
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/742                          วันท่ี   2  ตุลาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556  ณ หอ้งประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 10 เรือ่ง ขอความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพเิศษ  

(ส้มโอ และทุเรียน)  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการพิจารณาทบทวนความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกรณีขอความเห็นชอบ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ  
   2. เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสม้โอ และทุเรียนทีป่ระสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ 
วงเงินช่วยเหลือ 458,302,870 บาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งน้ี เกษตรกรท่ีจะได้รับการ
ช่วยเหลือกรณีพิเศษดังกล่าวจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสม้โอ และทุเรียนที่ประสบความเสียหายจากการ 
เกิดอุทกภัย ปี 2554 และจะต้องดําเนินการเพาะปลูกส้มโอ และทุเรียนทดแทนของเดิมที่ได้รับความเสียหาย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 13 เรือ่ง  โครงการผลิตเอทานอลจากมันสาํปะหลังในไตรมาสท่ี 2/2556  
ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลงั ปี 2555/56  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอล 
จากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี 2/2556 ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสาํปะหลัง ปี 2555/56 ตามท่ี 
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
  สาระสําคัญของผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ 1/2556 
และไตรมาสที ่2/2556 ปรากฏว่ามีสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลังได้เพ่ิมขึ้นจาก 
77.5 : 22.5 เป็น 73.8 : 26.2 รวมเป็นสัดสว่นเฉลี่ยทั้ง 2 ไตรมาส เทา่กับ 75.5 : 24.5 คดิเป็นปริมาณเอทานอล
จากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลังเท่ากับ 332,188,710 ลิตร : 107,747,560 ลิตร หรือคิดเป็นการใช้หัวมันสด
สําหรับการผลิตเอทานอลรวมท้ังสินจํานวน 699,006 ตัน อย่างไรก็ตาม พน. คาดว่าในปี 2556 จะมีการใช้
หัวมันสดผลิตผลิตเอทานอลรวมประมาณ 1.9 ล้านตัน ซึง่สูงกว่าเป้าหมาย 1.6 ล้านตัน เน่ืองจากปี 2556 
คาดว่าจะมีการใช้เอทานอลรวมเฉลี่ย 2.6 ลา้นลิตรต่อวัน สูงกว่าเป้าหมายการใช้เอทานอล 2 ล้านลิตรต่อวัน  

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่... 
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วาระที่ 14 เรือ่ง ขอขยายกรอบงบลงทุนเพิ่มเติมโครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการ  
“โครงการบา้นธนารักษ์”  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1.รับทราบผลการดําเนินการโครงการบ้านสวัสดิการเพ่ือข้าราชการ “โครงการบ้านธนารักษ์”   
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.)   

2. อนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบ้านธนารักษ์จากวงเงินลงทุนเดิม  
1,014.325 ล้านบาท เป็น 1,132.374 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 118.049 ล้านบาท  โดยใช้เงินสภาพคล่องและ 
เงินที่เรียกคืนจากธนาคารผู้ค้ําประกันสัญญาจ้างก่อสร้างของผู้รับจ้างรายเดิม รวมท้ังรายได้ค่าก่อสร้างตาม
ประมาณการรายรับ   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 15 เรือ่ง ขออนุมัติงบประมาณเพิม่เติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาด 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ป ี2556/57  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 โดยใช้งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นปี 2557 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี   
  1. การแทรกแซงรับซื้อ   
  2. การชดเชยค่าขนส่งให้ผู้รวบรวมและสหกรณ์ผู้รวบรวม ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ 
  3. การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  4. การผลกัดันการส่งออก  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 16 เรือ่ง จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress  

2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบนัวิจัยขา้วนานาชาติ (IRRI) 
                    สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 
(International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) โดยให้กรมการข้าว 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
                    สาระสําคัญของเรื่อง  กค. รายงานว่า 
                    1. สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ได้แจ้งว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพร่วม 
ในการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 ซึ่ง กษ. ได้เห็นชอบให้กรมการข้าวและสาํนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)  
                    2. การจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็นการ
จัดงานคร้ังที่ 4 เป็นการประชุมของหน่วยงานด้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและ
ผู้บริโภคข้าวที่ยากจนและส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือปกป้องสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ 

3. เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี สร้างเครือข่ายในการวิจัย การพัฒนา การค้า การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณภาพ
มาตรฐานและเอกลักษณ์ของข้าวไทย รวมทัง้เป็นการประกาศศักยภาพความได้เปรียบของประเทศไทยในด้าน
ภูมิศาสตร์ด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเร่งรัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาข้าวต่อไป 
 

ทั้งน้ี... 
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วาระ
เร่ืองที่

สังคม-เศรษฐกิจ 10 ขอความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ส้มโอ และทุเรียน)

13 โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี 2/2556 ตามโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56

14 ขอขยายกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบ้านสวัสดิการเพ่ือข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
"โครงการบ้านธนารักษ์" โดย สํานักบริหารกลาง

15 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2556/57

ต่างประเทศ 16 จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRC)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
http://www.thaigov.go.th                                                            วันที่  1  ตุลาคม  2556 
  
  วันน้ี (1 ตุลาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2    สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 
    ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)  
    (การลดอัตราอากรสําหรับผู้นําของเข้าระดับมาตรฐานเออีโอ) 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  3.  เรื่อง การปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน  
  4.   เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ 
    เดินทาง (ระยะที่ 13 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557)   
  5.  เรื่อง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบ
    ด้านสุขภาพจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ  
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติแผนการกู้เงินในประเทศเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ของการทาง 
    พิเศษแห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561)  
    โดยการกู้ Roll-Over วงเงินรวม 18,800 ล้านบาท และอนุมัติให้การทางพิเศษ 
    แห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ 2557 – 2561 วงเงินรวมไม่เกิน 18,800 
    ล้านบาท ตามแผนการกู้เงิน 
  7.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
    และค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)  
  8.  เรื่อง  แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
  9.  เรื่อง  การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถ
    ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ (ส้มโอ 
    และทุเรียน)  
  11.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
    และแยกสินค้ากล่องไอซีดี ที่ลาดกระบังของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  12.  เรื่อง  การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2557  
    จํานวน 11,000 ล้านบาท 
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  13.   เรื่อง   โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ 2/2556 ตามโครงการ 
    แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56  
  14. เรื่อง  ขอขยายกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบ้านสวัสดิการเพ่ือข้าราชการ “โครงการ
    บ้านธนารักษ์”  
  15.  เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
    ปี 2556/57  
 

ต่างประเทศ 
  16.  เรื่อง  จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : 
    IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) 
  17.  เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ฟิลิปปินส์ 
  18.  เรื่อง  ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
    บริการของอาเซียน 
  19.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเร่ืองการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการการคุ้มครอง
    ทางสังคม  
  20.  เรื่อง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมและการประชุมร่วมกับทบวง
    การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
 21.  เรื่อง  การใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในบันทึกความเข้าใจเรื่อง Memorandum of 
    Understanding for Collaboration in the Deployment and Exploitation 
    of the Worldwide LHC Computing Grid (เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาและ
    ใช้งาน) 
  22.  เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน 
  23.  เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันพลังงาน 
    นิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเปรูกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ 
    มหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทย 
  24.  เรื่อง  ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน  
    ครั้งที่ 23 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  25.   เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคี 
    ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 
  26.   เรื่อง  การรับรองแถลงข่าวร่วมจากการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ 
    ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู 
  27.  เรื่อง  การจัดประชุมระดับสูง ไทย–แอฟริกา (Thai–Africa High–Level Dialogue) 
 

แต่งต้ัง 
  28.  เรื่อง  แต่งต้ัง 

1. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

2. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  

3. การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
4. การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะ 

  กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
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5. การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการในคณะกรรมการสภา 
  การศึกษา  

6. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง 
  ผู้บริโภค (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักนายกรัฐมนตรี  

7. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ 
8. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  
9. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเทคโนโลยี 

  สารสนเทศและการสื่อสาร  
10. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง

  วัฒนธรรม)  
11. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
12. การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานัก 

  นายกรัฐมนตรี) 
 

