
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/760                          วันท่ี   9  ตุลาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

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

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 9 เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบยีบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบบั พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. ....  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คือกําหนดให้ยกเลิก  

1. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2485  
2. ระเบียบว่าด้วยการให้รางวัลแก่ผู้ทีค่ิดคน้หรือประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นใช้ราชการ  
3. ระเบียบว่าด้วยสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2521  

  4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สําหรับ
ผู้กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ย่ิงแก่ประเทศชาติและประชาชน พ.ศ. 2530  
  5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2537  
พ.ศ. 2535 
  6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2537  
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
  7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 
  8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 
  9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร                
พ.ศ.  2539 
  10. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2548 
  11. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2550  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ... 
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ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 11 เรือ่ง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ 

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสรมิสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
  หัวข้อที่ 3. อนุมัติการยกเลิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวงประจําปี 2555 ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์วงเงิน 
9,911,500 บาท และนําวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจต่อไป 
  หัวข้อท่ี 4. จัดสรรเงนิสาํรองจ่ายเพื่อเปน็เงินชดเชยค่างานสิง่ก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได้ 
คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จํานวน 6 รายการ วงเงิน 21,764,096.37 บาท 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 14 เรือ่ง การรายงานผลการดําเนนิงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทัง้ระบบ  
ปี 2557 มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 และโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก 
ปีการผลิต 2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหา
ยางพาราทั้งระบบ ปี 2557 มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 และโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตร ี ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
  สาระสําคัญของผลการดําเนินงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีดังน้ี 
  1. ยางพารา 
     1.1 เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว จํานวน 575,241 ครัวเรือน 
     1.2 รับขึ้นทะเบียนและบันทึกในระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้ว  
จํานวน 216,413 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 3,141,572 ไร่ พ้ืนที่เปิดกรีด 2,536,380 ไร ่
     1.3 ส่งรายช่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนที่เปิดกรีดระดับตําบลดําเนินการแล้ว  
จํานวน 3,792 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 43,767 ไร่ พ้ืนที่เปิดกรีด 38,435 ไร ่
  2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
      2.1 เกษตรกรข้ึนทะเบียนแล้ว จํานวน 135,849 ครัวเรอืน พ้ืนที่ 2,425,810 ไร ่ 
ผลผลิต 1,735,427 ตัน 
      2.2 เกษตรกรผ่านประชาคม จํานวน 28,584 ครัวเรือน พ้ืนที่ 583,073 ไร ่ 
ผลผลิต 404,530 ตัน  
          2.3 ออกใบรับรอง 23,038 ครัวเรือน พ้ืนที่ 441,827 ไร่ ผลผลิต 306,332 ตัน  
  3. ข้าว  
      3.1 เกษตรกรข้ึนทะเบียนแล้ว จํานวน 2,343,824 ครัวเรือน พ้ืนที่ 41,899,080 ไร่ 
ผลผลิต 17,854,708 ตัน  
      3.2 เกษตรกรผ่านประชาคม จํานวน 38,799 ครัวเรือน พ้ืนที่ 853,333 ไร ่ 
ผลผลิต 483,086 ตัน 
      3.3 ออกใบรับรอง 19,289 ครัวเรือน  พ้ืนที่ 398,139 ไร่ ผลผลิต 239,073 ตัน 
 
 

ปัญหา... 
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  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
      1.1 เกษตรกรท่ีเพาะปลูกยางพารายังขาดความเข้าใจ ในเร่ืองเอกสารสิทธ์ิที่ดินที่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ 
      1.2 เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีการแยกครัวเรือน เพ่ือรับสิทธ์ิจากการเข้าร่วมโครงการ
      1.3 การกําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทําการบันทึกเลขที่
บัญชี ธ.ก.ส. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนั้น อาจเกิดความผิดพลาด
ในการบันทึกได้ เน่ืองจากระบบการบันทึกข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่มรีะบบตรวจสอบความถูกต้อง
ของเลขที่บัญชี  
  2. การข้ึนทะเบียนเกษตรกร อาจเกิดปัญหาการร้องเรียนของเกษตรกรในส่วนที่ 
เสียผลประโยชน์ได้ 
  แนวทางแก้ไข 
  1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงสร้างแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
      1.1 ขยายขอบเขตการได้รับสิทธ์ิให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิ และพ้ืนที่
ครอบครองหรือราชการให้ใช้ประโยชน์ 46 รายการ 
      1.2 กรณมีขี้อสงสัยในเรื่องการใช้สิทธ์ิในที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้นําเข้าสู่การพิจารณาของ           
คณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบระดับจังหวัด 
      1.3 กรณีเกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราในพ้ืนที่นอกเหนือเอกสารท้ัง 46 รายการ 
มีมติเห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมรายช่ือแจ้งหน่วยงานทั้งสอง (กรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช) ตรวจสอบต่อไป 

1.4 กรณีการแยกครัวเรือนให้ยึดหลักทะเบียนเกษตรกรเดิมในการคัด           
1.5 กรณีการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ทําการบันทึก 

เลขที่บัญชี ธ.ก.ส. กรมส่งเสรมิการเกษตรได้ขอความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนที่ตรวจสอบเลขทีแ่ละ
ประเภทบัญชีธนาคารในขั้นตอนการบันทึก พร้อมทั้งแจ้งผลการโอนเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทีที่
โอนเงินเสร็จสิ้น 
  2. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวตามมาตรการแทรกแซงตลาด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกขา้วและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการทราบ 
อย่างทั่วถึง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 20  เรือ่ง  ผลการประชุมหารือแนวทางการให้ขา่วสาธารณะและการเตือนภัย 
  สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะ 
และการเตือนภัย  ดังน้ี  
 สาระสําคัญของเรื่อง ประธานกรรมการบรหิารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ได้มกีารประชุม
หารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย โดยแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังน้ี  
 1. ในภาวะปกติ  ในการปฏิบัติงานรายวัน ให้กรมชลประทานและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
แจ้งข่าวสาร ขอ้มูล หรือข้อเท็จจริงทั่วไปทีอ่าจมีผลสืบเน่ืองหรือนําไปสู่ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เพ่ือให้
ประชาชนทราบ 
 

2. ในการ... 
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 2. ในการเฝ้าระวัง ให้มีขัน้ตอนการเฝ้าระวัง โดยให้ กรมชลประทาน และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง โดยส่งข้อมูลเข้าคลงัข้อมูล สบอช. เพ่ือเช่ือมข้อมูลกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
และการเกษตร ให้ทกุหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลู ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
 3. การแจ้งเตือนภัย ให้ บก.ปภ.ช. กบอ. และสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกภัยแห่งชาติ เป็น Command Center หากคาดว่าจะมีผลกระทบรุนแรง (ขั้นวิกฤต) จะแจ้งให้ศนูย์เตือน 
ภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ  
  โดยข้อมลูหรือข้อเท็จจริงเพ่ือการแจ้งเตือนภัย ประชาชนต้องปฏิบัติตามเพ่ือการป้องกัน
หรือระงับยับย้ังความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ให้มีการจําแนกระดับความรุนแรง 
ของภัยเป็น 4 ระดับ 
 4. การยกเลิกสถานการณ์  
ซึ่งสรุปเป็นแนวทางในการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย ได้ดังน้ี 
 ภาวะปกติ ภาวะวิกฤต : ระดับความรุนแรงของอุทกภัย 

รายวัน อําเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ 
1. การให้ข่าว (แจ้งข่าวสาร) สบอช./สสนก./

ศภช./ชป./ทน./
อต./อท./ปภ. 

ศภช. 
สบอช. 

ศภช. 
สบอช. 

ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

2. การเฝ้าระวัง สบอช./ศภช. ศภช. 
สบอช. 

ศภช. 
สบอช. 

ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

3. การแจ้งเตือนภัย - ศภช. ศภช. ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

4. การยกเลิกสถานการณ ์ - ศภช. ศภช. ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 28 เรือ่ง ขออนุมัติการจัดทําเอกสารบนัทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาล 
ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับการชําระค่าใช้จ่ายด้วยสินค้าเกษตร 
  สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยโครงการความร่วมมือในระดับรัฐบาลเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ
ไทยและการชําระค่าใช้จ่ายด้วยสินค้าเกษตร 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายลงนามในบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว 
  3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามบันทึกฯ 
  4. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผูล้งนามในบันทกึความเข้าใจฯ  
 
 

สาระ... 
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วาระ
เร่ืองที่

ด้านกฎหมาย 9 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บางฉบับ พ.ศ. ...

สังคม-เศรษฐกิจ 11 การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

14 การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 และโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตรี

20 ผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต่างประเทศ 28 ขออนุมัติจัดทําเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาล
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศไทยท่ีเช่ือมโยงกับการชําระค่าใช้จ่าย
ด้วยสินค้าเกษตร

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่  8  ตุลาคม  2556 
  
  วันน้ี (8 ตุลาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2   สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล  พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี 
 จากน้ัน นายภักดีหาญส์      หิมะทองคํา พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต    
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. …. 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
    เสรีชน ช้ันที่ 1 และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดทา่หรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน  
    และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
    อย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือ 
    ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตําบลห้วยยาง อําเภอ 
    เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
    รวม 4 ฉบับ 
  8.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
    กรรมการปฏิรูปกฎหมาย   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  9.  เรื่อง    ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานัก 

    นายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. .... 
  10.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  11.  เรื่อง  การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
    เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  12.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จากเดิม 
    แข่งขันเป็นประจําทุกปี เป็นแข่งขัน 2 ปี ต่อครั้ง 
  13.  เรื่อง    ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2557-2559 
  14.  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี 2557 
    มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 และโครงการรับจํานํา 
    ข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  15.  เรื่อง  การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    (Development Policy Loan : DPL) 
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  16.  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการเพ่ือปรับอัตราค่าจ้างสําหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง  
    และบุคลากรอ่ืน ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ้างด้วยงบ
    ดําเนินงานให้เทียบเท่าการเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
    และลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ  
  17.  เรื่อง  การใช้อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุ 
    ราชการเพ่ือบรรจุบัณฑิตครูคืนถิ่นตามโครงการกองทุนการศึกษา สํานักงาน 
    เลขาธิการคณะองคมนตรี  
  18.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขอยกเลิก
    โครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA  
  19.  เรื่อง   การโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของ 
    สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ในส่วนของศูนย์ประชุม
    และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา ให้กับ 
    สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
  20.   เรื่อง   ผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย 
  21.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)  
    ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง ขอแก้ไขแผนรายประมาณการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
    ระยะเร่งด่วน (ถนนซอยวัดมะขาม – วัดโบสถ์ แยกทางหลวงหมายเขต 346  
    ตําบลกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี) ของกรมทางหลวง 
  

