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  วันนี้ (18 มิถุนายน 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห�องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ� ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป�นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ�  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร�อมด�วย นายภักดี
หาญส�                หิมะทองคํา  ร�อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน� จันทรุเบกษา  
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได�แถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได�
ดังนี้ 

  
กฎหมาย 

  1.  เรื่อง  ร�างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการ  
    ยกเว�นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนใน 
    การป�องกันภัยธรรมชาติ)  
  2.   เรื่อง   ร�างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเกี่ยวกับ  
    ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  
  3.  เรื่อง  ร�างพระราชกฤษฎีกาค�าตอบแทนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางของ  
    ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน     แห�งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร�างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่ตาม
กฎหมายว�าด�วย    วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
  5.  เรื่อง  โครงการก�อสร�างสายส�งไฟฟ�าระบบ 115 กิโลโวลต� อําเภอเขาค�อ –  
    อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ�  
  6.   เรื่อง  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมใน
พื้นที่     เป�าหมาย พ.ศ. 2556 
  7.  เรื่อง  การลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ�างรัฐวิสาหกิจ  
  8.  เรื่อง    ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
     ครั้งที่ 8/2556  
  9.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร�เพื่อการฟ��นฟูและสร�างอนาคต
ประเทศ     (กยอ.) ครั้งที่ 5/2556 เรื่อง ข�อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�เพื่อการ    ฟ��นฟูและสร�างอนาคตประเทศ  
  10.  เรื่อง   การรวบรวมข�อมูล ข�อเสนอแนะของส�วนราชการ และหน�วยงานต�าง  ๆ  
ที่     เกี่ยวข�องในการดําเนินโครงการรับจํานําข�าวเปลือกตามนโยบาย
ของรัฐบาล  
  11.  เรื่อง  เร�งรัดการควบคุมและป�องกันการระบาดใหญ�ของไข�เลือดออก ป� 2556  
  12.  เรื่อง    รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข�าวแห�งชาติ ครั้งที่ 
4/2556 
  13.  เรื่อง  การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินโครงการปลูกป�าและฟ��นฟู  
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    ป�าต�นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป�า 800 ล�านกล�า 80 พรรษามหา
ราชินี     เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคล    เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555  
  14.   เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจํานําข�าวเปลือก  
 
 
 

ต�างประเทศ 
 
  15.  เรื่อง  การดําเนินการตามข�อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห�งสหประชาชาติ
เกี่ยวกับ 
    โกตดิวัวร�  
 

แต�งตั้ง 
 
  16.  เรื่อง  แต�งตั้ง  
 1.  แต�งตั้งข�าราชการพลเรือนสามัญให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ
ระดับ   ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย�)  
 2.  แต�งตั้งข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(สํานัก  นายกรัฐมนตรี)  
 3.  แต�งตั้งข�าราชการพลเรือนสามัญให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ
ระดับ   ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 4.  แต�งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของ
   ค�าตอบแทนของผู�บริหาร และบุคลากรในหน�วยงานภาครัฐใน
ภาพรวม   ทั้งหมด  
 5.  แต�งตั้งผู�รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�  
 6.  แต�งตั้งข�าราชการการเมือง (กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา)  
 7.  แต�งตั้งข�าราชการพลเรือนสามัญให�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร 
ระดับสูง   (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 8.  แต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหาร  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
   

*****************************************************  
 เอกสารชุดนี้เป�นเอกสารข�าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท�านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�วนต�างจังหวัด  
รับฟ�งได�ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยประจําจังหวัด 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร�างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)                          
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในการป�องกันภัยธรรมชาติ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร�างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในการ
ป�องกันภัยธรรมชาติ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให�ส�งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล�วดําเนินการต�อไปได� 
  สาระสําคัญของร�างพระราชกฤษฎีกา  
  1.กําหนดให�ยกเว�นภาษีเงินได�ให�แก�บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล 
สําหรับเงินได�เท�าจํานวนเงินอุดหนุนหรือเงินอ่ืนอันมีลักษณะทํานองเดียวกันที่ได�รับจากรัฐบาล ซึ่งจ�าย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนําไปลงทุนในการป�องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ สําหรับการลงทุนดังกล�าวตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และให�เป�นไป
ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และการยกเว�นภาษีเงินได�
ดังกล�าวให�ใช�สําหรับป�ภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่ได�รับเงินได�นั้น 
  2.กําหนดให�ผู�มีเงินได�ต�องไม�นําข�อมูลค�าต�นทุนของทรัพย�สินใหม�ที่เกิดจากการลงทุน
เพื่อป�องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในส�วนที่เท�ากับเงิน
ได�รับยกเว�น ไปรวมเป�นมูลค�าต�นทุนของทรัพย�สินเพื่อหักค�าสึกหรอและค�าเสื่อมราคาตามมาตรา 65ทวิ 
(2) แห�งประมวลรัษฎากร 
 
2. เรื่อง  ร�างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร�างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู�กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่แก�ไขเพิ่มเติมจากร�างพระราชบัญญัติที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล�ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและให�ส�งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล�วส�งให�คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู�แทนราษฎรพิจารณา ก�อนเสนอสภาผู�แทนราษฎรพิจารณาต�อไป 
  สาระสําคัญของร�างพระราชบัญญัติ 
  ร�างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป�นการแก�ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู�กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงบทกําหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด และกรณีผู�ใดไม�มาให�ถ�อยคํา ไม�ส�งคําชี้แจงเป�นหนังสือ หรือไม�ส�งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตาม
มาตรา 25 (2) หรือขัดขวางหรือไม�ให�ความสะดวกตามมาตรา 25 (3)  



 4 

  2. ปรับปรุงอํานาจในการอนุมัติการจับและการแจ�งข�อหาผู�กระทําความผิดตามมาตรา 6 
หรือมาตรา 8 ต�องได�รับอนุมัติจากเลขาธิการก�อนหรือได�รับการพิจารณาอนุมัติจากพนักงานอัยการ
ตําแหน�งตั้งแต�อัยการจังหวัดหรือเทียบเท�าขึ้นไป 
  3. ปรับปรุงอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย�สินและพนักงานเจ�าหน�าที่ 
  4. กําหนดหลักเกณฑ�ในการยึดหรืออายัดทรัพย�สินเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว�าเป�น
ทรัพย�สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก�อนหรือหลังที่คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการมีคําสั่งตรวจสอบทรัพย�สินตามมาตรา 19 หรือก�อนที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย�สินตามมาตรา 22  
  5. ปรับปรุงอํานาจของข�าราชการตํารวจตําแหน�งตั้งแต�สารวัตรหรือเทียบเท�าขึ้นไปและเจ�า
พนักงานตามกฎหมายว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป�นผู�ค�นตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
พบสิ่งของที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว�าเป�นทรัพย�สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว�าได�สิ่งของรายใดอาจมีการยักย�าย ซุกซ�อน มีอําจาจยึดสิ่งของ
ดังกล�าวไว�เพื่อการตรวจสอบทรัพย�สิน ทั้งนี้ ในกรณีจําเป�นเร�งด�วน 
  6. ปรับปรุงระยะเวลาในการยื่นคําร�องเพื่อขอให�ศาลสั่งให�ทรัพย�สินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตกเป�นของกองทุนและระยะเวลาในการยื่นคําร�องเพิ่มเติม รวมทั้ง
กําหนดให�พนักงานอัยการยื่นคําร�องต�อศาลเพื่อไต�สวนทรัพย�สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีที่ผู�ต�องหาหรือจําเลยหลบหนีหรือถึงแก�ความตาย และให�ศาลสั่งให�ทรัพย�สิน
ตกเป�นของกองทุน 
  7. ปรับปรุงหลักเกณฑ�การยื่นคําร�องเพื่อขอให�ศาลสั่งให�ทรัพย�สินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตกเป�นของกองทุนและกําหนดให�การยึดหรืออายัดทรัพย�สินของ
ผู�ต�องหาหรือจําเลยรายนั้น รวมทั้งทรัพย�สินของผู�อ่ืนที่ได�ยึดหรืออายัดไว�เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการ
กระทําความผิดของผู�ต�องหาหรือจําเลยรายนั้นสิ้นสุดลง กรณีปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดี
นั้นว�าข�อเท็จจริงฟ�งเป�นที่ยุติว�าจําเลยมิได�เป�นผู�กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไม�เป�น
ความผิด 
  8. กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการขอให�ศาลสั่งอนุญาตให�นําทรัพย�สินตามมาตรา 
30 ออกขายทอดตลาดหรือไปใช�เพื่อประโยชน�ของทางราชการไปพลางก�อน ก�อนที่ทรัพย�สินตาม
มาตรา 30 ตกเป�นของกองทุน และการประเมินราคาทรัพย�สิน ค�าเสียหายหรือค�าเสื่อมสภาพของ
ทรัพย�สิน 
  9. ให�ทรัพย�สินของกองทุนรวมถึงทรัพย�สินที่ตกเป�นของกองทุนตามมาตรา 29 และ
มาตรา 30/2  
  10. แก�ไขผู�รับรายงานงบดุลและรายงานการรับจ�ายเงินของกองทุนจากคณะรัฐมนตรีเป�น
รัฐมนตรี 
  
3. เรื่อง ร�างพระราชกฤษฎีกาค�าตอบแทนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ 
และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร�างพระราชกฤษฎีกาค�าตอบแทนและค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
ของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมจากร�างพระราชกฤษฎีกาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล�ว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติเสนอ และให�ส�งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และดําเนินการต�อไปได� 
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  ทั้งนี้  สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นให�สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห�งชาติใช�จ�ายจากงบประมาณรายจ�ายประจําป�ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติที่ได�รับ
จัดสรรเม่ือร�างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช�บังคับแล�ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของร�างพระราชกฤษฎีกา 
  ให�ยกเลิกบัญชีค�าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ
ท�ายพระราชกฤษฎีกาค�าตอบแทนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และ
อนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ค�าตอบแทนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห�งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และให�ใช�บัญชีค�าตอบแทนของประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติท�ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน โดยปรับแก�ไขบัญชีค�าตอบแทนของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติท�ายร�างพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวจากเดิมที่กําหนดไว� 3 
บัญชี เป�น 4 บัญชี เพื่อให�อัตราค�าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ
ยึดโยงและสอดคล�องกับอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�งของประธานผู�ตรวจการแผ�นดินและ
ผู�ตรวจการแผ�นดินตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2552 และวันที่ 8 มีนาคม 2554 
 