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

 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง      
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การลดอัตราอากรสําหรับผู้นําของเข้าระดับ
มาตรฐานเออีโอ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การลดอัตรา
อากรสําหรับผู้นําของเข้าระดับมาตรฐานเออีโอ) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  

1. องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้กําหนดกรอบมาตรฐานใน 
การรักษาความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกทางการค้าโลก (SAFE Framework of Standards to Secure 
and Facilitate Global Trade: WCO SAFE FoS) เพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกทาง
การค้าตลอดเส้นทางการขนส่ง และสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานของการนําสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก 
รวมท้ังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศุลกากรและผู้ประกอบการของแต่ละประเทศ โดยกําหนดเป็นโครงการ 
Authorized Economic Operators: AEO ขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นการรับรองผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2. กค. ได้นํา WCO SAFE FoS มาใช้เพ่ือกระตุ้นให้ศุลกากรและภาคเอกชน ตระหนักถึง 
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน และได้จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอให้แก่ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออกและตัวแทนออกของ ตลอดจนจัดประชุมประชา
พิจารณ์ระดมความคิดเห็น เพ่ือมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และสิทธิพิเศษของผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน          
เออีโอ  

3. เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานในการรักษาความ 
ปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกทางการค้าโลกของ WCO ตามข้อ 1 และเพ่ือให้สินค้าที่จะส่งออกได้รับการ
ยอมรับจากศุลกากรต่างประเทศที่จะมีการทําความตกลงยอมรับร่วมกันกับกรมศุลกากรในอนาคต จึงเห็นควรให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้นําของเข้าระดับมาตรฐานเออีโอเท่าเทียมกับผู้นําของเข้าระดับบัตรทองเดิม ซึ่งได้สิทธิ
ลดอัตราอากรสําหรับของที่ได้นําเข้ามาใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพ่ือส่งออกตามมาตร 19 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 
2543 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตร 12 แห่งพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 ข้อ 2 (10.2) ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุม
ประชาพิจารณ์ในข้อ 2 

4. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้นําของเข้าระดับมาตรฐานเออีโอเท่าเทียมกับผู้นําของ 
เข้าระดับบัตรทองเดิมตามข้อ 3 เป็นการรองรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอรายใหม่และผู้นําของเข้าระดับ
บัตรทองเดิมที่ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้นําของเข้าระดับมาตรฐานเออีโอ และเป็นการรองรับนโยบายของ กค. 
ที่จะยกเลิกผู้ประกอบการระดับมาตรฐานบัตรทองในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ตามประกาศกรมศุลกากร                
ที่ 12/2556 เรื่องผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ  เป็นการกําหนดให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นําของเข้าระดับ
มาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากรได้รับสิทธิลดอัตราอากรเหลือร้อยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป 

 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2       
(ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
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ฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ดังน้ี  
  1. เพ่ิมบทนิยามคําว่า “สมุดประจําตัว” “การประเมิน” “ผู้ประเมิน” “การรับรองความสามารถ” 
“หนังสือรับรองความสามารถ” และ “องค์กรอาชีพ”   
   2. เพ่ิมเติมอํานาจของรัฐมนตรีในกําหนดสาขาอาชีพหรือตําแหน่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะ  
  3. กําหนดห้ามมิให้ผู้ดําเนินการฝึกเรียกหรือรับเงินค่าฝึกอบรมหรือค่าตอบแทนในลักษณะใด ๆ อัน
เก่ียวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้รับการฝึกซึ่งเป็นลูกจ้างของตน  
  4. กําหนดให้มีระบบบันทึกข้อมูลในสมุดประจําตัว กําหนดให้การประกอบอาชีพซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะ ต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถ กําหนดให้มี
ศูนย์ประเมินความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความสามารถเฉพาะด้านทําหน้าที่ประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความสามารถ ตลอดจนมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการ  
  5. กําหนดให้ค่าธรรมเนียมหรือค่าทดสอบที่จัดเก็บได้ตกเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
เพ่ิมเติมกรอบการใช้จ่ายของกองทุนเพ่ือให้สามารถนําเงินกองทุนไปช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการ ที่เก่ียวกับการ
รับรองความสามารถขององค์กรอาชีพหรือศูนย์ประเมินความสามารถเฉพาะด้าน  
  6. กําหนดให้ผู้ซึ่งจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครบตามสัดส่วนที่กําหนด ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ิมเติมกระบวนการประเมินเงินสมทบ
หรือเงินเพ่ิม และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบ  
  7. เพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ความสามารถ  
  8. ปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  9. เพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของนายทะเบียนในการรับรองความสามารถและการควบคุมและการกํากับ
ดูแลการทําหน้าที่ของศูนย์ประเมินความสามารถเฉพาะด้านหรือผู้ประเมิน   
  10. กําหนดให้ศูนย์ประเมินความสามารถเฉพาะด้านหรือผู้ประเมินที่ได้รับคําสั่งให้หยุดหรือเพิกถอน
หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความเฉพาะด้าน หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมินมีสิทธิอุทธรณ์
คําสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ  
  11. กําหนดโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และกําหนดให้นายทะเบียนมี
อํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  
  12. กําหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
3. เรื่อง การปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน ตามที่ 
กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 

1. ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดาของพนักงาน จากเดิม ภายในวงเงินไม่เกินปีละ                
30,000 บาท เป็น ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 60,000 บาท 

2. ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน และคลินิกประกอบโรคศิลปะทั่วไป  
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ประเภทผู้ป่วยภายนอก ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาล จากเดิม เท่าที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 200 บาท ภายในวงเงิน
ไม่เกินปีละ 3,600 บาท เป็น เท่าที่จ่ายไปจริงภายในวงเงินไม่เกินปีละ 3,600 บาท   
 
4.  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 13 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางต่อไป เป็นระยะที่ 13 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 วงเงินชดเชยรวมท้ังสิ้น 
2,085 ล้านบาท โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายการดําเนิน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป ตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  

1. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง    ดําเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชน 
กรุงเทพฯ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน 800 คันต่อวัน ใน 73 
เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน 1,553 ล้านบาท 
  2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3  ดําเนินการผ่านรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟช้ัน 3 เชิงสังคม จํานวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟช้ัน 3 ระยะทางไกลใน
ขบวนรถเชิงพาณิชย์จํานวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายใน
วงเงินจํานวน 532 ล้านบาท 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงคมนาคม ศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางที่มีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการดําเนิน
มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะที่ 13  
 
5. เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจาก
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ  
                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2               
ฝ่ายสังคมและกฎหมาย ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556  ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ เสนอ ที่เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5                
พ.ศ. 2555 เรื่องการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมทั้งแผนการขับเคลื่อนมติฯ และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติฯ ที่เก่ียวข้องต่อไปยกเว้นประเด็นการห้ามใช้ถ่านหินเป็น
เช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล และให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ และให้ดําเนินการ ดังน้ี 
                   1. การห้ามใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล (ตามมติฯ ข้อ 1.4 (8) มอบหมายให้กระทรวง
พลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนดมาตรการในการลด
และเลิกการใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ชัดเจนโดยเฉพาะในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาดกําลัง
ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตํ่ากว่า 10 เมกะวัตต์ 
                   2. การให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานดําเนินการปรับปรุงการจัดทําประมวลหลักการปฏิบัติงาน (COP) โดยให้มีมาตรการควบคุมและ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างครอบคลุมด้วย และให้กรมอนามัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องศึกษาความเหมาะสมในการออกประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ให้การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไป 
                                       
 
 
6. เรื่อง ขออนุมัติแผนการกู้เงินในประเทศเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561) โดยการกู้ Roll-Over วงเงินรวม 18,800 ล้านบาท และ



