
 

                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ              กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/27427427  3169         วันท่ี   20   มีนาคม   2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี  
ช้ัน 2  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าว 
ผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
   วาระที่ 8 เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ ครั้งที่ 1/2556 (ครัง้ที่ 144) 
    สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบและรับทราบเกีย่วกับมติคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที ่1/2556 (ครั้งที ่144) เมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  

 สาระสําคญัของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีดังน้ี  
 1. เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 

      1.1 ให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือน
มีนาคม 2556 โดยให้กระทรวงพลังงานคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีรายได้น้อยด้วย 
      1.2 ให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 
24.82 บาทต่อกิโลกรัม ภายในปี 2556 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณา
แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และการบรรเทาผลกระทบกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย และ
ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร  
      1.3 มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พิจารณาดําเนินการแก้ไขคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือให้ครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถรับเงิน
ชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ 
   2. เห็นชอบร่างบันทึกความเขา้ใจระหว่างรฐับาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนภูุมิภาคลุม่นํ้าโขง (Inter-Governmental Memorandum of Understanding for 
the Establishment of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : 
IGM)  และเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อไปตามนัยแห่งมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 
   3. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการนํ้าเง้ียบ 1 และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ําเง้ียบ 1 กับผู้พัฒนาโครงการ เมื่อร่างสัญญาฯ 
ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด 

   4. เห็นชอบอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน     
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
    5. เห็นชอบแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573)  และใหแ้ต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การอนุรกัษ์พลงังาน 
 

/6. รับทราบ.... 
 



 2
 
    6. รับทราบการขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการนํ้างึม 1 และเซเสด และการเพ่ิมจุดซื้อขาย  
      7. รับทราบโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน  
         7.1 ให้กระทรวงพลังงานจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงาน 
สีเขียวจากพืชพลังงานแบบให้ครบวงจร โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการเป็นผู้แทนจาก 9 กระทรวง ได้แก่ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์  
          7.2 ให้กระทรวงพลังงานดําเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสี เขียวจาก 
พืชพลังงานโดยให้ดําเนินงานโครงการนําร่องในพ้ืนที่ 3 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนที่แล้งนํ้า พ้ืนที่ชุ่มนํ้า และพ้ืนที่ปลูกข้าว 
ได้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน และให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทราบ
ต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

วาระที่ 10 เรือ่ง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 สาํหรับ 
ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบการจัดกลุ่มข้าราชการเป็น 3 กลุ่ม และน้ําหนักในการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังน้ี  
    1.1 กลุ่ม 1 ข้าราชการระดับสูง (ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นและระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและระดับ
เช่ียวชาญ) นํ้าหนักการจ่าย 1.00  
    1.2 กลุ่ม 2 ข้าราชการระดับกลาง (ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการและ
ระดับชํานาญการพิเศษ) นํ้าหนักการจ่าย 1.25  
   1.3 กลุ่ม 3 ข้าราชการระดับต้น (ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง
ประเภททั่วไปทุกระดับและลกูจ้างประจํา) นํ้าหนักการจ่าย 1.40  
  2. เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ตามท่ีเสนอ สําหรับการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้วย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 

วาระที่ 12 เรือ่ง กรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 
ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลงัของรัฐบาล และมอบหมายผู้แทนในการเจรจาต่อรองและลงนาม
ในสญัญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในรูปแบบรัฐต่อรัฐ 
 สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ตามท่ี 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  ประธานกรรมการฯ เสนอดังน้ี 
           1. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลังตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลังของรัฐบาลตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยในส่วนของการเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ประธานคณะกรรมการนโยบาย 
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มันสําปะหลังอนุมัติการดําเนินการระบาย และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดําเนินการเจรจาซื้อขาย 
ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ และเป็นผูล้งนามในสญัญาซื้อขาย 
เมื่อเจรจาถึงที่สุดแล้ว 
            2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจําหน่ายมันสําปะหลัง
ในโครงการแทรกแซงตลาดมนัสําปะหลังของรัฐบาลเพ่ือนําไปผลิตเป็นเอทานอลเป็นลําดับแรกก่อนทีจ่ะจําหน่าย
ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ เพ่ือประโยชน์ต่อการขยายการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง และรกัษาเสถียรภาพราคา
สินค้าเกษตรในระยะยาว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