ต่างประเทศ 
  22.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์                  
                       เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ United Nation Conference on     
                        Trade and Development (UNCTAD) ว่าด้วยความร่วมมือด้านนโยบาย 
                        วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
  23.  เรื่อง  การรับรองอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท 
  24.  เรื่อง  ปฎิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยโรคไม่ติดต่อในอาเซียน 
 25.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ 
  26.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า  
                        ด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 
  27.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย 
                        และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการศึกษา 
  28.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
                        และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาล  
                        ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศไทยที่เช่ือมโยงกับการชําระคา่ใช้จ่ายด้วยสินคา้เกษตร 
  29.   เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําแถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์ 
                        ไทย – จีน ในโอกาสที่นายหลี ่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                        เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
  30.   เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือ  
                       ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีน  

31.  เรื่อง  ท่าทีประเทศไทยต่อระบบติดตามสถานการณ์หมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียน 
                        ตอนล่าง (ASEAN Sub-Regional Haze Monitoring System: HMS) 
  32.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุม   
                        สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 
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แต่งต้ัง 
 
  33.  เรื่อง  แต่งต้ัง 

1. การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
2. รัฐบาลสาธารณรัฐแซมเบียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  

 3.  รัฐบาลสาธารณรัฐเซเนกัลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 4.  แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจ

  วินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ (เพ่ิมเติม)  
 5.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นัก

  บริหารสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 6.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  
 
 

***************************************************** 
 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 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ
น้ีต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ หรือผลงานควรค่าแก่การรักษาไว้ และต้องมี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีกําหนดโดยสิทธิในมรดกทางวัฒนธรรมน้ัน จะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม  
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กําหนด
องค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ วาระการดํารงตําแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการอ่ืน และองค์ประชุม 
  3. กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจําจังหวัด 
และกําหนดอํานาจหน้าที่ 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
  5. กําหนดให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วให้สิทธิได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมตามที่กําหนด 
  6. กําหนดให้ชุมชนหรือสภาวัฒนธรรมซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนแล้ว หากจะขอรับการคุ้มครองและส่งเสริม ให้จัดทําโครงการและแผนงานเสนอต่อนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 
  7. กําหนดให้นายทะเบียนดําเนินการเรียกเงินที่ให้การอุดหนุนน้ันคืนเมื่อเห็นว่าชุมชนหรือสภา
วัฒนธรรมไม่ได้ดําเนินการตามโครงการและแผนงานและมีลักษณะที่ไม่สุจริต 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา           
อีกครั้งหน่ึง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ            
ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  
   2. กําหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน หลักเกณฑ์การจัดต้ัง การรวม และ               
การยุบเลิกส่วนงาน การรับสถานศึกษาอ่ืนเข้าสมทบ และอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  
  3. กําหนดให้มหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ แต่
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว แต่ไม่
ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ  
  4. กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนหน่ึงจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน 
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ และให้อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้จากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนไม่ถือเป็นที่          
ราชพัสดุและให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย และในกรณีที่รัฐบาลปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 
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ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
เพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  
  5. กําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาให้มหาวิทยาลัย 
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรีโดยให้เป็นไปตามระเบียบที่          
สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
  6. กําหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่กําหนด กรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้น
จากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และให้มีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยที่ต้ังขึ้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
  7. กําหนดให้มีสภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยให้องค์ประกอบ ที่มาของกรรมการ อํานาจหน้าที่
เป็นไปตามที่กําหนด และให้จํานวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง 
ตลอดจนการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
  8. กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  9. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  
  10. กําหนดหลักเกณฑ์ ระบบบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของอธิการบดี และให้อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนงานตามที่กําหนด เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รัฐมนตรีมีอํานาจและหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไป 
ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย  
  11. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ การ
ดํารงตําแหน่ง และคณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
ของมหาวิทยาลัย ตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศท่ีมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี            
ใช้บังคับ เป็นต้น 
 
3. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 และ
การเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ 1 และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดนิยามของคําว่า “ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ 1” “บัตรประจําตัว” 
และ “ครอบครัว”  
   2. กําหนดให้บัตรประจําตัวน้ีมีไว้เพ่ือให้ครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน                
ช้ันที่ 1 ใช้แสดงตนขอรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของทางราชการ
เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ กรณีกระทําการร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศ                 
สาธารณรัฐเกาหลี  
  3. กําหนดให้เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ 1 ถูกเรียกเหรียญพิทักษ์เสรีชน           
ช้ันที่ 1 คืน ให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบในการ
เรียกบัตรประจําตัวคืน แล้วให้นําส่ง มท. เพ่ือดําเนินการต่อไป  
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ 
ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. เสนอว่า เพ่ือเป็นการรองรับด่านศุลกากรแห่งใหม่ ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4                
(เชียงของ-ห้วยทราย) และเพ่ือให้กฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และ 
ด่านศุลกากรฯ ครอบคลุมบริเวณที่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในปัจจุบัน จึงเห็นควรออกกฎกระทรวงฯ กําหนดเพ่ิม
เขตศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ของด่านศุลกากรเชียงของและด่านศุลกากรบึงกาฬ โดยแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ด้วยเหตุผล 
ดังน้ี  
  1. ด่านศุลกากรเชียงของ  
    ตามท่ีรัฐบาลได้มีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วย
ทราย) ข้ามแม่นํ้าโขง เช่ือมพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย และ สปป. ลาว ณ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นการรองรับโครงการดังกล่าว จึงสมควรกําหนดให้ด่านศุลกากรเชียงของเป็นท่าหรือที่สําหรับนําของเข้า
หรือส่งของออก หรือสําหรับส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า หรือของที่มีทัณฑ์บน ประกอบกับกรมทางหลวงยังมิได้
ส่งมอบพ้ืนที่ในการจัดสร้างที่ทําการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ ณ บริเวณโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมศุลกากร จึงมีความจําเป็นต้องใช้ที่ทําการปัจจุบันในการปฏิบัติ
พิธีการทางศุลกากรในระหว่างที่ทําการด่านศุลกากรแห่งใหม่ยังไม่อาจทําการก่อสร้างและเปิดใช้งานได้ เพ่ือเป็นการ
จัดระเบียบและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนําของเข้า การส่งของออก และการส่งออกซึ่ง
ของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน ประกอบกับเพ่ือเป็นประโยชน์ในด้าน Logistics and Supply Chain 
อันเป็นการรองรับเส้นทาง R3A ตามกรอบการดําเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ้าโขง (Greater Mekong Sub-Regional Economic Cooperation) และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเห็นควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทาง
อนุมัติ ด่านพรมแดนและด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 โดยแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  
     1.1 “ด่านศุลกากร” เห็นควรใช้ที่ทําการปัจจุบันในระหว่างที่ทําการด่านศุลกากรแห่งใหม่
ยังไม่อาจเปิดใช้งานได้ ซึ่งต้ังอยู่ ณ เลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
    1.2 “เขตศุลกากร” เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม อีก 1 จุด โดยกําหนดให้บริเวณสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ในฝั่งไทย เป็น “เขตศุลกากร” เพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฯ ฉบับ
ปัจจุบัน  
    1.3 กําหนด “ด่านพรมแดน” เพ่ิมเติมในร่างกฎกระทรวงฯ รวมเป็น 4 จุด ได้แก่ (1)            
ท่าเรือบ๊ัค (2) ท่าเรือเชียงของ (3) ท่าเรือผาถ่าน (4) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)  
    1.4 กําหนด “ทางอนุมัติ” เพ่ิมเติมในร่างกฎกระทรวงฯ รวมเป็น 4 จุด (1) ทางถนนจาก
ท่าเรือบ๊ัค ไปตามถนนลงท่าเรือบ๊ัค จนบรรจบถนนสายกลางเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายกลางผ่านวัดพระแก้ว และ               
วัดหลวงจนบรรจบถนนเทศบาล ซอย 5 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทศบาล ซอย 5 ถึงด่านศุลกากรเชียงของ (2) ทางถนน
จากท่าเรือเชียงของไปตามถนนลงท่าเรือเชียงของ จนบรรจบถนนสายกลาง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายกลางผ่านวัด
พระแก้วและวัดหลวง จนบรรจบถนนเทศบาล ซอย 5 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทศบาล ซอย 5 ถึงด่านศุลกากรเชียงของ 
(3) ทางถนน จากท่าเรือผาถ่าน ไปตามถนนลงท่าเรือผาถ่าน (ถนนเทศบาล ซอย 5 และถนนเทศบาล ซอย 7) ถึงด่าน
ศุลกากรเชียงของ (4) ทางถนนจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ในฝั่งไทยไปตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1356 จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 
1020 ผ่านวัดเวียงดอนไชย (ศรีดอนไชย) จนบรรจบถนนเทศบาล ซอย 5 เลี้ยวขวาไปตามถนนเทศบาล ซอย 5 ถึง
ด่านศุลกากรเชียงของ  
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   2. ด่านศุลกากรบึงกาฬ  
    เน่ืองจากที่ทําการด่านศุลกากรบึงกาฬปัจจุบันตามกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบิน 
ศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2555 ต้ังอยู่บริเวณท่าแพขนานยนต์ เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ถนนบึงกาฬ-พันลํา ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีการใช้บริเวณหน้าด่านศุลกากรเก่า ซึ่งต้ังอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ถนนบึงกาฬ-พันลํา 
ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ หรือท่าเรือโดยสารระหว่างอําเภอเมืองบึงกาฬ-เมืองปากซัน เป็นจุด
ผ่านแดนถาวรระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อําเภอเมืองบึงกาฬ-เมืองปาก
ซัน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 เน่ืองจากท่าเรือโดยสารที่ด่านศุลกากรเก่าต้ังอยู่ใกล้ตัวเมือง               
บึงกาฬมากกว่าท่าแพขนานยนต์  จึงมีความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในการข้ามแดนมากกว่า และเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการข้ามแดน และเพ่ือให้การบริการและการควบคุมทางศุลกากรครอบคลุม
พ้ืนที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการเตรียมความความพร้อมรองรับ AEC จึงเห็นควรให้แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ดังน้ี   
    2.1 กําหนด “ด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ” บริเวณท่าเทียบเรือโดยสาร (หน้าด่านศุลกากร
เก่า) ซึ่งต้ังอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
    2.2 กําหนด “ทางอนุมัติ” จากด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬไปตามถนนสาธารณประโยชน์
หน้าด่านเก่าเลี้ยวขวาไปตามถนนสายบึงกาฬ-พันลํา ถึงด่านศุลกากรบึงกาฬ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการกําหนดท่าหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะการที่ให้กระทํา 
ทางอนุมัติ ด่านพรมแดนของด่านศุลกากรเชียงของและด่านศุลกากรบึงกาฬ  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ .ศ . . . . . และ                
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา              
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่าวนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน 
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ตช. เสนอ   และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้
ดําเนินการประกาศใช้บังคับเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1 มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 

1. แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
มาตรา 5 ดังน้ี  

พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2552 ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ขอแก้ไข 
มาตรา 5 ส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   

ฯลฯ 
ข. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
กองบัญชาการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

ฯลฯ 
 (22) กองบัญชาการตรวจสันติบาล มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี  

ฯลฯ 
 (ฉ) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและ

มาตรา 5 ส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี  

ฯลฯ 
ข. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
กองบัญชาการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

ฯลฯ 
 (22) กองบัญชาการตรวจสันติบาล มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี  

ฯลฯ 
(ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศตาม
อํานาจหน้าที่ 

ฯลฯ 

ความอาญา กฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับความม่ันคงของประเทศตามอํานาจหน้าที่   

ฯลฯ 
 
2. แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนใน 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ดังน้ี  
 

ร่างกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ขอแก้ไข 
ข้อ 3 ส่วนราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 3 ส่วนราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

ฯลฯ ฯลฯ 
 2. กองบัญชาการ 2. กองบัญชาการ

ฯลฯ ฯลฯ 
  (14) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (14) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ                
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

(ก) กองบังคับการอํานวยการ                
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

ฯลฯ ฯลฯ 
    (8) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ  และกฎหมายอื่นที่ ให้ มี อํานาจหน้าที่หรือ
ดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  

     (8) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติและ
กฎหมายอ่ืนที่ ให้ อํานาจหน้าที่หรือดํา เนินการ อ่ืนที่
เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 

ฯลฯ ฯลฯ 
 (ข) กองบังคับการตํารวจสันติบาล  1 มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี  

(ข) กองบังคับการตํารวจสันติบาล  1 มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 

  1) ดําเนินงานเก่ียวกับงานด้านการข่าวของ 
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความ
ม่ันคงของประเทศในเขตอํานาจการรับผิดชอบ  

  1) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านการข่าวของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความม่ันคง
ของประเทศในเขตอํานาจการรับผิดชอบ   

ฯลฯ ฯลฯ 
 (ค) กองบังคับการตํารวจสันติบาล 2 มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปน้ี  

(ค) กองบังคับการตํารวจสันติบาล 2 มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปน้ี 

1) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านการข่าว 
เฉพาะด้าน ตลอดจนงานการข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ 
การก่อการร้ายสากล งานการข่าวระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการประสานงานการข่าวระหว่างประเทศ 

  1) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านการข่าวเฉพาะ
ด้าน งานการข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย
สากล  งานการข่าวระหว่างประเทศ  ตลอดจนการ
ประสานงานการข่าวระหว่างประเทศ  

ฯลฯ 
 
 
 
 

ฯลฯ 

  (จ) กองบังคับการตํารวจสันติบาล 4 มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี  

(จ) กองบังคับการตํารวจสันติบาล 4 มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 

1) ดําเนินการเก่ียวกับงานวางแผน กําหนด   1) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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หัวข้อข่าว รวบรวม จัดเก็บวิเคราะห์ประมวลผลและ
ประเมินสถานการณ์ข่าวกรอง รวมถึงงานการผลิตและ
กระจายข่าวกรองของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

ความอาญา ดําเนินการเก่ียวกับงานวางแผน กําหนด
หัวข้อข่าว รวบรวม จัดเก็บวิเคราะห์ ประมวลผล และ
ประเมินสถานการณ์ข่าวกรอง รวมถึงงานการผลิต  และ
กระจายข่าวกรองของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ฯลฯ ฯลฯ 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะของท่ีราชพัสดุ ในท้องที่ตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1.ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน. 1148 ตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร มีเน้ือที่ทั้งแปลงประมาณ 296 ไร่ 1 งาน 00 ตารางวา ได้มาโดยการครอบครองและใช้ประโยชน์ของรัฐบาล
มาแต่เดิม ซึ่งใช้ประโยชน์ในราชการของกรมป่าไม้ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร เพ่ือศึกษาและวิจัยการปลูก
คัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้ต่าง ๆ ที่ดินจึงมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
  2. ปัจจุบันกรมป่าไม้ไม่ประสงค์ที่จะใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว (บางส่วน) เน้ือที่ประมาณ 191 ไร่ 3 งาน 
55.8 ตารางวา และไม่ประสงค์จะสงวนไว้ใช้เพ่ือประโยชน์เช่นน้ันอีกต่อไป เน่ืองจากได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยพันธ์ุไม้ในส่วนที่เก่ียวข้องสรุปเป็นผลงานเรียบร้อยแล้ว และไม่มีแผนงานศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจํานวนไม่มากทําให้ไม่สามารถบํารุงรักษาหรือทําการศึกษาวิจัยต่อยอด
ได้ จึงส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ กค. เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
  3. กค. โดยกรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเห็นสมควรนําที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล และตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุแต่ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จําเป็นต้องดําเนินการขอถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนําไปจัดหาประโยชน์ตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
ของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน. 1148 เน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 296 ไร่ 1 งาน 00 ตารางวา โดยมีเน้ือที่
ถอนสภาพประมาณ 191 ไร ่3 งาน 55.8 ตารางวา ในทอ้งที่ตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จงัหวัดสกลนคร 
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทา้ยพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... และ 
  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ ที ่สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ซึง่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ได้เห็นชอบด้วยและยืนยันให้ดําเนินการต่อไป 
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  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
       1.1 กําหนดให้สํานักงานกิจการยุติธรรมมีภารกิจเก่ียวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม โดยการศึกษา วิจัย การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและนําผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และให้
มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
        1.2 ยกเลิกกองงานคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติ และกําหนดให้มีกองงานคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
        1.3 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
        1.4 แก้ไขเพ่ิมเติมให้สํานักงานเลขานุการกรม และกองงานคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 4) 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ....  
        2.1 ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551  
        2.2 กําหนดให้กรมคุมประพฤติมีภารกิจเก่ียวกับการคุมประพฤติผู้กระทําผิด ทั้งเด็ก เยาวชน 
และผู้ใหญ่ และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
        2.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ 
สํานักงานเลขานุการกรม กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและ
สารสนเทศ กองพัฒนาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สํานักงาน                 
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 – 5 สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด 
         2.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในกรมคุมประพฤติ               
ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมคุมประพฤติ มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบงัคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
        3.1 ยกเลกิกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551 
        3.2 กําหนดให้กรมบังคบัคดีมีภารกิจเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหน้ีตามคําสั่งศาล การชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย์และการประเมินราคาทรัพย์สิน และใหม้ี
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด 
        3.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย  ราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ 
สํานักงานเลขานุการกรม กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6 กองบริหาร
การคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ สํานักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1 – 6 สํานักฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานบังคับคดี
จังหวัด 
        3.4 กําหนดให้มีกลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในกรมบังคับคดี ขึ้นตรงต่อ
อธิบดีกรมบังคับคดี มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        4.1 กําหนดให้มีกองบริหารทรัพยากรบุคคลมีอํานาจหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคลและ           
จัดระบบงานของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
        4.2 กําหนดให้มีกลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กละเยาวชนมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
        4.3 ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการกรม 
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8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่าย
สังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี โดยให้
ใช้บัญชีแนบท้ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ยกเลิกบัญชีค่าตอบแทนของกรรมการปฏิรูปกฎหมายท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2554  
   ทั้งน้ี เพ่ือให้ยึดโยงและสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกต้ัง ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน         
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  
 
9. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ              
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  กําหนดให้ยกเลิก  

1. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2485  
2. ระเบียบว่าด้วยการให้รางวัลแก่ผู้ที่คิดค้นหรือประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นใช้ราชการ  
3. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ 

ประจําตําบล พุทธศักราช 2491  
4. ระเบียบการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม 

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2510 
5. ระเบียบการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม 

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511  
6. ระเบียบการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม 

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517 
7. ระเบียบการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม 

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521 
8. ระเบียบการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม 

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2529  
9. ระเบียบการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม 

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2532 
10. ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 
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คอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2512 
11. ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 

คอมมิวนิสต์ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 
12. ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 

คอมมิวนิสต์ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 
13. ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 

คอมมิวนิสต์ ( ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522 
14. ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 

คอมมิวนิสต์ ( ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 
15. ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 

คอมมิวนิสต์ ( ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2532 
16. ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 

คอมมิวนิสต์ ( ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2536 
17. ระเบียบว่าสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2521  

  18. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สําหรับผู้กระทํา
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ย่ิงแก่ประเทศชาติและประชาชน พ.ศ. 2530  
  19. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท พ.ศ. 2535 
  20. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2536 
  21. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2538 
  22. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2539 
  23. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2537 พ.ศ. 2535 
  24. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2537 พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
  25. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก (ฉบับที่ 3)               
พ.ศ. 2538 
  26. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก (ฉบับที่ 4)               
พ.ศ. 2538 
  27. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2536 
  28. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 
  29. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2537 
  30. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร                
พ.ศ.  2539 
  31. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร (ฉบับที ่2)           
พ.ศ.  2548 
  32. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
พ.ศ. 2544 
  33. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
  34. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  35. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2546 
  36. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2550  
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  37. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ                
พ.ศ. 2550  
 