 7 

อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ 2557 – 2561 วงเงินรวมไม่เกิน 18,800 ล้านบาท 
ตามแผนการกู้เงิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณดังน้ี 
  1. อนุมัติแผนการกู้เงินในประเทศเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ในช่วยระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557 – 2561) โดยการกู้ Roll-Over วงเงินรวม 18,800 ล้านบาท 
  2. อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ 2557 – 2561 วงเงินรวมไม่เกิน 
18,800 ล้านบาท ตามแผนการกู้เงินที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังร่วมกับการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินที่
เหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้สําหรับปีงบประมาณ 2557 – 2561 
  3. กรณีที่มีการปรับแผนการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย               
ในแต่ละปีหรือระหว่างปี ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 18,800 ล้านบาท ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเสนอปรับ
แผนการกู้เงินต่อกระทรวงการคลังเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินการจริง และเพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถปรับ
แผนการบริหารน้ีสาธารณะประจําปีได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาด้วย 
 
7. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 66,549,900 
บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ โดยให้เบิกจ่าย                
ในงบรายจ่ายอ่ืน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
8. เรื่อง แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติและเห็นชอบตามท่ี กระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  
  2. เห็นชอบในหลักการ แผนการดําเนินงาน ประมาณการได้ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรมพลังงาน (สกพ.) ซึ่งใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ในวงเงิน 761.20 ล้านบาท โดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายจากภาครัฐ 
   แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2557 เป็นแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีเป้าหมายจะพัฒนาการกํากับกิจการพลังงานให้เป็น
สากลและทันสมัย และสอดคล้องนโยบายด้านพลังงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan 2012-2021 : AEDP) และ
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานการกํากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม
เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
โดยแผนการดําเนินงานฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. บูรณาการงานออกใบอนุญาต ให้เป็นแบบบริการ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service – 
OSS) เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการกํากับดูแลกิจการพลังงานให้ทันสมัยมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี จะพัฒนาต่อยอดระบบการ
ขอรับใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-licensing) ให้สามารถประสานและเช่ือมโยงข้อมูลในระบบ OSS ได้
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและการดําเนินงาน
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ของผู้รับใบอนุญาต นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2557 การดําเนินงานด้านการอนุญาตจะเริ่มขยายออกสู่สํานักงาน กกพ. 
ประจําเขต โดยมีเป้าหมายจะดําเนินการให้ครบทั้ง 13 เขต ใน 4 ภูมิภาคภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งตามแผนการ
ดําเนินงานฯ จะมีการเตรียมการด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระเบียบประกาศที่
เก่ียวข้อง ให้มีศักยภาพสนับสนุนการให้บริการในภูมิภาคโดยในอนาคตจะมีรูปแบบและประเภทการให้บริการท่ี
หลากหลายมากย่ิงขึ้น 
  พัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านเทคนิคเพ่ือสนับสนุนงานด้านการกํากับกิจการพลังงาน เช่น การ
ตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลังงานและมาตรฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม การจัดทําหลักเกณฑ์เพ่ือให้บริการพลังงาน
เป็นไปอย่างทั่วถึง และการทบทวนหลักเกณฑ์กําหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าและค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการ
กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงวิกฤติพลังงานไฟฟ้า (Critical Peak Pricing-CPP) 
  2. กํากับการรับซื้อไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน PDP 
และ AEDP เพ่ือสนับสนุนความม่ันคงด้านพลังงานท่ีเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยแผนการดําเนินงานฯ ในปี พ.ศ. 2557 ของ กกพ. จะดําเนินการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน รวมถึงทบทวนระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับซื้อไฟจาก SPP ระบบ Cogeneration ตามแผน PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
3 ที่กําหนดจัดหาไฟฟ้าเข้าระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2573  
  นอกจากน้ี เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดต่อโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและเป็นการเสริมสร้างการ
แข่งขันในกิจการพลังงาน กกพ. จะกํากับด้วยข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่
บุคคลที่สาม (Third Party Access) และหลักเกณฑ์การกํากับการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
พร้อมกันน้ี กกพ. จะพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มด้านความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนที่มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
องค์กรกํากับของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดย กกพ. จะอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับกิจการพลังงาน
จากประเทศอาเซียน (ASEAN Energy Regulators’ Network : AERN) เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาการ
กํากับกิจการพลังงานไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการที่สําคัญ (Flagship Projects) ด้านพลังงานของอาเซียน ได้แก่ 
ASEAN Power Grid (APG) และ Trans ASEAN Gas Pipelines (TAG)  
  3.  คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียด้วยแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ที่มุ่งเน้นให้
เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยการสร้างความตระหนักรู้ผ่านเวทีการมีส่วนร่วม และการบูรณาการงานพิจารณาข้อ
ร้องเรียน/พิพาทของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ร้องเรียน และในขณะเดียวกันก็สร้าง
ความรู้ ความตระหนักด้านพลังงานเพ่ือผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
และสามารถนํามาสนับสนุนการมีส่วนร่วมและนําไปสู่การพัฒนานโยบายการกํากับกิจการพลังงาน นอกจากน้ี กกพ. 
มีแผนการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ เก่ียวกับการจ่ายค่าทดแทนการวางระบบโครงข่ายพลังงานเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรม รวมไปถึงเตรียมดําเนินงานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต (คพข.) ที่จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในปี พ.ศ. 2557  
  สําหรับงานด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ. มีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน
ประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรเงินไปยังกองทุนฯ ในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริม
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีระบบการตรวจสอบการดําเนินงานเพ่ือความโปร่งใส และเป็น
ธรรม ทั้งน้ี ในปี 2557 กกพ. จะดําเนินงานในมิติด้านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและสร้างความรู้
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า ตามนัยในมาตรา 97 (4) และ 97 (5) แห่งพระราชบัญญัติฯ 
  4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยพัฒนากระบวนการกํากับกิจการพลังงานและการบริหารจัดการ
สํานักงานให้ทันสมัย สอดคล้องตามเกณฑ์ PMQA เช่น การปรับปรุงกระบวนงานหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลัง การ
พัฒนาแนวทางการประเมินผลปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากน้ียังมีแผนบูรณา
การงานสารสนเทศและองค์ความรู้ ให้เป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านพลังงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแผนเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการกํากับกิจการพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง การเตรียมออกแบบสถานที่ทําการสํานักงาน กกพ. เพ่ือการจัดหาสถานที่ให้เป็นการถาวร 
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9. เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการร่างกฎ ก .พ .อ . ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
  ทั้งน้ี ศธ. เสนอว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 57 (7) บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันน่าพอใจของทางราชการได้ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 28 สั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้ประกอบกับได้มีกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทาง
ราชการมีโอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพโดยสามารถหมุนเวียนกําลังคนที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามาทําหน้าที่แทน และ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงกําหนด
หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับกฎ ก.พ. ดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.อ. 

1. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการโดยให้ส่วนราชการพิจารณา
จากผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้น้ันเป็นหลัก 

2. กําหนดให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองดังกล่าวควรมีระยะเวลาไม่เกิน
สามรอบประเมิน 

3. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการได้
หากไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เป็นที่น่าพอใจ หลังจากที่ลงนามรับทราบการปรับปรุงตนเอง 

4. กําหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิอุทรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใน 30 วัน 
 

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการพิจารณาทบทวนความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกรณีขอความเห็นชอบ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ  
   2. เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ และทุเรียนที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ วงเงิน
ช่วยเหลือ 458,302,870 บาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งน้ี เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณี
พิเศษดังกล่าวจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ และทุเรียนที่ประสบความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ปี 2554 และ
จะต้องดําเนินการเพาะปลูกส้มโอ และทุเรียนทดแทนของเดิมที่ได้รับความเสียหายเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นผลไม้ที่
มีช่ือเสียงประจําถิ่นสืบไป  
 
11. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง
ไอซีดี ที่ลาดกระบังของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดําเนินโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการไอซีดี โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
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2556 เป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดอย่างชัดเจนและครบถ้วน ภายใต้หลักการของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ .ศ .  2556 ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. โครงการไอซีดี ลาดกระบัง ต้ังอยู่ทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครบนพ้ืนที่ 647-2-18.5 ไร่ 
โดยมีระยะทางจากใจกลางของกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงมีนิคมอุตสาหกรรมหลาย
แห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เป็นต้น และอยู่
ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 118 กิโลเมตร มีโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงสามารถใช้ได้ทั้งการขนส่งทางถนนและการ
ขนส่งทางรถไฟ การเดินทางเข้า-ออกจากไอซีดี ลาดกระบัง ทางถนนสามารถใช้ถนนเจ้าคุณทหาร ถนนร่มเกล้า ถนน
ฉลองกรุง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ได้สะดวก ปัจจุบันการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่างไอซีดี ลาดกระบัง – 
ท่าเรือแหลมฉบัง ขนส่งวันละ 28 ขบวน (เที่ยวไป 14 ขบวน และเที่ยวกลับ 14 ขบวน) สามารถบรรทุกตู้สินค้าได้
ขบวนละ 30 โบก้ีบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ หรือ 60 ตู้ขนาด 20 ฟุต และสามารถเพ่ิมปริมาณขนส่งตู้ทางรถไฟขึ้นได้ถึง
วันละ 36 ขบวน นอกจากน้ี ทางรถไฟในช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ได้ก่อสร้างเป็นทางคู่แล้วเสร็จและ
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 จึงทําให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ
การขนส่งทางรถไฟระหว่างไอซีดี ลาดกระบัง – ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ถึงวันละ 48 ขบวน ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ คค. และแผนยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ 
  2. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  ได้ดําเนินการสรรหาผู้ประกอบการเพ่ือรับสัมปทานเป็น
ผู้ประกอบการไอซีดีที่ลาดกระบังในปี 2539 และ 2540 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการประมูลอัตราค่าธรรมเนียมสัมปทาน ได้ผู้ประกอบการ จํานวน 6 
ราย ดังน้ี  1) สถานี A บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จํากัด (SSS)  2) สถานี B บริษัท อิสเทิร์นซี แหลมฉบัง 
เทอร์มินัล จํากัด (ESCO)  3) สถานี C บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จํากัด (ECTT)  4) 
สถานี D บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จํากัด (TIFFA)  5) สถานี E บริษัท ไทยฮันจินโลจิสติกส์ จํากัด (THL)  6) สถานี F 
บริษัท เอ็น.วาย.เค.ดิสทริบิวช่ัน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด (NICD) โดยมีอายุสัญญาสัมปทาน 10 ปี เริ่มต้ังแต่ ปี 
2539 ถึงปี 2549 ต่อมาภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานได้มีการต่ออายุสัญญาสัมปทานออกไปอีก 5 ปี ตามข้อกําหนด
ในสัญญาสัมปทานเร่ิมต้ังแต่วันที่ 6 มีนาคม 2549 สิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2554 การต่ออายุสัญญาสัมปทานได้
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดย
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 กันยาน 2552 และ รฟท. ได้จัดทําสัญญาสัมปทานกับผู้ประกอบการ
ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เน่ืองจากเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาสัมปทานฯ ไม่ได้ระบุเก่ียวกับการต่ออายุ
สัญญาสัมปทานเช่นเดียวกับฉบับแรก ดังน้ัน เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 5 มีนาคม 2554 รฟท. จึงต้อง
ดําเนินการสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ือเข้ามาดําเนินงานไอซีดี ที่ลาดกระบัง ต่อไป 
 
12. เรื่อง การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 11,000 ล้านบาท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินในประเทศในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือ Roll 
Over  พันธบัตรเดิมที่ครบกําหนด จํานวน 11,000 ล้านบาท  
  2. อนุมัติให้ กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
และการค้ําประกันในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  
 
 
  สาระสําคัญของเหตุผลในการขอกู้เงิน มีดังนี้ 
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  1.  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือต้นทุนทางการเงินของ ธอส. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัด 
กค. ในการสนับสนุนสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียตํ่าให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย – ปานกลางให้มีที่อยู่ 
  2. เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของสินเช่ือที่อยู่อาศัยของ ธอส. โดยตามแผนธุรกิจของ ธอส. ปี 2557 
มีเป้าหมายการปล่อยสินเช่ือประมาณ 135,000 ล้านบาท ทั้งน้ี ธอส. มีแผนในการระดมเงินฝากเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของสินเช่ือดังกล่าวแล้วแต่อาจไม่เพียงพอ 
  3. เพ่ือลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ ธอส. เน่ืองจากแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของ ธอส. (ประมาณ
ร้อยละ 85 ของหน้ีสินรวมทั้งหมด) มาจากการระดมทุนประเภทเงินรับฝาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ฝากเงินจะถอนเงินไป
ฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่จ่ายดอกเบ้ียสูงกว่า เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขัน            
ด้านการระดมเงินฝากค่อนข้างสูง นอกจากน้ี ผู้ฝากเงินของ ธอส. ส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากเงินรายใหญ่คิดเป็นร้อยละ 53 
ของยอดเงินฝากรวมของ ธอส. ทําให้ ธอส. มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกรณีที่ผู้ฝากเงินกลุ่มน้ีถอนเงินจาก ธอส.  
     
13.  เรื่อง  โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี 2/2556 ตามโครงการแทรกแซงตลาด                
มันสําปะหลัง ปี 2555/56  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ 
2/2556 ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56 ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
  สาระสําคัญของผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี 1/2556 
และไตรมาสที่ 2/2556 ปรากฏว่ามีสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลังได้เพ่ิมขึ้นจาก 77.5 : 22.5 
เป็น 73.8 : 26.2 รวมเป็นสัดส่วนเฉลี่ยทั้ง 2 ไตรมาส เท่ากับ 75.5 : 24.5 คิดเป็นปริมาณเอทานอลจากกากนํ้าตาล : 
มันสําปะหลังเท่ากับ 332,188,710 ลิตร : 107,747,560 ลิตร หรือคิดเป็นการใช้หัวมันสดสําหรับการผลิตเอทานอล
รวมทั้งสินจํานวน 699,006 ตัน อย่างไรก็ตาม พน. คาดว่าในปี 2556 จะมีการใช้หัวมันสดผลิตผลิตเอทานอลรวม
ประมาณ 1.9 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 1.6 ล้านตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
เน่ืองจากปี 2556 คาดว่าจะมีการใช้เอทานอลรวมเฉลี่ย 2.6 ล้านลิตรต่อวัน สูงกว่าเป้าหมายการใช้เอทานอล 2 ล้าน
ลิตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 30  
   
14. เรื่อง ขอขยายกรอบงบลงทุนเพิ่มเติมโครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการ “โครงการบ้านธนารักษ์”  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบผลการดําเนินการโครงการบ้านสวัสดิการเพ่ือข้าราชการ “โครงการบ้านธนารักษ์”   
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.)   

2. อนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบ้านธนารักษ์จากวงเงินลงทุนเดิม 1,014.325  
ล้านบาท เป็น 1,132.374 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 118.049 ล้านบาท  โดยใช้เงินสภาพคล่องและเงินที่เรียกคืนจากธนาคาร
ผู้ค้ําประกันสัญญาจ้างก่อสร้างของผู้รับจ้างรายเดิม รวมท้ังรายได้ค่าก่อสร้างตามประมาณการรายรับ   
   
15. เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 
2556/57 โดยใช้งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นปี 2557 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี   
  1. การแทรกแซงรับซ้ือ เพ่ือให้สอดคล้องกับจํานวนเกษตรกรท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการ
เพ่ิมขึ้นประมาณ 245,000 ราย หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.66 จึงให้ขยายเป้าหมายการแทรกแซง รับซื้อโดยผู้รวบรวม           
ที่กําหนดให้รับซื้อข้าวโพดเมล็ดจากเกษตรกรในราคา กก.ละ 7.00 บาท ณ ความช้ืน 30% (กก.ละ 9.00 บาท            
ณ ความช้ืน 14.5%) จากเป้าหมาย 1.00 ล้านตันเมล็ด วงเงิน 1,500 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอีก 0.875 ล้านตันเมล็ด รวม
เป็น 1.875 ล้านตันเมล็ด ซึ่งจําเป็นต้องขอรับจัดสรรเงินจ่ายขาดเพ่ิมเติมเป็น วงเงิน 1,312.50 ล้านบาท  
  2. การชดเชยค่าขนส่งให้ผู้รวบรวมและสหกรณ์ผู้รวบรวม ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือให้ผู้
รวบรวมและสหกรณ์ผู้รวบรวม ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ตาก และแม่ฮ่องสอน ซึ่งสถาน
ประกอบการต้ังอยู่บนพ้ืนที่เขาสูงที่มีความยากลําบากในการขนส่ง ประกอบกับการจําหน่ายของ ผู้รวบรวมจะต้องนา
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ผลิตมาจําหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ จังหวัดลําพูน และพิษณุโลก ตามลําดับ ทําให้มีต้นทุน
ค่าขนส่งสูง จึงขอรับการชดเชยค่าขนส่งให้คุ้มค่าต่อการรับซื้อข้าวโพดเมล็ดจากเกษตรกรในราคา กก.ละ 7.00 บาท 
ณ ความช้ืน 30% (กก.ละ 9.00 บาท ณ ความช้ืน 14.5%) โดยจ่ายชดเชยค่าขนส่งแก่ผู้รวบรวมและสหกรณ์              
ผู้รวบรวม ตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งเกินกว่า 150 กม.ขึ้นไป) ในอัตราเดียวกับโครงการรับจํานาสินค้าเกษตร  
ของรัฐบาล ซึ่งจําเป็นต้องขอรับจัดสรรเงินจ่ายขาดเพ่ิม วงเงิน 175 ล้านบาท  
  3. การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ปรับเพ่ิมมาตรการเสริม การ
เสริมสภาพคล่องจากเดิม ที่กําหนดเป้าหมายในการจ่ายชดเชยดอกเบ้ียที่ 0.24 ล้านตัน อัตราชดเชยร้อยละ 2 ต่อปี 
ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงิน 17.25 ล้านบาท ปรับเพ่ิมเป็น เป้าหมายในการจ่าย
ชดเชยดอกเบ้ียที่ 1.0 ล้านตัน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงิน 70 ล้านบาท ซึ่งจําเป็นต้องขอรับจัดสรรเงิน
จ่ายขาดเพ่ิมวงเงิน 52.75 ล้านบาท  
  4. การผลักดันการส่งออก เพ่ือบริหารจัดการปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนเกินของตลาดประมาณ 
2 ล้านตัน ที่คาดว่าจะออกในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 โดยเร็ว เพ่ือไม่ให้กระทบต่อราคาภายในประเทศ ตาม
หลักอุปสงค์-อุปทาน จําเป็นต้องเร่งผลักดันการส่งออกโดยด่วนที่สุด เน่ืองจากราคาส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่วงหน้า
ตลาดชิคาโกในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 อยู่ที่ 7.00–7.15 บาท/กก. แต่ในเดือนกันยายน 2556 ราคาได้ปรับลดลง
เหลือ 6.00-6.30 บาท/กก. ประกอบกับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2556 ผลผลิตของประเทศอินเดียจะเร่ิมออกสู่
ตลาด ทําให้โอกาสในการส่งออกของประเทศไทยลดลง จึงจําเป็นต้องเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออก 
จากเดิมที่กําหนดเป้าหมายการผลักดันส่งออก ที่ 0.3 ล้านตัน โดยให้ผู้ส่งออกรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด กก.ละ 
7.50 บาท ความช้ืน 14.5% จากผู้รวบรวมและสหกรณ์ผู้รวบรวมที่เข้าร่วมมาตรการฯ และได้รับชดเชยค่าบริหาร
จัดการในอัตรา กก.ละ 0.50 บาท ปรับเป็นการกําหนดเป้าหมายที่ 0.5 ล้านตัน และให้ผู้ส่งออกได้รับชดเชยราคาและ
ค่าบริหารจัดการ รวม กก.ละ 2.00 บาท ซึ่งจําเป็นต้องขอรับจัดสรรเงินจ่ายขาดเพ่ิม วงเงิน 850 ล้านบาท  

 
ต่างประเทศ 

16. เรื่อง จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับ
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 
2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) โดยให้กรมการข้าว สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุมตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
 
                     สาระสําคัญของเร่ือง  
                     กค. รายงานว่า 
                   1. สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ได้แจ้งว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพร่วมในการ
จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) พร้อมทั้งให้สนับสนุน
งบประมาณในการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ  และการประชุมสภาความร่วมมือการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (CORRA) 
ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่ง กษ. 
ได้เห็นชอบให้กรมการข้าวและสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 
2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)  ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)  
                   2. การจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) 
ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 เป็นการประชุมของหน่วยงานด้านข้าวที่ใหญ่ที่สุด           
ในโลก เป็นเวทีหารือประเด็นหลักด้านข้าวในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
และผู้บริโภคข้าวที่ยากจนและส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือปกป้องสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งการประชุม ได้
เชิญผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ส่งออกและนําเข้าข้าวจากท่ัวโลกเข้าร่วมงาน โดยได้กําหนดการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ 
ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ครั้งที่ 4  
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                          วัตถุประสงค์ 
                         (1) เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ และผลักดันแนวทางความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม 
และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศสมาชิก 
                         (2) เพ่ือสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาวิชาการข้าว และเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องระหว่างประเทศ อันนําไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงอาหารให้แก่ประชากรผู้บริโภคข้าวของโลก เพ่ิมรายได้
แ ล ะยก ร ะ ดั บ ชี วิ ต ค ว าม เ ป็ นอ ยู่ ใ ห้ แ ก่ เ กษต รก รที่ ย า ก จน  และคว ามยั่ น ยื น ใ นก า รผลิ ต ข้ า ว ขอ ง
โลก                                  

               (3) เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐาน และเอกลักษณ์ของข้าวไทย ต้ังแต่ระดับ
การผลิตไปสู่ผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลและเป็นเวทีหารือทางการค้าข้าวของผู้นําเข้าและส่งออกข้าว และเคร่ืองจักร
เครื่องมือทางการเกษตรระหว่างประเทศ 
                        ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                        ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และ
การค้าระหว่างประเทศสมาชิก ผู้เก่ียวข้องกับข้าวในประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาที่เก่ียวข้อง
กับข้าวในระดับสากลทั้งในด้านการวิจัย การผลิตข้าว และนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายพัฒนาข้าว
ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการนําเข้าและส่งออกข้าว 
และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรทางการเกษตรของประเทศไทย 
                   3. เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการวิจัย การพัฒนา การค้า การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานและเอกลักษณ์ของข้าวไทย รวมทั้งเป็นการประกาศศักยภาพความได้เปรียบของ
ประเทศไทยในด้านภูมิศาสตร์ด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่
สําคัญของตลาดข้าวโลก ตลอดจนเร่งรัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาข้าวต่อไป 
 
17. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ฟิลิปปินส์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ 

2. ให้นําเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  
ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยในร่าง
หนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้ กต.สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสําคัญ 
  สาระสําคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 
1. การปรับปรุงความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ  2. เส้นทางการบิน  3. ความจุและความถ่ี  4. การทําการบิน
โดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน  และ 5. เรื่องอ่ืน ๆ  
 
18. เรื่อง ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9  ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ดําเนินการดังน้ี  

1. เสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตร 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทยต่อไป 

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามพิธีสาร 

3. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพิธีสารและข้อผูกพันแล้ว มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ดําเนินกระบวนการภายในประเทศเพ่ือนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยบริการของอาเซียน และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนว่าประเทศ
ไทยได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้วเพ่ือให้พิธีสารมีผลใช้บังคับ 

 สาระสําคัญของพิธีสารและข้อผูกพัน 
 1. พิธีสารและข้อผูกพันที่อยู่ในภาคผนวกท้าย จะมีผลใช้บังคบัใน 180 วัน ภายหลังจากวันที่ 

ประเทศสมาชิกได้ลงนาม 
 2. กรณีที่ประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถแจ้งการดําเนินตามกระบวนการภายในของตนให้แล้ว 

เสร็จได้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนาม สิทธิและภาระผูกพัน (rights and obligations) ของประเทศน้ัน ๆ 
ภายใต้พิธีสารและภาคผนวกท้าย จะเริ่มขึ้นในวันที่ประเทศสมาชิกแจ้งให้ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้นแล้ว 

