
 วนันี ้(1 พฤศจิกายน 2556) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

จงัหวดัลพบรีุ  นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุ

คณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานท่ี จงัหวดัลพบรีุ ครัง้ท่ี 5/2556     

 จากนัน้ นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภกัดีหาญส์ หิมะทองคํา 

ร้อยโทหญิง สณิุสา  เลศิภควตั   และนายชลติรัตน์ จนัทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

1. เร่ือง  ขออนมุตัิงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือ

กรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น (สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ)  

  2. เร่ือง  “การขยายระยะเวลาแผนแมบ่ทพฒันาความปลอดภยัด้านอคัคีภยัแหง่ชาติและยทุธศาสตร์ 

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในท่ีโลง่ และมลพิษหมอก ควนั” และ “แผนปฏิบตัิการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในท่ีโลง่ และมลพิษหมอกควนั พ.ศ. 2556-2562 

ภายใต้แผนแมบ่ทพฒันาความปลอดภยัด้านอคัคีภยัแหง่ชาต”ิ 

  3. เร่ือง  ร่างบนัทกึความเข้าใจระหวา่งกระทรวงพลงังานแหง่ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงพลงังาน 

แหง่สหพนัธรัฐรัสเซียวา่ด้วยความร่วมมือด้านพลงังาน  

  4. เร่ือง  กฎกระทรวงกําหนดการจดัทํา ปัก ติดตัง้ป้ายจราจร เคร่ืองหมายจราจร หรือสญัญาณจราจร 

 สาํหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. 2556 

5. เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตัิการกลบัไปใช้สทิธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบญัญตัิบําเหน็จบํานาญ 

              ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ....  

  6. เร่ือง  สรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556  

  7. เร่ือง  การลงนามในร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหวา่งประเทศไทยและเซเชลส์ 

ภายใต้กระบวนการภาคยานวุตัเิป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของเซเชลส์  

8. เร่ือง  การให้ความชว่ยเหลอืนกัศกึษาในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ทางการเมอืงในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  

  9. เร่ือง  การปรับปรุงคา่ตอบแทนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ปี 2556 และปี 2557    

  10. เร่ือง  แนวทางการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์กระทรวง และแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

  11. เร่ือง  ผลการประชมุร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภมูิภาค ครัง้ท่ี 5/2556 

  12. เร่ือง  ความก้าวหน้าในการดาํเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทัง้ระบบ ปี 2557 

13. เร่ือง  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 รวม 4 จงัหวดั ในการประชมุ  

คณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จงัหวดัลพบรีุ วนัท่ี 31 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 

  14.  เร่ือง ผลการปฏิบตัิราชการของคณะรัฐมนตรีในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 

  15.  เร่ือง  แตง่ตัง้ 

   1. การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงคมนาคม)  

   2. แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการกองทนุเพ่ือความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน  

3.  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดาํรงตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู 

    (กระทรวงศกึษาธิการ)  

***************************************************** 
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 เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรีเท่านัน้ 

สําหรบัมติคณะรฐัมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รบัฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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1. เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงนิสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจาํเป็น (สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต)ิ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามความเห็นของสาํนกังบประมาณ  ดงันี ้

  1. ให้สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติบรรจโุครงการบรูณปฏิสงัขรณ์พระวิหารสมเดจ็พระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี และพระบรมธาตเุจดย์ีศรีนครินทรา วดัสนัตคิีรีญาณสงัวราราม จงัหวดัเชียงราย โครงการอดุหนนุก่อสร้างอาคารศาสน

สถานวดัแก้วฟ้า จงัหวดันนทบรีุ และโครงการจดัสร้างพทุธมณฑลเชียงใหมไ่ว้ในแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุทัว่ไป รายการเงินอดุหนนุการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั 

ซึง่มงีบประมาณอยูจํ่านวน 362,017,200 บาท ตามความจําเป็นและเหมาะสมในโอกาสแรกก่อน 

  2. ให้กรมศิลปากรซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีมีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง กําหนดโครงการบรูณาปฏิสงัขรณ์โลหะ

ปราสาท วดัราชนดัดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ไว้ในแผนการดําเนินงานของกรมศิลปากรและขอรับการจดัสรรงบประมาณ

รายจา่ยประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 

2. เร่ือง “การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภยัด้านอัคคีภยัแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควนั” และ “แผนปฏิบัตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน พ.ศ. 2556-2562 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภยัด้านอัคคีภยัแห่งชาต”ิ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ (กปภ.ช.) 

เสนอ ดงันี ้

  1. อนมุตัิให้ขยายระยะเวลาแผนแมบ่ทพฒันาความปลอดภยัด้านอคัคีภยัแหง่ชาติ จาก “พ.ศ. 2549 - 2559 ” 

เป็น “พ.ศ. 2549 - 2562” 

  2. อนมุตัิให้ขยายระยะเวลายทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าการเผาในท่ีโลง่ และมลพิษหมอก

ควนั จาก “ พ.ศ. 2553 – 2559 ” เป็น “ พ.ศ. 2556 – 2562 ”  

  3. เห็นชอบแผนปฏิบตัิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในท่ีโลง่และมลพิษหมอกควนั พ.ศ. 2556 – 

2562 ภายใต้แผนแมบ่ทพฒันาความปลอดภยัด้านอคัคีภยัแหง่ชาติ 

  4. เห็นชอบให้กระทรวง กรม องค์กร และหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน และภาคสว่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบตัิตามแผนแมบ่ทพฒันาความปลอดภยัด้านอคัคีภยัแหง่ชาติ และยทุธศาสตร์การ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในท่ีโลง่ และมลพิษหมอกควนั 

  แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควนั                  

พ.ศ. 2556 – 2562 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภยัด้านอัคคภียัแหง่ชาติ มีเป้าหมาย ดังนี ้

  1. การจดัการไฟป่า ลดพืน้ท่ีไฟไหม้ป่าให้เหลอืเพียงไมเ่กินปีละ 300,000 ไร่ 

  2. จดัการเศษวสัดเุหลอืใช้จากภาคการเกษตรทดแทนการเผาในพืน้ท่ีอยา่งน้อยปีละ 600,000 ไร่  

  3. ลดการเผาขยะมลูฝอยในท่ีโลง่โดยจดัให้มกีารกําจดัขยะมลูฝอยอยา่งถกูหลกัวิธีและปลอดภยั   ไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 50 ของจงัหวดัทัง้หมดและมีการใช้ประโยชน์มลูฝอยไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณมลูฝอย ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพืน้ท่ี 

 

3. เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแห่งสหพนัธรัฐ

รัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน  

   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงพลงังาน (พน.) เสนอ ดงันี ้ 
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   1. เห็นชอบและอนมุตัใิห้มกีารลงนามในร่างบนัทกึความเข้าใจระหวา่ง พน. แหง่ราชอาณาจกัรไทย และ พน. 

แหง่สหพนัธรัฐรัสเซียวา่ด้วยความร่วมมือด้านพลงังาน  

   2. อนมุตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน (หรือผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน) 

เป็นผู้ลงนามในร่างบนัทกึความเข้าใจฯ   

   3. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) จดัทําหนงัสอืมอบอํานาจเต็มให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2.  

   4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาํของร่างบนัทกึความเข้าใจฯ ในสว่นท่ีมใิช่สาระสาํคญั เพ่ือให้

สอดคล้องกบัผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ พน. หารือร่วมกบักรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กต. เพ่ือพิจารณาดาํเนินการ

ในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้ 

   สาระสาํคัญของร่างบนัทกึความเข้าใจฯ  มีดังนี ้

   1. ร่างบนัทกึความเข้าใจฯ ระบสุาขาความร่วมมือด้านพลงังาน ได้แก่ นํา้มนัและผลติภณัฑ์นํา้มนั ก๊าซ

ธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้า พลงังานหมนุเวยีน และพลงังานทางเลอืก และความร่วมมืออ่ืน ๆ ท่ีเห็นชอบร่วมกนั  

   2. รูปแบบความร่วมมือกําหนดให้ทัง้สองฝ่ายดําเนินการจดัตัง้คณะทํางานร่วม (Joint Working Group) เพ่ือ

กําหนดโครงการความร่วมมือและการทํางานร่วมกนัระยะยาวท่ีครอบคลมุตามทิศทางของกิจกรรม และกําหนดมาตรการสาํหรับ

ความสนบัสนนุจากรัฐบาลท่ีจําเป็นเพ่ือให้โครงการสามารถประสบความสาํเร็จได้  

   3. บนัทกึความเข้าใจฯ จะมีผลบงัคบัเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีมีการลงนามและจะตอ่อายโุดยอตัโนมตัิ

เป็นระยะเวลาเดียวกนั เว้นแตว่า่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบถึงความตัง้ใจท่ีจะไมข่อตอ่อายุ

บนัทกึความเข้าใจนี ้โดยการสิน้สดุการใช้บนัทกึความเข้าใจนีจ้ะไมม่ีผลตอ่กิจกรรมและโครงการความร่วมมือตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้  

หรือท่ีกําลงัดาํเนินการอยูต่ามบนัทกึความเข้าใจนี ้จนกวา่กิจกรรมและโครงการนัน้ ๆ จะเสร็จสิน้ หรือแล้วแตท่ี่คูส่ญัญาทัง้สองจะ

ตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน  

   4. ในข้อ 7 ของร่างบนัทกึความเข้าใจฯ ได้ระบวุา่บนัทกึความเข้าใจดงักลา่วมใิช่สนธิสญัญาระหวา่งประเทศ 

หรือเอกสารท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมายใด ๆ จงึไมก่่อให้เกิดสทิธิหรือพนัธกรณีภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ  

  5. บนัทกึความเข้าใจดงักลา่วจะจดัทําเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และภาษารัสเซยี โดยหากมี

ข้อโต้แย้งและมกีารตีความท่ีคลาดเคลือ่น จะยดึร่างบนัทกึความเข้าใจฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกัในการตีความ  

 

4. เร่ือง กฎกระทรวงกาํหนดการจัดทาํ ปัก ตดิตัง้ป้ายจราจร เคร่ืองหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สาํหรับ

การจราจรบนทางหลวง พ.ศ. 2556  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2   (ฝ่ายสงัคม

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

เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ท่ีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกําหนดการจดัทํา ปัก ติดตัง้ป้ายจราจร เคร่ืองหมายจราจร 

หรือสญัญาณจราจร สาํหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยร่วมกนัลงนามในกฎกระทรวงฉบบันีใ้หม ่สาํหรับงบประมาณในการดาํเนินการใน

เร่ืองนีใ้ห้เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังบประมาณ 

สาระสาํคัญของกฎกระทรวง  

   1. กําหนดคาํนิยาม “เคร่ืองหมายจราจร” “การจราจร” “ผู้ขบัขี่” “คนเดินเท้า” “รถ” “รถยนต์” “รถบรรทกุ” “รถ

โดยสารประจําทาง” “ รถจกัรยานยนต์” “รถพว่ง” “รถกึ่งพว่ง” “รถสามล้อ” “รถจกัรยาน” “ล้อเลือ่นลากเข็น” “ทางเดินรถ” 

“ทางเดินรถทางเดียว” “ทางร่วมทางแยก” “วงเวียน” “ช่องเดินรถ” “ช่องเดินรถประจําทาง” “ขอบทาง” “ทางข้าม” “เขตปลอดภยั” 

“สญัญาณจราจร”  
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    2. กําหนดเคร่ืองหมายจราจรแบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ป้ายจราจร และเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทาง  

  3. หมวด 1 ป้ายจราจร  

    3.1 กําหนดป้ายจราจรแบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน และป้ายแนะนํา  

    3.2 สว่นท่ี 1 ป้ายบงัคบั  

     กําหนดความหมายป้ายบงัคบั ป้ายบงัคบัแบง่เป็น 2 ชนิด ได้แก่  

     3.2.1 ป้ายบงัคบัท่ีแสดงความหมายตามรูปแบบและลกัษณะท่ีกําหนด เช่น   ป้าย “หยดุ” 

ป้าย “ให้ทาง” ป้าย “ให้รถสวนทางมาก่อน” ป้าย “ห้ามแซง” เป็นต้น  

    3.2.2 ป้ายบงัคบัท่ีแสดงด้วยข้อความ หรือสญัลกัษณ์ หรือทัง้สองอยา่งรวมกนั  

    3.3 สว่นท่ี 2 ป้ายเตือน  

     กําหนดความหมายป้ายเตือน ป้ายเตือนแบง่เป็น 3 ชนิด ได้แก่  

    3.3.1 ป้ายเตือนตามรูปแบบและลกัษณะท่ีกําหนด เช่น ป้าย “ทางโค้งตา่ง ๆ” 

ป้าย “ทางแยกตา่ง ๆ” ป้าย “วงเวียนข้างหน้า” เป็นต้น  

     3.3.2 ป้ายเตือนท่ีแสดงด้วยข้อความ หรือสญัลกัษณ์ หรือทัง้สองอยา่งรวมกนั  

     3.3.3 ป้ายเตือนในงานก่อสร้างตา่ง ๆ เช่น ป้าย “สาํรวจทาง” ป้าย “งานก่อสร้าง” ป้าย 

“คนทํางาน” เป็นต้น  

    3.4 สว่นท่ี 3 ป้ายแนะนํา  

     กําหนดความหมายป้ายแนะนํา ป้ายแนะนําแบง่เป็น 2 ชนิด ได้แก่  

     3.4.1 ชนิดพืน้ป้ายสขีาว มีข้อความ เคร่ืองหมาย หรือเส้นขอบป้ายเป็นสดีํา  

     3.4.2 ชนิดพืน้ป้ายสเีขียว หรือสนํีา้เงิน หรือสนํีา้ตาล หรือสอ่ืีน มีข้อความ เคร่ืองหมาย 

เส้นขอบป้ายฯ  

   4. หมวด 2 เคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทาง  

   4.1 กําหนดเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทาง แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทาง

ประเภทบงัคบั และเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทางประเภทเตือน  

    4.2 สว่นท่ี 1 เคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทางประเภทบงัคบั  

     กําหนดเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทางประเภทบงัคบัให้มีรูปแบบ และลกัษณะท่ีกําหนด 

ดงันี ้ 

     4.2.1 เคร่ืองหมายจราจรตามแนวทางเดินรถ ได้แก่ “เส้นแบง่ทิศทางจราจรปกติ” “เส้นแบง่

ทิศทางจราจรห้ามแซง” “เส้นแบง่ทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้าน” เป็นต้น  

    4.2.2 เคร่ืองหมายจราจรขวางแนวทางเดินรถ เช่น “เส้นหยดุ” “เส้นให้ทาง” “เส้นทางข้าม” 

เป็นต้น  

    4.2.3 เคร่ืองหมายอ่ืน ๆ เช่น “ลกูศร” “ให้ทาง” “เขตปลอดภยัหรือเกาะส”ี เป็นต้น  

   4.3 สว่นท่ี 2 เคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทางประเภทเตือน  

    กําหนดเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทางประเภทเตือน ให้มี รูปแบบและลกัษณะท่ีกําหนด เช่น 

“เส้นขอบทาง” “เส้นแนวช่องเดินรถผา่นทางแยก” “เส้นชะลอความเร็ว” เป็นต้น  

  5. หมวด 3 สัญญาณจราจร  
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   กําหนดให้สญัญาณจราจร ได้แก ่เคร่ืองหมายควบคมุการจราจรท่ีเป็นโคมสญัญาณไฟจราจร หรือ

สญัญาณท่ีเจ้าหน้าท่ีแสดงให้ผู้ขบัขี่ปฏิบตัิ สญัญาณจราจรท่ีใช้ควบคมุการจราจรบนทางหลวง แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

    5.1 สญัญาณไฟจราจร เช่น “โคมสญัญาณไฟจราจรสแีดง” “โคมสญัญาณไฟจราจรสเีขียว” เป็นต้น  

   5.2 สญัญาณธง เช่น เจ้าหน้าท่ียกธงแดง และเจ้าหน้าท่ียกธงเขยีว  

 

 

5. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สทิธิในบาํเหน็จบาํนาญตามพระราชบัญญัติบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ 

พ.ศ. 2494 พ.ศ. ....  