4. เรื่อง ร�างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่ตามกฎหมายว�าด�วยวิชาชีพเภสัช
กรรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร�างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามกฎหมาย ว�าด�วยวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให�ส�งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล�วให�ดําเนินการต�อไปได� 
  สาระสําคัญของร�างกฎกระทรวง  

1. กําหนดให�บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่ เป�นไปตามแบบท�ายกฎกระทรวง และให�
นายก 

สภาเภสัชกรรม เป�นผู�ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่ดังกล�าว  
2. กําหนดให�รูปถ�ายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่เป�นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด 

และให� 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่ใช�ได�ตามระยะเวลาที่กําหนดไว�ในบัตรแต�ต�องไม�เกินห�าป�นับแต�วันออก
บัตร 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
5. เรื่อง โครงการก�อสร�างสายส�งไฟฟ�าระบบ 115 กิโลโวลต� อําเภอเขาค�อ – อําเภอหล�มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ� 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ 3 (ฝ�ายเศรษฐกิจ)  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 
ตามที่นายกิตติรัตน� ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานฯ เสนอ   เห็นชอบให�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ดําเนินโครงการก�อสร�างสายส�งไฟฟ�าระบบ  115 กิโลโวลต� อําเภอเขาค�อ – อําเภอหล�มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ� และผ�อนผันการเข�าทําประโยชน�ในพื้นที่ลุ�มน้ําชั้น 1 บี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
21 ตุลาคม 2529 เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุ�มน้ํายม 
และน�าน และข�อเสนอแนะมาตรการใช�ที่ดินในเขตลุ�มน้ํา และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ� 
2538 เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ�มน้ํา ภาคตะวันตก 
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ภาคกลาง และลุ�มน้ําป�าสัก และการกําหนดชั้นคุณภาพลุ�มน้ําภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส�วน
อ่ืน ๆ  (ลุ�มน้ําชายแดน) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให� กฟภ.  รับข�อสังเกตของหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง โดยเฉพาะประเด็นการดําเนินการตามมาตรการป�องกัน แก�ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมอย�างเคร�งครัด  ไปพิจารณาดําเนินการต�อไป   
 
6. เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เป�าหมาย พ.ศ. 
2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสังคมในพื้นที่เป�าหมาย พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
  สาระสําคัญ 
  สํานักงานสถิติแห�งชาติ ได�ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสังคมในพื้นที่เป�าหมาย เพื่อเป�นข�อมูลให�รัฐบาล และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องนําไปใช�ในการติดตาม
ประเมินผล และวางแผนกําหนดมาตรการการจัดระเบียบสังคม เพื่อให�สังคมน�าอยู� และคนในสังคมอยู�
ร�วมกันอย�างสงบสุข โดยสุ�มประชาชนในพื้นที่เป�าหมายจาก 64,418 ชุมชน/หมู�บ�านมาจํานวนหนึ่งมี
ประชาชนที่ถูกเลือกเป�นตัวอย�างทั้งสิ้นจํานวน 10,000 ราย และเก็บรวบรวมข�อมูลระหว�างวันที่ 1 – 
12 มีนาคม 2556 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปดังนี้ 
  1. ประชาชนร�อยละ 10.7 ระบุว�ามีสถานบันเทิง/สถานบริการในชุมชน/หมู�บ�านเป�าหมาย 
และร�อยละ 89.3 ระบุว�าไม�มี โดยสถานบันเทิง/สถานบริการที่มีเกิดเหตุการณ� ดังนี้ 
   1.1 การเป�ด – ป�ดเกินเวลา ประชาชนร�อยละ 37.4 ระบุว�ามีเกิดขึ้นและร�อยละ 
34.6             ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 28.0 โดยกรุงเทพมหานครมี
เหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 60.3) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร�อยละ 35 – 40 
ส�วนภาคกลางมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ 32.1)  
   1.2 การส�งเสียงดังรบกวน ประชาชนร�อยละ  42.1 ระบุว�ามีเกิดขึ้น และร�อยละ 
40.2          ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 17.7 โดยกรุงเทพมหานครมี
เหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�า           ภาคอ่ืน (ร�อยละ  55.3) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร�อยละ 40 
– 48 ส�วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด                 (ร�อยละ 35.4) 
   1.3 การจัดการแสดงที่ไม�เหมาะสม ประชาชนร�อยละ 19.7 ระบุว�ามีเกิดขึ้นและ
ร�อยละ 39.3 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 41.0 โดยกรุงเทพมหานครมี
เหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 44.1) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร�อยละ 14 – 24 
ส�วนภาคเหนือมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ12.0) 
   1.4 การปล�อยให�เด็กอายุต่ํากว�า 18 ป�เข�าไปใช�บริการ ประชาชนร�อยละ 35.5 
ระบุว�ามีเกิดขึ้น และร�อยละ 24.3 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 40.2 โดย
กรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 57.1) รองลงมาได�แก�ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร�อยละ 54.3) และภาคใต� (ร�อยละ 44.1) ส�วนภาคกลาง และภาคเหนือมีเกิดขึ้น
น�อยที่สุด คือ ร�อยละ 27.1 และ 21.8 ตามลําดับ 
  2. ประชาชนสูงถึงร�อยละ 89.1 ระบุว�ามีร�านค�าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�/บุหรี่ใน
ชุมชน/หมู�บ�านเป�าหมาย และร�อยละ 10.9 ระบุว�าไม�มี โดยร�านค�าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�/บุหรี่ ที่มี
เกิดเหตุการณ� ดังนี้  
   2.1 การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�/บุหรี่ให�กับเด็กอายุต่ํากว�า 18 ป� ประชาชน
ร�อยละ 55.5 ระบุว�ามีเกิดขึ้น และร�อยละ 22.4 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 
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22.1 โดยภาคใต�มีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 65.7) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณ
ร�อยละ 49 – 59 ส�วนภาคเหนือมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ 48.7) 
   2.2 การขายบริเวณใกล�เคียงหรือรอบ ๆ สถานศึกษา/ศาสนสถาน ประชาชน
ร�อยละ 44.2 ระบุว�ามีเกิดขึ้น และร�อยละ 36.7 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 
19.1 โดยกรุงเทพมหานคร มีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 55.5) ขณะที่ภาคอ่ืน มี
เกิดขึ้นประมาณร�อยละ 40 – 52 ส�วนภาคเหนือเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ 39.2) 
  3. ประชาชนประมาณครึ่งหนึ่ง (ร�อยละ 56.3) ระบุว�ามีร�านขายสินค�า/บริการที่ผิด
กฎหมาย (ร�านค�าแอบแฝง) และร�อยละ 43.7 ระบุว�าไม�มี โดยร�านขายสินค�า/บริการที่ผิดกฎหมาย
ดังกล�าวประชาชนเห็นว�ามีการลักลอบขายเกิดขึ้นร�อยละ 17.3 และไม�เกิดขึ้นร�อยละ 34.1 ส�วนผู�ที่ไม�
ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 48.6 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 
32.6) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร�อยละ 17 – 21 ส�วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด 
(ร�อยละ 11.4) 
  4. ประชาชนร�อยละ 70.7 ระบุว�ามีร�านแต�ง/ซ�อมรถจักรยานยนต�ในชุมชน/หมู�บ�าน
เป�าหมาย และร�อยละ 29.3 ระบุว�าไม�มี โดยร�านแต�ง/ซ�อมรถจักรยานยนต�ดังกล�าว ประชาชนเห็นว�ามี
เหตุการณ�ม่ัวสุมเสพยาเสพติดเกิดขึ้นร�อยละ 17.8 และไม�เกิดขึ้นมีร�อยละ 42.6 ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�
แน�ใจมีร�อยละ 39.6 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 30.9) 
ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร�อยละ 18 – 22                        ส�วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกิดขึ้น
น�อยที่สุด (ร�อยละ 12.4) 
  5. ประชาชนร�อยละ 40.1 ระบุว�ามีร�านอาหาร/ร�านคาราโอเกะในชุมชน/หมู�บ�าน
เป�าหมาย และร�อยละ 59.9 ระบุว�าไม�มี โดยร�านอาหาร/ร�านคาราโอเกะดังกล�าว ประชาชนเห็นว�ามีการม่ัว
สุมเสพยาเสพติดเกิดขึ้นร�อยละ 16.7 และไม�เกิดขึ้นร�อยละ 42.4 ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 
40.9 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 36.9) ขณะที่ภาคอ่ืนมี
ประมาณร�อยละ 17-21 ส�วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ 8.6) 

 6. ประชาชนร�อยละ 22.4 ระบุว�ามีหอพัก บ�านเช�า อพาร�ทเมนต� และคอนโดมิเนียมใน
ชุมชน/หมู�บ�านเป�าหมาย และร�อยละ 77.6 ระบุว�าไม�มี โดยหอพัก บ�านเช�า อพาร�ทเมนต�และ
คอนโดมิเนียมที่มีเกิดเหตุการณ� ดังนี้ 

  6.1 การม่ัวสุมเสพยาเสพติด ประชาชนร�อยละ 34.4 ระบุว�ามีเกิดขึ้นและร�อยละ 
25.9 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 39.7 โดยภาคใต�มีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้น
สูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 46.2) รองลงมาได�แก� ภาคเหนือ (ร�อยละ 42.5) กรุงเทพมหานคร (ร�อยละ 
40.4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร�อยละ 28.2) และภาคกลาง (ร�อยละ 26.4) 

  6.2 การซื้อขายเสพติด ประชาชนร�อยละ 26.8 ระบุว�ามีเกิดขึ้น และร�อยละ 
26.3 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 46.9 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�
ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 39.4) รองลงมาได�แก� ภาคเหนือ (ร�อยละ 37.1) ภาคใต� (ร�อย
ละ 34.4) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร�อยละ 19.7) ส�วนภาคกลางมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ 
18.1) 

  6.3 การม่ัวสุมดื่มสุรา ประชาชนร�อยละ 56.8 ระบุว�าเกิดขึ้น และร�อยละ 16.1 
ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 27.1 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเหตุการณ�
ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 69.0) รองลงมาได�แก� ภาคใต� (ร�อยละ 61.9) ภาคเหนือ (ร�อย
ละ 60.8) และกรุงเทพมหานคร (ร�อยละ 58.4) ส�วนภาคกลางมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ 50.0) 