 3. สําหรับประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถย่ืนข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ภายในกําหนดการลงนาม 
พิธีสาร (1) ข้อผูกพันซึ่งได้ย่ืนในภายหลัง แต่ย่ืนภายในระยะเวลามีผลบังคับใช้ของพิธีสารและภาคผนวกท้ายจะมีผล
ใช้บังคับใน 180 วัน ภายหลังจากที่สมาชิกได้ลงนามพิธีสารฉบับน้ี และ (2) ข้อผูกพันซึ่งได้ย่ืนหลังจากการมีผลใช้
บังคับของพิธีสารและภาคผนวกท้ายจะมีผลใช้บังคับในวันที่ย่ืนข้อผูกพัน 
   4. สาระสําคัญของข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของไทย เป็นการเพ่ิมสาขาบริการที่ไทย
จะเปิดให้อาเซียนถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ตามเป้าหมายของ AEC โดยมีข้อจํากัดในการให้บริการในแต่ละสาขาบริการ
หรือกิจกรรมที่ไทยต้องการสงวนเพ่ือการกํากับดูแลสาขาบริการหรือกิจกรรมข้างต้น เช่น การกําหนดประเภทของนิติ
บุคคลที่สามารถจัดต้ังได้และการสงวนสิทธิไม่ให้ต่างชาติถือครองที่ดิน เป็นต้น 
 
19. เรื่อง ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเร่ืองการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการการคุ้มครองทางสังคม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการ
การคุ้มครองทางสังคม ฉบับที่ได้รับการรับรองโดยท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ     
   สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันนโยบายหรือมาตรการด้านการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงยกระดับมาตรการที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ให้ความสําคัญของมาตรการการคุ้มครองทางสังคมว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ต้องครอบคลุมชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย 
มาตรการคุ้มครองทางสังคมต้องเป็นไปบนพ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียมกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้ใดมีความต้องการมากน้อยซึ่ง
ควรจะได้รับสิทธิที่แตกต่างกันไป ร่างปฏิญญาฉบับน้ียังให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวว่าเป็นสถาบันขั้นพ้ืนฐาน
เริ่มต้นในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี รวมถึงกําหนดมาตรการคุ้มครองทางสังคม มีความยืดหยุ่น ตอบรับต่อสถานการณ์ 
เช่น ภัยพิบัติ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ันยังกําหนดให้การคุ้มครองทางสังคม
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมองว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งคุ้มค่า  
และรัฐบาลแต่ละประเทศควรจัดสรรให้มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงสํารวจและวิเคราะห์หาช่องทางการยกระดับมาตรการการคุ้มครองทางสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ย่ังยืน 
และเชิญชวนภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกัน ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์ การบริหารจัดการ การส่งเสริมความร่วมมืออันดีของภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาล ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
 
20. เรื่อง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมและการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมและการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomie Energy Agency : IAEA) ของประเทศไทย จํานวน 2 รายการ ตามท่ี วท. เสนอดังน้ี  
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  1. การฝึกอบรม Regional Training Course on Basic Concepts of 3D Image-Guided 
Brachytherapy for Cervical Cancer ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค RAS/6/062 “Supporting 3D Image-
Guided Brachytherapy Services” ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
   2. การประชุม Mid-Term Project Coordination Meeting on “Establishing Radioactive 
Waste Management Infrastructure” ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค RAS/9/071 “Establishing Radioactive 
Waste Management Infrastructure” ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  วท. รายงานว่า  
  1. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้แจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
วท. ในฐานะผู้ประสานงาน IAEA ว่า IAEA ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมและการประชุม 
จํานวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
    1.1 การฝึกอบรม Regional Training Course on Basic Concepts of 3D Image-
Guided Brachytherapy for Cervical Cancer ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค RAS/6/062 “Supporting 3D 
Image-Guided Brachytherapy Services” ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 32 คน โดยมีผู้แทนจาก IAEA เข้าร่วมด้วย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
มีความยินดีและพร้อมที่จะจัดการฝึกอบรมในครั้งน้ี  
   1.2 การประชุม Mid-Term Project Coordination Meeting on “Establishing 
Radioactive Waste Management Infrastructure” ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค RAS/9/071 “Establishing 
Radioactive Waste Management Infrastructure” ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร            
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 25 คน โดยมีผู้แทนจาก IAEA เข้าร่วมด้วย ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติมีความยินดีและพร้อมที่จะจัดการประชุมในครั้งน้ี     
   2. ในการตกลงเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมและการประชุม IAEA กําหนดให้รัฐบาลไทยต้องให้           
เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่ทรัพย์สินของ IAEA เจ้าหน้าที่ IAEA ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมและครอบครัว 
(members of the Immediate families of such persons) ตามความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของ 
IAEA ซึ่งไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อปี 2505  
  3. ในปี 2555 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมและฝึกอบรมของ IAEA โดยมีการให้เอกสิทธ์ิ
และความคุ้มกันตามข้อ 2. แล้ว รวม 6 ครั้ง ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกตามที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
ดําเนินงานของ IAEA ในประเทศไทย พ.ศ. 2505 รับรองให้กระทําได้  
  4. การจัดการฝึกอบรมและการประชุมดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องของไทยในการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในทางสันติ 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติอีกด้วย  
 
21. เรื่อง การใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในบันทึกความเข้าใจเรื่อง Memorandum of Understanding 
for Collaboration in the Deployment and Exploitation of the Worldwide LHC Computing Grid 
(เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและใช้งาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมั ติการใ ช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในบันทึกความเข้า ใจเรื่ อง 
Memorandum of Understanding for Collaboration in the Deployment and Exploitation of the 
Worldwide LHC Computing Grid (เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาและใช้งาน) ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า 

1. บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีเป็นการลงนามระหว่าง CERN ในฐานะ “ห้องปฏิบัติการเจ้าภาพ” 
(Host Laboratory) ในการดําเนินงานของเครือข่าย WLCG  ฝ่ายหน่ึงกับ สวทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในนามของภาคีโครงสร้างพ้ืนฐานระดับชาติด้าน e-Science (National e-
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Science Infrastructure Consortium) ของประเทศไทย ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหน่ึง โดยมีระยะเวลาความ
ร่วมมือในเบ้ืองต้นคือ จากวันที่ลงนามจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และขยายระยะเวลาความร่วมมือโดยอัตโนมัติ
ครั้งละ 5 ปี จนสิ้นสุดการดําเนินงานของเคร่ืองเร่งอนุภาค LHC โดยที่หน่วยงานของประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการ
จะทําหน้าที่ในการให้บริการระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูล รวมทั้งหน่วยประมวลผลแก่เครือข่าย WLCG ทั้งน้ี ใน
กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ แนวทางในการระงับข้อพิพาทคือการเจรจาเพ่ือระงับข้อ
พิพาทในคณะกรรมการ WLCG Collaboration Board (CB) ในขั้นแรก ทั้งน้ี หากไม่สามารถหาข้อยุติใน
คณะกรรมการ CB ได้ จะต้องนําข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ Computing Resource Review 
Board (C-RRB) (โดยประเทศไทยจะมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการใน CB และ C-RRB จํานวน 3 คน และ 1 คน 
ตามลําดับ) และหากยังไม่เป็นผลให้หาข้อยุติโดยผ่านทาง President of CERN Council ซึ่งจะพิจารณาโดยการใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อ 12.1 ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  

2. บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอก             
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญตาม
มาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
22. เรื่อง กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี    

1. เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และ 
เสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 

2. เห็นชอบข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัมนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย 
มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  การเจรจาจัดทําความตกลงการค้าบริการอาเซียน เป็นการสร้างและกําหนดกฎเกณฑ์และกติกาด้าน
การค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  เพ่ือใช้แทนที่กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (AFAS)  
โดยไทยจะร่วมกับสมาชิกอาเซียน ดังน้ี  