10.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  ทั้งน้ี สธ. เสนอว่า พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ได้บัญญัติบทนิยามคําว่า 
“ วิชาชีพเภสัชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่เก่ียวกับการกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การ
เลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงและจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ รวมทั้งดําเนินการปรุงยาและการ
ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา น้ัน ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เภสัชกรปฏิบัติ นอกจากน้ันพระราชบัญญัติดังกล่าวยัง
ไม่ได้มีการกําหนดเร่ืองอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้ด้วย ดังน้ัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สภาเภสัชกรรมมีเครื่องมือเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพ            
เภสัชกรรมมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการให้บริการด้านวิชาชีพแก่ประชาชนและเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้
สภาเภสัชกรรมปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “วิชาชีพเภสัชกรรม” 
และเพ่ิมเติมการกําหนดอายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ                 
ให้สอดคล้องกัน 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “วิชาชีพเภสัชกรรม” ให้มีความหมายครอบคลุมถึงการปรุงและ 
จ่ายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการต่ออายุใบอนุญาต โดยกําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต 
  4. เพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
  5. กําหนดบทเฉพาะกาล เพ่ือรองรับสิทธิประโยชน์ที่มีตามกฎหมายเดิมโดยกําหนดให้ใบอนุญาตที่มี
อยู่เดิมใช้บังคับต่อไปได้อีก 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
11. เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.) ตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2555 วงเงินประมาณ 26.2550 ล้านบาท 
  2. อนุมัติการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ตามแผนปฏิบัติการ              
ไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2556  ดังน้ี 
      2.1 โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วงเงิน 23.9050 ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิก
จ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 
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      2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพส่วนราชการ (รายการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ) ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศธ. วงเงิน 139.20 ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 
      2.3 โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รายการ
ก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง) วงเงิน 14.9571 ล้านบาท และโครงการเพ่ิมศักยภาพสวนอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รายการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรม) วงเงิน 72 ล้านบาท ของ ศธ. โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ตามลําดับ 
      2.4 โครงการก่อสร้างอาคารสิรินธรเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ วงเงิน 699.70 ล้านบาท และโครงการผลิต
และพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร ด้านสาธารณสุข วงเงิน 3.9761 ล้านบาท ของสภากาชาดไทย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2557 ตามลําดับ 
      2.5 รายการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จํานวน 28 รายการ วงเงิน 323.9227 ล้าน
บาท เบิกจ่ายถึงระหว่างเดือนธันวาคม 2556 – เดือนกรกฎาคม 2557 ตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการและ
อนุมัติการยกเลิกรายการก่อสร้างของ สธ. และนําวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจต่อไป 
      2.6 เงินสํารองจ่ายและค่าประกันผลงานที่จะต้องเบิกจ่ายหลังการดําเนินโครงการแล้วเสร็จจึงไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ 2556 โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายจนกว่าการเบิกจ่ายรายการดังกล่าว
จะแล้วเสร็จ 
  3. อนุมัติการยกเลิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่
โครงการหลวงประจําปี 2555 ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 9,911,500 บาท และนําวงเงิน
กู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจต่อไป 
  4. จัดสรรเงินสํารองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 
ดังน้ี  
      4.1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ . ) จํานวน 6 รายการ วงเงิน 
21,764,096.37 บาท 
      4.2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ. จํานวน 4 รายการ วงเงิน 1,465,954 บาท 
 
12. เรื่อง การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จากเดิมแข่งขันเป็นประจําทุกปี 
เป็นแข่งขัน 2 ปี ต่อครั้ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จากเดิมแข่งขันเป็น
ประจําทุกปี เป็นแข่งขัน 2 ปี ต่อครั้ง ตามท่ี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กก. รายงานว่า 
  1. ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติมอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาทบทวนการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ จากเดิมแข่งขันเป็นประจําทุกปี เปลี่ยนเป็นแข่งขัน 2 ปี ต่อครั้ง เพ่ือให้นักกีฬาได้มีเวลาในการเตรียมตัว
แข่งขันระดับนานาชาติ เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขันกีฬาในและต่างประเทศหลายรายการทําให้การเตรียมตัวของ
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ซ้ําซ้อนกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมรวมถึงงบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันฯ 
  2. ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2556 ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนาการกีฬาและนันทนาการของ กก. เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (ข้อ 1.) ที่ให้เปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จากเดิมแข่งขันเป็นประจําทุกปี
เป็นแข่งขัน 2 ปีต่อครั้ง ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนไป ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลาย
รายการทั้งในและต่างประเทศเป็นจํานวนมาก โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา มีเกมส์การแข่งขันฯ เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะระดับนานาชาติ เช่น 
  ปี พ.ศ. 2548 การแข่งขันเอเช่ียนอินเดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 
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  ปี พ.ศ. 2551 การแข่งขันเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 1 
  ปี พ.ศ. 2552 การแข่งขันเอเช่ียนมาเช่ียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 
  ปี พ.ศ. 2552 การแข่งขันเอเช่ียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 1 
 
13. เรื่อง   ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2557-2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2557-2559 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ต่อไป  
  สาระสําคัญของทิศทางยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 2 ทิศทาง  ได้แก่  

1. ทิศทางยุทธศาสตร์ “นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดขยายการดําเนินงานการป้องกันที่รอบด้าน ด้วยชุดบริการที่ได้ 

มาตรฐานบนฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและมีความละเอียดอ่อนเร่ืองเพศภาวะและเพศวิถี  ให้ครอบคลุม
ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และคาดว่าจะมีจํานวนการติดเช้ือฯ รายใหม่มากที่สุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดขยายการดําเนินงานให้การปกป้องทางสังคมและปรับเปลี่ยน 
สภาวะแวดล้อมทางกฎหมายที่มีความสําคัญต่อการป้องกันและการดูแลรักษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมความร่วมรับผิดชอบและเป็นเจ้าของร่วมในระดับประเทศ จังหวัด 
และท้องถิ่น ในการขยายการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาเอดส์ในทุกระดับ  

2. ทิศทางยุทธศาสตร์ “การผสมผสานและบูรณาการให้มาตรการและแผนงานปัจจุบันมีคุณภาพ  
เข้มข้นและมีความย่ังยืน” ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ 5 : ยกระดับคุณภาพมาตรการและแผนงาน       
ที่มีอยู่เดิมให้เข้มข้นและบูรณาการในแผนงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย  

(1) การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีเมื่อแรกเกิด (มี 2 วัตถุประสงค์ และ 3 มาตรการ)  
(2) การป้องกันการติดเช่ือเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน (มี 3 วัตถุประสงค์ และ 4  

มาตรการ)  
(3) การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามันแบบบูรณาการ (มี 1 วัตถุประสงค์ และ 3 มาตรการ)  
(4) การบริการโลหิตปลอดภัย (มี 2 วัตถุประสงค์และ 3 มาตรการ)  
(5) การรักษา การดูแล  และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเช้ือเอชไอวี (มี 2 วัตถุประสงค์  

และ 4 มาตรการ)  
(6) การดูแลและช่วยเหลือเด็กได้รับผลกระทบจากเอดส์ (มี 1 วัตถุประสงค์  และ 3  

มาตรการ)  
(7) การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ (มี 2 วัตถุประสบค์ และ 4 มาตรการ)  
(8) การสื่อสารสาธารณะ (มี 1 วัตถุประสงค์ และ 2 มาตรการ)  

  การบริหารยุทธศาสตร์ ฯ  มีกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ที่จะทําหน้าที่ในการผลักดัน สนับสนุน และกํากับ
ทิศทางการให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์บรรลุสู่เป้าหมายที่กําหนด ภายใต้หลักการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
โดยการเคารพ  คุ้มครอง และเติมเต็มสิทธิที่พึงมีพึงได้รับ และมีความเท่าเทียมทางเพศ ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดย
การทํางานเอดส์ในมิติใหม่ที่ก้าวข้ามจากการเป็นโรคและความเจ็บป่วยไปสู่การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้น
เป้าหมานที่ชัดเจน ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการติดตามการทํางานร่วมกันของภาคีทุกภาคส่วน   และ
การสร้างภาวะผู้นําและการเป็นเจ้าของ  ด้วยการร่วมกันกําหนดทิศทางการทํางานเอดส์  การจัดหาทรัพยากร
เพียงพอ ต่อเนื่องและยั่งยืน   ตลอดจนการเสริมสร้างพลัง และภาคีการทํางานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน  คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จัดโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ษ. 2557-2559 ด้วยการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในระดับประเทศและ
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับจังหวัดและ กทม. และเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม
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ยุทธศาสตร์ จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการและการบูรณาการการทํางานที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls)  พร้อมกับ
จัดทําแผนพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลระดับประเทศ และการประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศ เพ่ือใช้เป็นฐานในการระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินงานที่
จะสนับสนุนการดําเนินงานทั้งโดยภาครัฐและภาคประชาสังคม และมีความต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการ
ยุติปัญหาเอดส์ในระยะต่อไป 
 
14. เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี 2557 มาตรการแทรกแซง
ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 
2557 มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
  สาระสําคัญของผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 23 กันยายน 2556 ของกรมส่งเสริมการเกษตร              
ซ่ึงมีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประชาคม และออกใบรับรองให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และข้าว ในปี 2556/57 มีดังนี้ 
  1. ยางพารา 
     1.1 เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว จํานวน 575,241 ครัวเรือน 
     1.2 รับขึ้นทะเบียนและบันทึกในระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้ว จํานวน 216,413 
ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 3,141,572 ไร่ พ้ืนที่เปิดกรีด 2,536,380 ไร่ 
      1.3 ส่งรายช่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดระดับตําบลดําเนินการแล้ว จํานวน 
3,792 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 43,767 ไร่ พ้ืนที่เปิดกรีด 38,435 ไร่ 
  2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
      2.1 เกษตรกรข้ึนทะเบียนแล้ว จํานวน 135,849 ครัวเรือน พ้ืนที่ 2,425,810 ไร่ ผลผลิต 
1,735,427 ตัน 
      2.2 เกษตรกรผ่านประชาคม จํานวน 28,584 ครัวเรือน พ้ืนที่ 583,073 ไร่ ผลผลิต 404,530 
ตัน (คิดเป็นร้อยละ 21.04 ของจํานวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน) 
      2.3 ออกใบรับรอง 23,038 ครัวเรือน พ้ืนที่ 441,827 ไร่ ผลผลิต 306,332 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 
80.60 ของจํานวนครัวเรือนที่ผ่านการประชาคม) 
  3. ข้าว  
      3.1 เกษตรกรข้ึนทะเบียนแล้ว จํานวน 2,343,824 ครัวเรือน พ้ืนที่ 41,899,080 ไร่ ผลผลิต 
17,854,708 ตัน  
      3.2 เกษตรกรผ่านประชาคม จํานวน 38,799 ครัวเรือน พ้ืนที่ 853,333 ไร่ ผลผลิต 483,086 
ตัน (คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของจํานวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน) 
      3.3 ออกใบรับรอง 19,289 ครัวเรือน  พ้ืนที่ 398,139 ไร่ ผลผลิต 239,073 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 
49.72 ของจํานวนครัวเรือนที่ผ่านการประชาคม) 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
      1.1 เกษตรกรที่เพาะปลูกยางพารายังขาดความเข้าใจ ในเรื่องเอกสารสิทธ์ิที่ดินที่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ เน่ืองจากในการรับขึ้นทะเบียนคร้ังแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ให้สิทธ์ิเฉพาะ
เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธ์ิที่ดินเท่าน้ัน ทําให้ในระยะแรกของการประกาศรับขึ้นทะเบียน เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถ
ใช้สิทธ์ิเข้าร่วมโครงการได้ และไม่มาขอขึ้นทะเบียน 
      1.2 เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีการแยกครัวเรือน เพ่ือรับสิทธ์ิจากการเข้าร่วมโครงการ ทําให้
จํานวนเกษตรกรและพ้ืนที่ที่จะได้รับสิทธ์ิเข้ารับการช่วยเหลือมีจํานวนมากข้ึน อาจส่งผลต่อวงเงินช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่อาจจะสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
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      1.3 การกําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทําการบันทึกเลขที่บัญชี ธ.
ก.ส. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนั้น อาจเกิดความผิดพลาดในการบันทึกได้ 
เน่ืองจากระบบการบันทึกข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรมีความผิดพลาด หรือล่าช้าได้ 
  2. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าว ตามมาตรการแทรกแซงตลาด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และข้าว ปีการผลิต 2556/57 ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิจะไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล
ในปีน้ีได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 อาจเกิดปัญหาการร้องเรียนของเกษตรกรในส่วน
ที่เสียผลประโยชน์ได้ 
  แนวทางแก้ไข 
  1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงสร้างแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
      1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ขยายขอบเขตการได้รับสิทธ์ิให้กับเกษตรกรที่
ปลูกยางในพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิ และพื้นที่ครอบครองหรือราชการให้ใช้ประโยชน์ 46 รายการ ตามหนังสือกรมป้าไม้                
ที่ ทส 1602.5/5527 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 
      1.2 กรณีมีข้อสงสัยในเร่ืองการใช้สิทธ์ิในที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้นําเข้าสู่การพิจารณาของ           
คณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบระดับจังหวัด 
      1.3 กรณีเกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราในพ้ืนที่นอกเหนือเอกสารทั้ง 46 รายการของกรมป่าไม้ 
สําหรับพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือพ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชดูแลเนื่องจากมีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดไว้คณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์ิในการใช้พ้ืนที่ปลูกยางพารา มีมติเห็นควรให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรรวบรวมรายช่ือแจ้งหน่วยงานทั้งสอง (กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช) 
ตรวจสอบต่อไป 
      1.4 กรณีการแยกครัวเรือนให้ยึดหลักทะเบียนเกษตรกรเดิมในการคัดกรอง และตรวจสอบความ
เป็นเกษตรกร หากต้องการแยกครัวเรือนเน่ืองจากแยกครอบครัวไปทํากินต่างหากแล้ว จะต้องมีการแยกทะเบียน
ราษฎร์ และมีเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเป็นผู้รับรอง เป็นต้น 
      1.5 กรณีการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ทําการบันทึกเลขที่
บัญชี ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนที่ตรวจสอบเลขที่และประเภทบัญชี
ธนาคารในขั้นตอนการบันทึก ทั้งน้ี ธ.ก.ส. ส่วนกลางต้องมีการตรวจสอบเลขท่ีบัญชีให้ตรงกับช่ือผู้ใช้สิทธ์ิก่อนการโอน
เงินให้เกษตรกรทุกคร้ังพร้อมทั้งแจ้งผลการโอนเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทีที่โอนเงินเสร็จสิ้น 
  2. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดต่าง ๆ เก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ใน
ระดับพ้ืนที่เร่งประชาสัมพันธ์เง่ือนไขให้กับเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการทราบอย่างทั่วถึง 
 
15. เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy 
Loan : DPL) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติให้ดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Development Policy Loan : DPL) ให้กับกรมสรรพากร กค. สําหรับโครงการพัฒนาระบบย่ืนรายงานประกอบ
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (Summary Table) วงเงิน 988,570,000 บาท (วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 
7) โดยให้กรมสรรพากรดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มี
งบประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท ทั้งน้ี ในกรณีโครงการใดต้องดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบใด 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัดด้วย  
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  2. อนุมัติให้ดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กค.สําหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและจัดทํากฎหมายลําดังรองที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 วงเงิน 10,700,000 บาท (วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) 
  3. อนุมัติให้ดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กค. สําหรับโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private 
Partnerships : PPPs) วงเงิน 26,750,000 บาท (วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) 
  4. อนุมัติให้ดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กค.สําหรับโครงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และรูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน 
(PPPs Model) สําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง วงเงิน 26,750,000 บาท (วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) 
โดยสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการอีกคร้ังในขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรเงินกู้
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกู้ DPL เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 
16. เรื่อง ขออนุมัติหลักการเพื่อปรับอัตราค่าจ้างสําหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอ่ืน ๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจ้างด้วยงบดําเนินงานให้เทียบเท่าการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี   
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบในหลักการเพ่ือปรับอัตราค่าจ้างสําหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากร
อ่ืน ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ้างด้วยงบดําเนินงาน ให้เทียบเท่าการเพ่ิมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ ซึ่งสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับการปรับดําเนินการดังกล่าวแล้ว จํานวน 3,300.8208 ล้านบาท  
   2. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายวัน/รายเดือน ในลักษณะจ้างเหมา 
ประเมินถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของจํานวนลูกจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเสนอให้
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ พิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และภาระ
งบประมาณในระยะยาว  
 
17. เรื่อง การใช้อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเพื่อบรรจุบัณฑิต
ครูคืนถ่ินตามโครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่าย
สังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติอนุมัติหลักการให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ใช้อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการในทุกปีงบประมาณ 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทาน “บัณฑิตครูคืนถิ่น” 
โครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี เท่าจํานวนนักศึกษาทุนที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ. ในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา หรือโรงเรียน
เครือข่ายในภูมิลําเนาท้องถิ่นของตนเอง ตามเง่ือนไขข้อผูกพันของโครงการฯ โดยให้รายงานจํานวนอัตราเกษียณอายุ
ราชการที่ต้องใช้ในการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทานในแต่ละปีการศึกษา ให้คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) รับทราบด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้ทันต่อการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทานเป็นการเฉพาะ
เท่าจํานวนที่จะใช้ในการบรรจุในแต่ละปีงบประมาณ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยยกเว้นการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่องมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552-
2556) และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   ศธ. รายงานว่า  
  1. เน่ืองด้วยพระบาทสมเด็จเจ้าพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังโครงการกองทุนการศึกษา
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น คัดเลือกนักศึกษาท่ีเป็นศิษย์เก่า และหรือผู้ที่มีภูมิลําเนาใกล้กับโรงเรียนที่ขาด
แคลนครูและกําลังศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ปีที่ 4 และปีที่ 5 ให้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และให้
ทุนการศึกษาพระราชทาน โดยมีเง่ือนไขให้กลับไปสอนหนังสือในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลนครู สํานักงานโครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี 
จึงขอความร่วมมือขอโอกาสให้นักศึกษาทุนพระราชทานดังกล่าว ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการกองทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประกอบกับ สพฐ. มีโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่พิเศษในท้องถิ่น
ทุรกันดาร ห่างไกล บนเกาะ และภูเขา ประสบปัญหาครูขอย้ายออกเน่ืองจากไม่ใช่บุคคลในท้องถิ่น และไม่สะดวกใน
การเดินทาง ทําให้การเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่พิเศษ มีดังน้ี 

ประเภท จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามพื้นที ่(โรง) รวมพื้นที่
พิเศษ  
(โรง) 

เสี่ยง
ภัย 

กันดาร มีชน 
กลุ่มน้อย 

ชาย 
แดน 

พระราช 
ดําร ิ

บนภูเขา บนเกาะ 

ประถมศึกษา 951 538 27 266 102 108 34 2,026
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา  

191 255 31 84 54 87 10 712

มัธยมศึกษา 52 6 - 55 62 11 8 194
การศึกษาพิเศษ 9 1 - - - - - 10
รวมทั้งสิน้  1,203 800 58 405 218 206 52 2,942 

โครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรีจึงเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการครู
ของโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษ ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล หาบุคคลไปบรรจุได้ยาก ทําให้ได้บุคคลในท้องถิ่นกลับไป
บรรจุเป็นข้าราชการครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเด็กในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองให้ได้มีความเจริญ เพ่ือเป็น
กําลังสําคัญของชุมชน สังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป  
  2. เพ่ือสนองต่อพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาการศึกษาใน
ท้องถิ่นห่างไกลกันดาร และช่วยเหลือให้เยาวชนได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรีแล้วกลับไปรับใช้ถิ่นกําเนิดใน
ภูมิลําเนาของตนเองเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารและขาดแคลน ได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาให้ได้มีงานทํา ลดปัญหาการขาดแคลนครูกรณีครูขอย้ายออกจากถิ่นทุรกันดารห่างไกล 
เพราะไม่ใช่บุคคลในท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันส่วนราชการยังคงมีสภาพความขาดแคลนอัตรากําลังข้าราชการครู
อยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ทุรกันดารตามรอยตะเข็บชายแดน 
บนเกาะ ภูเขา จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีอัตรากําลังข้าราชการครูให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ  
มิให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา และเป็นการสนองต่อพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการกองทุนการศึกษา สพฐ. จึงมีความจําเป็นในการขอใช้อัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการในทุกปีงบประมาณไว้รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทาน 
“บัณฑิตครูคืนถิ่น” โครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี เท่าจํานวนนักศึกษาทุนที่สําเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ. ในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกอง
ทุนการศึกษา หรือโรงเรียนเครือข่ายในภูมิลําเนาท้องถิ่นของตนเอง 
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18. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขอยกเลิกโครงการขยาย
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยมีรูปแบบการให้บริการขายส่งบริการ (Wholesaler) และ 
ผู้ให้บริการขายต่อบริการ (Reseller) บนเทคโนโลยี HSPA เพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายเดิมและปรับ
รูปแบบการดําเนินธุรกิจสื่อสารไร้สายของ กสท ให้สามารถแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม รวมทั้งเร่งฟ้ืนฟูฐานะการเงิน
เพ่ือให้องค์กรอยู่ได้แม้ไม่มีรายได้จากสัญญาสัมปทาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพ่ือพลิกฟ้ืนฐานะการเงิน ปี 2556-
2560 ซึ่งคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว  
   2. อนุมัติให้ยกเลิกโครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ส่วนภูมิภาค มูลค่า 
3,800 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 อนุมัติให้ดําเนินโครงการดังกล่าว เน่ืองจากหมด
ความจําเป็นจากการที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เลือกใช้ระบบ HSPA แทนระบบ CDMA ในการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่  
  3. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด ตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการดังกล่าวของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ให้ถูกต้องตามข้ันตอนของระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด และตรวจสอบข้อเท็จจริงของการดําเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA รวมทั้งจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการและติดตามการดําเนินการอย่าง
ใกล้ชิด  
  4. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดําเนินการ รวมทั้งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กสท และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  
 