 7. ประชาชนร�อยละ 28.8 ระบุว�ามีร�านเกม – อินเตอร�เน็ต และร�อยละ 71.2 ระบุว�าไม�มี 
โดยร�านเกม – อินเตอร�เน็ตที่มีเกิดเหตุการณ� ดังนี้ 
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  7.1 การซื้อขายยาเสพติด ประชาชนร�อยละ 14.9 ระบุว�ามีเกิดขึ้น และร�อยละ 
42.4 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 42.7 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�
ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 36.4) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณร�อยละ 10 - 23  ส�วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ 7.9) 

  7.2 การม่ัวสุมเสพยาเสพติด ประชาชนร�อยละ 17.1 ระบุว�ามีเกิดขึ้นและร�อยละ 
42.0 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 40.9 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�
ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 39.9) รองลงมาได�แก� ภาคใต� (ร�อยละ 23.6) ภาคเหนือ (ร�อย
ละ 23.0) ภาคกลาง (ร�อยละ 12.9)  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร�อยละ 9.1) 

 8. พฤติกรรมของเด็ก/เยาวชนที่มีเกิดขึ้นในชุมชน/หมู�บ�านเป�าหมาย มีดังนี้ 
  8.1 การม่ัวสุมรวมกลุ�มของเด็ก/เยาวชน (เช�น แกงค�รถซิ่ง) ประชาชนร�อยละ 

38.5 ระบุว�ามีเกิดขึ้น และร�อยละ 50.8 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อยละ 10.7  โดย
กรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 55.8) ขณะที่ภาคอ่ืนมีประมาณ
ร�อยละ 36 – 42  ส�วนภาคเหนือมีเกิดขึ้นน�อยที่สุด (ร�อยละ 34.7)  

  8.2  การม่ัวสุมของเด็กนักเรียน/เยาวชน /เด็กเร�ร�อนในมุมอับ/ที่ลับตาคน/
สวนสาธารณะ ประชาชนร�อยละ 31.0 ระบุว�ามีเกิดขึ้น ร�อยละ 42.7 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/
ไม�แน�ใจมีร�อยละ 16.3 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 50.0)  
รองลงมาได�แก� ภาคใต� (ร�อยละ 41.1) ภาคเหนือ (ร�อยละ 29.6) ภาคกลาง (ร�อยละ 29.4) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร�อยละ 26.4) 

  8.3 การขายบริการทางเพศในสวนสาธารณะ/สถานบันเทิง/สถานบริการ 
ประชาชนร�อยละ 9.2 ระบุว�ามีเกิดขึ้น และร�อยละ 75.2 ระบุว�าไม�เกิดขึ้น ส�วนผู�ที่ไม�ทราบ/ไม�แน�ใจมีร�อย
ละ 15.6 โดยกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ�ดังกล�าวเกิดขึ้นสูงกว�าภาคอ่ืน (ร�อยละ 27.9) รองลงมา
ได�แก� ภาคใต� (ร�อยละ 12.8) ภาคเหนือ (ร�อยละ 9.2) ภาคกลาง (ร�อยละ 8.4) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร�อยละ 6.5) 

 9. แหล�ง/สถานที่ที่ประชาชนต�องการให�ภาครัฐเข�าไปดูแล/จัดระเบียบมากที่สุด คือ 
สถานบันเทิง/สถานบริการ (ร�อยละ 50.5) รองลงมาได�แก� ร�านเกม – อินเตอร�เน็ต (ร�อยละ 41.0) 
แหล�งอบายมุข เช�น สถานที่รับซื้อหวยใต�ดิน รับพนันบอล ร�านค�าแอบแฝง ฯลฯ (ร�อยละ 35.3)  และ
ชุมชนแออัด (ร�อยละ 34.3) เป�นต�น 
 
7. เรื่อง การลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ�างรัฐวิสาหกิจ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� ครั้งที่ 
3/2556 เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2556 เกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตสภาพการจ�างที่เกี่ยวกับการเงิน
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. 2553 มาตรา 13 (2) ที่ให�รัฐวิสาหกิจแต�ละแห�ง
สามารถดําเนินการเองได�เม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล�ว ในเรื่องการลาไปช�วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร ตามที่กระทรวงแรงานเสนอ ดังนี้  
  1. ลูกจ�างซึ่งประสงค�จะลาไปช�วยเหลือภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายที่คลอดบุตรให�เสนอ
หรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน 
นับแต�วันที่คลอดบุตร และให�มีสิทธิลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต�อกันได�ไม�เกิน 15 วัน
ทํางาน นายจ�างอาจให�แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด�วยก็ได�  
   2. ลูกจ�างซึ่งลาไปช�วยเหลือภริยาที่ชอบด�วยกฎหมายที่คลอดบุตรภายใน 30 วัน นับแต�
วันที่ภริยาคลอดบุตรให�ได�รับเงินเดือนระหว�างลาได�ไม�เกิน 15 วันทํางาน แต�ถ�าเป�นการลาเม่ือพ�น 30 วัน 
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นับแต�วันที่ภริยาคลอดบุตรไม�ให�ได�รับเงินเดือนระหว�างลา เว�นแต�ผู�บริหารสูงสุดเห็นสมควรจะให�จ�าย
ค�าจ�างระหว�างลานั้นก็ได� แต�ไม�เกิน 15 วันทํางาน  
 
8. เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
(กบอ.)  ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ.  เสนอ ดังนี้  
   1. อนุมัติแผนการกู�เงินตามพระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพื่อการวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสร�างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555  (วงเงิน 314,337.875)  และมอบหมายให�
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ดําเนินการตามระเบียบต�อไป 
   2. อนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและก�อสร�าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย�างยั่งยืนและระบบแก�ไขป�ญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบ
วงเงิน 284 ,754.778 ล�านบาท ในการดําเนินโครงการเพื่อออกแบบและก�อสร�างระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอย�างยั่งยืนและระบบแก�ไขป�ญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามพระราชกําหนดให�
อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร�างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 
และมอบหมายให�คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ดําเนินการตามระเบียบต�อไป 
   3.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป�ญหาภัยแล�ง ป� พ.ศ.2556  
ของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ� 2556 (15 
กุมภาพันธ� - 15 พฤษภาคม 2556) โดยให�ขยายตั้งแต�วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 
    ทั้งนี้ ให� กบอ. และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการดังกล�าว โดยยึดหลักความถูกต�อง 
โปร�งใส ตรวจสอบได�  รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินการ การตรวจรับงานในพื้นที่ ตลอดจนการรับ
ความคิดเห็นโดยให�มีกระบวนการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน  และให�รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม  และสํานักงานคณะกรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการด�วย และเม่ือได�มีการจัดทํารายละเอียดในขั้นต�อไป
ตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล�วจะต�องมีการรับฟ�งความคิดเห็นจากประชาชนที่ได�รับผลกระทบ
ต�อไปด�วย 
 สาระสําคัญของเรื่อง   
 รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. รายงานว�า ในการประชุม 
กบอ.            ครั้งที่ 8/2556 เม่ือวันศุกร�ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09 .30 น. ณ ห�องประชุม 
301 ตึกแดง 1 ทําเนียบรัฐบาล             ที่ประชุมได�มีมติ  ดังนี้ 
 1. เห็นชอบแผนการกู�เงินตามพระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงิน 
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร�างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 314,337.875 ล�านบาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 โครงการเพื่อออกแบบและก�อสร�างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร
น้ําอย�างยั่งยืนและระบบแก�ไขป�ญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน 291 ,000 ล�านบาท  ในการ
ดําเนินโครงการเพื่อออกแบบและก�อสร�างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อย�างยั่งยืนและระบบแก�ไข
ป�ญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามพระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร�างอนาคตประเทศ  
พ.ศ. 2555  

1.2 แผนงานฟ��นฟูและอนุรักษ�ป�าและดิน ฝายแม�ว ในกรอบวงเงิน 10,000 
ล�านบาท ตามคณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2556 
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1.3 โครงการบริหารโครงการในส�วนของ Project Management and 
Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอด
ระยะเวลาโครงการ 5 ป� วงเงิน 8,730.83 ล�านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2556  

1.4 แผนงานสนับสนุนโครง การระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อย�าง
ยั่งยืนและระบบแก�ไขป�ญหาอุทกภัยของประเทศไทย ประกอบด�วย  การจัดทําระบบ PFMS-WMSF ในการ
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับติดตามและรายงานความก�าวหน�าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อสร�างความยั่งยืนและอนาคตประเทศ  การว�าจ�างที่ปรึกษากฎหมายในการดําเนินโครงการเพื่อ
ออกแบบและก�อสร�างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ   การฟ��นฟูและบูรณะและการบริหารจัดการ
น้ําอย�างยั่งยืนของบึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด กว�านพะเยาและหนองหาน สกลนคร จํานวน 4 บึง ในกรอบ
วงเงิน 4,607.0445 ล�านบาท  จากการปรับแผนงานและวงเงินเหลือจากการจัดสรร ที่คณะรัฐมนตรีได�
อนุมัติไว�แล�ว (30,269.17 – 25,662.125 = 4,607.0445  ล�านบาท) 
 2. เห็นชอบ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและก�อสร�าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย�างยั่งยืนและระบบแก�ไขป�ญหาอุทกภัยของประเทศไทย   จํานวน 
4 บริษัท / กลุ�มบริษัท ได�แก� บริษัท ITD-POWERCHINA JV บริษัท โคเรียวอเตอร� รีซอซเซส คอร�
ปอเรชั่น  กลุ�มบริษัทค�าร�วม ล็อกซเล�ย�–เอจีที และกิจกรรมร�วมค�า ซัมมิท เอสยูที ในการดําเนิน
โครงการเพื่อออกแบบและก�อสร�างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อย�างยั่งยืนและระบบแก�ไขป�ญหา
อุทกภัยของประเทศไทย  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 284,754,778,080 บาท โดยใช�งบประมาณจากเงินกู�ตาม
พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร�างอนาคตของ
ประเทศ พ.ศ. 2555  ทั้งนี้ ตามพระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงิน เพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร�างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555  โดยผู�ยื่นข�อเสนอ จะต�องดําเนินการให�เป�นไปตามผลการ
เจรจากับคณะกรรมการคัดเลือกฯ  โดยผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องดําเนินการให�เป�นไปตามผลการเจรจากับ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ  ในวันที่ 11-14 มิ.ย. 2556 และตามวัตถุประสงค�ของ TOR ทุกประการ  
  
 3. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป�ญหาภัยแล�ง ป� พ.ศ.2556 ของ 
กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ� 2556 (15 กุมภาพันธ� -  
15 พฤษภาคม 2556) โดยให�ขยายตั้งแต�วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2556 และให�เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให�ความเห็นชอบต�อไป 
 
9. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร�เพื่อการฟ��นฟูและสร�างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 
5/2556 เรื่อง ข�อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร�เพื่อการฟ��นฟูและสร�างอนาคตประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติเสนอ ดังนี้  
 1. เห็นชอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร�เพื่อการฟ��นฟูและสร�างอนาคตประเทศ 
ประกอบด�วย 4 แผนงาน คือ   1. แผนงานพัฒนาภาคการเกษตรและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ  
2. แผนงานพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.  แผนงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�เพื่อตอบสนองทิศทางการ           พัฒนาโลก   และ 4. แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อ
อนาคตประเทศ ทั้งนี ้ ให�ใช�จ�ายจากวงเงินภายใต�พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพื่อวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสร�างอนาคตประเทศ วงเงิน 10, 000 ล�านบาท  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2555 และให�กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู�ดังกล�าวให�กับแผนงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�เพื่อการฟ��นฟูและสร�างอนาคตประเทศต�อไป  
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 2. เห็นชอบให�มีคณะกรรมการพิจารณาข�อเสนอรายละเอียดของหน�วยงานภายใต� 
แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร�เพื่อการฟ��นฟูและสร�างอนาคตประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นาย
กิตติรัตน� ณ ระนอง) เป�นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผู�อํานวยการสํานักงานหริหารหนี้สาธารณะ ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ  เป�นกรรมการ และ
เลขาธิการ สศช. เป�นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดและงบประมาณของ
แผนงานของหน�วยงาน  
 3. เห็นชอบให�มีคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร�
เพื่อการฟ��นฟูและสร�างอนาคตประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน� ณ ระนอง) เป�นประธาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   ผู�อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู�แทนสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  ผู�แทนสภา
หอการค�าแห�งประเทศไทย ผู�แทนสมาคมธนาคารไทย เป�นกรรมการ และเลขาธิการ สศช. เป�นกรรมการ
และเลขานุการ เพื่อกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต�ละแผนงาน   
 
10. เรื่อง  การรวบรวมข�อมูล ข�อเสนอแนะของส�วนราชการ และหน�วยงานต�าง  ๆ  ที่เกี่ยวข�องในการ
ดําเนินโครงการรับจํานําข�าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ 
รัตนากร) ได�รายงาน ผลการรวบรวมข�อมูล ข�อเสนอแนะของส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ ที่
เกี่ยวข�องในการดําเนินโครงการรับจํานําข�าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล   โดยได�เชิญหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง ได�แก� กระทรวงการคลัง (คณะอนุกรรมการฯ ป�ดบัญชี)  กระทรวงพาณิชย� (กรมการค�า
ภายใน, กรมการค�าต�างประเทศ)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ�  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�
การเกษตร  กรมการค�าภายใน  องค�การตลาดเพื่อเกษตรกรและองค�การคลังสินค�า  มาให�ข�อมูลและ
ร�วมประชุมหารือ  ซึ่งสรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ 
 1. ประเด็นตัวเลขการคํานวณผลการดําเนินโครงการรับจํานําข�าวเปลือกของรัฐบาล
ตั้งแต�เริ่มต�นจนถึงป�จจุบัน  จํานวน 3 โครงการ (นาป� 54/55  นาปรัง 55  และป� 55/56 ครั้งที่ 1) 
โดยตามรายงานของคณะอนุกรรมการป�ดบัญชีโครงการรับจํานําข�าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล ณ วันที่ 
31 มกราคม 2556  ปรากฏว�ามีการขาดทุน รวม 2.21 แสนล�านบาท  
 2. การคํานวณผลการดําเนินงานตามโครงการ(กําไร/ขาดทุน)ของคณะอนุกรรมการ
ป�ดบัญชีโครงการรับจํานําข�าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล และของกระทรวงพาณิชย�มีความแตกต�างกัน
ในการคิดราคาสินค�าคงเหลือ (สต็อกข�าว) คือ คณะอนุกรรมการฯ ป�ดบัญชี  คิดมูลค�าสินค�าคงเหลือ 
โดยใช�ราคาทุนหรือราคาเฉลี่ยตามประกาศของกรมการค�าภายใน  ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 หรือ
ราคาเฉลี่ยที่ อคส. หรือ อ.ต.ก.จําหน�ายแต�ละชนิดเปรียบเทียบกัน  หากราคาใดต่ํากว�าให�ถือราคานั้นใน
การนําไปคํานวณมูลค�าสินค�าคงเหลือ  แต�กระทรวงพาณิชย�ตีมูลค�าสินค�าคงเหลือโดยใช�ราคาทุน 
 เพื่อให�ได�ข�อสรุปตัวเลขผลการดําเนินการตามโครงการ (กําไร/ขาดทุน) จึงได�ชี้แจง
ตามคําเชิญเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการนโยบายข�าวแห�งชาติ เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2556  ซึ่งที่
ประชุมได�รับทราบข�อมูลและเลือกใช�วิธีคิดคํานวณมูลค�าราคาสินค�าคงเหลือ ของคณะอนุกรรมการฯ 
ป�ดบัญชี ไปดําเนินการพิจารณากําหนดแนวทางต�อการดําเนินโครงการ  อย�างไรก็ตามตัวเลขผลขาดทุน 
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ป�ดบัญชี ได�รายงานนั้น  หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ทั้ง อ.ต.ก. และ อคส. ได�
ยืนยันต�อที่ประชุมว�ายังมีความคลาดเคลื่อนในส�วนของปริมาณสินค�าคงเหลือ อันทําให�มีผลต�อการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลขขาดทุน ของแต�ละโครงการ  ที่ประชุมจึงได�มีมติแต�งตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบ
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ปริมาณสินค�าคงเหลือสต็อกข�าวของแต�ละหน�วยงานแล�วส�งข�อมูลให�คณะอนุกรรมการฯ ป�ดบัญชี คิด
ทบทวนผลกําไร/ขาดทุน ให�ตรงตามข�อมูลอีกครั้งหนึ่ง 
 นอกจากนี้  มีการรับฟ�งความคิดเห็นจากหน�วยงานระดับจังหวัด  ผู�ประกอบการ  
และตัวเกษตรกรเม่ือวันเสาร�ที่ 15 มิถุนายน  2556  ณ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย
เชิญผู�ที่เกี่ยวข�องกับโครงการรับจํานําข�าวเปลือกในพื้นที่ 4 จังหวัด  ได�แก�  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปทุมธานี  สุพรรณบุรี  และอ�างทอง  ซึ่งมีผู�ว�าราชการจังหวัด  ส�วนราชการส�วนกลางและส�วนภูมิภาค  
ตัวแทนเกษตรกร  ผู�แทนโรงสี  ตลอดจนผู�ประกอบการธุรกิจข�าว  โดยเฉพาะประเด็นขั้นตอนและ
กระบวนการดําเนินการ  ป�ญหาอุปสรรค  และข�อเสนอแนะของโครงการรับจํานําข�าวเปลือก  เพื่อ
พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการโครงการฯ โดยขอความเห็นทั้งภาคราชการ  ผู�ประกอบการและ
เกษตรกร  ซึ่งที่ประชุมส�วนใหญ�มีความเห็นตรงกันในเรื่องของความพึงพอใจในโครงการว�า  โครงการ
ดังกล�าวเป�นโครงการที่ดีให�ประโยชน�แก�เกษตรกร   
  การดําเนินโครงการรับจํานําข�าวเปลือก  มีหน�วยงานและผู�ที่เกี่ยวข�องหลายภาคส�วน  
รวมทั้งมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอน ผลประโยชน�จะต�องถึงมือเกษตรกร และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการจะต�องพิจารณาถึงประโยชน�ที่ประชาชนจะได�รับ  ตลอดจนผู�ที่รับผิดชอบโครงการต�องมีการ
ควบคุม  ติดตาม  ดูแล  เม่ือเกิดป�ญหาต�องแก�ไข  เสนอแนะแนวทางการแก�ไข ป�ญหา  หากปฏิบัติตาม
ข�างต�นได�ก็จะสามารถทําให�โครงการ                       เกิดประสิทธิภาพ  โปร�งใส  และคุ�มค�ากับงบประมาณที่
รัฐได�จ�ายไป   
 
11. เรื่อง เร�งรัดการควบคุมและป�องกันการระบาดใหญ�ของไข�เลือดออก ป� 2556 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเร�งรัดการควบคุมและป�องกันการระบาดใหญ�ของ
ไข�เลือดออก                   ป� 2556 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
            สาระสําคัญของเรื่อง  
            กระทรวงสาธารณสุขรายงานว�าสถานการณ�โรคไข�เลือดออกในป�จจุบัน อัตราป�วยยังคง
สูงกว�าค�าเฉลี่ยอย�างต�อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได�ดําเนินการป�องกันและควบคุมโรคอย�างเข�มข�น 
และคณะรัฐมนตรีได�มีมติในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ให�กระทรวงต�าง ๆ ดําเนินงานป�องกันควบคุมโรค
ไข�เลือดออก ตามข�อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข แต�สถานการณ�ของโรคยังคงรุนแรง โดยเฉพาะ
ในช�วงการระบาดตั้งแต�เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม มีแนวโน�มที่คาดการณ�ไว�จะมีผู�ป�วยสูงถึง 120 ,000 - 
150,000 ราย คาดว�าจํานวนผู�เสียชีวิตจะมีถึง 140 – 200 ราย จึงจําเป�นต�องขอความร�วมมือจาก
กระทรวงต�าง ๆ ให�ดําเนินการอย�างเข�มแข็งจนถึงเดือนสิงหาคม ดังนี้ 
            1. มอบหมายให�กระทรวงมหาดไทยกําชับให�ผู�ว�าราชการจังหวัดและผู�นําทุกท�องถิ่น ผู�นํา
ชุมชนรับผิดชอบระดมสรรพกําลัง ในการทําให�ประชาชนทุกคนลุกขึ้นมากําจัดกวาดล�างทําลายลูกน้ําทุก
บ�านอย�างต�อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม ในพื้นที่รับผิดชอบ 
            2. มอบหมายให�กระทรวงศึกษาธิการกําชับให�ผู�บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทุก
แห�งกําจัดกวาดล�างทําลายลูกน้ําในทุกอาคารทุกสัปดาห�และเฝ�าระวังเด็กป�วยหากสงสัยเช�นไข�เลือดออก
ให�ประสานผู�เกี่ยวข�องเพื่อควบคุมโรคให�ทันเวลา 
          3. มอบหมายให�กระทรวงคมนาคม ขอความร�วมมือไปยังสถานประกอบการให�มีการ
กําจัดกวาดล�างทําลายลูกน้ําในทุกอาคาร และที่พักทุกสัปดาห� 
            4. มอบหมายให�กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬาขอความร�วมมือเจ�าของโรงแรมและรี
สอร�ทเอาใจใส�ให�มีการกําจัดกวาดล�างทําลายลูกน้ําในทุกอาคารและบริเวณโดยรอบของโรงแรม 
          5. มอบหมายให�กรมประชาสัมพันธ� สนับสนุนให�มีการประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อทุกช�องทาง
ในการให�ความรู�แก�ประชาชนในการดูแลบ�านเรือนและอาคารค�าขายไม�ให�มีลูกน้ําในภาชนะต�าง ๆ 
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            6. มอบหมายให�ทุกกระทรวงรับผิดชอบการดําเนินงานตามบริบทของตนเอง  
 
12. เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข�าวแห�งชาติ ครั้งที่ 4/2556 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข�าวแห�งชาติ ครั้งที่ 
4/2556 
  ตามที่กระทรวงพาณิชย�เสนอ  ดังนี้   
  1. การป�ดบัญชีโครงการรับจํานํา 

1.1 เห็นชอบวิธีการคํานวณและผลการป�ดบัญชีโครงการรับจํานําข�าวเปลือกนาป� ป�การ
ผลิต 2554/55 และโครงการรับจํานําข�าวเปลือกนาปรัง ป� 2555 ตามเอกสารป�ดบัญชีโครงการรับ
จํานําทั้งสองโครงการของคณะอนุกรรมการป�ดบัญชีโครงการรับจํานําข�าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีข�อสังเกต  คือ  (1) การคํานวณสต็อกข�าวคงเหลือ จะใช�ราคาต�นทุน
หรือราคาตามประกาศกรมการค�าภายใน (ซึ่งคือราคาตลาด) หรือราคาจําหน�าย ขึ้นอยู�กับราคาใดจะต่ํา
ที่สุด  (2) รายได�จากการจําหน�ายข�าวสารของทั้งสองโครงการ มีปริมาณข�าวที่เป�นข�าวบริจาคและข�าวสาร
จําหน�ายราคาถูกตามนโยบาย ลดค�าครองชีพของประชาชน รวมปริมาณ 608,672 ตัน มูลค�าที่อนุมัติ
จําหน�ายจํานวน 4,426.97 ล�านบาท มูลค�าตามต�นทุน จํานวน 15,531.109 ล�านบาท แตกต�างกันจํานวน 
11,104.139 ล�านบาท ซึ่งไม�ควรนํามาพิจารณาเป�นภาระของโครงการ เนื่องจากเป�นนโยบายรัฐบาล จึง
ควรที่รัฐจะต�องชดเชยส�วนต�างระหว�างราคาจําหน�ายกับราคาต�นทุนให�แก�โครงการรับจํานํา 

1.2 ให�แต�งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริงและข�อมูลปริมาณข�าวคงเหลือของทั้ง 
อคส. และ อ.ต.ก. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ�ายการเมือง 
(พล.ต.ต.ธวัช  บุญเฟ��อง)  เป�นประธาน และมีหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งผู�แทนของ
คณะอนุกรรมการป�ดบัญชีฯ ร�วมเป�นคณะทํางาน และผู�แทนกรมการค�าภายใน เป�นคณะทํางานและ
เลขานุการ 

1.3 ให�มีการแยกรายงานการป�ดบัญชีโครงการรับจํานําออกเป�น 2 ชุด โดยรายงาน ที่
เสนอ กขช. เป�นการป�ดบัญชีโครงการรับจํานําตั้งแต� ป� 2554/55 เป�นต�นไป ตามคําสั่ง
คณะกรรมการนโยบายข�าวแห�งชาติ ที่ 9/2556 เรื่อง แต�งตั้งคณะอนุกรรมการป�ดบัญชีโครงการรับ
จํานําข�าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ� 2555 สําหรับโครงการอ่ืนให�รายงาน
คณะรัฐมนตรีตามคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 672/2553 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการป�ดบัญชีโครงการ
รับจํานําผลิตผลการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553  

1.4 ให�แต�งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการในทุกมิติ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน�ทางตรงที่เกษตรกรได�รับ และผลทางอ�อมคือระบบเศรษฐกิจรวมถึงความคุ�มค�าของ
โครงการ โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค�าไทย (ดร.ธนวรรธน�   พลวิชัย) เป�นประธาน 
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านเศรษฐศาสตร�  ด�านกฎหมาย ด�านบัญชี ด�านสังคม ผู�ทรงคุณวุฒิในเรื่องข�าว และ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เป�นอนุกรรมการ โดยมีผู�แทนกรมการค�าภายใน เป�นอนุกรรมการและเลขานุการ 

2.  แนวทางการดําเนินโครงการรับจํานําข�าวเปลือก ป� 2555/56    เพื่อมิให�ปริมาณ
และวงเงินการรับจํานําข�าว ป� 2555/56 เกินกว�ากรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว� ระยะเวลาโครงการ
สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2556 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย� ได�เสนอแนวทางการดําเนินการใน
ระหว�างฤดูกาลนี้  ดังนี ้

2.1 การปรับลดราคารับจํานํา ข�าวเปลือกเจ�า 5% ลดลงเหลือตันละ 12,000 บาท  
2.2 จํากัดวงเงินรับจํานํา ไม�เกิน 500,000 บาท/ครัวเรือน 

ทั้งนี้ เพื่อมิให�เกิดความกังวลว�าการปรับเปลี่ยนกลางคันอาจเกิดความสับสน
วุ�นวาย หรือเกิดความไม�เท�าเทียมกันระหว�างคนที่จํานําข�าวเปลือกแล�วและคนที่ยังไม�นําข�าวเปลือกมา
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จํานํา สําหรับประเด็นการลดราคาอาจมีผลกระทบต�อราคาตลาดในประเทศและราคาส�งออกรวมทั้งส�วนที่
ได�ระบายไปแล�วและอยู�ระหว�างการ 
ส�งมอบ ผู�ซื้ออาจขอเจรจาปรับราคาลงอีกได� จึงมอบหมายให�หน�วยปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง ได�แก�   ธ.ก.ส. 
อคส. และ อ.ต.ก. ไปดําเนินการกํากับดูแลให�การดําเนินการรับจํานําอยู�ในกรอบปริมาณและวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว�โดยเคร�งครัด 

3. แนวทางการดําเนินโครงการรับจํานําข�าวเปลือก ป� 2556/57   เนื่องจากการดําเนิน
โครงการรับจํานําข�าวเปลือก  ป� 2554/55 และนาปรัง ป� 2555 มีผลขาดทุนมากกว�าเป�าหมายที่คาดไว� 
นอกจากนี้ยังมีป�จจัยอ่ืนๆ ที่กดดันราคาข�าวไม�ให�ปรับตัวสูงขึ้นตามที่คาดการณ�ไว� เช�น ปริมาณผลผลิต
ข�าวโลกที่เพิ่มขึ้น การแข็งค�าของเงินบาท และการทุ�มตลาดข�าวของอินเดียและเวียดนาม แต�อย�างไรก็ตาม
การดําเนินโครงการรับจํานําข�าวเปลือกที่ผ�านมาสามารถทําให�เกษตรกรได�รับผลประโยชน�เพิ่มขึ้น คิดเป�น
มูลค�า 338,562 ล�านบาท จึงเห็นควร ปรับปรุงโครงการรับจํานําข�าวเปลือกในป� 2556/57  ใน 4 ด�าน  
ดังนี้ 

3.1 ด�านราคารับจํานํา ซึ่งมีแนวทางการปรับลดราคารับจํานํา คือ 
(1) ใช�ราคาต�นทุนการผลิต + กําไรที่เกษตรกรควรจะได�รับ  ประมาณร�อยละ 25 

เช�นเดียวกับสินค�าเกษตรอ่ืนๆ ที่รัฐบาลจะดําเนินการแทรกแซงตลาด 
(2) ใช�ราคารับจํานําเดิมปรับลดลง ร�อยละ 15 – 20 
(3) ใช�ราคานําตลาด ร�อยละ 10 
ซึ่งจะทําให�ราคารับจํานําข�าวเปลือกเจ�านาป� 5 % มีราคาประมาณตันละ 12,000 –               

13,000 บาท  
3.2 ด�านปริมาณรับจํานํา การกําหนดปริมาณรับจํานําทั้งโครงการไว�เช�นเดียวกับ

โครงการรับจํานํามันสําปะหลัง เช�น กําหนดปริมาณรับจํานําทั้งโครงการป� 2556/57 (ทั้งนาป� + นาปรัง) 
ไม�เกิน 17 ล�านตันข�าวเปลือก จํากัดปริมาณรับจํานําของเกษตรกรไม�เกินครัวเรือนละ 25 ตัน เป�นต�น 

3.3 ด�านวงเงินที่รับจํานําของเกษตรกรแต�ละราย โดยจํากัดวงเงินรับจํานําข�าวเปลือก
ของเกษตรกร ไม�เกิน 300,000 - 500,000 บาท/ครัวเรือน 

3.4 ด�านระยะเวลารับจํานํา  โดยกําหนดระยะเวลาการรับจํานําข�าวเปลือกนาป� ระหว�าง
เดือนพฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ� 2557 และข�าวเปลือกนาปรัง ระหว�างเดือนมีนาคม – 
กรกฎาคม 2557 

ทั้งนี้  มอบหมายฝ�ายเลขานุการฯ รวบรวมข�อมูลและศึกษาทางเลือกข�างต�นพร�อม
ทั้งการกําหนดเง่ือนไขประกอบ เพื่อจํากัดวงเงิน ภาระค�าใช�จ�าย และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไม�ให�เกินวงเงินป�
ละประมาณ 70,000            ล�านบาท เพื่อให�สอดคล�องกับแนวทางการจัดทํางบประมาณสมดุลของ
ประเทศตามข�อเสนอของกระทรวงการคลัง 
 
13. เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินโครงการปลูกป�าและฟ��นฟูป�าต�นน้ํา และ
โครงการประชาอาสาปลูกป�า 800 ล�านกล�า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินโครงการปลูก
ป�าและฟ��นฟูป�าต�นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป�า 800 ล�านกล�า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ                     พระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555                           ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
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  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และกระทรวงมหาดไทย ได�ซักซ�อมความ
เข�าใจและเตรียมความพร�อมให�กับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการ
ดําเนินโครงการให�แก� ผู�ว�าราชการจังหวัด 76 จังหวัด (ยกเว�นกรุงเทพมหานคร) และหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องในส�วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และกระทรวงมหาดไทย ระหว�างวันที่ 
15-17 มิถุนายน 2556 โดยจัดประชุมจํานวน 3 ครั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี สุราษฎร�ธานี และจังหวัด
เชียงใหม� โดยมีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (นายปรีชา เร�งสมบูรณ�สุข) 
รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี) และกรรมการผู�ช�วยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงมหาดไทย (นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร) สรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ 
  1) การคัดเลือกพื้นที่เป�าหมายในการปลูกป�า ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดและอธิบดีกรม
อุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�าและพันธุ�พืช อธิบดีกรมป�าไม� และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง ลง
นามรับรอง ขนาดพื้นที่และพิกัดของแปลงปลูกเป�นรายแปลง 
  2) การส�งและรับกล�าไม� 
   ( 1) ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดแต�งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกล�าไม�ที่จะรับ
มอบ                  ไปดําเนินการตามโครงการฯ 
   ( 2) หน�วยงานที่เพาะชํากล�าไม�ไว� (กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช กรม
ป�าไม� และกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝ��ง) จะต�องจัดทําบัญชีกล�าไม�และแผนการจัดส�ง เพื่อให�
หน�วยงานที่รับผิดชอบการปลูก และผู�ว�าราชการจังหวัด เตรียมแปลงปลูกและสถานที่รับส�งกล�าไม� 
   ( 3) หน�วยงายที่ส�งและรับกล�าไม�จะต�องจัดทําแบบรายงานการส�ง -รับกล�าไม� เพื่อ
ยืนยันความถูกต�องและครบถ�วน 
  3) การดําเนินงานและการเบิกจ�ายงบประมาณ 
   ( 1) ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจในการบริหารและการควบคุมกํากับโครงการ
ทั้งหมดภายในพื้นที่จังหวัด 
   ( 2) ผู�ว�าราชการจังหวัดจะต�องกํากับหน�วยงานในพื้นที่ และภาคเอกชนที่ร�วม
โครงการให�ร�วมกันรับผิดชอบ 
   ( 3) การดําเนินงานต�องมีแผนปฏิบัติและการเบิกจ�ายเงินจะเป�นไปตาม
ความก�าวหน�าของงาน (การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา) 
   ( 4) จะต�องมีระบบติดตามและรายงานตามแผนงานและเป�าหมายที่กําหนด พร�อม                
แบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส� ซึ่งสามารถเป�ดเผยข�อมูลให�ประชาชนมีส�วนร�วมรับรู� และตรวจสอบได�
ตลอดเวลา 
   ( 5) หากผู�ว�าราชการจังหวัดย�ายไปดํารงตําแหน�งอ่ืนหรือเกษียณอายุราชการ
จะต�องส�งมอบงานและความรับผิดชอบแก�ผู�ว�าราชการจังหวัดท�านใหม� 
  4) มีกลไกตรวจสอบความโปร�งใสในการดําเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม คณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบของสํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ควบคู�กับการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
  5) ระยะเวลาดําเนินการปลูกป�า 
  การปลูกป�าตามแผนงานป� พ .ศ. 2556 ควรดําเนินการให�แล�วเสร็จในวันที่ 12 สิงหาคม 
2556              เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 
14.  เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจํานําข�าวเปลือก  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจํานําข�าวเปลือก ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้  
  1. มอบหมายให�กระทรวงพาณิชย�ร�วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ�กํากับดูแลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให�เหมาะสม โดยเริ่มระยะเร�งด�วนด�วยการจํากัดปริมาณ หรือ
พื้นที่ปลูกข�าวของเกษตรกรที่เข�าร�วมโครงการ การปรับปรุงระยะเวลาในการออกเอกสารที่เกี่ยวข�องให�มี
ความรวดเร็ว และการวางระบบการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการรับจํานําทั้ง
กระบวนการอย�างรัดกุม และพิจารณาปรับลดราคารับจํานําในจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงป�จจัย 
3 ประการ คือ 1) ภาวะราคาข�าวในตลาดโลก                      2) ไม�กระทบกระเทือนต�อรายได�ของ
เกษตรกรรายย�อย และ 3) สอดคล�องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข�าว  
   2. มอบหมายให�กระทรวงเกษตรและสหกรณ�เร�งรัดจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร เพื่อให�มีการ
เพาะปลูกข�าวที่สอดคล�องกับศักยภาพของพื้นที่และสอดคล�องกับความต�องการของตลาด ซึ่งจะเป�น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข�าว ลดต�นทุนการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาข�าวอย�าง
เป�นระบบและยั่งยืน  
  3. มอบหมายให�กระทรวงการคลังติดตามและควบคุมกระแสเงินสดของโครงการรับจํานํา
ข�าวเปลือก ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินในโครงการฯ ให�เป�นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ 10 มีนาคม 2556 รวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกตลาดสินค�าเกษตรล�วงหน�าและระบบ
ประกันภัยพืชผลสินค�าเกษตร เพื่อใช�เป�นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค�าเกษตรและสร�าง
ความม่ันคงและพึ่งตนเองได�ของเกษตรกรใน 
ระยะยาว 
   สาระสําคัญของผลการศึกษาการดําเนินงานของโครงการรับจํานําข�าวเปลือกในภาพรวม 
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสินค�าข�าวในระยะต�อไป สรุปได�
ดังนี้  
  1. ภาพรวมของข�าว  
    1.1 ข�าวเป�นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ทํารายได�ให�กับประเทศอย�างมาก โดยสัดส�วน
มูลค�าการส�งออกข�าวเฉลี่ยคิดเป�นร�อยละ 25 ของมูลค�าการส�งออกสินค�าเกษตรทั้งหมด และ
มูลค�าเพิ่มสินค�าข�าวคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 17 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศภาคเกษตร 
นอกจากนั้น ข�าวเป�นสินค�าที่ใช�พื้นที่ในการเพาะปลูกมากที่สุด คิดเป�นเกือบร�อยละ 50 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ รวมทั้งการปลูกข�าวเป�นแหล�งรายได�สําคัญของชาวนามากถึงร�อยละ 66 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด  
   1.2 ไทยส�งออกข�าวประมาณ 1 ใน 3 ของข�าวที่ส�งออกทั้งหมดในโลก  และมี
คู�แข�งที่สําคัญ ได�แก� เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งมีส�วนแบ�งตลาดเฉลี่ยร�อยละ 19 และ 15 ตามลําดับ 
อย�างไรก็ดี ในป� 2555 อินเดียเป�นผู�ส�งออกข�าวมากที่สุด รองลงมา ได�แก� เวียดนาม และไทย 
ตามลําดับ ส�วนหนึ่งเนื่องมาจากอินเดียเริ่มเป�ดตลาดให�มีการส�งออกข�าว หลังจากที่ดงการส�งออกไป
หลายป� และเวียดนามที่มีการลดราคาข�าวอย�างมาก โดยเฉพาะข�าวคุณภาพต่ําเพื่อแข�งขันกับข�าวของ
ไทย ดังจะเห็นได�จากในป� 2556 (ม.ค.-พ.ค.) ปริมาณการส�งออกข�าวไทย 2.232 ล�านตัน คิดเป�นมูลค�า
ส�งออก 1,584 ล�านเหรียญสหรัฐฯ สําหรับปริมาณการส�งออกข�าวของเวียดนาม ประมาณ 2.226 
ล�านตัน คิดเป�นมูลค�าส�งออก 973 ล�านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเม่ือพิจารณาในเชิงมูลค�าการส�งออก พบว�า  
ไทยสามารถส�งออกข�าวได�มูลค�าสูงกว�าเวียดนามในปริมาณส�งออกที่ใกล�เคียงกัน  
   2. โครงการรับจํานําข�าวเปลือก 
     2.1 หลักการเหตุผล  สนับสนุนให�เกษตรกรสามารถขายสินค�าได�ในราคาสูง
เพียงพอเม่ือเทียบกับต�นทุน และนําระบบรับจํานําสินค�าเกษตรมาใช�ในการยกระดับรายได�และความ
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เป�นอยู�ของเกษตรกร กระตุ�นเศรษฐกิจ สร�างเสถียรภาพของราคาข�าว และยกระดับราคาส�งออกข�าวไทย 
เริ่มต�นจากการรับจํานําข�าวเปลือก              ทุกเมล็ด ทั้งข�าวเปลือกเจ�า และข�าวเปลือกหอมมะลิ 
ความชื้นไม�เกินร�อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลําดับ 
    2.2 ผลการดําเนินงาน 
     2.2.1 ปริมาณข�าวเปลือกที่เข�าร�วมโครงการ  ป� 2554/55 มี จํานวน 
21.68 ล�านตัน และป� 2555/56 จํานวน 18.79 ล�านตัน (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556) 
     2.2.2 วงเงินที่ใช�ในโครงการรับจํานํา รวมทั้งสิ้น 588,708 ล�านบาท เป�น
การใช�เงินในป� 2554/55 จํานวน 337 ,246 ล�านบาท และ ป� 2555/56 จํานวน 251 ,462 ล�านบาท 
(ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556) 
     2.2.3 ผลการระบายข�าวของโครงการฯ  ตั้งแต�เริ่มโครงการฯ จนถึง
เดือน มี.ค. 56 ได�มีการระบายข�าวไปแล�วทั้งสิ้น 76 ,001 ล�านบาท และจนถึงเดือน ก.ย. 56 คาดว�าจะ
ระบายได�อีกเป�นเงิน 73,082 ล�านบาท รวมทั้งสิ้นเป�นเงิน 149,083 ล�านบาท 
    2.3 ประโยชน�ของโครงการรับจํานําข�าวเปลือก 
     2.3.1 รายได�เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 1.16 แสนล�านบาท  ในป� 
2554/55 และ 1.14 แสนล�านบาทในป� 2555/56 หรือรายได�เกษตรกรที่เข�าโครงการเพิ่มขึ้น 
ประมาณ 42,000 บาทต�อคน กําลังซื้อและบริโภคของประเทศเพิ่มขึ้นอย�างน�อยร�อยละ 2.0 และมีส�วน
ทําให� GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นร�อยละ 0.69 และ 0.62 ในป� 2554/55 และ 2555/56 ตามลําดับ 
ซึ่งเป�นการเพิ่มขึ้นกว�าอัตราการเติบโตปกติ 
     2.3.2 ในป� 2555 การใช�จ�ายของครัวเรือนทั้งประเทศขยายตัวร�อยละ 
6.7 หากไม�มีโครงการรับจํานําข�าวเพื่อเพิ่มรายได�และอํานาจซื้อของเกษตรกรในชนบท จะส�งผลทําให�
การบริโภครวมของครัวเรือนขยายตัวเพียงร�อยละ 4.7 
    2.4 ผลกระทบต�อฐานะการคลัง 
         การดําเนินงานโครงการที่ผ�านมา ในป� 2555 – 2556 ทําให� รัฐบาลมีภาระหนี้
สะสม ประมาณ 159,687 ล�านบาท สถานการณ�ดังกล�าวมีแนวโน�มที่จะต�องผลักภาระการชําระหนี้ไปใน
ป�งบประมาณต�อ ๆ ไป ทั้งนี้ หากมีการกําหนดกรอบปริมาณการรับจํานําข�าวเปลือกไม�เกิน 15 ล�านตัน
ต�อป� ในการดําเนินงานป� 2557 - 2560 จะทําให�รัฐบาลมีภาระเฉลี่ยป�ละ 80 ,621 ล�านบาท (ประมาณ
การจากส�วนต�างของราคารับจํานําและแนวโน�มราคาตลาด รวมค�าใช�จ�ายดอกเบี้ยและการเก็บรักษา) 
   3. ป�ญหาของการดําเนินโครงการที่ผ�านมา 
   3.1 การกําหนดราคารับจํานําข�าวเปลือกสูงกว�าราคาตลาดมาก ซึ่งมีผลต�อการ
ขาดทุนในการดําเนินงานสูง และเป�นภาระงบประมาณ รวมทั้งทําให�ราคาส�งออกและต�นทุนการผลิตข�าวสูง
กว�าประเทศคู�แข�ง 
    3.2 เกษตรกรรายใหญ�และกลางได�ประโยชน�จากโครงการมากกว�าเกษตรกรราย
ย�อย 
    3.3 ความสามารถในการระบายข�าวของรัฐมีจํากัด ประกอบกับสต็อกข�าว
คงเหลือปลายป�ของประเทศผู�ส�งออกข�าวสําคัญมีแนวโน�มเพิ่มสูงขึ้น ทําให�เป�นข�อจํากัดในการ
ดําเนินงาน 
    3.4 กระบวนการออกใบรับรองและใบประทวนให�กับเกษตรกรมีความล�าช�า  
  4. ข�อเสนอแนะแนวทางการดําเนินนโยบายข�าวและโครงการรับจํานําข�าว 
    4.1 ข�อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินโครงการรับจํานําข�าว 
     4.1.1 ควรกําหนดราคารับจํานําให�สอดคล�องกับต�นทุนการผลิตและมี
ความยืดหยุ�นสอดคล�องกับภาระราคาข�าวในตลาดโลก โดยอาจคํานวณจากต�นทุนการผลิตข�าว บวกค�า
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ขนส�งและกําไรที่เหมาะสมของเกษตรกร ทั้งนี้ ในระยะแรก ควรพิจารณาจํากัดปริมาณรับจํานําข�าวเปลือก
ของเกษตรกรต�อครัวเรือน  โดยไม�ให�ส�งผลกระทบต�อรายได�ของเกษตรกรรายย�อย และในระยะต�อไป 
ควรพิจารณากําหนดราคารับจํานําข�าวเปลือกให�มีความยืดหยุ�นและสอดคล�องกับสถานการณ�ราคาข�าว
ในตลาดโลก 
     4.1.2 ควรจํากัดปริมาณและ/หรือพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่เข�า
ร�วมโครงการ  โดยให�ความสําคัญกับเกษตรกรรายย�อยที่ยากจน มีพื้นที่นาน�อยหรือต�องเช�าที่นาจาก
ผู�อ่ืนและเกษตรกรที่เพาะปลูกข�าวในพื้นที่ที่เหมาะสม 
     4.1.3 ควรเร�งรัดการออกเอกสารต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องให�มีความรวดเร็ว  
และพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข�อมูลเกษตรกรที่มีความถูกต�องและเป�นป�จจุบันให�มากที่สุด 
     4.1.4 ควรเน�นความโปร�งใสในการระบายข�าวและเร�งระบายให�สอดคล�อง
กับการเคลื่อนไหวของราคาตลาดโลก  เพื่อลดต�นทุนการเก็บรักษาและการเสื่อมสภาพของข�าวและ
รายงานผลการระบายสต็อกข�าวให�คณะรัฐมนตรีทราบเป�นระยะ ๆ  
     4.1.5 ควรวางระบบกํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ รับ
จํานําข�าวเปลือกทั้งกระบวนการ ตลอดจน ลงโทษผู�กระทําความผิดอย�างจริงจัง 
    4.2 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องข�าว 
     4.2.1 โครงการรับจํานําข�าวเปลือกมีความจําเป�นต�องดําเนินการจนถึงป� 
2558 ซึ่งประเทศไทยจะเข�าสู�ประชาคมอาเซียน เพื่อช�วยเหลือเกษตรกรในการปรับตัวและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให�เข�มแข็งเพียงพอ ทั้งนี้ ในการดําเนินงาน ควรกําหนดเป�าหมายการขาดทุนของ
โครงการ เพื่อช�วยเหลือเกษตรกร            ไม�เกิน 1 แสนล�านบาทต�อป� ในระยะเวลา 3 ป� 
     4.2.2 สนับสนุนให�เกษตรกรพัฒนาคุณภาพข�าว  เพื่อยกระดับการ
ส�งออกสินค�าข�าวไปสู�ตลาดบนที่มีมูลค�าเพิ่มสูง ตลอดจนเร�งจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร ให�มีการปลูกข�าวที่
สอดคล�องกับศักยภาพแต�ละพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล�องกับความต�องการของตลาด 
     4.2.3 ส�งเสริมกลไกตลาดซื้อขายสินค�าเกษตรล�วงหน�าให�มีความเข�มแข�ง
และมีประสิทธิภาพ ควบคู�กับกลไกของตลาดในท�องถิ่น ตลาดกลาง และตลาดส�งออก ตลอดจน เร�งรัด
การดําเนินงานทําประกันภัยพืชผลการเกษตรให�เกิดผลเป�นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�างประเทศ 
 