   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  ดงันี ้ 

   1. เห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิการกลบัไปใช้สทิธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบญัญตัิบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สง่คณะกรรมการประสานงานสภา

ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป  

   2. เห็นชอบข้อสงัเกตของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 12) )และ

มอบหมายให้กระทรวงการคลงัรับข้อสงัเกตดงักลา่วไปพิจารณาดาํเนินการตอ่ไป ดงันี ้ 

    2.1 การกําหนดระยะเวลาดาํเนินการในขัน้ตอนตา่ง ๆ ในร่างพระราชบญัญตัินีซ้ึง่กําหนดไว้เป็นวนัท่ี

ตามปฏิทินนัน้ อาจเกิดข้อขดัข้องได้ เน่ืองจากเป็นร่างพระราชบญัญตัิท่ีต้องผา่นกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเพ่ือพิจารณา

เห็นชอบเสยีก่อน และยงัต้องดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องก่อนตราเป็นพระราชบญัญตัิขึน้ใช้บงัคบั หากไมส่ามารถดาํเนินการ

ดงักลา่วให้เสร็จสิน้ภายในกําหนดระยะเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีกระทรวงการคลงัได้คาดการณ์ไว้ ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่

เนือ้หาบางสว่นของร่างพระราชบญัญตัิและเกิดปัญหาในการบงัคบัใช้ตอ่ไปได้  

    2.2 การท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนมุตัิตามมติของคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

คณะท่ี 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม รวมทัง้เงินบํานาญสว่นเพ่ิม 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลอืและลดภาระให้แก่ข้าราชการและผู้ รับบํานาญ ซึง่เป็นสมาชิกกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) โดย

สมคัรใจ ในการกลบัไปใช้สทิธิในบําเหน็จบํานาญตามระบบเดมินัน้   ไมส่มควรนําเร่ืองดงักลา่วมากําหนดไว้ในร่าง

พระราชบญัญตัินี ้แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก็อาจกระทําได้โดยดําเนินการตามประมวลรัษฎากรในการตรา

พระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้ดงักลา่วตอ่ไป  

   สาระสาํคัญของร่างพระราชบญัญัติ  

   กําหนดให้ข้าราชการซึง่เป็นสมาชิก กบข. และผู้ รับบํานาญและทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั ซึง่เคยเป็นสมาชิก 

กบข. ท่ีรับราชการอยูใ่นวนัก่อนท่ีบทบญัญตัิ หมวด 3 สมาชิก และสทิธิประโยชน์ของสมาชิกแหง่พระราชบญัญตักิองทนุบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ใช้บงัคบั สามารถกลบัไปใช้สทิธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบญัญตัิบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้  

 

6. เร่ือง สรุปผลการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 ตามท่ี 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เสนอ ดงันี ้

  สาํนกังานสถิติแหง่ชาติ ได้ทําการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทกุเดอืนโดยสอบถาม

ประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป ด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่ง ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตวัอยา่ง 27,960 ครัวเรือนตอ่เดือน 

สาํหรับในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวนผู้วา่งงานเพ่ิมขึน้ 9.3 หมื่นคน (จาก 2.24 แสนคน 



 7 

เป็น 3.17 แสนคน) เมื่อเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2555 หากเปรียบเทียบกบัชว่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 จํานวน

ผู้วา่งงานลดลง 3.8 หมื่นคน (จาก 3.55 แสนคน เป็น 3.17 แสนคน) สาํหรับสาระสาํคญัการสาํรวจสรุปได้ดงันี ้

  1. ผู้ที่อยู่ในกาํลังแรงงาน 

  ผู้ ท่ีอยูใ่นกําลงัแรงงาน มจํีานวนทัง้สิน้ 39.31 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 38.95 ล้านคน ผู้วา่งงาน 0.32 

ล้านคน และผู้ ท่ีรอฤดกูาล 0.04 ล้านคน ทัง้นี ้ผู้ ท่ีอยูใ่นกําลงัแรงงานมีจํานวนลดลงจากชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2555 จํานวน 4.9 

แสนคน (จาก 39.80 ล้านคน เป็น 39.31 ล้านคน)  

  2. ผู้มีงานทาํ 

  ผู้มีงานทํา 38.95 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2555 จํานวน 5.9 แสนคน (จาก 39.54 ล้านคน 

เป็น 38.95 ล้านคน) หรือลดลงร้อยละ 1.5 ซึง่มีผู้ ทํางานเพ่ิมขึน้และลดลงในสาขาตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

   2.1 ผู้ทาํงานลดลง ได้แก่ ผู้ ทํางานภาคเกษตรกรรม 2.4 แสนคน (จาก 16.46 ล้านคน) เป็น 16.22 

ล้านคน) สาขาการก่อสร้าง 2.2 แสนคน (จาก 2.30 ล้านคน เป็น 2.08 ล้านคน) สาขาการขายสง่และการขายปลกี การซอ่มยาน

ยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 1.7 แสนคน (จาก 5.76 ล้านคน เป็น 5.59 ล้านคน) สาขาการผลติ 1.3 แสนคน (จาก 5.68 ล้านคน เป็น 

5.55 ล้านคน) สาขาการขนสง่ และสถานท่ีเก็บสนิค้า 1.1 แสนคน (จาก 1.07 ล้านคน เป็น 0.96 ล้านคน) สาขาการศกึษา 9.0 

หมื่นคน (จาก 1.20 ล้านคน เป็น 1.11 ล้านคน)  

   2.2 ผู้ทาํงานเพิ่มขึน้ ได้แก่ สาขากิจกรรมด้านสขุภาพ และงานสงัคมสงเคราะห์ 1.4 แสนคน (จาก 

0.61 ล้านคน เป็น 0.75 ล้านคน) สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกนัภยั 4.0 หมื่นคน (จาก 0.37 ล้านคน เป็น 0.41 ล้าน

คน) เป็นต้น 

  3. ผู้ว่างงาน 

   3.1 ผู้วา่งงานทัว่ประเทศมจํีานวน 3.17 แสนคน คิดเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 0.8 ของกําลงั

แรงงาน (เพ่ิมขึน้ 9.3 หมื่นคน เมือ่เปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2555) ประกอบด้วย ผู้วา่งงานท่ีไมเ่คยทํางานมาก่อน

จํานวน 1.44 แสนคน อีกสว่นหนึง่เป็นผู้วา่งงานท่ีเคยทํางานมากอ่นจํานวน 1.73 แสนคน โดยเป็นผู้วา่งงานท่ีมาจากภาคบริการ

และการค้า 1.04 แสนคน ภาคการผลติ 5.3 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม 1.6 หมื่นคน 

   3.2 ผู้วา่งงานเป็นผู้มีการศกึษาอยูใ่นระดบัอดุมศกึษา 1.44 แสนคน ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 7.3 

หมื่นคน มธัยมศกึษาตอนปลาย 4.9 หมื่นคน ระดบัประถมศกึษา 3.9 หมื่นคน และไมม่ีการศกึษาและ  ตํ่ากวา่ประถมศกึษา 1.2 

หมื่นคน 

   3.3 ผู้วา่งงานสว่นใหญ่อยูใ่นภาคกลาง 8.5 หมื่นคน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7.9 หมื่นคน ภาคใต้

และภาคเหนือ มีผู้วา่งงานเทา่กนัคือ 6.3 หมื่นคน และกรุงเทพมหานคร 2.7 หมื่นคน หากคดิเป็นอตัราการวา่งงาน ภาคใต้มีอตัรา

การวา่งงานสงูสดุร้อยละ 1.2 ภาคกลางและภาคเหนือมีอตัราการวา่งงานเทา่กนัคือ ร้อยละ 0.9 กรุงเทพมหานครร้อยละ 0.7 และ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.6 

  

7. เร่ือง การลงนามในร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและเซเชลส์ภายใต้

กระบวนการภาคยานุวตัิเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของเซเชลส์  

   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดงันี ้ 

   1.  เห็นชอบในสารัตถะของร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหวา่งประเทศไทยและเซเชลส์ 

(Seychalles) ภายใต้กระบวนการภาคยานวุตัเิป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ของเซเชลส์  

   2. มอบหมายให้เอกอคัรราชทตูผู้แทนถาวรไทยประจํา WTO หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างพิธี           สารฯ   
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   3. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) จดัทําหนงัสอืมอบอํานาจเตม็ (Full Powers) ให้แก่

เอกอคัรราชทตูผู้แทนถาวรไทยประจํา WTO หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ  

 

8. เร่ือง การให้ความช่วยเหลอืนักศึกษาในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทาง

การเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียปิต์  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการให้ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดําเนินการ

ช่วยเหลอืนกัศกึษาไทย จํานวน 1,200 คน ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้กลบัไปศกึษาตอ่ประเทศอียิปต์ โดยมคีา่ใช้จ่ายในกรอบ

วงเงิน 46,448,700 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจา่ย ตามความเห็นสาํนกังบประมาณ ดงันี ้ 

   1. ให้ ศอ.บต. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงานแก้ไขปัญหา

และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอ่ืน รายการโครงการขบัเคลือ่นแผนปฏิบตัิการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

จํานวน 5,000,000 บาท ซึง่กระทรวงการคลงัได้อนมุตัิให้กนัเงินไว้เบิกเหลือ่มปีแล้ว  

   2. งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือ

จําเป็น จํานวน 41,448,700 บาท ซึง่กระทรวงการคลงัได้อนมุตัิให้กนัเงินไว้เบิกเหลือ่มปีแล้ว  

 

9. เร่ือง การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556 และปี 2557    

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝ่ายสงัคมและ

กฎหมาย) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 9/2556 เมือ่วนัพฤหสับดีท่ี 10 ตลุาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพ

กาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ท่ีมีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงคา่ตอบแทนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ปี 

2556 และปี 2557 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.)เสนอ ดงันี ้  

   1. เห็นชอบหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดอตัราเงินเดือนสาํหรับคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) รับรองเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

   2. เห็นชอบการกําหนดอตัราเงินเดือนสาํหรับคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 มีหลกัการ คือ 

กําหนดอตัราเงินเดือนแรกบรรจใุห้ใกล้เคยีงกบัข้าราชการพลเรือนสามญั และยดึโยงตามบญัชีเงินเดือนชัว่คราวของข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  

   3. เห็นชอบหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดอตัราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง  

  4. เห็นชอบการกําหนดอตัราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือน

ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอตัราเงินเดือนแรกบรรจใุหม)่ โดยให้มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และในวนัท่ี 1 

มกราคม 2557  

   5. อนมุตัิให้ใช้จ่ายงบประมาณสาํหรับการปรับอตัราเงินเดือนสาํหรับคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือบรรจแุละ

แตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา และการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอตัราเงินเดือนแรก

บรรจใุหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จํานวนเงินท่ีใช้ปรับเพ่ิม 2,526,782,130 บาท โดยให้ใช้เงิน

เหลอืจ่ายของแตล่ะสว่นราชการก่อน หากไมพ่อให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลือ่นเงินเดือนและเงินปรับวฒุิข้าราชการ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

   ทัง้นี ้ ในสว่นงบประมาณสาํหรับดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังบประมาณ   

   สาระสาํคัญของเร่ือง  

   ศธ. รายงานวา่      
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   1. โดยท่ีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2555 เห็นชอบการปรับเงินเดือนแรกบรรจตุามคณุวฒุิ

การศกึษาและการปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ข้าราชการพลเรือนสามญั) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 

และวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงันัน้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลท่ีกําหนดให้ผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีมี

รายได้เดือนละไมน้่อยกวา่ 15,000 บาท ก.ค.ศ. จึงกําหนดอตัราเงินเดือนและคา่ตอบแทนท่ีควรได้รับให้สอดคล้องกบันโยบายของ

รัฐบาล โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 19 (15)  แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

และได้นําเร่ืองการปรับปรุงดงักลา่วเสนอ ก.ค.ศ. แล้ว เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 ซึง่ท่ีประชมุมมีติเห็นชอบตามข้อเสนอ

ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้ 

     1.1 หลักเกณฑ์และวธีิการกาํหนดอตัราเงนิเดอืนสาํหรับคุณวุฒทิี่ ก.ค.ศ. รับรอง              

เพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดงันี ้ 

      1.1.1 กําหนดอตัราเงินเดือนตามคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้             ผู้

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ให้ได้รับ

เงินเดือนตามคณุวฒุิ ตามบญัชีอตัราเงินเดือนสาํหรับคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง เพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา (ตามข้อ 1.2) ในชอ่งอตัราเงินเดือนใหม ่(1) และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนตาม

คณุวฒุิ ตามบญัชีอตัราเงินเดือนสาํหรับคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

(ตามข้อ 1.2) ในช่องอตัราเงินเดอืนใหม ่(2)  

      1.1.2 การกําหนดอตัราเงินเดือนสาํหรับผู้ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา ตาํแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดําเนินการตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี 