19. เรื่อง  การโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ 
พระชนมพรรษา ให้กับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิม
พระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา ไปเป็นของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ตามความในมาตรา 40 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป  ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน)  ได้ดําเนินการจัดทําบัญชีรายการทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณ ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ  พระชนมพรรษา เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  
  1. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และระบบสุขาภิบาล จํานวน 15 รายการ  
  2. ครุภัณฑ์ จํานวน 396 รายการ (ประเภท)  
  3. สัญญาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง หนังสือค้ําประกันสัญญา พร้อมทั้งการรับประกันผลงานตาม
สัญญา  จํานวน 6 สัญญา  
  4. สิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดแเปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชม. 1745 ตําบลช้างเผือก  
อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ เน้ือที่ 335 ไร่ –  งาน - ตารางวา 
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20.  เรื่อง  ผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัยที่ 
หน่วยงานได้ตกลงร่วมกัน ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)  ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกภัย (กบอ.) เสนอ  ดังน้ี  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 ปร ะ ธ านก ร ร มก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร นํ้ า และ อุ ทก ภั ย  (กบอ . )  ไ ด้ มี ก า รประ ชุ มหา รื อ 
แนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 โดยที่ประชุมได้ยึดหลักจากแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 “บทว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย” ใช้ประกอบการ
กําหนดแนวทางในการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย โดยแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังน้ี  
 1. ในภาวะปกติ ในการปฏิบัติงานรายวัน ให้หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการ
นํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา กรม
ทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร แจ้งข่าวสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงทั่วไปท่ีอาจมีผลสืบเน่ืองหรือนําไปสู่ภัย
พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เพ่ือให้ประชาชนทราบ ห้ามนําเสนอข้อมูลในลักษณะแสดงความคิดเห็นเว้นแต่เป็นความคิดเห็น
จากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือนักวิชาการที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ  
 2. ในการเฝ้าระวัง เมื่อมีเหตุที่อาจมีผลสืบเนื่องหรือนําไปสู่ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินด้านภัยที่
เก่ียวเน่ืองจากนํ้า  
  2.1 ให้ สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) และศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ รับผิดชอบในการจัดประชุมและการแจ้งข่าวร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือการติดตาม
สถานการณ์นํ้า ณ สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)  โดยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพ่ือ
การเฝ้าระวัง ได้แก่ ประกาศหรือข้อมูลที่มุ่งหมายให้หน่วยงานองค์กร หรือประชาชนเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉินที่เก่ียวเน่ืองจากนํ้า 
  2.2 ให้มีขั้นตอนการเฝ้าระวัง โดยให้กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
นํ้าและการเกษตร เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศ สถานการณ์ฝน สภาพดิน เฝ้าระวังระดับและคุณภาพนํ้า
ในเขื่อน นํ้าในแม่นํ้า นํ้าใต้ดิน นํ้าทะเล โดยส่งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วเข้าคลังข้อมูล ที่สํานักงานนโยบาย
และบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เพ่ือเช่ือมข้อมูลกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 
ให้ทุกหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
  2.3 ให้จังหวัด อําเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพ่ือการเฝ้าระวัง
ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถงึต่อไป 
 3 .  การแ จ้ ง เ ตื อน ภั ย  เ มื่ อ เ กิ ดหรื อ ค าด ว่ า จ ะ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ห รื อ เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น ด้ าน ภั ย 
ที่เก่ียวเน่ืองจากนํ้า ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดย คณะกรรมการบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) และสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ เป็น Command 
Center เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์ภัยจากข้อมูลในคลังข้อมูลของหน่วยงานเฝ้าระวัง หากคาด
ว่าจะมีผลกระทบรุนแรง (ขั้นวิกฤต) จะแจ้งให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ และ
ผ่านกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด อําเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) เพ่ือนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพ่ือการแจ้งเตือนภัยดังกล่าว
ไปเผยแพร่ให้ประชาชน และเครือข่ายหน่วยเผชิญเหตุทราบอย่างทั่วถึงต่อไป 
  โดยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพ่ือการแจ้งเตือนภัยได้แก่ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นการกําหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือ ประชาชนต้องปฏิบัติตามเพ่ือการป้องกันหรือระงับ
ยับย้ังความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ให้มีการจําแนกระดับความรุนแรงของภัยเป็น 4 ระดับ 
คือ 
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  3.1 อุทกภัยความรุนแรงระดับ 1 (สาธารณภัยขนาดเล็ก) คือ อุทกภัยที่มีพ้ืนที่ประสบภัยในเขต
อําเภอหน่ึง ๆ อยู่ในขีดความสามารถของอําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมสถานการณ์และบริหาร
จัดการระงับภัยได้โดยลําพัง โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงไปเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงต่อไป 
 3.2 อุทกภัยความรุนแรงระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) คือ อุทกภัยที่มีความรุนแรงเกินขีด
ความสามารถของ อําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดย
ลําพัง แต่ยังอยู่ในความสามารถของศูนย์อํานวยการส่วนหน้าจังหวัดควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้ 
โดยให้จังหวัด อําเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงต่อไป 
 3.3  อุทกภัยความรุนแรงระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) คือ อุทกภัยที่เกิดผลกระทบรุนแรง
กว้างขวางมีพ้ืนที่เสียหายเป็นบริเวณกว้างเกินขีดความสามารถของจังหวัดควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับ
ภัยได้ ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ อุปกรณ์พิเศษ กําลังสนับสนุนระดมสรรพกําลังทุกภาคส่วน เพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉินบรรเทา
ภัย โดย 
    1) ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการ เป็นองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยที่
เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
    2) ให้ศูนย์อํานวยการร่วมการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติ (ศอร.ปภ.ช.)  รับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง การเฝ้าระวัง ผลการพยากรณ์ ข้อมูลเตือนภัย จากคลังข้อมูลของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกภัย (กบอ.) และสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) (Command Center) แจ้ง
ให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวังและเตรียมรับ
สถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ และ ผ่านกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด อําเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) เพ่ือนําข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเพ่ือการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ประชาชน และเครือข่ายหน่วยเผชิญเหตุทราบอย่างทั่วถึงต่อไป 
   3.4 อุทกภัยความรุนแรงระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) คือ อุทกภัยเกิดผล
กระทบร้ายแรงอย่างย่ิง ระดับวิกฤตการณ์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และขวัญกําลังใจของ
ประชาชนจํานวนมากอย่างร้ายแรง เป็นอุทกภัยที่เกินขีดความสามารถของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการ จะควบคุมสถานการณ์ 
แก้ไข ระงับภัยได้  
    1) ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการเป็นองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
    2) ให้ ศอร.ปภ.ช. รับข้อมูล ข้อเท็จจริง การเฝ้าระวัง ผลการพยากรณ์ ข้อมูลเตือนภัย 
จากคลังข้อมูลของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) และสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) (Command Center) แจ้งให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และ ผ่านกระทรวงมหาดไทย 
(จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) เพ่ือนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพ่ือการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวไปเผยแพร่ให้
ประชาชน และเครือข่ายหน่วยเผชิญเหตุทราบอย่างทั่วถึงต่อไป 
 4 .  การยกเลิ กสถานการณ์  เมื่ อ ภัย พิ บั ติหรื อ เห ตุฉุ ก เฉิ น ด้ านภัยที่ เ ก่ี ยว เ น่ืองจาก นํ้า  
กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับภัยประกาศยกเลิกสถานการณ์ และให้ จังหวัด อําเภอ และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา นําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงการประกาศยกเลิกสถานการณ์ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
ต่อไป 
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ซึ่งสรุปเป็นแนวทางในการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย ได้ดังน้ี 
 
 ภาวะปกติ ภาวะวิกฤต : ระดับความรุนแรงของอุทกภัย 

รายวัน อําเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ 
1. การให้ข่าว (แจ้งข่าวสาร) สบอช./สสนก./

ศภช./ชป./ทน./
อต./อท./ปภ.

ศภช.
สบอช. 

ศภช.
สบอช. 

ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

ศภช.
บก.ปภ.ช. 

2. การเฝ้าระวัง สบอช./ศภช. ศภช.
สบอช.

ศภช.
สบอช.

ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

ศภช.
บก.ปภ.ช.

3. การแจ้งเตือนภัย - ศภช. ศภช. ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

ศภช.
บก.ปภ.ช.

4. การยกเลิกสถานการณ์ - ศภช. ศภช. ศภช. 
บก.ปภ.ช. 

ศภช.
บก.ปภ.ช.

 
หมายเหตุ : จงัหวัด อําเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวไปเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ
อย่างทั่วถึงต่อไป    
 
21. เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง ขอแก้ไข
แผนรายประมาณการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน (ถนนซอยวัดมะขาม – วัดโบสถ์ แยกทางหลวง
หมายเลข 346 ตําบลกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี) ของกรมทางหลวง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) 
ครั้งที่ 11/2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกภัยเสนอขอแก้ไขแผนรายประมาณการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน (ถนนซอยวัดมะขาม – วัด
โบสถ์ แยกทางหลวงหมายเลข 346 ตําบลกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) ของกรมทางหลวง จากเดิม 
ถนนซอยวัดมะขาม – วัดโบสถ์ แยกทางหลวงหมายเลข 346 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
1,930  เมตร (ยกระดับถนนสูงขึ้น 0.6 เมตร) วงเงิน 41.143 ล้านบาท แก้ไขเป็น ถนนซอยวัดมะขาม – วัดโบสถ์ 
แยกทางหลวงหมายเลข 346 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ก่อสร้างแท่งคอนกรีตเสริม
เหล็กก้ันนํ้าจากถนนซอยวัดมะขามถึงคลองวัดโบสถ์ 1,936 เมตร และยกระดับถนนติวานนท์บริเวณทางเข้าท่าเรือ
ปทุมธานี 400 เมตร) วงเงิน 10.32 ล้านบาท ซึ่งหลังจากการแก้ไขแผนรายประมาณการโครงการฯ จะมีเงินคงเหลือ 
30.823 ล้านบาท ให้กรมทางหลวงส่งเงินเหลือจ่ายคืนสํานักงบประมาณ (สงป.) และใหส้ํานักงานนโยบายและบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ์วิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 
 