15. เรื่อง  การดําเนินการตามข�อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห�งสหประชาชาติเกี่ยวกับโกตดิวัวร�  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต�างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบต�อการดําเนินการตามข�อมติคณะมนตรีความม่ันคงฯ ที่ 2101 (ค.ศ. 
2013) เกี่ยวกับโกตดิวัวร� เพื่อเป�นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีต�อสหประชาชาติ ทั้งนี้ โดย
สอดคล�องและเป�นไปตามกฎหมายภายในของไทย  
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   2. มอบหมายให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องถือปฏิบัติและแจ�งผลการดําเนินการในส�วนที่
เกี่ยวข�องให� กต. ทราบ เพื่อประโยชน�ในการรายงานต�อสหประชาชาติต�อไป  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กต. รายงานว�า  
   1. เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะมนตรีความม่ันคงฯ ได�รับรองข�อมติที่ 2101 
(ค.ศ. 2013) ขยายเวลาการดําเนินมาตรการเกี่ยวกับโกตดิวัวร�ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร�างสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค   
   2. สาระสําคัญของข�อมติ ที่ 2101 (ค.ศ. 2013) สรุปได�ดังนี้   
    2.1 ข�อ 1 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ให�รัฐสมาชิกดําเนินมาตรการที่จําเป�น
เพื่อป�องกันการจัดหา การขาย หรือการถ�ายโอน ทั้งทางตรงและทางอ�อมซึ่งอาวุธและยุทโธปกรณ�ที่
เกี่ยวข�องไปยังโกตดิวัวร� จากดินแดนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช�เรือหรืออากาศยานที่ประดับ
ธงของรัฐนั้น แม�ว�าอาวุธและยุทโธปกรณ�เหล�านั้นจะมีที่มาจากรัฐนั้นหรือไม�ก็ตาม   
    2.2 ข�อ 3 ให�มาตรการตามข�อ 1 ของข�อมติ ไม�มีผลบังคับใช�ต�อ  
    (ก) การดําเนินการที่มีวัตถุประสงค�เพื่อสนับสนุนหรือใช�ในปฏิบัติการของ
สหประชาชาติในโกตดิวัวร�หรือ United Nations Operation in Côte d’lvoire (UNOCI) และ
กองกําลังฝรั่งเศสซึ่งให�การสนับสนุน UNOCI   
     (ข) การจัดหาอุปกรณ�ทางทหารที่ไม�เป�นอันตรายร�ายแรงต�อชีวิตและใช�
เพื่อวัตถุประสงค�ด�านมนุษยธรรมหรือการป�องกันตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งให�แจ�งเรื่องดังกล�าวล�วงหน�าต�อ
คณะกรรมการของคณะมนตรีความม่ันคงแห�งสหประชาชาติเพื่อติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
ของคณะมนตรีความม่ันคงแห�งสหประชาชาติ (คณะกรรมการฯ)  
     (ค) การจัดหาเครื่องแต�งกายที่ใช�ในการป�องกัน รวมถึงเสื้อเกราะและ
หมวกสนาม ที่ส�งออกเป�นการชั่วคราวไปยังโกตดิวัวร� โดยบุคลากรของสหประชาชาติ ผู�แทน
สื่อมวลชน ผู�ปฏิบัติงานด�านมนุษยธรรมและด�านการพัฒนา และบุคคลที่เกี่ยวข�องเพื่อใช�เป�นการ
ส�วนตัว  
    (ง) การส�งออกเป�นการชั่วคราวเพื่อใช�สําหรับกองกําลังของรัฐซึ่งปฏิบัติ
หน�าที่ให�ความช�วยเหลืออพยพคนชาติของตนหรือบุคคลที่รัฐนั้นมีความรับผิดชอบทางกงสุลที่ต�องให�
การดูแลในโกตดิวัวร� ซึ่งเป�นไปตามกฎหมายระหว�างประเทศ ทั้งนี้ ให�แจ�งเรื่องดังกล�าวล�วงหน�าต�อคณะ
กรรมการฯ  
    (จ) การจัดหาอุปกรณ�เพื่อการบังคับใช�กฎหมายที่ไม�เป�นอันตรายร�ายแรง
ต�อชีวิตและมีวัตถุประสงค�เพื่อทําให�กองกําลังความม่ันคงของโกตดิวัวร�สามารถใช�กําลังได�อย�าง
เหมาะสมและตามสัดส�วนเท�านั้น ในการปฏิบัติหน�าที่รักษาความสงบเรียบร�อย ทั้งนี้ ให�แจ�งเรื่องดังกล�าว
ล�วงหน�าต�อคณะกรรมการฯ  
    (ฉ) การจัดหาอาวุธและอุปกรณ�ร�ายแรงที่เกี่ยวข�องอ่ืน ๆ ให�แก�กอง
กําลังความม่ันคงของโกตดิวัวร� ที่มีวัตถุประสงค�เพื่อสนับสนุนหรือใช�ในกระบวนการปฏิรูปด�านความ
ม่ันคงของโกตดิวัวร� ซึ่งได�รับการอนุมัติล�วงหน�าจากคณะกรรมการฯ  
   2.3 ข�อ 4 ย้ําถึงความสําคัญของการแจ�งและการขออนุญาตล�วงหน�าต�อคณะ
กรรมการฯ ซึ่งควรมีข�อมูลที่เกี่ยวข�องทั้งหมด รวมถึงวัตถุประสงค�ของการใช�และผู�ใช�ปลายทาง 
รายละเอียดทางเทคนิคและจํานวนของอุปกรณ�ที่จะจัดส�งไป ผู�จัดหา วันที่จะจัดส�ง รวมทั้งวิธีและ
กําหนดการการขนส�ง  
    2.4 ข�อ 6 ให�ขยายระยะเวลามาตรการห�ามการเดินทางและการอายัดทรัพย�สิน 
ตามข�อ 9-12 ของข�อมติ ที่ 1572 (ค.ศ. 2004) และข�อ 12 ของข�อมติ ที่ 1975 (ค.ศ. 2011) 
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รวมทั้งมาตรการป�องกันการนําเข�าโดยรัฐใด ๆ ซึ่งเพชรที่ยังไม�ได�เจียระไนจากโกตดิวัวร� ตามข�อ 6 ของ
ข�อมติ ที่ 1643 (ค.ศ. 2005) ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 รวมทั้ง พร�อมที่จะทบทวน
มาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยพิจารณาถึงความคืบหน�าในการดําเนินการตามกระบวนการ Kimberly 
Process  
   3. การดําเนินการตามข�อมติ ที่ 2101 (ค.ศ. 2013) เป�นพันธกรณีที่ไทยในฐานะรัฐ
สมาชิกสหประชาชาติ ต�องปฏิบัติตามอยู�แล�ว และไม�มีความเกี่ยวข�องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย และโดยที่ป�จจุบันยังไม�มีกฎหมายรองรับเพื่อให�ปฏิบัติตามพันธกรณีตามข�อมติ
ข�างต�นได�อย�างครบถ�วน ทําให�ในบางกรณีหน�วยงานที่เกี่ยวข�องไม�อาจดําเนินมาตรการดังกล�าวได� จึง
จําเป�นต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการรับรองการดําเนินการตามข�อมติคณะมนตรี
ความม่ันคงฯ เพื่อให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องถือปฏิบัติต�อไป โดยให�เป�นไปตามขอบเขตของกฎหมาย
ภายในของไทย  
 