ศธ 0206.5/ว 4 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2556  

      1.1.3 การกําหนดอตัราเงินเดือนสาํหรับผู้ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา ตาํแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดําเนินการตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี 

ศธ 0206.5 /ว 4 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2556  

      1.1.4 ในกรณีท่ีตา่งไปจากหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้นีใ้ห้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  

      1.2 การกาํหนดอัตราเงนิเดอืนสาํหรับคุณวุฒทิี่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 (มี

หลกัการ คือ กําหนดอตัราเงินเดอืนแรกบรรจใุห้ใกล้เคยีงกบัข้าราชการพลเรือนสามญั และยดึโยงตามบญัชีเงินเดือนชัว่คราวของ

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีมใีบอนญุาตประกอบวชิาชีพ) มีดงันี ้ 

ลาํดับ

ที่ 

คุณวุฒ ิ อันดับ อัตราเงนิเดอืน (บาทต่อเดอืน) 

เดิมตัง้แต่วนัที่ 

1 มกราคม 2555 

ใหม่ 

ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 

1 มกราคม 2556 

(1) 

1 มกราคม 2557 

(2) 

1. ปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี ครูผู้ช่วย 11,920* 

11,680** 

13,470* 

13,300* 

15,050* 

15,000** 

2. ปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี ครูผู้ช่วย 12,530* 

12,480** 

14,300* 

14,100** 

15,800* 

15,800** 

3. ประกาศนียบตัรบณัฑิตท่ีมี

หลกัสตูรการศกึษาไมน้่อย

ครูผู้ช่วย 12,530* 

12,480** 

14,300* 

14,100** 

15,800* 

15,800** 
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กวา่ 1 ปี ตอ่จากวฒุิ

ปริญญาตรีหลกัสตูร 4 ปี 

4. ปริญญาตรี หลกัสตูร 6 ปี ครูผู้ช่วย 15,430* 

15,300** 

16,570* 

16,400** 

17,690* 

17,500** 

5. ปริญญาโททัว่ไป ครูผู้ช่วย 15,430* 

15,300** 

16,570* 

16,400** 

17,690* 

17,500** 

6. ปริญญาโทท่ีมีหลกั สตูร

กําหนด เวลาศกึษาไมน้่อย

กวา่ 2 ปี ตอ่จากวฒุิ

ปริญญาตรีท่ีมีหลกัสตูร

กําหนด เวลาศกึษาไมน้่อย

กวา่ 5 ปี 

ครูผู้ช่วย 16,570* 

16,310** 

17,690* 

17,410** 

18,690* 

18,510** 

7. ปริญญาเอก ครูผู้ช่วย 19,100* 

19,000** 

20,320* 

20,000** 

21,150* 

21,000** 

 

หมายเหตุ * หมายถงึ อตัราเงินเดือนสาํหรับคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

   ** หมายถงึ อตัราเงินเดือนสาํหรับคณุวฒุิท่ี ก.พ. รับรอง 

     1.3 หลักเกณฑ์และวธีิการกาํหนดอตัราเงนิเดอืนและจาํนวนเงนิที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ           

ที่ ก.ค.ศ. รับรอง มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี ้ 

     1.3.1 กําหนดให้ผู้ ท่ีได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ได้รับเงินปรับเพ่ิมตามคณุวฒุิสาํหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตามอตัราเงินเดือนและ

จํานวนเงินท่ีได้ปรับ ในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงันี ้ 

      1) ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีรับเงินเดือนในชอ่ง (1) ได้รับการ

ปรับเงินเดือนเพ่ิมขึน้ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในช่อง (2) ทัง้นี ้เงินเดอืนหลงัปรับแล้วจะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในช่อง (3) ให้ปรับ

เงินเดือนตามวรรคแรกหลงัการให้มี หรือเลือ่น เปลีย่นตําแหนง่ ย้าย หรือโอนท่ีมีผลในวนัท่ี 1 มกราคม 2556  

     2) ในกรณีท่ีผู้มีอํานาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ได้มีคาํสัง่ให้ข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษาผู้ใด ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิท่ีได้รับเพ่ิมขึน้ หรือสงูขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ให้ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึน้

ตามคณุวฒุิท่ีเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ตามข้อ 1) ด้วย 

      3) ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาผู้มีคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

เพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และเป็นผู้มีสทิธิได้รับการเพ่ิมวฒุ ิ แตผู่้มีอํานาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ไมส่ามารถสัง่ให้

ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิท่ีได้รับเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้  เน่ืองจากเงินเดือนเทา่กบัหรือสงูกวา่เงินเดือนแรกบรรจขุองคณุวฒุิท่ีได้รับ

เพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้นัน้ ให้ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึน้ตามคณุวฒุิท่ีได้รับเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ ตามข้อ 1) 

                                      1.3.2 กําหนดให้ผู้ ท่ีได้รับการบรรจหุรือแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก่อนวนัท่ี 

1 มกราคม 2557 ได้รับเงินปรับเพ่ิมตามคณุวฒุิสาํหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตามอตัราเงินเดือนและจํานวน

เงินท่ีได้ปรับ ในวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงันี ้ 
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                                                1) ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีรับเงินเดือนในชอ่ง (1) ได้รับการปรับเงินเดือน

เพ่ิมขึน้ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในชอ่ง (2) ทัง้นี ้เงินเดือนหลงัปรับแล้วจะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในช่อง (3) ให้ปรับเงินเดือนตาม

วรรคแรกหลงัการให้มีหรือ เลือ่นวิทยฐานะ เปลีย่นตาํแหนง่ ย้าย หรือโอน ท่ีมีผลในวนัท่ี 1 มกราคาม 2557 

                                                2) ในกรณีท่ีผู้มีอํานาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ได้มีคาํสัง่ ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา

ผู้ใด ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิท่ีได้รับเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ให้ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึน้ตามคณุวฒุิท่ี

เพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ตามข้อ 1) ด้วย 

                                                3) ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาผู้มีคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ ก่อน

วนัท่ี 1 มกราคม 2557 และเป็นผู้มีสทิธิได้รับการเพ่ิมวฒุ ิ แตผู่้มีอํานาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ไมส่ามารถสัง่ให้ได้รับเงินเดือนตาม

คณุวฒุิท่ีได้รับเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ เน่ืองจากเงินเดือนเทา่กบัหรือสงูกวา่เงินเดือนแรกบรรจขุองคณุวฒุิท่ีได้รับเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้นัน้ 

ให้ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึน้ตามคณุวฒุิท่ีได้รับเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ ตามข้อ 1) 

                                     1.3.3 กรณีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาซึง่ดาํรงตาํแหนง่อยูก่่อนวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2547 

และ ก.ค.ศ. ได้กําหนดให้ดํารงตาํแหนง่ครูตามพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 โดย

เป็นผู้ไมม่ีคณุวฒุิระดบัปริญญาท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตาํแหนง่สาํหรับครูให้ได้รับการปรับเพ่ิมเงินเดือนตามคณุวฒุิ

ปริญญาตรี  หลกัสตูร 4 ปี ในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และในวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ให้ดาํเนินการตามข้อ 1.3.1 และข้อ 1.3.2 

                                                สาํหรับในวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดอตัราเงินเดือน

สาํหรับคณุวฒุิท่ี ก.ค.ศ. รับรองฯ ตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.ค.ศ. ดว่นมากท่ี ศธ 0206.7/ว 30 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 ข้อ 3.1.3.2 

                                     1.3.4 การกําหนดอตัราเงินเดือนสาํหรับผู้ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา  ตําแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดาํเนินการตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 

0206.5/ว 4 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

                                     1.3.5 ในกรณีท่ีตา่งไปจากหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้นีใ้ห้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

                         1.4 การกาํหนดอัตราเงนิเดอืนและจาํนวนเงนิที่ได้รับตามคุณวุฒทิี่ ก.ค.ศ. รับรอง (โดยเปรียบเทียบกบั

อตัราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคณุวฒุิท่ี ก.พ. รับรอง) ใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

                         1.5 ในสว่นงบประมาณสาํหรับการปรับอตัราเงินเดือนสาํหรับคณุวฒุิ ท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้

เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอตัราเงินเดือนแรกบรรจุ

ใหม ่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จํานวนเงินท่ีใช้ปรับเพ่ิมรวมทัง้สิน้ 2,526,782,130 บาท 

 

10. เร่ือง  แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนพัฒนาจังหวดัและกลุ่มจังหวัด 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.)  

เสนอ ดงันี ้ 

รับทราบผลการประชมุเร่ือง แนวทางการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์กระทรวง  และแผนพฒันา 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  

มอบหมาย สศช. สาํนกังบประมาณ (สงป.)   สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

(กพร.)   และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดําเนินการประสานจงัหวดัในการปรับปรุงยทุธศาสตร์จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั และจดัทํา

แผนปฏิบตัิการประจําปี 2558 

มอบหมายให้ สศช. สงป. และ กพร. ประสานสว่นราชการดําเนินการปรับปรุงแผนและ 



 12 

ยทุธศาสตร์ระดบักระทรวงให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ประเทศในระยะยาว  และจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปี 2558  ให้

สอดคล้องและสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาของจงัหวดัตามแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  

  สาระสาํคัญของเร่ือง  

  สศช. สงป.  กพร. และ มท.  ได้ร่วมกบัจงัหวดั ดาํเนินการปรับปรุงแผนแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  

ระยะ 4 ปี  เพ่ือนําไปสูก่ารจดัทําแผนปฏิบตัิการจงัหวดั ประจําปี 2558 สาํหรับประกอบการจดัทําคําของบประมาณประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 และคํารับรองการปฏิบตัิงานของจงัหวดั ซึง่มคีวามคืบหน้าในการดาํเนินงาน ดงันี ้ 

 

เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 มท. และ สศช. ได้นําเสนอภาพรวมผลการทบทวน 

แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  4 ปี  (พ.ศ. 2558-2561)  ตอ่ท่ีประชมุผู้วา่ราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน  ณ ตกึสนัติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  ท่ีประชมุได้รับทราบผลการประเมิน  และภาพรวมการปรับปรุงแผนพฒันาจงัหวดัและ

กลุม่จงัหวดั  และนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสัง่การ ดงันี ้  

มอบหมายให้จงัหวดัและหนว่ยงานไปทบทวนและปรับแผนยทุธศาสตร์กระทรวงและ 

แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั โดยนําตวัชีว้ดัของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัท่ีสาํคญัมาใช้ในการทบทวนยทุธศาสตร์จงัหวดัและ

กลุม่จงัหวดั ให้มีความชดัเจนและสอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี และให้มีความครอบคลมุทกุมติิทัง้ด้านความสามารถในการ

แขง่ขนั  ด้านการลดความเหลือ่มลํา้  ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  และด้านการเพ่ิมประสทิธิภาพภาครัฐ  

รวมทัง้ จดัลาํดบัความสาํคญัของแผนงาน / โครงการเพ่ือประกอบการจดัทําคาํของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   1.2 มอบหมายให้จงัหวดัศกึษาวเิคราะห์และกําหนดเป้าหมายรวม เป้าหมายระดบั ยทุธศาสตร์ของ

แผนยทุธศาสตร์จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั โดยจะต้องตอบโจทย์ของประเทศ ได้แก่ (1) กรอบยทุธศาสตร์ประเทศ (2) กรอบ

ยทุธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน (3) โครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ วงเงิน 2 ล้าน

ล้านบาท (4) แผนการบริหารจดัการนํา้ วงเงิน 350,000 ล้านบาท และ (5) การจดัทําโซนน่ิงภาคเกษตรและผงัเมือง รวมทัง้

กําหนดเป้าหมายรวม 4 ปี และจําแนกคา่เป้าหมายรายปีให้ชดัเจน ทัง้นี ้แผนงาน/โครงการต้องมีความเช่ือมโยงตัง้แตต้่นนํา้ – 

กลางนํา้ - ปลายนํา้ โดยพิจารณาทัง้ด้านการเพ่ิมรายได้ และการลดต้นทนุ รวมถงึการใช้ประโยชน์จากโครงการลงทนุของรัฐบาล

และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกรอบยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ 

  2. เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2556 นายกรัฐมนตรีได้มีการประชมุหารือร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวง

คมนาคม กระทรวงมหาดไทย สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  สาํนกังานประมาณ สศช. และเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั โดยผลการประชมุสรุปได้ ดงันี ้

   2.1 มอบหมายสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ สศช. 