1. กําหนดกฎและกติกาในความตกลง โดยอ้างอิงจากความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ  
(General  Agreement on trade in Services : GATS) ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO)   และความตกลง
อ่ืน ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี 

2. ความตกลงมีหลักการสําคัญ ๆ  เช่น หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non – discrimination  
Principle)  การประติบัติเย่ียงคนชาติ  (National treatment)  การเข้าสู่ตลาดการค้าบริการ (Market Access) 
และการจัดทําข้อผูกพันการค้าบริการ (Scheduling) เป็นต้น   

3. เพ่ือรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยภายใต้ความตกลง ไทยจะเสนอให้มีแนวทางในการ 
รักษาสิทธิของไทยในการใช้มาตรการท่ีจําเป็น เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางระบบการเงิน การธนาคาร การเคล่ือนย้าย
เงินทุน อัตราแลกเปลี่ยน และสิทธิในการใช้มาตรการเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่
อาจจะกระทบต่อดุลการชําระเงิน รวมทั้ง ความมั่นคง วัฒนธรรม ประเพณี และผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ภายในประเทศ 

ทั้งน้ี  กรอบการเจรจาดังกล่าวเป็นกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าบริการอาเซียน  
(text Agreement) เท่าน้ัน  ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการอาเซียนยังคงดําเนินการไปตามแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)  
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23. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันพลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐ
เปรูกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  เสนอดังน้ี 

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันพลังงานนิวเคลียร์ 
แห่งสาธารณัฐเปรู [The Peruvian Institute of Nuclear Energy (IPEN)] กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทย  

2. อนุมัติให้ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีร์แห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน 
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ  

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่ 
สาระสําคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท.  โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ  แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า  

1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วท. กับ IPEN  ได้ร่วมพิจารณาและ 
จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยสถานเอกอัคราชทูตเปรูประจําประเทศไทยได้ส่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ ผ่าน กต. 
ของไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 และทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งในด้านสารัตถะ
และความเหมาะสมของถ้อยคํา และเห็นชองร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  

1.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุสาขาความร่วมมือซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
นิวเคลียร์ในทางสันติในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ งานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในทางสันติด้านความปลอดภัยในการติดต้ังวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกําเนิดรังสี  ด้านการศึกษาการวางแผน
พลังงาน ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  ด้านการผลิตไอโซโทปรังสี และการใช้
ประโยชน์จากไอโซโทปรังสี  ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการกากกัมมันตรังสีซึ่งมีความแรงรังสีในระดับตํ่าไปจนถึงระดับปานกลาง  ด้านการให้บริการในงานดังกล่าว และ
ด้านอ่ืน ๆ  ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกัน   

1.2 รูปแบบความร่วมมือกําหนดให้ทั้งสองฝ่ายดําเนินการวิจัยร่วมภายใต้กรอบแผนงาน 
ของโครงการความร่วมมือ จัดต้ังคณะทํางานร่วมเพ่ือดําเนินการศึกษาและดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญและผู้ชํานาญการจัดหลักสูตร การสัมมนาและการฝึกอบรม            
ต่าง ๆ   ประชุมปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน  การให้ความช่วยเหลือด้านการ
ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านเทคนิค จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และให้บริการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ในด้านต่าง ๆ  รวมทั้ง  ความร่วมมือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายอาจเห็นชอบร่วมกัน ทั้งน้ี โดยไม่ขัดต่อพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายเป็นภาคีอยู่ และสอดคล้องเป็นไปตามบริบทบังคับตามกฎหมายของประเทศคู่ตกลงด้วย 

1.3 บรรดาข้อมูลใด ๆ  ซึ่งสาธารณรัฐเปรูถือเป็นความลับของประเทศหรือบรรดา 
ข้อมูลใด ๆ  ซึ่งราชอาณาจักรไทยถือเป็นความลับของประเทศในทํานองเดียวกันจะไม่นํามาเปิดเผยแลกเปลี่ยนภายใต้
บันทึกความเข้าใจฉบับน้ี  

1.4 การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ  ซึ่งได้รับมาหรือซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ 
บันทึกความเข้าใจน้ี ตามเง่ือนไขการคุ้มครองสิทธิและแบ่งปันสิทธิซึ่งจะกําหนดไว้เป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่สอดคล้อง
ตามท่ีระบุไว้ในหมวด 5 ของบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี  

 
24. เรื่อง ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุม          
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารซึ่งจะมีการรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
23 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งประเทศบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในระหว่างวันที่  
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9-10 ตุลาคม 2556 จํานวน 5 ฉบับ และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองหรือลงนามเอกสารฯ ดังกล่าว 
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  1. นายกรัฐมนตรีมีกําหนดจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 และการประชุม
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งประเทศบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 ได้แก่ (1) การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 (2) การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 (3) การประชุมสุดยอด
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 16 (4) การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 11 (5) การประชุมสุดยอด
อาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 1 (6) การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 16 (7) การประชุมสุดยอดอาเซียน-
สหประชาชาติ ครั้งที่ 5 และ (8) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 8  
   2. นอกเหนือจากการประชุมระหว่างผู้นําอาเซียนแล้วจะมีการประชุมระหว่างผู้นําอาเซียนกับผู้นํา
ของประเทศคู่เจรจาที่สําคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการประชุมสุดยอด
อาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ โดยใน
ระหว่างการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองหรือลงนามในเอกสารผลลัพธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การประชุมมีผลที่เป็นรูปธรรม 
จํานวน 5 ฉบับ ดังน้ี  
    2.1 ร่างปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558 (Draft 
Political Declaration on ASEAN’s Post 2015 Vision) ซึ่งผู้นําอาเซียนจะรับรองโดยไม่มีการลงนาม มี
สาระสําคัญคือ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เริ่มกระบวนการ
จัดทําวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558 เพ่ือให้อาเซียนมีการรวมตัวกันมากขึ้นและสามารถตอบสนองประโยชน์ของ
ประชาชน โดยจะมีการมอบหมายรัฐมนตรีและหน่วยงานของอาเซียนที่เก่ียวข้องเร่งรัดการจัดทําวิสัยทัศน์ของ
อาเซียนภายหลังปี 2558 และเสนอให้มีการจัดต้ังคณะทํางานภายใต้กลไกคณะกรรมการประสานงานอาเซียน 
(ASEAN Coordinating Council Working Group-ACCWG) เพ่ือพิจารณาประเด็นที่อาเซียนควรให้ความสําคัญ
ภายหลังการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งรวมถึงการจัดทําเอกสารวิสัยทัศน์ของอาเซียนภายหลังปี 2558 (ASEAN’s 
Post-2015 Vision Document) ต่อไป  
   2.2 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 ในโอกาส
ครบรอบ 10 ปี ของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน (Draft Joint Statement on 
Commemoration of the 10th Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership) ซึ่งผู้นําอาเซียน
และจีนจะร่วมรับรองโดยไม่มีการลงนาม มีสาระสําคัญคือ เพ่ือให้ผู้นําอาเซียนและจีนใช้โอกาสครบรอบ 10 ปีของ
ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน กําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันถึงทิศทาง เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีนในทุกมิติ ในอนาคต เพ่ือมุ่งยกระดับความสัมพันธ์
ให้สามารถตอบสนองและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ในภูมิภาคและโลก ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้มากขึ้น  
   2.3 ร่างปฏิญญาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 8 ว่าด้วยความม่ันคง
ด้านอาหาร (Draft Declaration of the 8th East Asia Summit on Food Security) ซึ่งผู้นําของประเทศที่
เข้าร่วมในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก จะร่วมรับรองโดยไม่มีการลงนาม มีสาระสําคัญคือ เพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศที่เข้าร่วมในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือในเรื่อง
ความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอันหน่ึงที่มีผลต่อการพัฒนาและยังเป็นประเด็นที่มีความเก่ียวข้องกับสาขา
ความร่วมมือหลักในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ได้แก่ พลังงาน สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และความ
เช่ือมโยง (Connectivity) ทั้งน้ี จะมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมภายใต้ปฏิญญาน้ี รวมทั้งเช่ือมโยงการดําเนินงาน
เรื่องความมั่นคงด้านอาหารกับสถาบันระหว่างรัฐบาลที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ต่อไป   
   2 .4  ร่ างบันทึกความเข้ า ใจว่ า ด้วยการ จัด ต้ังมหาวิทยาลัยนาลันทา  (Draft 
Memorandum of Understanding on the Establishment of Nalanda University) ซึ่งผู้นําประเทศท่ี
เข้าร่วมกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอาจพิจารณาลงนาม มีสาระสําคัญคือ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการ
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ปรับสถานะของมหาวิทยาลัยนาลันทาให้เป็นสถาบันระหว่างประเทศ (international institution) และพัฒนาให้
มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ โดยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยนาลันทาระบุข้อผูกพันที่เกิดขึ้นโดยตรงต่ออินเดียในฐานะประเทศเจ้าบ้านในการอํานวยความสะดวก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ การยกเว้นภาษีและการตรวจลงตรา และไม่ก่อพันธะผูกพันด้านงบประมาณหรืออ่ืน
ใดกับประเทศที่เข้าร่วมลงนามแต่อย่างใด ทั้งน้ี ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีประเทศในกรอบการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกร่วมลงนามอย่างน้อย 4 ประเทศ  
   2.5 ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของศูนย์ทุ่นระเบิดอาเซียน (Terms of Reference of the 
ASEAN Regional Mine Action Centre-ARMAC) ซึ่งผู้นําอาเซียนจะรับรองโดยไม่มีการลงนาม มีสาระสําคัญ
คือ เพ่ือส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดด้วยความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในระดับภูมิภาค และเพ่ือให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ปราศจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม ทั้งน้ี งบประมาณในการดําเนินการของ
ศูนย์ฯ จะมาจากเงินอุดหนุนตามหลักความสมัครใจของประเทศสมาชิกอาเซียนและเงินอุดหนุนจากประเทศคู่เจรจา
ของอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ   
  3. การร่วมรับรองและลงนามในเอกสารผลลัพธ์ในข้อ 2. จะเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความ
พร้อมของผู้นําไทยในการสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน รวมท้ังกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่
เจรจา  เพ่ือช่วยส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียนปี 2558 ในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ตลอดจนเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของอาเซียนที่จะเริ่มกระบวนการจัดทําวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558  
 