ต่างประเทศ 
22. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ และ United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี หากมีการ
เปลี่ยนแปลงถ้อยคําที่มิใช่สารัตถะสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ให้ สวทน. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
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  2. เห็นชอบให้เลขาธิการ สวทน. เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ระหว่าง สวทน. และ 
UNCTAD 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า 
  วท.  โดย สวทน. มีความประสงค์จะร่วมมือทางวิชาการกับ UNCTAD เพ่ือร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ 
ทบทวนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) และจัดทํา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายและแผนดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมไทยให้เข้มแข็งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และพลวัตของการค้าและการพัฒนา
ของโลก จึงได้ยกร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้าน
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ว่า การจัดทําบันทึก
ความเข้าใจระหว่าง สวทน. และ UNCTAD ว่าด้วยความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาประเทศมีความประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สวทน. และ UNCTAD ซึ่งจะ
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ สวทน. ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กําหนดให้ สวทน. มีหน้าที่จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(กวทน.)  เพ่ือพิจารณา รวมถึงสนับสนุนและให้คําแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและติดตาม
ประเมินผลของนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนประสานและติดตามการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 
23. เรื่อง การรับรองอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  รับรอง 
(adoption) (1) อนุสัญญามินามาตะฯ (2) เอกสาร ข้อมติ (resolutions) และ (3) กรรมสารสุดท้าย (the final act 
of the conference) ในการประชุม Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on 
Mercury ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2556 ณ เมือง Kumamoto/Minamata ประเทศญี่ปุ่นโดยจะยังไม่ลงนามใน
อนุสัญญาฯ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ ให้การรับรองเอกสารข้อมติและกรรมสารสุดท้ายอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
  ร่างอนุสัญญามินามาตะฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจาก
การปลดปล่อยสารปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์สู่อากาศ แหล่งนํ้า และดิน โดยมีสาระสําคัญ
มุ่งเน้นการควบคุม ลดและเลิก การผลิตการนําเข้าและส่งออก การใช้ การปลดปล่อย และการบําบัดหรือกําจัดสาร
ปรอทในแหล่งกําเนิดที่เป็นประเด็นปัญหาสําคัญระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย 36 ข้อบท และ 5 ภาคผนวก ซึ่งสรุปได้ 
ดังน้ี 
  1. ข้อบทท่ี 1-16 เป็นมาตรการควบคุม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และเน้ือหาของพันธกรณีที่
เก่ียวข้องกับการจัดการแหล่งอุปทานสารปรอทและการค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ กระบวนการ
ผลิตที่มีการใช้สารปรอท  กิจการเหมืองทองคําขนาดเล็กที่มีการใช้สารปรอท  การปลดปล่อยสารปรอทสู่อากาศแหล่ง
นํ้า และดิน การเก็บกักสารปรอท กากของเสียปรอท และพ้ืนที่ที่ปนเป้ือนสารปรอท  แหล่งเงินทุนและกลไกต่าง ๆ 
และการเสริมสร้างศักยภาพ การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  2. ข้อบทท่ี 17-36 เป็นมาตรการสนับสนุน เป็นบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารจัดการในประเด็น  
ต่าง ๆ ของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ต่อไป อาทิ การเผยแพร่ข้อมูล ความ
ตระหนัก และการศึกษา การวิจัยพัฒนาและการติดตามผล ประเด็นด้านสุขภาพ แผนการนําไปปฏิบัติ การจัดทํา
รายงาน การประเมินความมีประสิทธิผล การประชุมรัฐภาคี สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ การระงับข้อพิพาท การ
พัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนของอนุสัญญาฯ สิทธ์ิในการลงคะแนน  เสียงการลงนาม การให้สัตยาบัน การรับรอง การให้
ความเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติ การมีผลบังคับใช้การสงวนสิทธิ และการถอนตัว 
  3.  ภาคผนวก (Annex) เป็นการแสดงรายการแหล่งที่มีการใช้หรือการปลดปล่อยสารปรอทท่ีจะมี
ผลบังคับใช้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ กระบวนการผลิตที่มีการใช้สารปรอท และแผน
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จัดการระดับชาติในกิจการเหมืองแร่ทองคําขนาดเล็กที่มีการใช้สารปรอท แหล่งที่มีการปลดปล่อยสารปรอทสู่อากาศ
และกระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  4. อนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้ใน 90 วัน หลังจากมีประเทศครบ 50 ประเทศ มอบสัตยาบันสาร 
(ratification) การยอมรับ (acceptance) หรือการให้ความเห็นชอบ (approval) หรือการภาคยานุวัติ (accession)  
 
24. เรื่อง ปฎิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยโรคไม่ติดต่อในอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อปฎิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยโรคไม่ติดต่อในอาเซียน ทั้งน้ี หากมีการแก้ไข
ถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สธ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองในปฎิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่า
ด้วยโรคไม่ติดต่อในอาเซียน 
  ปฏิญญาดังกล่าวฯ มีสาระสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านโรคไม่ติดต่อในภูมิภาคอาเซียน 
เช่น การลดปัจจัยเสี่ยงสําหรับโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือให้มีข้อตกลงร่วมกัน
เก่ียวกับการเลือกอาหารเพ่ือสุขภาพ การคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อให้มีความสะดวกในการค้นหาในระยะแรก
และการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ เป็นต้น ซึ่งการร่วมรับรองในปฏิญญาฯ จะเป็นส่วนสําคัญในการแสดงถึงความ
มุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว 
 
25. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเร่ืองการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ
จัดการภัยพิบัติ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ซึ่งจะมีการพิจารณาให้การรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าวในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 ณ เนการาบูรไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2556 
  ร่างปฏิญญาอาเซียนฯ ดังกล่าว มีสาระสําคัญเก่ียวกับการเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านการจัดการภัยพิบัติ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) 
และแผนงานการจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบ AADMER พ.ศ.2553 – 2558 โดยมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
  1. การสนับสนุนการดําเนินการ AADMER เต็มรูปแบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นในการประชุม ADDMER 
Partnership เดือนพฤศจิกายน 2556 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินโครงการภายใต้กรอบ AADMER และให้การดําเนินการใน
ระยะที่ 2 ทันตามกรอบเวลาที่กําหนด 
  3. การขอรับการสนับสนุนจากประเทศคู่เจรจาอาเซียน ภูมิภาคที่เก่ียวข้อง และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ให้ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินโครงการ AADMER 
  4. การกระตุ้นและบังคับใช้ AADMER ในการดําเนินการและพัฒนาที่ย่ังยืนของศูนย์ประสานงาน
อาเซียนสําหรับให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Center for 
Humanitarian Assistance on disaster management : AHA Centre) 
  5. การกระตุ้นประเทศสมาชิกและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัย
การสนับสนุนจากประเทศคู่เจรจาอาเซียน หน่วยงานระดับภูมิภาคที่เก่ียวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและปรับปรุงการทํางานของระบบเตรียมพร้อมเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินของอาเซียนให้มีความรวดเร็วในการฟ้ืนฟูจากภัยพิบัติและโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  6. การสนับสนุนให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีเพ่ือจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Ministerial Meeting 
on Disaster Management : AMMDM) เพ่ือส่งเสริมการร่วมมือของอาเซียนในการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในระดับนโยบาย 
  7. การส่งเสริมความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย
พิบัติ (Humanitarian Assistance on Disaster Relief : HADR) ระหว่างกลไกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในอาเซียน 
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  8. การส่งเสริมการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนที่เก่ียวข้องเพ่ือขับเคลื่อนการ
ร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ และความพยายามร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดชุมชนปลอดภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติและฟ้ืนกลับเร็ว 
โดยใช้ AADMER เป็นกลไกหลักในการปฏิบัติ 
  9. การมอบหมายให้กลไกการจัดการภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียน อาทิ AMMDM Conference of 
the Parties (COP) ACDM และ AHA Centre ทํางานใกล้ชิดกับองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดทําแผนพันธกิจ
ระยะยาวของการร่วมมือในระดับอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติต้ังแต่ปี ค.ศ. 2015 
 
26. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
พลังงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมมือด้านพลังงาน 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ น้ี ร่วมกับผู้มีอํานาจลงนามของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่ผู้ลงนามใน             
ข้อ 2  
  4. เห็นชอบให้ พน. สามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญได้ตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรี
จีนเดินทางเยือนไทยได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ สุรปได้ ดังน้ี 
  1. มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ เพ่ือมุ่งหวังที่จะทําให้
เกิดโอกาสทางการค้าการลงทุนด้านพลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง โดยคํานึงถึงความสนใจร่วมกันในการพัฒนา
และกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสังคมสําหรับทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศ 
  2. เป็นกรอบความร่วมมืออย่างกว้าง ๆ ที่ครอบคลุมสาขาพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาและการ
ใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล (นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน) การผลิตไฟฟ้าและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟ้า 
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกที่สะอาด การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความร่วมมืออ่ืน ๆ ตามท่ีจะตกลงกันของทั้งสองฝ่าย 
  3. ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวจะสามารถดําเนินการได้ตามรูปแบบ ได้แก่ การ
หารือแบบทวิภาคี การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงาน การฝึกอบรม การลงทุนร่วมกันในสาขาพลังงานในทั้งสอง
ประเทศและ/หรือประเทศที่สามที่อยู่ในอุณภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion)  
  4. ให้มีการจัดต้ังคณะทํางานร่วมกัน (Joint Working Group) ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องของทั้งสองประเทศ เพ่ือร่วมกําหนดโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน การจัดทําแผน
ความร่วมมือเพ่ือนําไปสู่การดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จของทั้งสองประเทศ ทั้งน้ี วาระ เวลา และสถานท่ี
สําหรับการประชุมคณะทํางานจะจัดขึ้นตามที่แต่ละประเทศจะตกลงกัน โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ และคาดว่าจะ
จัดการประชุมปีละคร้ัง 
 
27. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ศธ. และกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนด้านอาชีวศึกษา ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ ศธ. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
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  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ด้าน
อาชีวศึกษา โดยไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ          
กฤษฎีกา 
  สาระสําคัญของ บันทึกความเข้าใจระหว่าง ศธ. และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนด้านอาชีวศึกษา เป็นข้อตกลงที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านอาชีวศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายการอาชีวศึกษาในระดับรัฐบาล 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ การวางระบบ นโยบายและกลไกเพ่ือการ
อาชีวศึกษา การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมเฉพาะด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการทั้งสองฝ่ายในด้านการฝึกปฏิบัติงาน และความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถาบัน
อาชีวศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทุกด้านบน
พ้ืนฐานของความเท่าเทียม และต่างตอบแทน 
 
28. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยที่
เชื่อมโยงกับการชําระค่าใช้จ่ายด้วยสินค้าเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยโครงการความร่วมมือในระดับรัฐบาลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศไทยและการชําระ
ค่าใช้จ่ายด้วยสินค้าเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงหลักการและ
สาระสําคัญ ให้กระทรวงคมนาคมสามารถหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และ
ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว 
  3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจ              
ในข้อ 1. 
  4. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ  
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรไทย และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของไทยในกรอบ
อาเซียนที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างอาเซียนและมณฑลตอนใต้ของจีน โดยกระทรวง
การต่างประเทศได้หารือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะ
ดําเนินการตามข้อตกลงภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ และส่วนราชการด้านกฎหมาย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือร่วมกันพิจารณาเน้ือหา และถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งมี
สาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
      (1) บันทึกความเข้าใจฯ จัดทําในรูปแบบสนธิสัญญา (Treaty) ในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล 
(Government to Government)  
      (2) กําหนดให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาหารือกันเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของจีนในการพัฒนาโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของไทย โดยการหารือดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบภายในของแต่ละฝ่าย 
(กล่าวคือ จะต้องเจรจากําหนดขั้นตอนและวิธีการในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องของไทย) 
       (3) กําหนดเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นของการเจรจาว่า จีนจะยอมรับให้ไทยชําระค่าใช้จ่ายบางส่วน
เป็นสินค้าเกษตรได้ 
        (4) ให้ทั้งสองฝ่ายจัดต้ังคณะทํางานร่วมเพ่ือทําหน้าที่เจรจาหารือกันต่อไป 
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         (5) หากทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันเก่ียวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของไทย
และการชําระเงินด้วยสินค้าเกษตรบางส่วนได้ จึงจะให้มีการจัดทําสัญญาในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเพ่ือดําเนินการใน
รายละเอียดต่อไป (Implementing Contracts) โดยให้การจัดทําสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในของทั้งสองประเทศ 
   
29.  เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําแถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – จีน ในโอกาส
ที่นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1.  อนุมัติการจัดทําแถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – จีน ใน
โอกาสที่นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Joint 
Press Statement on Long – Term Program on the Development of Thailand – China Relations 
Issued on the Occasion of the Official Visit to Thailand of H.E. Mr. Li Keqiang, Premier of the State 
Council of the People’s Republic of China) และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวกับ
นายกรัฐมนตรีจีนโดยไม่มีการลงนาม 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของแถลงข่าวร่วมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
 
30. เรื่อง ขออนุ มั ติการลงนามความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือ  ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความ 
ร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคําที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่มีผลกระทบต่อเน้ือหาสาระ
ของร่างความตกลงฯ ฉบับน้ี ให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ  แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก   

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลง 
นามในร่างความตกลงฯ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  วท. รายงานว่า  

1. วท. ได้ดําเนินโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ วท.จีน  
จํานวน 4 โครงการ ได้แก่  

1.1 โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการร่วม เน้นการวิจัยและพัฒนาระบบราง (Joint  
Laboratory Program)   

1.2 โครงการศูนย์ให้บริการข้อมูลการสํารวจดาวเทียมระยะไกล (Remote Sensing  
Satellite Data Service Platform)  

1.3 โครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer  
Cooperation)   

1.4 โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Talented Young Scientist Visiting  
Program)  

2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือใน 4 โครงการ ภายใต้ความตกลงน้ี ทั้งสองฝ่ายจะจัดต้ังคณะกรรมการ 



 29 

ร่วมโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีของ วท.จีน  และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วท. แห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นประธานร่วม และจะจัดต้ังคณะทํางานใน 4 โครงการ ภายใต้ความตกลงน้ี โดยคณะทํางานจะรับผิดชอบการ
กําหนดแผนงานที่จะดําเนินการหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วม  

3. เน้ือหาสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง วท. แห่งราชอาณาจักรไทยกับ วท. แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมายความตกลงดังกล่าวไม่ใช่สนธิสัญญาความกฎหมายระหว่างประเทศ  และไม่เป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 190 วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
31. เรื่อง ท่าทีประเทศไทยต่อระบบติดตามสถานการณ์หมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง (ASEAN 
Sub-Regional Haze Monitoring System: HMS) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการกับการใช้ระบบติดตามสถานการณ์หมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียน
ตอนล่าง (ASEAN Sub-Regional Haze Monitoring System: HMS) เป็นระบบร่วมในการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์หมอกควันของประเทศอาเซียนตอนล่าง 
  2. เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนให้นําประเด็นการแบ่งปันข้อมูลแผนที่
พิกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนที่สัมปทานเข้าระบบ HMS กลับมาพิจารณาในรายละเอียดให้รอบคอบ โดยผ่าน
กลไกภายใต้ข้อตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ทั้งน้ี หากประเทศไทยมีความจําเป็นต้องแบ่งปัน
ข้อมูลใด ๆ เข้าระบบ HMS ต้องนํากลับมาหารือหน่วยงานในประเทศก่อนและจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย/ข้อบังคับ
ของประเทศไทย 
  3. หากในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 มีประเด็นเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สาระสําคัญต่อการ
ดําเนินงาน และไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ระบบติดตามสถานการณ์หมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง (ASEAN Sub-Regional 
Haze Monitoring System: HMS) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและระบุตําแหน่งที่เกิดไฟจากการ
ซ้อนทับจุดความร้อนกับแผนที่ต่าง ๆ รวมถึงใช้ในการระบุผู้กระทําผิดกรณีที่ไฟเกิดขึ้นในพื้นที่สัมปทานหรือพ้ืนที่ที่มี
กรรมสิทธ์ิ โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังน้ี 
        1.1 ระบบ HMS เป็นโปรแกรมในลักษณะ web-based application ที่นําพิกัดจุดความร้อน
มาซ้อนทับกับข้อมูลแผนที่ Google Earth และภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
        1.2 เพ่ือสนับสนุนระบบ HMS สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ร้องขอให้ประเทศอาเซียนตอนล่าง ระบุ
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟของประเทศตนเอง และจัดส่ง 1) แผนที่พิกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างน้อยร้อยละ 20 ของ
พ้ืนที่เสี่ยงทั่งหมด และ 2)  แผนที่สัมปทาน (concession map) ของพ้ืนที่เสี่ยง อย่างน้อย 1 พ้ืนที่ เข้าระบบ HMS 
        1.3 การเปิดเผยข้อมูลแผนที่พิกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนที่สัมปทานเป็นประเด็นที่
หน่วยงานในประเทศไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย 
  2. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 (23 rd ASEAN Summit) ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ระบบ 
HMS เป็นระบบร่วมในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควันระหว่างประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคอาเซียน
ตอนล่าง โดยมีการแบ่งปันแผนที่พิกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนที่สัมปทาน ในบริเวณที่ระบุว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่าและการเผาพ้ืนที่เกษตรซึ่งจะนําไปสู่ปัญหาหมอกควันในระบบ HMS เป็นรายกรณีในลักษณะการร้องขอ
ในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล 
 
 
 



 30 

32. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน       
ครั้งที่ 23 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 จํานวน 4 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้พม. 
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก ดังน้ี 
  1. เห็นชอบ  
   1.1 ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเร่ืองการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการขจัดความ
รุนแรงต่อเด็ก (Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of 
Violence Against Children in ASEAN) มีสาระสําคัญคือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของผู้นํา
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะรับหลักการไปกําหนดนโยบายเพ่ือขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในอาเซียน และเน้น
ยํ้าให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงปัญหาด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ความไม่เท่าเทียมทางเพศ การลดการบ่ัน
ทอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของสตรีและเด็ก การให้ความช่วยเหลือเหย่ือหรือผู้รอดชีวิตทั้งทางด้าน
กฎหมาย และการดูแลพักฟ้ืนทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กในภูมิภาค 
   1.2 ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน ว่าด้วยการประกอบการและการจ้างงานของ
เยาวชนในอาเซียน (Bandar Seri Begawan Declaration on Youth Entrepreneurship and Employment) มี
สาระสําคัญคือ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะรับหลักการในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม
เก้ือกูลกันของทุกภาคส่วน ทั้งสาขาความร่วมมือภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมรวมท้ังเสาเศรษฐกิจ เพ่ือให้เยาวชนได้
มีกิจกรรมและความเป็นจิตอาสา ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะและเครือข่ายการประกอบการของเยาวชน 
   1.3 รายงานการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (Mid-Term Review of the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: 
Consolidated Report) มีสาระสําคัญคือ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในเรื่องของประสิทธิภาพของการดําเนินการ วิธีการ ในการดําเนินการ การ
ประเมินกลไกเชิงสถาบันในการดําเนินการ การประเมินในเร่ืองความพอเพียงและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการดําเนินการตามแผนงาน เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดปี 
2558 รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  2. เพื่อทราบ 
   แถลงการณ์ร่วมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 10 มี
สาระสําคัญคือเป็นการรายงานความก้าวหน้าของสาขาต่าง ๆ ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่ง
รวมถึงเอกสารแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีของสาขาต่าง ๆ การจัดทํารายการประเมินผลคร่ึงแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เอกสารผลการประชุมจากสาขาต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อผู้นําอาเซียนเพ่ือให้การ
รับรองและรับทราบ 
 

แต่งต้ัง 
 
33. เรื่อง แต่งต้ัง 

1. การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวปราณี นันทเสนามาตร์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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2. รัฐบาลสาธารณรัฐแซมเบียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
มาเลเซีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐแซมเบีย มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายไมลส์ คาเวเช บันดา (Mr. Miles Kaweche 
Banda) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแซมเบียประจําประเทศไทยคนใหม่ 
โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน นายลูพันโด ออกัสติน เฟสตัส คาโทโลชี อึมวาพี (Mr. Lupando 
Augustine Festus Katoloshi Mwape) ซึ่งมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3. รัฐบาลสาธารณรัฐเซเนกัลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐ
เซเนกัล ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเซเนกัล มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายมาม บาบา ซิสเซ (Mr. Mame Baba Cissé) 
ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซเนกัลประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่น
พํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน นายมาด้ี เอ็นเดา (Mr. Mady Ndao) ซึ่งมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
  
  4. แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและ
ค่าบริการทางการแพทย์ (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การ
เบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ เพ่ิมเติม จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังน้ี               
1. พลเอก สหชาติ พิพิธกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข 2. นายแพทย์สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ 3. ศาสตราจารย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 
2556 เป็นต้นไป  
 
  5. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) 
ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ สังกัดสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ      
(นักบริหารสูง) จํานวน 3 ราย ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี   
   1. นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
ส่วนกลาง สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) 
ส่วนกลาง สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี   
   2. นายธรรมศักด์ิ สัมพันธ์สันติกูล ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
ส่วนกลาง สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) 
ส่วนกลาง สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี   
   3. นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
ส่วนกลาง สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) 
ส่วนกลาง สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต จํานวน  
4 ตําแหน่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
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   1. นายจุมพล มนัสช่วง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต 
ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบ
แทนนายพฤทธิพงศ์ กุลทนันทน์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
   2. นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต 
ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายจุมพล 
มนัสช่วง  
  3. นายกุลมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต          
(นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ สืบแทนนายกิตติพงษ์ ณ ระนอง  
   4. นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต 
ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทน
นายกุลมุท สิงหรา ณ อยุธยา   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
  
 

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