จดัทําแผนท่ีจงัหวดั ท่ีประกอบด้วยชัน้ข้อมลู (Layer) ตา่ง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถงึตวัชีว้ดัท่ีสาํคญัตามกรอบยทุธศาสตร์ประเทศ เพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงข้อมลูข้อเท็จจริงท่ีสาํคญั ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนรวมถึงการปรับแผนยทุธศาสตร์กระทรวง และ

แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ประกอบด้วย 

    (1) การสร้างความสามารถในการแขง่ขนั เช่น ข้อมลูโครงสร้างพืน้ฐาน (เส้นทางคมนาคม

ขนสง่ โครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ 2 ล้านล้านบาท ดา่นการค้าชายแดน แหลง่นํา้ เขื่อน/อา่งเก็บนํา้) พืน้ท่ี

โซนน่ิงภาคเกษตร จดุทอ่งเท่ียว จํานวนประชากร และพืน้ท่ีโครงการเมืองใหม ่เป็นต้น 

    (2) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสงัคม เชน่ การศกึษา สาธารณสขุ 

ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เป็นต้น  
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    (3) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวติท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เช่น พืน้ท่ี             การ

ตดัไม้ทําลายป่า ปัญหาขยะ สิง่แวดล้อม มลพิษ หมอกควนั เป็นต้น 

    (4) การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

   2.2 มอบหมาย สศช. พิจารณาปรับปรุงยทุธศาสตร์ประเทศให้มีความชดัเจน เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง

ให้หนว่ยงานและจงัหวดันําไปปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์กระทรวง และแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

   2.3 มอบหมายให้ สศช. สงป. กพร. และมท. ร่วมกนัประสานกระทรวงและจงัหวดั ในการจดัทําและ

ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์กระทรวง และแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ให้มีความสอดคล้องกบักรอบยทุธศาสตร์ประเทศท่ีได้

มีการปรับปรุงใหมแ่ล้ว รวมทัง้สอดคล้องกบัคา่ตวัชีว้ดัเป้าหมายในการพฒันาประเทศ                 ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูท่ีสาํคญั 

ดงันี ้

    (1)  ข้อมลูทัว่ไป เช่น ตวัชีว้ดั ปัญหาและโอกาส ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปลีย่นแปลง เช่น 

ประชาคมอาเซียน โครงสร้างพืน้ฐาน การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ โครงสร้างประชากร เป็นต้น 

    (2) ข้อมลูเฉพาะ  ได้แก่ สดัสว่นของแหลง่รายได้ทางเศรษฐกิจ  (ทัง้ของเดิมและของใหม)่ 

สดัสว่นต้นทนุคา่ใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ อตัราสว่นของผลติภาพแรงงาน เป็นต้น  

    (3) เป้าหมายและแนวทางการแก้ไข  เก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหา การกําหนดเป้าหมาย

หรือทิศทางการพฒันา โอกาสและความท้าทายท่ีต้องเตรียมตวั  และการแก้ไขปัญหาการจดัการในภาครัฐหรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง 

    (4) ความสอดคล้องกบักรอบแผนงาน เช่น แผนงานตามยทุธศาสตร์ประเทศแผนงาน

เฉพาะของจงัหวดั และแผนงานของกระทรวง  

    (5) แผนปฏิบตัิการในแตล่ะปีท่ีชดัเจน  

    (6) ประโยชน์และผลท่ีคาดวา่จะได้รับการพฒันา 

    (7) แผนกําลงัคนและแผนงบประมาณ 

   2.4 มอบหมายให้ สศช. สงป.  กพร. และ มท.  ประสานหนว่ยงานและจงัหวดัในการจดัทําแผนงาน / 

โครงการปีงบประมาณ 2558 เพ่ือให้การดําเนินงานของหนว่ยงานสามารถสนบัสนนุการพฒันาของจงัหวดัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

และสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัและเป้าหมายของจงัหวดั   

   2.5 มอบหมายให้ สศช. จดัทําแบบฟอร์มประกอบการจดัทําแผนยทุธศาสตร์กระทรวงและ

แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  ให้แก่หนว่ยงานและจงัหวดัสาํหรับดําเนินการตามข้อ 2.1-2.4 

  3. ปฏิทินการทาํงาน  

   3.1 วนัท่ี 29 ตลุาคม – 15 พฤศจิกายน 2556 จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัพิจารณาและปรับปรุงแผนฯ 4 

ปี  ตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี และจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปี 2558   

   3.2 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัสง่แผนท่ีปรับปรุงให้ฝ่ายเลขานกุาร กนจ.  

   3.3 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 สศช. จดัประชมุร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาเป้าหมาย

และแผนฯ ของจงัหวดั เพ่ือให้กระทรวงกําหนดแผนดาํเนินงานร่วมกบัจงัหวดัเป้าหมาย  

   3.4 วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 อ.น.ก.จ. พิจารณาแผนฯ  4 ปี และแผนปฏิบตัิการประจําปี 2558  

   3.5 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 เสนอ กนจ.  พิจารณาแผนฯ  4 ปี และแผนปฏิบตัิการประจําปี 2558  

   3.6 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 เสนอ  ครม.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ 47 ปี  เพ่ือนําไปจดัทํา

แผนปฏิบตัิการประจําปี 2558 ตอ่ไป 
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11. เร่ือง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิในภมิูภาค ครัง้ที่ 5/2556 

  คณะรัฐมนตรีมมีตรัิบทราบและเห็นชอบตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาติ (สศช.) เสนอ ดงันี ้ 

1. รับทราบผลการประชมุร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ในภมูิภาค ครัง้ท่ี 5/2556 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 31 ตลุาคม 2556 ณ จงัหวดัลพบุร ี

2. เห็นชอบตามมติท่ีประชมุร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ในภมูิภาค ครัง้ท่ี 5/2556 ณ จงัหวดัลพบุร ีและมอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมต ิ

ท่ีประชมุตามข้อ 2 รวมทัง้รายงานผลการดําเนินงานให้สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติตอ่ไป 

 

 สาระสาํคัญของเร่ือง 

 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชมุร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภมูิภาค ครัง้ท่ี 

5/2556 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 31 ตลุาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลพบรีุ โดยมผีู้ เข้าร่วมการประชมุ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารหนว่ยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข้อง และสถาบนัภาคเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) (สภาหอการค้า

แหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (สทท.) 

สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และผู้แทนภาคเอกชนในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย จงัหวดัลพบุรี 
อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท นัน้ 

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) ขอเสนอผลการประชมุตอ่ท่ีประชมุ

คณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จงัหวดัลพบุร ีดงันี ้

   

ผลการประชมุร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภมูิภาค ม ี5 เร่ือง 23 ประเด็น สรุปได้ ดงันี ้

1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 

1.1 ข้อเสนอ 

1) ขอให้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับการผลิตอาหารปลอดภยั (Food Safety) 

ประกอบด้วย (1) การยกระดบัการผลติอาหารปลอดภยั (Food Safety) 4 ด้าน คือ การพฒันาด้านหว่งโซอ่ปุทาน การพฒันาด้าน

สิง่อํานวยความสะดวก การพฒันาด้านขบัเคลือ่นอปุสงค์ และการสร้างความยัง่ยืน และ (2) การสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ือ

ความมัน่คงด้านอาหารและเป็นฐานวตัถดุิบแก่ภาคอตุสาหกรรมอาหารเพ่ือให้กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 (ลพบรีุ สงิห์บรีุ 

ชยันาท อา่งทอง) นําไปจดัทําโครงการสง่เสริมการผลติพืชหลกั วจิยัพนัธ์ุพืชท่ีให้ผลผลติสงูและพฒันาปรับปรุงคณุภาพดิน และ

จดัตัง้โรงเรียนเกษตรเพ่ืออาชีพเกษตรกร 

2) ขอให้สนับสนุนจดัตัง้โครงการต้นแบบในการแปรรูปและ 

ใช้ประโยชน์จากเถ้าแกลบให้เป็นสารปรับปรุงดนิ และมีแร่ธาตุที่เป็นสารอาหารให้กับพชื โดยเฉพาะการปลูกข้าว เพ่ือ

สนบัสนนุโครงการปลกูข้าวในเชิงอตุสาหกรรม โดยพืน้ท่ีตัง้โครงการจะอยูใ่กล้โรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีใช้แกลบเป็นเชือ้เพลงิท่ีตาํบล

มะขามเฒา่ อําเภอวดัสงิห์ จงัหวดัชยันาท 
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3) ขอให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาการบริหารจัดการขยะในชุมชนครบวงจรสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

เร่ือง “การบริหารจัดการของภาครัฐ” โดยมีแนวทางดาํเนินการ ดงันี ้(1) กําหนดรูปแบบโรงพกัขยะมาตรฐาน สดัสว่น ขยาย

ตามจํานวนประชากรในพืน้ท่ี มีระบบการแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ มีโรงหมกัก๊าซ ทําปุ๋ ยอินทรีย์ และอดัขยะเชือ้เพลงิ (Refuse 

Derived Fuel: RDF) (2) สร้างโรงพกัขยะ 1 แหง่ ตอ่ 1 อําเภอ เป็นต้นแบบ ก่อนขยายไประดบัตาํบล และ (3) โรงไฟฟ้าพลงังาน

ขยะ ขนาด 5 - 10 เมกะวตัต์ จงัหวดัละแหง่ โดยใช้ขยะเชือ้เพลงิ RDF จากโรงพกัขยะทัว่ทัง้จงัหวดั 

4) ขอให้สนับสนุนจังหวดัลพบุรีเป็นเขตส่งเสริมพิเศษการลงทุนด้านพลงังานทดแทน บริเวณเขตวังเพลิง - ม่วง

ค่อม ตดิทางหลวงแผ่นดินที่ 21 เส้นทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 12 ตารางกิโลเมตร (7,500 ไร่) โดยให้ผู้ประกอบการ

ได้รับสทิธิประโยชน์เหมือนกบั 

สทิธิประโยชน์ของโครงการท่ีตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตอตุสาหกรรมท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

1.2 มตทิี่ประชุม 

1) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนว่ยงานหลกั ร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ (สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอตุสาหกรรม และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง หารือร่วมกนัเพ่ือปรับปรุงรายละเอียด

ของโครงการสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตรและยกระดบัการผลติอาหารปลอดภยัครบวงจรในพืน้ท่ี 4 จงัหวดั ประกอบด้วย ลพบรีุ 

ชยันาท สงิห์บรีุ และอา่งทอง ให้มีความชดัเจนโดยใช้ประโยชน์จากงานวิจยัท่ีมีอยูข่องหนว่ยงานตา่งๆ เช่น สาํนกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ เป็นต้น 

2) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนว่ยงานหลกัร่วมกบักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการ

จดัตัง้โครงการแปรรูปเถ้าแกลบ โดยพิจารณาใช้ประโยชน์จากงานวิจยัของหนว่ยงานตา่งๆ เป็นพืน้ฐานในการดาํเนินการด้วย  

3) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลงังาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นเจ้าภาพร่วม

ในการดําเนินการขบัเคลือ่นการบริหารจดัการขยะในชมุชน เพ่ือให้เกิดการบริหารจดัการโครงการได้อยา่งยัง่ยืน โดยเช่ือมโยงกลไก

ดําเนินการท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี และสร้างกระบวนการให้ท้องถ่ินและชมุชนมีสว่นร่วมดาํเนินโครงการให้เป็นโครงการนําร่องและขยายผล

การดาํเนินงานในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพตอ่ไป 

4) มอบหมายให้กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงการคลงั และกระทรวงพลงังานพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้สทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการด้านการสง่เสริมพลงังานทดแทนเป็นกรณีพิเศษ โดยคาํนงึถงึการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี ความเหมาะสม

ของอตุสาหกรรม ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และสทิธิของประชาชนและชมุชนในการดําเนินโครงการ 

2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดย กกร.) 

2.1 ข้อเสนอ 

1) ขอให้เร่งรัดโครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่สายทางหลวงหมายเลข 3195 บรรจบทาง

หลวงหมายเลข 32 (ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง) ระยะทาง  

5.1 กิโลเมตร 

2) ขอให้เร่งรัดโครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 366) ระยะทาง 19 

กิโลเมตร 

3) ขอให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านเหนือ  

4 ช่องจราจร ระยะทาง 13 กิโลเมตร 

4) ขอให้เร่งรัดโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างจงัหวัด โดยการขยายช่องการจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตลอด

เส้นทาง รวม 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนสงิห์บรีุ-อา่งทอง และทางหลวงหมายเลข 311ตอนสงิห์บรีุ-
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ชยันาท (อา่งทอง-สงิห์บรีุ-ชยันาท)  

รวมระยะทาง 38.513 กิโลเมตร และ (2) ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนสงิห์บรีุ-สพุรรณบรีุ 

5) ขอให้เร่งรัดการปรับปรุงทางแยกต่างระดับชัยนาทที่ถนน 

สายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 32) (กม. 131+595) 

6) ขอให้สนับสนุนโครงการศึกษาทางหลวงแนวใหม่ 4 ช่องจราจร แยกทางหลวงหมายเลข 32 ทางเลี่ยงเมือง

ลพบุรี (366) ระยะทาง 25 กิโลเมตร เพ่ือพฒันาโครงขา่ย 

การคมนาคมและขนสง่ระหวา่งภมูิภาคและระบบขนสง่ทางนํา้และระบบขนสง่ทางรางในกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 ตาม

แผนการลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ (2 ล้านล้านบาท) 

7) ขอให้สนับสนุนโครงการศึกษาสร้างเกาะกลางแบบยกตัว ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตรง

สี่แยกเข้าชัยนาท-บ้านกล้วย กม. 280+578 (แยกหลวงพ่อโอ-ท่านํา้อ้อย) ระยะทาง 24.984 กิโลเมตร เพ่ือลดอบุตัิเหตแุละ

ป้องกนัการสญูเสยีชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกล้เคียงและผู้ใช้เส้นทาง 

2.2 มตทิี่ประชุม 

1) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาจดัลาํดบัความสําคญัของการดําเนิน

โครงการ ดงันี ้(1) โครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร  

ทางหลวงแนวใหมส่ายทางหลวงหมายเลข 3195 บรรจบทางหลวงหมายเลข 32 (ทางเลีย่งเมืองอา่งทอง)  

(2) โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางเลีย่งเมืองลพบรีุ (ทางหลวงหมายเลข 366) ระยะทาง 19 กิโลเมตร (3) โครงการก่อสร้างทาง

เลีย่งเมืองลพบรีุด้านเหนือ 4 ช่องจราจร ระยะทาง 13 กิโลเมตร (4) โครงการเช่ือมโยงโครงขา่ยระหวา่งจงัหวดั โดยการขยายช่อง

การจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตลอดเส้นทาง รวม 2 เส้นทาง และ  

(5) การปรับปรุงทางแยกตา่งระดบัชยันาทท่ีถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 32) (กม. 131+595) ตามความจําเป็นเร่งดว่น 

เพ่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามขัน้ตอนปกติตอ่ไป 

2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดําเนินโครงการศกึษาทางหลวงแนวใหม ่4 ช่องจราจร แยกทางหลวงหมายเลข 32 ทาง

เลีย่งเมืองลพบรีุ (366) ระยะทาง 25 กิโลเมตร  

ในรายละเอียดเพ่ิมเติม 

3) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานสาํนกังบประมาณ 

เพ่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการศกึษาสร้างเกาะกลางแบบยกตวั ถนนพหลโยธิน  

(ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1) ตรงสีแ่ยกเข้าชยันาท-บ้านกล้วย กม. 280+578 (แยกหลวงพอ่โอ-ทา่นํา้อ้อย) ระยะทาง 24.984 

กิโลเมตร 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว (เสนอโดย กกร.) 

3.1 ข้อเสนอ 

ขอให้สนับสนุนโครงการ “ยกระดับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝก เป็นศูนย์เรียนรู้วิถชีวีิตเศรษฐกิจ

พอเพียง และจาํหน่ายสนิค้าชุมชนตามลาํนํา้แม่ลา-การ้อง จังหวดัสิงห์บุรี” เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรระดบัชมุชน 

3.2 มตทิี่ประชุม 

มอบหมายให้สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติประสานกบักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปศกึษาในรายละเอียดของการดาํเนินโครงการและ

ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากงบจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นี ้ 
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ให้มุง่เน้นการสง่เสริมกิจกรรมการทอ่งเท่ียวเพ่ือกระตุ้นการเดินทางของนกัทอ่งเท่ียวควบคูไ่ปด้วย และ 

ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชมุชนท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการโครงการ 

4. รายงานการตดิตามความคบืหน้าประเด็นข้อเสนอตามมติ กรอ.ภมิูภาค ครัง้ที่  

1-7/2555 และครัง้ที่ 1/2556 (เสนอโดย สศช.) 

