงการ

ตา่งประเทศเสนอ ทัง้นี ้ให้กระทรวงการตา่งประเทศขอทําความตกลงในรายละเอียดกบัสาํนกังบประมาณตามขัน้ตอนตอ่ไป ตาม

ความเห็นของสาํนกังบประมาณ 

 

18. เร่ือง ขอบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Haiyan) ในประเทศฟิลิปปินส์ผ่าน

องค์กรสาํรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอดงันี ้

  1. เห็นชอบบริจาคข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 5,000 ตนั เพ่ือชว่ยเหลอืประเทศฟิลปิปินส์ผา่นแอปเทอร์ รวม

คา่ข้าวและคา่ดาํเนินการ เป็นเงินทัง้สิน้ 73.6 ล้านบาท (คิดจากราคา CIF ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ตนัละ 460 ดอลลาร์สหรัฐ รวม

เป็นเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดท่ีอตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทา่กบั 32 บาท ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556) 

  2. อนมุตัิวงเงิน 73.6 ล้านบาท จากเงินงบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็นประจําปี 

2557  
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  3. มอบหมายให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรเป็นผู้ดาํเนินการจดัซือ้ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ พร้อมบรรจถุงุ และ

สง่มอบข้าวไปถึงทา่เรือประเทศฟิลปิปินส์ 

  4. มอบหมายให้ สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่เป็นผู้แทนประเทศไทยใน

คณะมนตรีแอปเทอร์ ประสานงานกบัสาํนกัเลขานกุารแอปเทอร์ นําข้าวท่ีบริจาคนีไ้ปดําเนินการงานตามขัน้ตอนการชว่ยเหลือของ

แอปเทอร์ และเมื่อเสร็จสิน้กระบวนการให้รายงานผลการดาํเนินงานตอ่คณะรัฐมนตรีตอ่ไป 

 

19. เร่ือง ร่างบันทกึความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถานและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความ

ร่วมมือด้านพลังงาน 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงพลงังาน เสนอ ดงันี ้

                   1. เห็นชอบและอนมุตัิให้มีการลงนามในร่างบนัทกึความเข้าใจระหวา่งรัฐบาลแหง่เติร์กเมนิสถานและรัฐบาลแหง่

ราชอาณาจกัรไทยวา่ด้วยความร่วมมือด้านพลงังาน 

                   2. อนมุตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน (หรือผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน) เป็นผู้

ลงนามในร่างบนัทกึความเข้าใจฯ 

                   3. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศจดัทําหนงัสอืมอบอํานาจเต็มให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2 

                   4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาํของร่างบนัทกึความเข้าใจฯ ในสว่นท่ีมิใช่สาระสาํคญั เพ่ือให้

สอดคล้องกบัผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลงังาน หารือร่วมกบักรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการ

ตา่งประเทศ เพ่ือพิจารณาดาํเนินการในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้ 

                   สาระสาํคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบถุึงความร่วมมือด้านพลงังานในสาขาตา่ง ๆ ได้แก่ นํา้มนั ก๊าซ

ธรรมชาติ ไฟฟ้า การใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ และความร่วมมืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยการแลกเปลีย่นข้อมลูทางด้าน

นโยบาย ด้านโอกาสการลงทนุ ตลอดจนการพฒันาบคุคลากรด้านพลงังานของทัง้สองประเทศ 

                   บนัทกึความเข้าใจฯ จะมีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการลงนามและจะตอ่อายโุดยอตัโนมตัิเป็น

ระยะเวลาเดยีวกนั เว้นแตว่า่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบถงึความตัง้ใจท่ีจะไมข่อตอ่อายบุนัทกึ

ความเข้าใจฯ การสิน้สดุบนัทกึความเข้าใจท่ีจะไมม่ีผลตอ่กิจกรรมและโครงการความร่วมมือตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ หรือท่ีกําลงั

ดําเนินการอยูต่ามบนัทกึความเข้าใจนี ้จนกวา่กิจกรรมและโครงการนัน้ ๆ จะเสร็จสิน้ หรือแล้วแตท่ี่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง

กนัเป็นอยา่งอ่ืน 

  

 20. เร่ือง บทเพิ่มเติมของความตกลงให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิโครงการกลไกการหารือระดับภมิูภาคระหว่าง

สหภาพยุโรป-อาเซียน 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้
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                   1. เห็นชอบตอ่บทเพ่ิมเติมของความตกลงให้ความชว่ยเหลอืด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดบัภมูิภาค

ระหวา่งสหภาพยโุรป-อาเซียน และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของไทย 

ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

                   2. อนมุตัิให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบทเพ่ิมเติมของความตกลงฯ และให้ กต. แจ้งเร่ืองการ

เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซยีนหรือผู้แทนลงนามในเอกสารดงักลา่ว ผา่นคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 

 

21. เร่ือง ขออนุมัติจดัทาํความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถานว่าด้วยการ

ยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางทูต  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอดงันี ้ 

  1. อนมุตัิการจดัทําความตกลงระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่เติร์กเมนิสถานวา่ด้วยการ

ยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางทตู  

   2. อนมุตัิให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลง

นามความตกลง ตามข้อ 1.  

  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาํของร่างความตกลงฯ ในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญั เพ่ือให้

สอดคล้องกบัผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไมต้่องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก

ครัง้  

  ความตกลงดังกล่าว มีสาระสาํคัญสรุปได้ดังนี ้ 

  1. ความตกลงฉบบันีจ้ะยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับการเดินทางเข้า-ออก เดินทางผา่น และพํานกัอาศยั 

สาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางทตูของประเทศคูภ่าคี โดยผู้ ถือหนงัสอืเดินทางดงักลา่วสามารถพํานกัในประเทศผู้ รับได้ไมเ่กิน 30 วนั 

นบัจากวนัท่ีเดินทางเข้ามา อยา่งไรก็ตาม ประเทศคูภ่าคีสามารถสงวนสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธการยกเว้นการตรวจลงตราได้ด้วยเหตผุล

ด้านความมัน่คงแหง่ชาติ ผลประโยชน์แหง่ชาติ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน และสาธารณสขุ   

   2. ความตกลงนีจ้ะไมย่กเว้นคนชาติของภาคีคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจากการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบงัคบัในดินแดนของภาคคีูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ภาคคีูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายสามารถสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธการเดินทางเข้า หรือ

ยกเลกิการพํานกัในดินแดนของคนชาติของรัฐภาคีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ซึง่ถือหนงัสอืเดินทางทตูและเป็นผู้ซึง่อาจถกูถือวา่เป็น

บคุคลไมพ่งึปรารถนา  

  3. คนชาติของรัฐของภาคีคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ ในกรณีท่ีหนงัสอืเดนิทางตามท่ีกําหนดในความตกลงฉบบันี ้สญู

หายหรือได้รับความเสยีหาย ในระหวา่งท่ีพํานกัอยูใ่นดินแดนของรัฐของภาคคีูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ สามารถเดินทางออกจาก

ดินแดนของรัฐเจ้าบ้านเพ่ือไปยงัรัฐท่ีตนมีสญัชาติอยูบ่นพืน้ฐานของการใช้เอกสารเดินทางชัว่คราวท่ีระบรูุปพรรณสณัฐานและการ

อนญุาตให้ข้ามแดน ซึง่ออกโดยคณะผู้แทนทางการทตูหรือทางกงสลุของรัฐท่ีตนมีสญัชาติ โดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

ของบคุคลดงักลา่ว  

  4. ความตกลงนีอ้าจได้รับการแก้ไขได้เมื่อภาคคีูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร การ

แก้ไขจะมีผลใช้บงัคบัโดยเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีทัง้สองฝ่ายได้ตกลงกนัไว้  

  5. ข้อพิพาทระหวา่งภาคีคูส่ญัญาท่ีเกิดขึน้จากการตีความและ/หรือการปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของความตกลง

นี ้จะได้รับการระงบัโดยฉนัมิตรผา่นการปรึกษาหารือ หรือการเจรจาร่วมกนัระหวา่งภาคีคูส่ญัญาโดยผา่นช่องทางการทตู  
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22. เร่ือง การรับรองร่างปฏิญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยนืและครอบคลุม  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ ดงันี ้ 

  1. เห็นชอบตอ่ร่างปฏิญญาลมิาวา่ด้วยการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืนและครอบคลมุ  

   2. อนมุตัิให้หวัหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทน ท่ีเข้าร่วมการประชมุสมยัสามญั ครัง้ท่ี 15 ขององค์การพฒันา

อตุสาหกรรมแหง่สหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization- UNIDO) ให้การรับรองร่างปฏิญญา

ลมิาวา่ด้วยการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืนและครอบคลมุ  

  3. หากมีการปรับเปลีย่นถ้อยคาํของร่างปฏิญญาลมิาวา่ด้วยการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืนและครอบคลมุ ท่ี

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สาระสาํคญัหรือท่ีไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศ ก่อนท่ีจะมีการรับรองเอกสารดงักลา่ว ให้คณะผู้แทนไทย

สามารถดําเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้  

  สาระสาํคัญ  

  ร่างปฏิญญาลมิาวา่ด้วยการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืนและครอบคลมุ มีสาระสาํคญัดงันี ้ 

    1. ตัง้แตก่ารรับรองปฏิญญาลมิา (Lima Declaration) ในปี ค.ศ. 1975 ซึง่มีหลกัการวา่อตุสาหกรรม 

(Industrialization) เป็นตวัขบัเคลือ่นให้เกิดการพฒันา เพ่ิมผลติภาพ สร้างงานและรายได้ ซึง่นําไปสูก่ารขจดัความยากจนและ

สร้างโอกาสในการเข้าร่วมทางสงัคม ตอ่มาได้มีการกําหนดเป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (MDGs) ซึง่ UNIDO ได้ให้การ

สนบัสนนุการดําเนินการของประเทศสมาชิกเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย MDGs ดงักลา่ว และได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอยา่งเห็นได้ชดั 

สาํหรับวาระการพฒันาภายหลงัปี พ.ศ. 2558 (Post 2015 Development Agenda) นัน้ ประชาคมโลกควรให้คํามัน่ท่ีจะสนบัสนนุ

การขจดัความยากจนและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

  2. ประเทศสมาชิก UNIDO จะสง่เสริมให้มีการจดัทําเป้าหมายสากลในการพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งยัง่ยืน

และครอบคลมุ เพ่ือเป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนในวาระการพฒันาภายหลงัปี พ.ศ. 2558 (Post 2015 

Development Agenda) รวมทัง้การสง่เสริมให้ UNIDO เข้าไปมบีทบาทร่วมในการจดัทําวาระการพฒันาภายหลงัปี พ.ศ. 2558 

ของสหประชาชาติ เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะมกีารบรรจปุระเด็นการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืนและครอบคลมุไว้ในวาระการพฒันา

ดงักลา่ว  

  3. UNIDO มีบทบาทในการสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืนและครอบคลมุ โดยการให้ความ

ช่วยเหลอืทางเทคนิค การฝึกอบรม การเสนอแนะนโยบายและข้อแนะนํา ตลอดจนการแลกเปลีย่นความรู้และการปฏิบตักิารท่ีเป็น

เลศิให้แก่บรรดาประเทศสมาชิก เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืนและครอบคลมุดงักลา่ว  

  4. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรมยงัคงเป็นหวัใจสาํคญัในการบรรลผุลในการ

พฒันาอตุสาหกรรม การประกาศปฏิญญาลมิาในปี ค.ศ. 1975 เป็นการสร้างกลไกการให้คําปรึกษาระดบัโลกในระหวา่ง

ภาคอตุสาหกรรมกบัประเทศตา่ง ๆ ขณะนีจ้ึงเป็นเวลาท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันา

อตุสาหกรรม ไมว่า่จะเป็นการแลกเปลีย่นความรู้ เทคโนโลยี และสร้างหุ้นสว่นใหมท่ี่มีความหลากหลาย  

  5. เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความมัน่ใจวา่ UNIDO จะมงีบประมาณเพียงพอสาํหรับการดาํเนินงาน โดย

ขอให้ประเทศสมาชิกชําระคา่บํารุงองค์การฯ ทัง้หมดและตามกําหนดเวลา รวมทัง้พิจารณาบริจาคเงินโดยสมคัรใจให้กบั UNIDO 

เพ่ือให้สมดลุกบัขีดความสามารถและการปฏิบตัิงานของ UNIDO ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยพิจารณาจากความต้องการของประเทศผู้ให้ความ

ช่วยเหลอืและประเทศผู้ รับความช่วยเหลอืเป็นสาํคญั   

 

23. เร่ือง ขออนุมัตกิารจัดทาํบันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย

กับรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถาน  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอดงันี ้ 
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  1. เห็นชอบร่างบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบั

รัฐบาลแหง่เติร์กเมนิสถาน  

   2. อนมุตัิให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายลงนามใน

บนัทกึความเข้าใจดงักลา่ว  

  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบนัทกึความเข้าใจฯ ในสว่นท่ีไมใ่ชเ่นือ้หาสาระสาํคญัของบนัทกึ

ความเข้าใจฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้สามารถดาํเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอีกครัง้  

  สาระสาํคัญ 

  ร่างบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่

เติร์กเมนิสถานมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ อาทิ การสง่คณะผู้แทนไทยไปศกึษา ตดิตาม

และประเมินผลโครงการพฒันา การแลกเปลีย่นการไปปฏิบตัิงานของผู้ เช่ียวชาญ นกัวิชาการ อาสาสมคัร และอํานวยความ

สะดวกในการฝึกอบรม สง่เสริมการศกึษา รวมทัง้จดัทําโครงการท่ีก่อให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม การให้ความ

ช่วยเหลอืในโครงการเฉพาะตา่ง ๆ ในสาขาท่ีมีความสาํคญัตามนโยบายของแตล่ะฝ่าย และในสาขาท่ีเป็นความสนใจร่วมกนั 

รวมถงึความช่วยเหลอืในรูปแบบอ่ืนท่ีตกลงร่วมกนั  

 

แต่งตัง้ 

24. เร่ือง แต่งตัง้ 

  1. การแต่งตัง้ข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางพจมาน พงษ์ไพบลูย์ ผู้ อํานวยการสาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้ดํารงตําแหนง่ ท่ีปรึกษาด้านการศกึษาพิเศษและผู้ ด้อยโอกาส (นกัวิชาการศกึษา

ทรงคณุวฒุิ) สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีมี

คณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

  2. การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวง

สาธารณสุข)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายกิตติ พิทกัษ์นิตินนัท์ เภสชักรเช่ียวชาญ (ด้านเภสชักรรม) กลุม่งานเทคนิค

บริการ สาํนกับริหารการสาธารณสขุ สาํนกังานปลดักระทรวง ให้ดํารงตําแหนง่นกัวชิาการอาหารและยาทรงคณุวฒุิ (ด้านอาหาร

และยา) กลุม่ท่ีปรึกษาระดบักระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แตว่นัท่ี 20 สงิหาคม 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีมี

คณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

การแต่งตัง้กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 

65 ปีบริบูรณ์และขอลาออก)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค แทนผู้ ท่ีพ้นจากตาํแหนง่

ด้วยอายคุรบ 65 ปี และขอลาออก รวม 3 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดงันี ้ 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จกัรกฤษณ์ ศทุธากรณ์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค แทน

นายชยัฤกษ์ ดิษฐอํานาจ  
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   2. นายวลัลภ พริง้พงษ์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค แทนนายบณัฑิต โสตถิพลา