วาระที่ 14 เรือ่ง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 
ในฤดูการผลิตปี 2555/2556 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในอัตราตันละ 160.00 บาท ตามมติ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.) เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อย ในระดับทีคุ่้มต้นทุนการผลิต  
ด้วยวิธีการกู้เงิน โดยให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
  2. อนุมัติให้กองทุนฯ กู้เงิน (Straight loan) จาก ธ.ก.ส. ตามนัยมาตรา 27 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราดอกเบ้ียผ่อนปรน เพ่ือนํามาช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อย 
ในฤดูการผลิตปี 2555/2556 ในอัตราตันอ้อยละ 160.00 บาท โดยให้จา่ยตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อย 
ที่ส่งเข้าหีบในโรงงานนํ้าตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 2555/2556 จากผลผลิตอ้อยเบ้ืองต้นที่ 94.64 ล้านตัน  
รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 15,142.40 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) หรอืจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามปริมาณ
อ้อยเข้าหีบจริงฤดูการผลิตปี 2555/2556 ตามแผนชําระหน้ีของกองทุนฯ ใช้ระยะเวลา ประมาณ 14 เดือน  
โดยให้ อก. ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธ์ิให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทกึบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหน้ีของกองทุนฯ และให้มีข้อมลูลูกหน้ี 
แยกเป็นรายให้ชัดเจน อีกทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแลโดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วม
ดําเนินการด้วย และรายงานให้คณะรฐัมนตรีทราบ 

ทั้งน้ี   ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเร่งรัดให้กระทรวงอุตสาหกรรมนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของไทย ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ได้ดําเนินการศึกษา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ไปพิจารณาร่วมกับสํานักงบประมาณและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทาง 
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยทั้งระบบให้เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย แลว้ให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป   พร้อมทั้ง ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย (กอน.) ในการพิจารณากําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ขั้นต้น  ในแต่ละฤดูกาลผลิตให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม เพ่ือประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวขอ้งได้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนเร่ิมฤดูกาลหีบอ้อย ทั้งน้ี เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยสามารถพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของตนในช่วงเวลา 
ที่เหมาะสม  และเป็นประโยชน์สูงสุด  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

/ทั้งน้ี.... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 8 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 144) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

และสํานักบริหารกลาง

12 กรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แทรกแซงตลาดมันสําปะหลังของรัฐบาล และมอบหมายผู้แทนในการเจรจาต่อรอง

และลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในรูปแบบรัฐต่อรัฐ

14 การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลิตปี 2555/2556

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556



http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 19 มีนาคม 2556          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. …. 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ . . (พ.ศ. ..... ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
    เครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 
   3.   เรื่อง    ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง 

    พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  5.  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา 
  6.  เรื่อง  ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

    เอาชนะยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) 
  7.    เรื่อง    แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 “บทว่าด้วยการบริหาร 
    จัดการนํ้าและอุทกภัย” 
   8.     เรื่อง   มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 (ครั้งที่ 144) 
  9.  เรื่อง  การขออนุมัติเง่ือนไขพิเศษ (Special Conditions) เพ่ือออกหนังสือรับรอง  
    (Letter of Assurance) สําหรับการขอรับการค้ําประกันเงินกู้จาก European  
    Export Credit Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพ่ือชําระค่าเคร่ืองบินแอร์บัส 
    A380-800 จํานวน 1 ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
  10.  เรื่อง  แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วน 
    ราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  
  11.  เรื่อง  การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้นํ้าใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) ของ 
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)  
  12.  เรื่อง  กรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลังตาม 
    โครงการแทรกแซงตลาดมันสาํปะหลังของรัฐบาล และมอบหมายผู้แทนในการ 
    เจรจาต่อรองและลงนามในสญัญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในรูปแบบ 
    รัฐต่อรัฐ 
  13.  เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556  
  14.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการ 
    ผลิตปี 2555/2556 
 