4.1 ข้อเสนอ 

1) สศช. รายงานที่ประชุมว่า สบืเน่ืองจากมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2556 ได้มอบหมายให้ สศช. ในฐานะ

ฝ่ายเลขานกุาร กรอ.ภมูิภาค รับไปประชมุหารือกบัภาคเอกชน เพ่ือเร่งรัดการดําเนินงานและจดัลาํดบัความสาํคญัตามศกัยภาพของ

ประเด็นการพฒันา และนําเสนอผลการดําเนินการตอ่ท่ีประชมุ กรอ.ภมูิภาค และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขัน้ตอน 

2) เม่ือวันที่ 13, 16, 27 สิงหาคม 2556 และวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สศช. ได้จดัประชมุหารือร่วมกบัภาคเอกชน ได้แก่ 

กกร. สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย เพ่ือติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการดําเนินการ

ตามมติ กรอ.ภมูิภาค  

ครัง้ท่ี 1-7/2555 และ ครัง้ท่ี 1/2556 รวม 8 ครัง้ จํานวน 153 ประเด็น และได้กําหนดหลกัเกณฑ์การแบง่ประเด็นข้อเสนอออกเป็น 2 

กลุม่ ดงันี ้

(1) กลุ่มที่ดาํเนินการแล้วตามมตคิณะรัฐมนตรี ได้แก่ ประเด็นข้อเสนอซึง่หนว่ยงานรับผิดชอบหลกัและหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องรับไปดาํเนินการตามท่ีท่ีประชมุ  

กรอ.ภมูิภาค และคณะรัฐมนตรีได้มีมตใิห้รับไปดําเนินการและมีความคืบหน้ามาโดยลาํดบั ซึง่มีจํานวน  

122 ประเด็น 

(2) กลุ่มที่อยู่ระหว่างดาํเนินการ ได้แก่ ประเด็นข้อเสนอซึง่หนว่ยงานรับผิดชอบหลกัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับไป

ดําเนินการแล้ว แตย่งัมีความคืบหน้าในการดาํเนินการลา่ช้า ทัง้นี ้กลุม่ท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ จําแนกเป็น (1) กลุม่ท่ีมี

ความสาํคญัยิ่งและต้องดาํเนินการขบัเคลือ่นอยา่งเร่งดว่น (2) กลุม่ท่ีมีความสาํคญัและต้องดาํเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม (3) 

กลุม่ท่ีมีความสาํคญัน้อย 

แตต้่องดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม และ (4) กลุม่ท่ีต้องทบทวน/ปรับปรุงข้อเสนอ และดําเนินการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ซึง่มจํีานวน 31 ประเด็น ทัง้นี ้ภาคเอกชนได้จดักลุม่เป็น 4 กลุม่ยอ่ยท่ีจะขอให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาเร่งรัด

ดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

(2.1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีความสาํคัญยิ่งและต้องดาํเนินการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน เช่น (1) การยกระดบัจดุผอ่นปรน/

เปิดจดุผา่นแดน (2) การสนบัสนนุงบประมาณโครงการพฒันาระบบบริการสขุภาพภาคเหนือตอนลา่ง จงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือเป็น 

Medical Excellence Centre/Medical Tourism และ (3) การทบทวนการขยายสทิธิให้นกัลงทนุนอกภาคีอาเซยีน (Non Party) 

ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีบริการ เป็นต้น 

(2.2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีความสาํคัญและต้องดาํเนินการในเวลาที่เหมาะสม เช่น (1) การจดัตัง้อทุยานวิทยาศาสตร์

ภาคใต้อยา่งเต็มรูปแบบในระยะท่ี 2 ของโครงการ และ (2) โครงการยกระดบัสนามบินอบุลราชธานี เพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลาง

การบินใน 

อินโดจีน และผลกัดนัให้มเีท่ียวบินและสายการบินตา่งประเทศในอินโดจีนมาลงท่ีสนามบินอบุลราชธานี และบินไปยงัเมือง

สาํคญัๆ ของกลุม่อินโดจีนโดยตรง เป็นต้น 

(2.3) กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีความสาํคัญน้อย แต่ต้องดาํเนินการในเวลาที่เหมาะสม (ไมม่ี) 

(2.4) กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ต้องทบทวน/ปรับปรุงข้อเสนอ และรอดาํเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น (1) โครงการ

จดัตัง้ศนูย์การศกึษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จงัหวดัอดุรธานี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (2) โครงการสร้างห้องแชเ่ยือก
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แข็งผลไม้เพ่ือเป็นศนูย์กลางการกระจายสนิค้าและสง่ออกผลไม้ของภาคตะวนัออก และ (3) การพฒันาตลาดพนัธบตัรองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 

ทัง้นี ้ภาคเอกชนได้จดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นข้อเสนอในกลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ีมีความสาํคญัยิ่งและต้องดาํเนินการขบัเคลือ่น

อยา่งเร่งดว่น เพ่ือติดตามและเร่งรัด 

การดาํเนินการหารือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง เช่น การยกระดบัจดุผอ่นปรน/เปิดจดุผา่นแดน  

การยกระดบัจดุผอ่นปรน/เปิดจดุผา่นแดน การยกระดบัจดุผอ่นปรน/เปิดจดุผา่นแดน การสนบัสนนุงบประมาณโครงการพฒันา

ระบบบริการสขุภาพภาคเหนือตอนลา่ง จงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือเป็น Medical Excellence Centre/Medical Tourism ในวงเงิน 

2,900 ล้านบาท และการทบทวนการขยายสทิธิให้ 

นกัลงทนุนอกภาคีอาเซียน (Non Party) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีบริการ เป็นต้น 

3) สาํหรับการประชุม กรอ.ภมิูภาค ครัง้ที่ 2-4/2556 ณ จังหวดัฉะเชิงเทรา กาํแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา 

มีประเด็นข้อเสนอรวม 48 ประเด็น มีหลายประเด็นท่ีเข้าสูร่ะบบปกติของการดาํเนินงานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว เช่น (1) 

โครงการพฒันาถนนสระบรีุ-ปากบาง (สบ.4001) เป็นถนนวฒันธรรมไท-ยวน เพ่ือการทอ่งเท่ียว (2) โครงการศกึษาการจดัตัง้ 

“ศนูย์บรูณาการการค้าและนวตักรรมแปรรูปข้าวไทย” และ (3) โครงการพฒันาคลสัเตอร์อตุสาหกรรมการเกษตร – Agro Industry 

Commodity (Model: ข้าว) เป็นต้น ทัง้นี ้ฝ่ายเลขานกุารจะได้ตดิตามผลการดําเนินการและรายงานตอ่ท่ีประชมุ กรอ.ภมูิภาค 

อยา่งตอ่เน่ือง 

4.2 มตทิี่ประชุม 

1) รับทราบผลการติดตามความคืบหน้าประเด็นข้อเสนอตามมติ  

กรอ.ภมูิภาค ครัง้ท่ี 1-7/2555 และครัง้ท่ี 1/2556 ตามท่ีฝ่ายเลขานกุารเสนอ 

2) มอบหมายให้สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานกุารรับประเด็น

ข้อเสนอในกลุม่ท่ี 1กลุม่ท่ีมคีวามสาํคญัยิง่และ 

ต้องดาํเนินการขบัเคลือ่นอยา่งเร่งดว่น ไปประชมุหารือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และเสนอท่ีประชมุ  

กรอ.ภมูิภาค ตอ่ไป 

3) มอบหมายให้ภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  

3 สถาบนั (กกร.) เป็นแกนหลกัร่วมตดิตามความคืบหน้าประเด็นข้อเสนอในกลุม่ท่ีดําเนินการแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีจาก

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

5. เร่ืองอื่นๆ รวม 10 เร่ือง ดงันี ้(เสนอโดย สทท./กกร./สศช.) 

 5.1 การปรับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลติไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

1) ข้อเสนอ 

ขอแก้ไขปัญหาการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ดงันี ้(1) ควรควบรวมอํานาจการออก

ใบอนญุาตประเภทตา่งๆ ให้อยูใ่นอํานาจอนมุตัิของหนว่ยงานเดยีวท่ีรับผิดชอบดแูลตามพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการ

พลงังาน พ.ศ. 2550 คอื คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) เพ่ือลดขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน โดยให้ใช้เฉพาะกบักิจการ

พลงังานทดแทนเทา่นัน้ และ (2) ควรมีการออกระเบียบประมวลหลกัการปฏิบตัิงาน (Code of Practice; COP) ในการจดัการด้าน

สิง่แวดล้อมกบัโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนทกุประเภท เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบสิง่ท่ีต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้อง เพ่ือสร้างการอนมุตัิท่ี

เป็นแบบอตัโนมตัิแทนการพิจารณาข้อมลูเป็นรายโครงการ ซึง่จะลดขัน้ตอนของการตรวจสอบ และการอนมุตัิได้อยา่งมาก 

 

2) มติที่ประชุม 
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มอบหมายให้กระทรวงพลงังานร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรม  

พิจารณาดําเนินการเพ่ือเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดความซํา้ซ้อน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัท่ี  

24 กนัยายน 2556  

5.2 การขอให้ปรับอัตราส่วนเพิ่มให้กบัโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทดแทน ขนาดไม่เกนิ 1 เมกะวตัต์ 

1) ข้อเสนอ 

ขอให้ปรับอตัราสว่นเพ่ิมให้กบัโรงไฟฟ้าชมุชนจากพลงังานทดแทน ขนาดไมเ่กิน 1เมกะวตัต์ โดยกําหนดอตัราสว่นเพ่ิมสาํหรับ

โรงไฟฟ้าชมุชนขนาดไมเ่กิน 1 เมกะวตัต์  

แบบ Public Private Partnership (PPP) เพ่ือให้ใช้จดุเดน่ของชมุชนท่ีเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จดัหาวตัถดุิบ (Feed-stock) มา

ร่วมกบัจดุแขง็ของภาคเอกชนท่ีมเีทคโนโลยี การจดัการ และเงินทนุ พร้อมมาร่วมลงทนุในโครงการ ดงันี ้(1) ออกกฎเกณฑ์ท่ี

ชดัเจนในการจดัตัง้เป็นโรงไฟฟ้าชมุชนชีวภาพ เช่น การมีสว่นร่วมของชมุชน ขนาดของโรงไฟฟ้า สดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือระหวา่งชมุชนท่ีพร้อมร่วมลงทนุ และเอกชนท่ีมศีกัยภาพ (2) เพ่ิมอตัราคา่ไฟฟ้าท่ีให้อตัราสว่นเพ่ิม (Adder) ของ

โรงไฟฟ้าชมุชนขนาดเลก็ท่ีขายไฟฟ้าไมเ่กิน  

1 เมกะวตัต์ ในระยะไมเ่กิน 7 ปี และ (3) กําหนดโควตาแตล่ะประเภทเพ่ือไมใ่ห้เป็นภาระกบัคา่ Ft  

มากจนเกินไป 

2) มติที่ประชุม 

มอบหมายให้กระทรวงพลงังานเร่งรัดการประกาศใช้อตัรารับซือ้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ของแตล่ะ

ประเภทของพลงังานทดแทนท่ีชดัเจนโดยเร็ว  

โดยให้มกีารพิจารณาร่วมกบัภาคเอกชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนบัสนนุให้มีการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชมุชนมากขึน้ 

5.3 โครงการคปูองนวตักรรมเพื่อพัฒนาขดีความสามารถ SMEs ไทย  

สู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2 (Innovation Coupon for SMEs) 

 

 1) ข้อเสนอ 

ขอให้สนบัสนนุโครงการคปูองนวตักรรมเพ่ือพฒันาขดีความสามารถ SMEs ไทยสูป่ระชาคมอาเซยีน ระยะท่ี 2 (Innovation 

Coupon for SMEs) โดย (1) รับทราบผลการดําเนินงานโครงการคปูองนวตักรรมสาํหรับผู้ประกอบการ SMEs ในระยะท่ี 1 (ปี 

2553 – 2555) และ (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลกัการ เพ่ือดําเนินโครงการฯ ในระยะท่ี 2 (ตลุาคม 2556 – ธนัวาคม 2559) 

2) มติที่ประชุม 

รับทราบผลการดําเนินงานโครงการคปูองนวตักรรมเพ่ือพฒันาขีดความสามารถ SMEs ไทยระยะท่ี 1 (ปี 2553 – 2555) ใน

เบือ้งต้น และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนว่ยงานหลกัร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรม สภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ศกึษารายละเอียดการดาํเนินโครงการคปูองนวตักรรมเพ่ือพฒันาขดีความสามารถ SMEs ไทยสู่

ประชาคมอาเซียน ระยะท่ี 2 โดยให้นําผลการประเมินโครงการฯ ระยะท่ี 1 มาประกอบการพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรี 

ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

5.4 ข้อเสนอความเหน็ต่อการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า IT (ITA Expansion) ของ

ประเทศไทย 

 1) ข้อเสนอ 

ขอให้ทบทวนการเข้าร่วมการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงวา่ด้วยการค้าสนิค้า IT (ITA Expansion) ของประเทศไทย โดยปรับ

รายการสนิค้าตามหลกัและเจตนารมณ์ของรายการสนิค้า IT ให้ชดัเจน และกําหนดพิกดัศลุกากรให้ถกูต้องตามหลกัศลุกากร
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สากล รวมทัง้เลอืกรายการสนิค้า IT ท่ีมีความชดัเจน และนํามาประกาศยกเว้นอากรขาเข้าภายใต้โครงสร้างภาษีของประเทศไทย

ในลกัษณะของ GSP ได้เอง 

2) มติที่ประชุม 

มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์นําเร่ืองการทบทวนการเข้าร่วมการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงวา่ด้วยการค้าสนิค้า IT (ITA 

Expansion) ของประเทศไทย โดยปรับรายการสนิค้าตามหลกัและเจตนารมณ์ของรายการสนิค้า IT ให้ชดัเจน เพ่ือนําเสนอให้

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศพิจารณาตามขัน้ตอน 

5.5 ข้อเสนอความคดิเหน็ต่อกฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนคนพกิารที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ

หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทาํงาน 

 1) ข้อเสนอ 

ความคิดเห็นตอ่กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหนว่ยงานของรัฐจะต้องรับเข้า

ทํางาน โดย (1) กําหนดอตัราสว่นการจ้างงาน 

คนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหนว่ยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางานในอตัรา 100 : 1 เป็นกําหนด