ฤทธ์ิ (เป็นบคุคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลงั)  

  3. นายดนชุา พิชยนนัท์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค แทนนายชยัธวชั เสาวพนธ์ 

(เป็นบคุคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลงั)  

   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  

 

การแต่งตัง้กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง แทนผู้ ท่ีพ้นจากตําแหนง่

จํานวน 12 คน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดงันี ้1. นายวิบลูย์ สงวนพงศ์ ปลดักระทรวงมหาดไทย (เป็นบคุคลในบญัชีรายช่ือ

กรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลงั) กรรมการ 2. นายขวญัชยั วงศ์นิตกิร อธิบดีกรมการพฒันาชมุชน (เป็นบคุคล

ในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลงั) กรรมการ      3. พลตํารวจตรี อดลุย์ ณรงค์ศกัดิ์ รองผู้

บญัชาการตาํรวจนครบาล กรรมการ 4. นายสมชยั สจัจพงษ์ ผู้ อํานวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) 

กรรมการ 5. พลตาํรวจตรี พีรพนัธุ์ เปรมภตูิ ข้าราชการบํานาญ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี กรรมการ 6. นายหิรัญ พรหมมา 

ข้าราชการบํานาญ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา กรรมการ 7. นายวิทรู จงเจริญพรชยั อดีตรองผู้วา่การการไฟฟ้า

นครหลวง (กิจการองค์กรและสงัคมการไฟฟ้า) กรรมการ 8. นายนริศ ศรีนวล อดีตรองผู้วา่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (เป็นบคุคล

ในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลงั) กรรมการ 9. นายชยัธวชั เสาวพนธ์ ข้าราชการบํานาญ รอง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(เป็นบคุคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ

กระทรวงการคลงั) กรรมการ 10. นางกญัญารัตน์ ศรีบญุงาม ธุรกิจสว่นตวั กรรมการ 11. นายภทัรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยธุยา 

กรรมการบริษัท เอ็มโซลชูัน่ จํากดั (เป็นบคุคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลงั) กรรมการ 12. 

พนัตํารวจโท กลุธน ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท เวย์บียอน จํากดั กรรมการ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 

เป็นต้นไป  

 

การแต่งตัง้ข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิย้ายสบัเปลีย่นข้าราชการประเภทบริหาร ระดบัสงู จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เสนอ ดงันี ้ 

  1. นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ อธิบดี (นกับริหารสงู) กรมสง่เสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารง

ตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   2. นายจมุพล สงวนสนิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหนง่อธิบดี (นกับริหารสงู) กรมสง่เสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

การแต่งตัง้ข้าราชการให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 8 ราย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

ดงันี ้ 
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  1. นายวิทยา อธิปอนนัต์ รองอธิบดี (นกับริหารต้น) กรมสง่เสริมการเกษตร ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   2. นายสรรเสริญ อจัจตุมานสั ผู้ชว่ยปลดักระทรวง (นกับริหารต้น) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  

   3. นายอภยั สทุธิสงัข์ รองอธิบดี (นกับริหารต้น) กรมปศสุตัว์ ให้ดาํรงตาํแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

  4. นายวราวธุ ขนัติยานนัท์ รองอธิบดี (นกับริหารต้น) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ดาํรงตําแหนง่ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   5. นางนนัทิยา อุน่ประเสริฐ รองเลขาธิการ (นกับริหารต้น) สาํนกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร

แหง่ชาติ ให้ดาํรงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  

   6. นายโอภาส กลัน่บศุย์ รองอธิบดี (นกับริหารต้น) กรมสง่เสริมสหกรณ์ ให้ดํารงตาํแหนง่ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   7. นายสมปอง อินทร์ทอง รองเลขาธิการ (นกับริหารต้น) สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้ดํารง

ตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   8. นางวณีา พงศ์พฒันานนท์ รองอธิบดี (นกับริหารต้น) กรมวชิาการเกษตร ให้ดํารงตาํแหนง่ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

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

 

 