แต�งตั้ง 
 
16. เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. แต�งตั้งข�าราชการพลเรือนสามัญให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงพาณิชย�)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต�งตั้งนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ� ผู�อํานวยการสถาบันกรมพระ
จันทบุรีนฤนาถ สํานักงานปลัดกระทรวง ให�ดํารงตําแหน�ง ที่ปรึกษาการพาณิชย� (นักวิชาการพาณิชย�
ทรงคุณวุฒ)ิ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย� ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2556 ซึ่งเป�นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ�วนสมบูรณ� ตามที่กระทรวงพาณิชย�เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต�วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
แต�งตั้งเป�นต�นไป  
 
  2. แต�งตั้งข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต�งตั้งนายพงษ�เทพ โพธิรังสิยากร ผู�เชี่ยวชาญ (นักการข�าว
เชี่ยวชาญ) กลุ�มงานที่ปรึกษา สํานักข�าวกรองแห�งชาติ ให�ดํารงตําแหน�ง ที่ปรึกษาด�านการต�อต�านการก�อ
การร�ายและอาชญากรรมข�ามชาติ (นักการข�าวทรงคุณวุฒิ) กลุ�มงานที่ปรึกษา สํานักข�าวกรองแห�งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต�วันที่ 3 มกราคม 2556 ซึ่งเป�นวันที่มีคุณสมบัติครบถ�วนสมบูรณ� ตามที่
สํานักข�าวกรองแห�งชาติเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต�วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งตั้งเป�นต�นไป  
 
  3. แต�งตั้งข�าราชการพลเรือนสามัญให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต�งตั้งนายนพพร มนูญผล ผู�อํานวยการสํานักบัญชี
ประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ให�ดํารงตําแหน�ง ที่ปรึกษา
ด�านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห�นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต�วันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเป�นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ�วนสมบูรณ� ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเสนอ ทั้งนี้ 
ตั้งแต�วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งตั้งเป�นต�นไป  
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  4. แต�งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค�าตอบแทน
ของผู�บริหาร และบุคลากรในหน�วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 107/2556 เรื่อง แต�งตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค�าตอบแทนของผู�บริหารและบุคลากรใน
หน�วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด โดยมีองค�ประกอบและอํานาจหน�าที่ ดังนี้  
  องค�ประกอบ  รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ�เทพ เทพกาญจนา) เป�นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง เป�นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี        (นายนิวัฒน�ธํารง บุญทรงไพศาล) เป�นรองประธานกรรมการคนที่สอง กรรมการ
ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู�อํานวยการ
สํานักงบประมาณ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายภัทรศักดิ์   อุตตมะโยธิน นายวรพล โสคติยานุรักษ� 
นายวิษณุ เครืองาม นายสถิตย� ลิ่มพงศ�พันธุ� นายอิสระ ว�องกุศลกิจ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือน เป�นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป�นกรรมการและ
ผู�ช�วยเลขานุการ  
  อํานาจหน�าที่  
  1. ศึกษาและวิเคราะห�เปรียบเทียบเกี่ยวกับอัตราค�าตอบแทนของหน�วยงานภาครัฐใน
ภาพรวม เพื่อให�อัตราค�าตอบแทนมีความเสมอภาค เป�นธรรมและเหมาะสม ไม�เหลื่อมล้ํา เทียบเท�า
มาตรฐานการครองชีพ และให�สอดคล�องกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม�  
  2. จัดทําข�อเสนอการปรับปรุงอัตราค�าตอบแทนขั้นสูงและขั้นต่ําของผู�บริหารและ
บุคลากรของหน�วยงานภาครัฐในภาพรวมที่เป�นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลางต�อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช�
เป�นมาตรฐานประกอบการพิจารณากําหนดค�าตอบแทนของผู�บริหารและบุคลากรของหน�วยงานภาครัฐ 
และเพื่อให�หน�วยงานภาครัฐนําไปจัดทําเป�นบัญชีค�าตอบแทนของตนเอง  
  3. ศึกษาวิเคราะห�อัตราค�าตอบแทนของหน�วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบในเชิง
เปรียบเทียบกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภาคเอกชน รวมทั้งรายงานต�อคณะรัฐมนตรีเป�น
ระยะทุกสิ้นป�งบประมาณหรือระยะเวลาอ่ืนตามที่เห็นสมควร  
   4. อํานาจหน�าที่ตามข�อ 1 ข�อ 2 และ ข�อ 3 ให�ครอบคลุมส�วนราชการในราชการบริหาร
ส�วนกลาง ส�วนราชการในราชการบริหารส�วนภูมิภาค องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค�การมหาชน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน�วยงานอ่ืนของรัฐในสังกัดฝ�ายบริหาร หน�วยงานอ่ืน
ของรัฐในสังกัดฝ�ายนิติบัญญัติ หน�วยงานอ่ืนของรัฐในสังกัดฝ�ายตุลาการ และองค�กรตามรัฐธรรมนูญ  
   5. เชิญบุคลากรของหน�วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น
หรือให�ข�อมูลหรือส�งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
   6. แต�งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช�วยเหลือการปฏิบัติหน�าที่ของ
คณะกรรมการได�ตามความจําเป�นและเหมาะสม  
  7. ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี  
   ทั้งนี้ ตั้งแต�วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป�นต�นไป  
 
  5. แต�งตั้งผู�รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป�นหลักการมอบหมายให�รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ� (นายศิริวัฒน� ขจรประศาสน�) เป�นผู�รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� ในกรณีที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ไม�อยู� หรือไม�อาจปฏิบัติราชการได� 
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หรือไม�มีผู�ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ตามนัยมาตรา 42 แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ�เสนอ  
 
  6. แต�งตั้งข�าราชการการเมือง (กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต�งตั้งนายนิโรธ สุนทรเลขา ดํารงตําแหน�งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา ตามที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา
เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต�วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เป�นต�นไป  
 
  7. แต�งตั้งข�าราชการพลเรือนสามัญให�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต�งตั้งข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง 
จํานวน 3 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้  
   1. นายอนันต� ระงับทุกข� รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง
ผู�ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู�ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  
   2. นายพิษณุ ตุลสุข ผู�ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู�ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
   3. นางสาวจุไรรัตน� แสงบุญนํา รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ผู�ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   ทั้งนี้ ตั้งแต�วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งตั้งเป�นต�นไป  
 
  8. แต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ 4 ป� 
เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2556 ตามนัยมาตรา 13 แห�งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) พ.ศ. 2543 จํานวน 7 คน ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 1. นายสมเจตน� ทิณพงษ� ผู�ทรงคุณวุฒิด�านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
เป�นประธานกรรมการ 2. พลเอก วิชิต สาทรานนท� กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านเทคโนโลยีอวกาศ และ
ภูมิสารสนเทศ      3. นายชนินทร� ทินนโชติ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านวิศวกรรมศาสตร� และภูมิ
สารสนเทศ 4. นายไพบูลย� ศิริภาณุเสถียร กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารจัดการองค�กร 5. 
นางภูวษา สินธุวงศ� กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ 6. นายศุภิชัย 
ตั้งใจตรง กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านวิศวกรรมศาสตร� และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� 7. นายสมบัติ 
อยู�เมือง กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านวิศวกรรมศาสตร� และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� ทั้งนี้ ตั้งแต�วันที่ 
18 มิถุนายน 2556 เป�นต�นไป  
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