อตัราสว่นลกูจ้างทกุ 200 คนตอ่คนพิการ 1 คน (2) ขอให้หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องพิจารณาออกหนงัสอืยกเว้นการสง่เงินสมทบ

กองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการผอ่นผนัให้แก่สถานประกอบการท่ีมีความประสงค์จะจ้างงานคนพิการตามท่ี

กฎหมายกําหนด แตไ่มส่ามารถหาคนพิการเข้าทํางานได้ตามแนวปฏิบตัิของกฎกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม พ.ศ. 2537 

(3) กรณีสถานประกอบการไมป่ระสงค์หาคนพิการเข้าทํางานให้สง่เงินเข้ากองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการเป็น

รายปี ปีละคร่ึงหนึง่ของอตัราคา่จ้างขัน้ตํ่า (4) ขอให้พิจารณายกเว้นการสง่เงินสมทบประกนัสงัคมทัง้ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลกูจ้าง

คนพิการ และ (5) ขอผอ่นผนัการสง่เงินกองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการในปี 2554 – 2555 

2) มติที่ประชุม 

มอบหมายให้ภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  

3 สถาบนั (กกร.) รับไปหารือร่วมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และกระทรวงแรงงานรับข้อเสนอความ

คิดเห็นตอ่กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต 

คนพิการ พ.ศ. 2550 ในการกําหนดอตัราการจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกนั 

ทัง้นี ้ให้หนว่ยงานของรัฐพิจารณาให้ความร่วมมือในการรับคนพิการเข้าทํางานเช่นเดียวกบัภาคเอกชนด้วย 

5.6 โครงการ “ทางรถไฟสายอนัดามัน” 

1) ข้อเสนอ 

ขอให้ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายอนัดามันเส้นทางภเูก็ต-กระบ่ี เพ่ือให้มีการกระจายนกัทอ่งเท่ียว

จากภเูก็ตและกระบ่ีสูเ่มืองทอ่งเท่ียวใกล้เคยีงได้ และเป็นการกระจายความเจริญสูช่มุชนและสร้างรายได้ให้กบัชมุชนเพ่ิมมากขึน้ 

2) มติที่ประชุม 

มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปเร่งรัดดําเนินการในเส้นทางท่ีได้ทําการศกึษารายละเอียดไว้แล้ว 

และให้พิจารณาศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายโครงขา่ยระบบรางให้เช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านตาม

แผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ โดยต้องคํานงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชนและการยอมรับจากประชาชนในพืน้ท่ีด้วย 

5.7 โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อลดความสูญเสียจากกลุ่มอาการ 

ตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) และเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้ากุ้งทะเล 

1) ข้อเสนอ 
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ขอให้สนบัสนนุโครงการแก้ไขปัญหาเร่งดว่นเพ่ือลดความสญูเสยีจากกลุม่อาการตายดว่น (EMS) และเพ่ิมศกัยภาพการผลติสนิค้า

กุ้งทะเล โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผลผลติกุ้งทะเลกลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ รวมทัง้สามารถรักษาระดบัผลผลติท่ี 450,000 – 500,000 

ตนัตอ่ปี 

2) มติที่ประชุม 

มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ร่วมกบัภาคเอกชน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รับข้อเสนอโครงการแก้ไข

ปัญหาเร่งดว่นเพ่ือลดความสญูเสยีจาก 

กลุม่อาการตายดว่น (Early Mortality Syndrome: EMS) และเพ่ิมศกัยภาพการผลติสนิค้ากุ้งทะเลไปพิจารณาในการวางแนวทาง

ในการบริหารจดัการโครงการให้มีความชดัเจน สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว 

5.8 กฎหมายป้องกันการหลีกเล่ียงภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) 

1) ข้อเสนอ 

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการดาํเนินการเร่ือง กฎหมายป้องกนั 

การหลกีเลีย่งภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) 

2) มติที่ประชุม 

มอบหมายให้กระทรวงการคลงัเร่งรัดการผลกัดนักรอบเจรจา Intergovernmental Agreement (IGA) เร่ืองกฎหมายป้องกนัการ

หลกีเลีย่งภาษีของสหรัฐอเมริการะหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภา เพ่ือให้รัฐบาลไทย

สามารถเจรจากบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ตอ่ไป 

5.9 มาตรการกระตุ้นการส่งออกในช่วงคร่ึงหลังของปี 2556 

1) สศช. รายงานที่ประชุมว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน 

การประชมุคณะทํางานกํากบัการบริหารนโยบายเศรษฐกิจได้มีการประชมุไปเมื่อวนัพธุท่ี 4 กนัยายน 2556  

เพ่ือพิจารณามาตรการกระตุ้นการสง่ออกในชว่งท่ีเหลอืของปี 2556 ซึง่ท่ีประชมุมมีติมอบหมาย สศช.  

ในฐานะฝ่ายเลขานกุารจดัสง่มตท่ีิประชมุให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับไปดําเนินการเพ่ือกระตุ้นการสง่ออกสนิค้าในช่วงท่ีเหลอื

ของปี 2556 ดงันี ้

(1) มอบหมายกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอตุสาหกรรมเจรจากบันกัลงทนุรายใหญ่เพ่ือกําหนดเง่ือนไขทางภาษีและ

การเงินท่ีจะชกัจงูให้ผู้ประกอบการเพ่ิมยอดการผลติฮาร์ดดิสก์ในประเทศไทย และกําหนดมาตรการจงูใจให้ผู้ประกอบการลงทนุ

ในการผลติสนิค้าทดแทนท่ีมเีทคโนโลยีลา่สดุในประเทศไทย 

(2) มอบหมายกระทรวงพลงังานประสานงานกบัผู้ผลตินํา้มนัเพ่ือศกึษาและประมาณการกําลงัการผลติท่ีเหมาะสม 

โดยเฉพาะการผลติเพ่ือสง่ออก 

(3) มอบหมายกระทรวงพาณิชย์พิจารณาสง่ออกนํา้ตาลไปยงัตลาดท่ีมีแนวโน้มการเติบโตของอปุสงค์นํา้ตาล โดยเฉพาะ

อินเดีย แอลจีเรีย และมาเลเซีย 

(4) มอบหมายกระทรวงอตุสาหกรรมพิจารณาแก้ไขปัญหา 

อ้อยและนํา้ตาลในภาพรวมอยา่งเป็นระบบ โดยประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ

ศกึษาแนวทางในการสร้างมลูคา่เพ่ิมจากผลผลติอ้อย 

(5) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณายกเลกิการเก็บเงิน CESS เป็นการชัว่คราว และประสานหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือหามาตรการเพ่ิมอปุสงค์ยางพารา สง่เสริมการใช้ยางพาราในประเทศ และลดอปุทานยางพาราอยา่งเป็นระบบให้

สอดคล้องกนั รวมทัง้ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือหาแนวทางในการนํายางในสต็อกไปเพ่ิมมลูคา่ พร้อมทัง้



 22 

มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ดาํเนินกิจกรรมการจบัคูธุ่รกิจให้กบัผู้ซือ้ยางในประเทศ และมอบหมายกระทรวงอตุสาหกรรมสง่เสริม

การแปรรูปยางแทง่และนํา้ยางข้นเป็นยางแผน่ผสม 

(6) มอบหมายกระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวในทกุช่องทางและเจรจาโดยตรงกบัผู้ซือ้รายใหญ่ในตา่งประเทศ รวมทัง้

จดัทําข้าวถงุเพ่ือชว่ยลดคา่ครองชีพของประชาชน  

(7) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัทํามาตรการ 

ลดต้นทนุการผลติและสง่เสริมการปลกูข้าวคณุภาพดีและปลอดสารพิษ รวมทัง้ประสานกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ

ศกึษาวิธีแปรรูปข้าวเพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิม 

(8) มอบหมายกระทรวงพาณิชย์จดัทํา Virtual Business and Distribution Center ระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ และจดักิจกรรม

การตลาด เช่น งานแสดงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยตามจงัหวดัชายแดนไทย และนําคณะผู้ นําเข้ารายใหญ่ในจีน ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง มา

เจรจากบัผู้สง่ออกไทยในงาน RHVAC ท่ีมีกําหนดจะจดังานในวนัท่ี 10 - 11 ตลุาคม 2556 พร้อมทัง้เจรจาขอนํารายการ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในบ้านออกจากขอบเขตรายการสนิค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) 

(9) มอบหมายกระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวงการคลงัพิจารณาให้สทิธิประโยชน์ด้านภาษีเพ่ือการลงทนุในด้านการวิจยั

และพฒันา และพิจารณาหามาตรการสง่เสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมทัง้แนวทางในการสง่เสริมและ

สนบัสนนุการปรับเปลีย่นรูปแบบการผลติท่ีเคยได้รับสง่เสริมการลงทนุไปในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2) มติที่ประชุม 

รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับไปประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการเพ่ือกระตุ้นการสง่ออกสนิค้า

ในช่วงท่ีเหลอืของปี 2556 และรายงาน 

ให้คณะรัฐมนตรีทราบตามขัน้ตอนตอ่ไป 

5.10 การพัฒนากาํลังคนในระยะเร่งด่วนรองรับการลงทุนในสาขาที่จาํเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

1) สศช. รายงานที่ประชุมว่า เมื่อวนัศกุร์ท่ี 27 กนัยายน 2556 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชมุเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง

การปฏิรูปการศกึษา โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคณุวฒุิ หวัหน้าสว่นราชการหลกัในกระทรวงศกึษาธิการ และผู้แทนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

เข้าร่วมประชมุ โดยกระทรวงศกึษาธิการทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานกุาร ซึง่มีประเด็นท่ีนายกรัฐมนตรีให้ความสาํคญัและข้อสัง่การท่ี

มอบหมาย ดงันี ้

(1) การปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบต้องพิจารณาตามช่วงวยัโดยยดึผู้เรียนเป็นศนูย์กลางและตอบสนองทิศทางการพฒันาใน

อนาคต โดยกระทรวงศกึษาธิการต้องยดึการพฒันาคนตลอดวงจรชีวิตใน 5 ช่วงวยัตามท่ี สศช. เสนอ และการผลติและพฒันา

กําลงัคนต้องทราบความต้องการของสาขาและแนวทางในการเตรียมกําลงัคน โดยในระยะสัน้ควรพิจารณาในชว่งปีหน้า หรือ 3 

เดือนข้างหน้า 

(2) ข้อสัง่การของนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 

(2.1) ระยะสัน้ ให้มีคณะทํางานโดยมอบ สศช. ประสานการดาํเนินงานร่วมกบักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงแรงงาน และ

หารือกบัคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการผลติกําลงัคนในระยะ

เร่งดว่น 

(2.2) ระยะกลาง ให้มคีณะทํางานโดยมอบ สศช. ประสานดําเนินงานร่วมกบักระทรวงศกึษาธิการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือพิจารณามาตรการและกลไกสร้างแรงจงูใจให้เรียนอาชีวศกึษาและเรียนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ 
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(2.3) ระยะยาว เห็นชอบให้การศกึษาเป็นวาระแหง่ชาติ โดยมอบกระทรวงศกึษาธิการ เป็นหนว่ยงานหลกั ร่วมกบั สศช. และ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสงัคมมาร่วมกนัจดัทําข้อเสนอในการพฒันา โดยยดึตามเป้าหมายพฒันา

คนตามช่วงวยั 

(3) การดาํเนินงานตามข้อสัง่การของนายกรัฐมนตรี ขณะนี ้สศช. ได้เตรียมการประสานแจ้ง กกร. เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ เพ่ือนําสรุปประเด็นและข้อสัง่การของนายกรัฐมนตรีในประเด็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

แรงงานและการผลติกําลงัคนในระยะเร่งดว่นรองรับการลงทนุในสาขาท่ีจําเป็น และได้เตรียมการจดัตัง้คณะทํางาน 2 ชดุ รองรับ

การดาํเนินงานตามข้อสัง่การระยะเร่งดว่นและระยะกลางท่ีมอบหมาย สศช. เป็นแกนหลกัประสานดําเนินงานร่วมกบั

กระทรวงศกึษาธิการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยสว่นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั กกร. คือ คณะทํางานเตรียมความพร้อมกําลงัคนใน

ระยะเร่งดว่น รองรับการลงทนุในสาขาท่ีจําเป็นตอ่การพฒันาประเทศ โดยองค์ประกอบคณะทํางาน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก

ภาคเอกชน 5 องค์กรหลกัและท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้แทน สศช. กระทรวงศกึษาธิการ เป็นเลขานกุารร่วม มีขอบขา่ยภารกิจ ดงันี ้

(3.1) ประมวลวเิคราะห์ความต้องการกําลงัคนรองรับ 

การลงทนุในสาขาท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่น โดยเฉพาะการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ การบริหารจดัการนํา้ ตลอดจน

สาขาท่ีมศีกัยภาพสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ประเทศ 

(3.2) วิเคราะห์สมรรถนะของอปุสงค์และอปุทานแรงงาน และจดัทําข้อเสนอการผลติและพฒันากําลงัคนในระยะเร่งดว่น 

เสนอแนะมาตรการกํากบัการผลติกําลงัคน และแนวทางการพฒันาเพ่ิมศกัยภาพและทกัษะท่ีจําเป็นแก่แรงงานและกําลงัคนให้

เพียงพอและตอบสนองความต้องการรองรับการลงทนุพฒันาประเทศ 

ทัง้นี ้สศช. จะประมวลความคืบหน้าการเตรียมรายละเอียดกรอบการดาํเนินงานในด้านตา่งๆ เพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี

พิจารณา และเร่ิมประชมุคณะทํางานในแตล่ะชดุนบัตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2556 ตอ่ไป 

 

2) มติที่ประชุม 

มอบหมายให้กระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมกบัภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาจดัทําแนวทางการพฒันา

กําลงัคนในระยะเร่งดว่นรองรับการขาดแคลนแรงงานและการลงทนุในสาขาท่ีจําเป็นตอ่การพฒันาประเทศ 

 

 

12.  เร่ือง ความก้าวหน้าในการดาํเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทัง้ระบบ ปี 2557 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดาํเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทัง้ระบบ ปี 2557 ตามท่ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี ้

                   สาระสาํคัญของเร่ือง 

                   กษ. รายงานวา่ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ วนัท่ี 10 กนัยายน 2556 กรมสง่เสริมการเกษตรได้ดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีดงักลา่วสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้

                   1. ผลการดาํเนินการ 

                             1.1 จํานวนเกษตรกรและพืน้ท่ีเป้าหมาย 1,137,663 ครัวเรือน มาขึน้ทะเบียนเกษตรกรจํานวน 