25.  เรื่องขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคีระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคีระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่เน้ือหาสาระสําคัญ
ของบันทึกความเข้าใจฯ ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ เป็นเอกสารกําหนดแนวทางความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่าง
สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศชิลี (The 
Chilean International Cooperation Agency - AGCI) ในสาขาที่แต่ละฝ่ายให้ความสําคัญและเป็นความสนใจ
ร่วมกัน ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ประเทศที่สาม ซึ่งประเทศผู้รับจะเริ่มจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกาที่ต้องการพัฒนาประเทศในสาขาที่ไทยและชิลี                 
มีศักยภาพ เช่น เกษตร สาธารณสุข และขยายความร่วมมือไตรภาคีไปสู่ประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ต่อไป 
  ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เน่ืองจากคู่สัญญาไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกความเข้าใจฯ ก่อให้เกิดข้อผูกพันใด ๆ 
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศตามมาตรา 10 (This MoU is not intended to create any legally binding 
obligations under international law)  
  การจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ จะเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการของไทยกับชิลี 
ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อประเทศที่สาม ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศผู้ให้ร่วมกับประเทศผู้รับ อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือ
ทางวิชาการเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 
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26.  เรื่อง การรับรองแถลงข่าวร่วมจากการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐชิลีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  ดังน้ี   

1. เห็นชอบในหลักการต่อแถลงข่าวร่วมไทย – สาธารณรัฐชิลีและไทย – สาธารณรัฐเปรู   
และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองแถลงข่าวร่วมดังกล่าวด้วย  

2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของแถลงข่าวร่วมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่ 
สาระสําคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
 
27. เรื่อง การจัดประชุมระดับสูง ไทย–แอฟริกา (Thai–Africa High–Level Dialogue) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี 
  1. การจัดประชุมระดับสูง ไทย - แอฟริกา (Thai–Africa High–Level Dialogue) ในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
  2. การแต่งต้ังคณะทํางานระดับกระทรวงสําหรับการจัดประชุมระดับสูงระหว่างไทย–แอฟริกา             
ตามนัยข้อ 1. 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า 
  1. กต. จะการจัดประชุมระดับสูง ไทย–แอฟริกา ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์การ
ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาให้เป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดย่ิงขึ้น เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในฐานะที่แอฟริกาเป็นตลาดใหม่ที่มี
ประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดแห่งหน่ึงในโลก เป็นแหล่งวัตถุดิบ
และพลังงานที่สําคัญ ตลอดจนเพื่อแสวงหาพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ และพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย–แอฟริกา ต่อไป 
  2. เพ่ือให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กต. ได้มีคําสั่งกระทรวงการต่างประเทศ           
ที่ 33/ 2556 เรื่อง การแต่งต้ังคณะทํางานระดับกระทรวงสําหรับการจัดประชุมระดับสูงระหว่าง ไทย–แอฟริกา            
ซึ่งประกอบด้วยคณะทํางาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสารัตถะ ด้านอํานวยการ ด้านพิธีการและการรักษาความปลอดภัย 
และด้านประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้แทน กต. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะทํางานด้วย 

 
แต่งต้ัง 

 
28. เรื่อง แต่งต้ัง 
 

1. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางทรงพร โกมลสุรเดช ผู้อํานวยการสํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่
ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่ง
เป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

2. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ ผู้เช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรม
โยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมทางหลวง ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพ
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เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

3. การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จํานวน 7 คน 
ตามท่ีสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) เสนอ ดังน้ี 1. นายอุดม พัวสกุล เป็นประธานกรรมการ     
2. นางชูจิรา กองแก้ว เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายโชติศักด์ิ อาสภวิริยะ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               
4. นางสาวเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายชัยธวัช เสาวพนธ์ เป็นกรรมการภาคเอกชน          
6. นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ เป็นกรรมการภาคเอกชน 7. นายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ เป็นกรรมการภาคเอกชน              
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

4. การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชุดใหม่ จํานวน 9 คน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี 1. รองศาสตราจารย์  
สุกรี เจริญสุข ผู้เช่ียวชาญสาขามนุษยศาสตร์ ประธานกรรมการ 2. นายสมนึก พิมลเสถียร ผู้เช่ียวชาญสาขาบริหาร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผู้เช่ียวชาญสาขาบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                
4. รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาการโบราณคดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  5. ศาสตราจารย์
ศิราพร ณ ถลาง ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. รองศาสตราจารย์วิลาสินี อดุลยานนท์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นางสุชาดา ยุวบูรณ์ ผู้เช่ียวชาญสาขา
บริหารงานบุคคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู้เช่ียวชาญสาขาบริหารงานบุคคล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบุคคลลําดับที่ 8 และ 9 มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

5. การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนนายกิตติศักด์ิ ศรีประเสริฐ ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว                
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป   
 

6. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                
(นักบริหารระดับสูง) สํานักนายกรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต่งต้ังนายอําพล วงศ์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

7. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี        
ในวันที่  4 ตุลาคม 2556 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี          
1. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศ 2. นายวงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์                
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย 3. นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  
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8. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายประทีป เจริญพร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
จัดการที่ดินในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ แทนนายสมศักย์ ภูรีศรีศักด์ิ ที่ขอลาออก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับกําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป   
 

9. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักบริหาร ระดับสูง) 
จังหวัดนครนายก มารับราชการสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 57 ทั้งสองฝ่าย                 
ได้ยินยอมการโอนดังกล่าวด้วยแล้ว ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

10. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายปรีชา กันธิยะ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
วัฒนธรรม ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
 

11. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายจีรศักด์ิ สุคนธชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม (บริหาร
ระดับสูง) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตามท่ีกระทรวงแรงงาน เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

12. การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารระดับสูง) ต้ังแต่วันที่               
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของทั้งสอง
ฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  

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