1,193,332 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 104.89 

                             1.2 ผู้ ท่ีมายืน่คําร้องบางสว่นมีเอกสารไมค่รบถ้วนอยูร่ะหวา่งการรอเอกสารเพ่ิมเติม 72,970 ครัวเรือน และผู้ ท่ี

มีเอกสารครบถ้วน จํานวน 1,121,600 ครัวเรือน 
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                             1.3 จากเกษตรกรท่ีมาขอขึน้ทะเบียน 1,193,332 ครัวเรือน บนัทกึข้อมลูลงระบบแล้ว 980,044 ครัวเรือน คิด

เป็นพืน้ท่ีเข้าร่วมโครงการประมาณ 12.58 ล้านไร่ แยกเป็นผู้ ท่ีพร้อมตรวจสอบแปลงได้ จํานวน 682,503 ครัวเรือน และผู้ ท่ียงัไม่

สามารถตรวจสอบแปลงในขณะนีไ้ด้จํานวน 297,541 ครัวเรือน จากสาเหตดุงันี ้

                                      1.3.1 เกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีนอกเอกสารสทิธ์ิ 36,023 ราย พืน้ท่ีปลกู 449,033 ไร่ ซึง่เป็นพืน้ท่ีปลกูยางพารา

ท่ีอยูน่อกเหนือเอกสารสทิธ์ิของกรมป่าไม้ 46 ราย และเป็นพืน้ท่ีเป็น ภบท. 5 ท่ีไมม่ีผู้ รับรอง 40,322 ราย พืน้ท่ีปลกู 776,903 ไร่ ซึง่

กรมสง่เสริมการเกษตรได้เร่ิมสง่รายช่ือเกษตรกรและท่ีตัง้แปลงให้กบักรมป่าไม้และกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืชแล้ว

ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการเกษตรท่ี กษ 1012/11419 ลงวนัท่ี 4 ตลุาคม 2556 และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการดําเนินงานของ

หนว่ยงานดงักลา่ว 

                                      1.3.2 เป็นสวนยางพาราท่ีมีอายไุมถ่ึงเกณฑ์ท่ีสามารถกรีดได้ 80,000 ครัวเรือน 

                                      1.3.3 เกษตรกรมาขึน้ทะเบียนแตไ่มป่ระสงค์เข้าร่วมโครงการ 141,186 ครัวเรือน 

                             1.4 สาํหรับการตรวจแปลงขณะนีกํ้าลงัตรวจสอบแปลงปลกู (ทกุแปลง) จํานวน 541,991 ครัวเรือน ตรวจสอบ

เสร็จแล้วและออกใบรับรองแล้ว จํานวน 56,083 ครัวเรือน 76,030 แปลง 

                             1.5 เกษตรกรนําใบรับรองไปรับเงินท่ี ธ.ก.ส. แล้ว จํานวน 23,665 ครัวเรือน 32,064 แปลง เป็นเงินท่ี ธ.ก.ส. 

โอนให้เกษตรกรแล้ว 578,064,690  บาท 

                             1.6 กําลงัเร่งรัดประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรมารับใบรับรองและเร่งการตรวจสอบแปลงให้                เร็วขึน้ 

                   2. ปัญหาและอุปสรรค 

                   มีเกษตรกรผู้ปลกูยางพาราอีกสว่นหนึง่ซึง่ปลกูยางพาราในพืน้ท่ีนอกเหนือเอกสารสทิธ์ิหรือสทิธิทํากินทัง้ 46 รายการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี 10 กนัยายน 2556 และกรมสง่เสริมการเกษตรได้รับขึน้ทะเบียนไว้แล้ว แตย่งัไมส่ามารถเข้าสู่

กระบวนการตรวจสอบพืน้ท่ีเปิดกรีดและออกใบรับรองได้ ต้องรอการพิสจูน์สทิธ์ิทํากินจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมป่าไม้ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช อาจทําให้ไมส่ามารถดาํเนินการได้ทนัภายใน 30 วนัหลงัการขึน้ทะเบียน 

                   3. แนวทางแก้ไข 

                   ให้นบัเวลาการตรวจสอบพืน้ท่ีเปิดกรีดของเกษตรกรผู้ปลกูยางพารา ในกลุม่ท่ีต้องมีการพิสจูน์สทิธ์ิทํากินให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วนั หลงัจากได้รับแจ้งผลการพิสจูน์สทิธ์ิจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

13. เร่ือง  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพืน้ที่กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน 2 รวม 4 จังหวดั ในการประชุม

คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวดัลพบุรี วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติเสนอ ดงันี ้ 

 1. เห็นชอบแผนงาน/โครงการท่ีมคีวามพร้อมและสามารถดําเนินการ 

ได้ทนัที จํานวน 21 โครงการ วงเงินรวม 522.93 ล้านบาท โดยให้หนว่ยงานเจ้าของโครงการเร่งจดัทํารายละเอียดคําขอรับการ

จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 จดัสง่ให้สาํนกังบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สปัดาห์ เพ่ือ สงป. พิจารณาวงเงิน

งบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใช้จา่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือ

กรณีฉกุเฉินหรือจําเป็นตอ่ไป 

กลุ่มจังหวดั/

จังหวดั 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

วงเงนิ  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

(1) ภาคกลาง

ตอนบน 2 

1. โครงการศนูย์พฒันาผลติภณัฑ์

จากวสัดทุ้องถ่ินเพ่ือถา่ยทอด

เทคโนโลยีสูช่มุชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

เทพสตรี 

 19.0000   
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กลุ่มจังหวดั/

จังหวดั 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

วงเงนิ  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

2. โครงการพฒันาและบรูณะทาง

หลวงเพ่ือความปลอดภยัและ

เช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดั 

แขวงการทางลพบรีุท่ี 1   

กรมทางหลวง 

 20.0000   

3. โครงการสง่เสริมการตลาด

สนิค้าเกษตรปลอดภยั กลุม่

จงัหวดั 

ภาคกลางตอนบน 2 

สาํนกังานเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง  

สาํนกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

 

 18.0000   

4. โครงการพฒันาสวนนํา้เพ่ือ

สขุภาพและการทอ่งเท่ียวของ

กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 

2 

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั

สงิห์บรีุ  กรมสง่เสริม 

การปกครองท้องถ่ิน 

 20.0000   

5. โครงการเจ้าพระยาแลนด์ โครงการสง่นํา้และ

บํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา  

กรมชลประทาน 

 9.2000  ให้ปรับลดงานปรับปรุง 

ภมูิทศัน์และตกแตง่โดยรอบ  

เพ่ือนํางบประมาณไปสมทบการ

ก่อสร้างอาคารร้านค้าให้มีมาตรฐาน

และมคีวามเป็นระเบียบ ตลอดจน

ปรับปรุงสาธารณปูโภคพืน้ฐาน

บริเวณพืน้ท่ีโครงการ เพ่ือจงูใจ

ผู้ประกอบการชมุชนจากพืน้ท่ีขาย

เดิมให้เข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีใหม ่

6. โครงการเพ่ิมศกัยภาพการผลติ

เมลด็พนัธุ์ข้าวระดบัชัน้พนัธุ์

หลกัและชัน้พนัธุ์ขยาย เพ่ือ

เสริมสร้างระบบการผลติเมลด็

พนัธุ์ข้าวของกลุม่ภาคกลาง

ตอนบน 2 

ศนูย์วจิยัข้าวชยันาท และ 

ศนูย์เมลด็พนัธ์ุข้าวชยันาท     

กรมการข้าว 

 18.9390  ประกอบด้วย 

ศนูย์วจิยัข้าวชยันาท วงเงิน  

17.6550 ลบ. 

(2)   ศนูย์เมลด็พนัธุ์ข้าวชยันาท      

 วงเงิน 1.2840 ลบ.     

รวมภาคกลางตอนบน 2 105.1390  

(2) ลพบุรี 1. โครงการก่อสร้างศนูย์สง่เสริม 

บริการเยาวชน และผู้สงูวยั 

(จงัหวดัลพบรีุ)   

สาํนกังานสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ินจงัหวดั

ลพบรีุ    

กรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน 

 15.0000   

2. โครงการบริหารจดัการนํา้เพ่ือ โครงการก่อสร้าง สาํนกั  30.0000  ประกอบด้วย 
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กลุ่มจังหวดั/

จังหวดั 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

วงเงนิ  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

สนบัสนนุเกษตรกรทํา

การเกษตรอาหารปลอดภยั 

ชลประทานท่ี 10 และ 

โครงการชลประทานลพบรีุ    

กรมชลประทาน 

(1) โครงการก่อสร้าง สาํนกั

ชลประทานท่ี 10 วงเงิน 18.0000 

ลบ.  

(2) โครงการชลประทานลพบรีุ 

วงเงิน  12.0000 ลบ. 

ทัง้นี ้ให้โครงการชลประทานลพบรีุ 

ปรับปรุงงานก่อสร้างฝายห้วยยาง

ให้เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหลก็

แบบทัว่ไป และให้นําเสนอแบบ

ดงักลา่วตอ่ กบอ. พิจารณาก่อน

ดําเนินงาน  

3. โครงการยกระดบัเขตเมืองเกา่

ลพบรีุเป็นจดุหมายปลายทาง

ด้านการทอ่งเท่ียวเชิง

ประวตัิศาสตร์ในระดบัภมูิภาค

อาเซยีน 

สาํนกังานพฒันาชมุชน

จงัหวดัลพบรีุ   

กรมการพฒันาชมุชน 

 8.0000  ให้รวมกิจกรรมปรับปรุงภมูิทศัน์ 

และการติดตัง้สิง่อํานวยความ

สะดวกช่วยในการเดินทางของผู้

พิการ ผู้สงูอาย ุและสตรีมคีรรภ์  

 

โดยรอบอาคารศนูย์ข้อมลูเชิง

ประวตัิศาสตร์ และสถานีรถไฟ

ลพบรีุ วงเงิน 0.4000 ลบ. ไว้ใน

กิจกรรมศนูย์เรียนรู้ข้อมลูเชิง

ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม

ท้องถ่ินเขตเมืองเก่าลพบรีุ รวม

เป็นเงินงบประมาณของกิจกรรม

ศนูย์เรียนรู้ฯ ทัง้สิน้ 5.4000 ล้าน

บาท 

4. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ระบบกระจายนํา้อา่งเก็บนํา้

ห้วยใหญ่ (วงัแขม) 

โครงการชลประทานลพบรีุ   

กรมชลประทาน 

 17.0000   

5. โครงการศนูย์ผลติเมลด็พนัธุ์

ข้าว แก้มลงิหนองสมอใส  

ตามแนวพระราชดาํริ 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

ลพบรีุ  กรมสง่เสริม

การเกษตร 

 20.8014   

6. โครงการบริหารจดัการนํา้เพ่ือ

สนบัสนนุเกษตรอาหาร

ปลอดภยัพืน้ท่ีแก้มลงิห้วยซบั

โครงการชลประทานลพบรีุ 

กรมชลประทาน 

 15.0000  ให้นําโครงการเสนอ กบอ. 

พิจารณาให้ความเห็นใน

รายละเอียดก่อนดาํเนินโครงการ
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กลุ่มจังหวดั/

จังหวดั 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

วงเงนิ  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

ใต้ ตอ่ไป 

รวมลพบุรี 105.8014  

(3) อ่างทอง 

 

1. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการ

ผลติข้าวของโรงสข้ีาวเทพ

ประทาน 2 

สาํนกังานพฒันาชมุชน

จงัหวดัอา่งทอง   

กรมการพฒันาชมุชน 

 18.4460   

2. โครงการบริหารจดัการนํา้ใน

เขตชมุชนสาํคญัเพ่ือป้องกนั

อทุกภยั 

สาํนกังานโยธาธิการและผงั

เมืองจงัหวดัอา่งทอง 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 35.0000   

3. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ตลาดกลางข้าวเปลอืกให้กบั

สถาบนัเกษตรกร เพ่ือสนบัสนนุ

โครงการรับจํานําข้าวเปลอืก

ของรัฐบาล 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั

อา่งทอง  กรมสง่เสริม

สหกรณ์ 

 19.0000  ให้สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั

อา่งทอง ประสานสหกรณ์

การเกษตรท่ีเก่ียวข้องใน 

การจดัทําหนงัสอืยินยอมให้สทิธิ

การใช้ท่ีดินให้แล้วเสร็จ ก่อนขอรับ

การจดัสรรงบประมาณจาก สงป. 

ตอ่ไป 

4. โครงการพฒันาพืน้ท่ีแก้มลงิ

หนองเจ็ดเส้น อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ “อทุยานสวรรค์ 

115 ปี อา่งทอง หนองเจ็ดเส้น 

เฉลมิพระเกียรติฯ”  

สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

อา่งทอง  กรมสง่เสริม

การเกษตร โครงการ

ชลประทานอา่งทอง  

กรมชลประทาน สาํนกังาน

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั

อา่งทอง สาํนกังาน

ปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และสาํนกังาน

พลงังานจงัหวดัอา่งทอง  

สาํนกังานปลดักระทรวง

พลงังาน   

 30.0000  ประกอบด้วย 

(1) สาํนกังานเกษตรจงัหวดั 

อา่งทอง  วงเงิน 10.5000 ลบ. 

(2) โครงการชลประทาน 

อา่งทอง วงเงิน 9.5000 ลบ. 

(3) สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์ 

จงัหวดัอา่งทอง วงเงิน 7.0000  

ลบ. 

(4) สาํนกังานพลงังานจงัหวดั 

อา่งทอง วงเงิน 3.0000 ลบ.   

รวมอ่างทอง 102.4460  

(4) สิงห์บุรี  1. โครงการพฒันาคา่ยบางระจนั 

เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและเรียนรู้

ทางประวตัิศาสตร์ 

สาํนกังานโยธาธิการและ 

ผงัเมืองจงัหวดัสงิห์บรีุ  

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

และสาํนกังานการทอ่งเท่ียว

และกีฬาจงัหวดัสงิห์บรีุ 

สาํนกังานปลดักระทรวง 

 68.0000  ประกอบด้วย 

(1) สาํนกังานโยธาธิการและผงั

เมืองจงัหวดัสงิห์บรีุ วงเงิน 

67.6000 ลบ. 

(2) สาํนกังานการทอ่งเท่ียวและ

กีฬาจงัหวดัสงิห์บรีุ วงเงิน 0.4000 
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กลุ่มจังหวดั/

จังหวดั 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

วงเงนิ  

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

การทอ่งเท่ียวและกีฬา ลบ. 

2. โครงการพฒันาและปรับปรุง 

ศนูย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภยั

ในพืน้ท่ีโครงการฟาร์มตวัอยา่ง

ตามพระราชดาํริ 

สาํนกังานโยธาธิการและ 

ผงัเมืองจงัหวดัสงิห์บรีุ  

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

สงิห์บรีุ กรมสง่เสริม

การเกษตร สถานีพฒันา

ท่ีดินสงิห์บรีุ กรมพฒันา

ท่ีดิน  ศนูย์วิจยัและพฒันา

ประมงนํา้จืดสงิห์บรีุ กรม

ประมง สาํนกังานปศสุตัว์

จงัหวดัสงิห์บรีุ กรมปศสุตัว์ 

และสาํนกังานเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัสงิห์บรีุ 

สาํนกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

 

 20.0000  ประกอบด้วย 

(1) สาํนกังานโยธาธิการและผงั

เมืองจงัหวดัสงิห์บรีุ วงเงิน 

15.1850 ลบ. 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดั 

สงิห์บรีุ วงเงิน 0.7440 ลบ. 

สถานีพฒันาท่ีดินสงิห์บรีุ  

วงเงิน 0.3741 ลบ. 

ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงนํา้ 

จืดสงิห์บรีุ วงเงิน 1.4962 ลบ. 

 สาํนกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

สงิห์บรีุ วงเงิน 1.4400 ลบ. 

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์ 

จงัหวดัสงิห์บรีุ วงเงิน 0.7607 ลบ. 

3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนั

ตลิง่ริมแมนํ่า้เจ้าพระยาบริเวณ

หมูท่ี่ 5  ตําบลชีนํา้ร้าย อําเภอ

อินทร์บรีุ  จงัหวดัสงิห์บรีุ 

สาํนกังานโยธาธิการและผงั

เมืองจงัหวดัสงิห์บรีุ   

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 17.0000   

รวมสิงห์บุรี 105.0000  

(5) ชัยนาท 1. โครงการเมืองเมลด็พนัธุ์ข้าว

ชยันาท  

สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

ชยันาท  กรมสง่เสริม

การเกษตร 

 74.5473   

2. โครงการ CHAINAT BIRD 

LAND 

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั

ชยันาท กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

30.0000  

รวมชัยนาท 104.5473  

รวมทัง้หมด 522.9337  

  2. ในกรณีโครงการใดท่ีหนว่ยงานท้องถ่ินต้องรับผิดชอบในการบริหารจดัการและบํารุงรักษาภายหลงัจาก

ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ให้จงัหวดัประสานกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้ได้ 

ข้อยตุิท่ีชดัเจน ก่อนขอรับการจดัสรรงบประมาณจาก สงป. ตอ่ไป 
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 3. โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการนํา้ของทกุจงัหวดัให้สง่รายละเอียด 

การออกแบบโครงการเบือ้งต้นเสนอ กบอ. พิจารณาให้ความเห็นในรายละเอียดก่อนดาํเนินโครงการ 

 4. เห็นชอบในหลกัการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนบน 2 รวม 4 จงัหวดั จํานวน 31 โครงการ วงเงินรวม 16,423.42 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หนว่ยงานรับผิดชอบ

รับไปพิจารณาศกึษาความเหมาะสม และจดัทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทัง้ดาํเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้วแตก่รณี  เพ่ือให้ สงป. ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณประจําปีตามลาํดบั

ความสาํคญัของแผนงาน/โครงการตามขัน้ตอน 

  

14.  เร่ือง  ผลการปฏิบตัิราชการของคณะรัฐมนตรีในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 

คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี ท่ีลงพืน้ท่ีโครงการท่ีมคีวามพร้อม และมีความจําเป็นเร่งดว่น ซึง่

สามารถดําเนินการได้ทนัที ในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท ของกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 จงัหวดัลพบรีุ อา่งทอง สงิห์บรีุ และ

ชยันาท โดยมอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจดัทํารายละเอียด คําขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 งบกลางรายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินและจําเป็น และจดัสง่ให้สาํนกังบประมาณโดยเร่งดว่น  ตามท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิสนอ  ดงันี ้  

1. กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 2 มีรัฐมนตรีวา่การฯ รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ผู้แทนรัฐมนตรีวา่การฯ และท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีวา่การกระทรวง ลงพืน้ท่ีตรวจราชการ รวม 7 คน ในพืน้ท่ีจงัหวดัลพบรีุ อา่งทอง สงิห์บรีุ และชยันาท 

  1.1 ความเห็นของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการฯ และที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ที่ลงพืน้ที่โครงการในกรอบวงเงนิ 100 ล้านบาท ของกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 2 ต่อ

โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดาํเนินการได้ทนัท ีดังนี ้

 เห็นชอบโครงการศนูย์พฒันาผลติภณัฑ์จากวสัดทุ้องถ่ินเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชน ในพืน้ท่ีจงัหวดัลพบรีุ โดยให้สนบัสนนุ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 19.00   ล้านบาท 

 เห็นชอบโครงการพฒันาและบรูณะทางหลวงเพ่ือความปลอดภยัและเช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดั ในพืน้ท่ีจงัหวดัลพบรีุ โดยให้สนบัสนนุ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  งบกลางฯ วงเงิน 20.00 ล้านบาท 

 เห็นชอบโครงการสง่เสริมการตลาดสนิค้าเกษตรปลอดภยั กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนบน 2 ในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 18.00 ล้านบาท 

 เห็นชอบโครงการพฒันาสวนนํา้เพ่ือสขุภาพและการทอ่งเท่ียวของกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 ในพืน้ท่ีจงัหวดัสงิห์บรีุ โดยให้

สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  งบกลางฯ วงเงิน 20.00 ล้านบาท 

 เห็นชอบโครงการเจ้าพระยาแลนด์ ในพืน้ท่ีจงัหวดัชยันาท โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  งบ

กลางฯ วงเงิน 9.20 ล้านบาท 

 เห็นชอบโครงการเพ่ิมศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุ์ข้าวระดบัชัน้พนัธุ์หลกัและ 

ชัน้พนัธุ์ขยายเพ่ือเสริมสร้างระบบการผลติเมลด็พนัธุ์ข้าวของกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 ในพืน้ท่ีจงัหวดัชยันาท โดยให้สนบัสนนุ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 18.94 ล้านบาท 

  1.2 ความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการฯ 

เลขานุการรัฐมนตรีฯ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ที่ลงพืน้ที่โครงการในกรอบวงเงนิ 

100 ล้านบาท ของ 4 จังหวัด 
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(1) จังหวดัลพบุรี มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การฯ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การฯ และเลขานกุารรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

ลงพืน้ท่ีตรวจราชการ รวม 7 คน มีความเห็นต่อโครงการที่มี 

ความพร้อมและสามารถดาํเนินการได้ทันที ดังนี ้

     (1.1)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างศนูย์สง่เสริมบริการเยาวชนและผู้สงูวยั (จงัหวดั

ลพบรีุ) ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบรีุ โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 15.00 ล้านบาท 

    (1.2)  เห็นชอบโครงการบริหารจดัการนํา้เพ่ือสนบัสนนุเกษตรกรทําการเกษตรอาหาร

ปลอดภยั ตําบลศิลาทิพย์ อําเภอชยับาดาล และตําบลคลองเกต ุอําเภอโคกสาํโรง โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ล้านบาท 

    (1.3)  เห็นชอบโครงการยกระดบัเขตเมืองเกา่ลพบรีุเป็นจดุหมายปลายทางด้านการ

ทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ในระดบัภมูิภาคอาเซยีน อําเภอเมืองลพบรีุ โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 8.00 ล้านบาท 

    (1.4)  เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบกระจายนํา้อา่งเก็บนํา้ห้วยใหญ่  

(วงัแขม) อําเภอสระโบสถ์ โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 17.00 ล้านบาท 

    (1.5)  เห็นชอบโครงการศนูย์ผลติเมลด็พนัธุ์ข้าว แก้มลงิหนองสมอใสตามแนวพระราชดาํริ 

โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางฯ วงเงิน  

20.80 ล้านบาท 

    (1.6)  เห็นชอบโครงการบริหารจดัการนํา้เพ่ือสนบัสนนุเกษตรอาหารปลอดภยัพืน้ท่ีแก้มลงิ

ห้วยซบัใต้ โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 15.00 ล้านบาท 

  (2)  จังหวดัอ่างทอง มีรัฐมนตรีวา่การฯ รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ และเลขานกุารรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

ลงพืน้ท่ีตรวจราชการ รวม 4 คน มีความเห็นต่อโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดาํเนินการได้ทนัที ดังนี ้

    (2.1)  เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติข้าวของโรงสข้ีาวเทพประทาน 2 ตาํบล

บางเสดจ็ อําเภอป่าโมก โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 18.45 ล้านบาท 

    (2.2)  เห็นชอบโครงการบริหารจดัการนํา้ในเขตชมุชนสาํคญัเพ่ือป้องกนัอทุกภยั อําเภอ

เมืองอา่งทอง โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 35.00 ล้านบาท 

    (2.3)  เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพตลาดกลางข้าวเปลอืกให้กบัสถาบนัเกษตรกร

เพ่ือขอรับการสนบัสนนุโครงการรับจํานําข้าวเปลอืกของรัฐบาล ตาํบลป่างิว้ อําเภอเมืองอา่งทอง และตําบลศาลเจ้าโรงทอง 

อําเภอวเิศษชยัชาญ โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 19.00 ล้านบาท 

    (2.4)  เห็นชอบโครงการพฒันาพืน้ท่ีแก้มลงิหนองเจ็ดเส้น อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

“อทุยานสวรรค์ 115 ปี อา่งทอง หนองเจ็ดเส้น เฉลมิพระเกียรติฯ” ตําบลหวัไผ ่อําเภอเมืองอา่งทอง และตําบลสายทอง อําเภอป่า

โมก โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ล้านบาท 

  (3) จังหวัดสิงห์บุรี มีรัฐมนตรีวา่การฯ ผู้ชว่ยรัฐมนตรีวา่การฯ และผู้ช่วยเลขานกุารรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

ลงพืน้ท่ีตรวจราชการ รวม 3 คน มีความเห็นต่อโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดาํเนินการได้ทนัที ดังนี ้
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    (3.1)  เห็นชอบโครงการพฒันาคา่ยบางระจนัให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและเรียนรู้ทาง

ประวตัิศาสตร์ ตําบลบางระจนั อําเภอคา่ยบางระจนั โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบ

กลางฯ วงเงิน 68.00 ล้านบาท 

    (3.2)  เห็นชอบโครงการพฒันาและปรับปรุงศนูย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภยัในพืน้ท่ี

โครงการฟาร์มตวัอยา่งตามพระราชดาํริ ตําบลทา่ข้าม อําเภอคา่ยบางระจนั และตาํบลวิหารขาว อําเภอทา่ช้าง โดยให้สนบัสนนุ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 20.00 ล้านบาท 

    (3.3)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิง่ริมแมนํ่า้เจ้าพระยาบริเวณหมูท่ี่ 5 ตาํบล

ชีนํา้ร้าย อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 17.00 ล้านบาท 

  (4) จังหวัดชัยนาท มีรัฐมนตรีชว่ยวา่การฯ และท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงลงพืน้ท่ีตรวจราชการ รวม 2 

คน มีความเห็นต่อโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดาํเนินการ 

ได้ทนัที ดังนี ้

   (4.1)  เห็นชอบโครงการเมืองเมลด็พนัธุ์ข้าวชยันาท ตําบลแพรกศรีราชา  

อําเภอสรรคบรีุ และตาํบลทา่ชยั อําเภอเมืองชยันาท โดยให้สนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 74.55 ล้านบาท 

   (4.2)  เห็นชอบโครงการ CHAINAT BIRD LAND อําเภอเมืองชยันาท โดยให้สนบัสนนุงบประมาณ

รายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ ตามความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรัุสวดี)   ให้โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการนํา้ของทกุจงัหวดั

สง่รายละเอียดการออกแบบโครงการเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริหารจดัการนํา้และอทุกภยั (กบอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

เสนอขอรับการอนมุตัิงบประมาณจากสาํนกังบประมาณ 

 

15.  เร่ือง  แต่งตัง้ 

  1. การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงคมนาคม)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ข้าราชการให้ดาํรงตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูท่ีวา่งอยู ่เน่ืองจากผู้ครอง

ตําแหนง่เกษียณอายรุาชการและได้รับโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ให้ดาํรงตําแหนง่ปลดักระทรวงคมนาคม จํานวน 2 ตําแหนง่ ตามท่ี

กระทรวงคมนาคมเสนอดงันี ้ 

    1. โอนและเลือ่น นางปาริชาต คชรัตน์ รองอธิบดี (นกับริหารระดบัต้น) กรมการบิน              พลเรือน

ไปแตง่ตัง้ให้ดาํรงตาํแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง   

    2. เลือ่น นายอฌัษไธค์ รัตนดิลก ณ ภเูก็ต รองอธิบดี (นกับริหารระดบัต้น) กรมการขนสง่ทางบกขึน้

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่อธิบดกีรมการขนสง่ทางบก  

   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป 

 

แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใช้รถใช้ 

ถนน  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ศาสตราจารย์ พลศกัดิ์ จิรไกรศิริ และนายแพทย์ เขตโสภณ   จตัวฒันกลุ เป็น

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการกองทนุเพ่ือความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ตามนยัมาตรา 10/2 แหง่พระราชบญัญตัิ

รถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  
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การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  

(กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงศกึษาธิการ ให้ดาํรงตําแหนง่

ประเภทบริหารระดบัสงู จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ดงันี ้ 

  1. นางชวนี ทองโรจน์ ท่ีปรึกษาด้านพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ิน (นกัวิชาการศกึษาทรงคณุวฒุิ) สาํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา ดาํรงตําแหนง่ รองเลขาธิการสภาการศกึษา สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  

   2. นายชยัยศ อ่ิมสวุรรณ์ รองเลขาธิการสาํนกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

สาํนกังานปลดักระทรวง ดํารงตาํแหนง่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง  

  3. นายอดินนัท์ ปากบารา ผู้ชว่ยปลดักระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง ดาํรงตาํแหนง่ ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง  

  4. นายการุณ สกลุประดิษฐ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน สาํนกังานคณะกรรมการ

สง่เสริมการศกึษาเอกชน สาํนกังานปลดักระทรวง ดํารงตาํแหนง่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง 

   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหนง่ท่ีวา่ง 

 

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