ต่างประเทศ 
  15.  เรื่อง  การลงนามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่าย 
    เยอรมนีและรา่งความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้าง 
    พ้ืนฐานด้านคุณภาพในอาเซียน  
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  16.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาล 
    แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี 
  17.  เรื่อง  ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในระหว่างการเยือน
    ปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 
    2556 
  18.  เรื่อง  ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่างการ
    เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี
   19.  เรื่อง  การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่าง 
    รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
 

แต่งต้ัง 
  20.   เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1. เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย 
    2. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม 
    3. สาธารณรัฐยูกันดาขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐยูกันดาประจํา 
          ประเทศไทย 
    4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
       ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)  
    5. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

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

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 ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และใหส้ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545  
  2. กําหนดอํานาจหน้าที่ของกรมอาเซียน 
  3. แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ดังต่อไปน้ี 3.1 สํานักงานเลขานุการกรม 3.2 กองยุทธศาสตร์และ
ความร่วมมืออาเซียน 3.3 กองการเมืองและความม่ันคง 3.4 กองเศรษฐกิจ  3.5 กองสังคมและวัฒนธรรม 
3.6 กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ . . (พ.ศ. ..... ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2530 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ . . (พ.ศ. . . . .) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เสนอ 
              สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
            แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบและบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 โดยกําหนดให้ใช้เครื่องแบบเช่นเดียวกับข้าราชการการเมือง
ตําแหน่งอ่ืนตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2552 แต่มีข้อแตกต่างดังต่อไปน้ี 
              1.   เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
                   (1) กําหนดเครื่องแบบราชการปฏิบัติราชการไว้ 2 ประเภท ตามท่ีกําหนดไว้เดิมเพ่ือให้
สอดคล้องกับเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครสาํหรับตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และตําแหน่งสมาชิกสภาเขต ที่กําหนดไว้ 2 ประเภท คือ เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ 
                 (2) กําหนดเพ่ิมเติมให้มีเขม็รปูอักษรย่อ “กทม.” ในส่วนของเคร่ืองหมายแสดงสังกัดของ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการแต่ละประเภท เพ่ือให้สอดคล้องกับเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานครสําหรับตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและตําแหน่งสมาชิกสภาเขต 
                 (3) ไม่ได้กําหนดในส่วนของเคร่ืองแบบสําหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหญิงมุสลิมตามที่
กําหนดไว้ในกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกางเกง กระโปรง 
             2.  เครื่องแบบพิธีการ 
                 (1) กําหนดเพ่ิมเติมให้มีเขม็รปูอักษรย่อ “กทม.” ในส่วนของเคร่ืองหมายแสดงสังกัดของ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการแต่ละประเภท เพ่ือให้สอดคล้องกับเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานครสําหรับตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและตําแหน่งสมาชิกสภาเขต 
                   (2) ไม่ได้กําหนดในส่วนของเคร่ืองแบบสําหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหญิงมุสลิม 
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกางเกง กระโปรง 
 
3.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านคมนาคม 
ขนสง่ของประเทศ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ดังน้ี  
 1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
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 2. รับทราบเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ซึง่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้นรว่มกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

3. เห็นชอบหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระหน้ีเงินกู้ตาม
พระราชบัญญติัน้ีให้เสร็จภายใน 50 ปี โดยเริ่มจัดสรรภายในปีที่ 11 นับแต่กฎหมายมผีลบังคับใช้ พร้อมทั้งกําหนดวงเงิน
ขั้นตํ่าในการชําระหน้ีแบบขั้นบันได  

4. รับทราบแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ ใน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
การเตรยีมความพร้อมโครงการ   การอนุมัติโครงการและอนมุัติจัดสรรวงเงินกู้   การจัดซือ้จัดจ้าง    การจัดสรรและการ
เบิกจ่ายเงินกู้     การติดตามประเมินผลและการรายงานผล  
 
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แทนตําแหน่งทีว่่าง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรา่งพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
เชียงใหม่ เขตเลือกต้ังที่ 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... โดยกําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เป็นวันเลือกต้ัง 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอ  
 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
5. เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการอัครดุริยะศลิปนิราชสดุดี 84 พรรษา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการให้กรมศิลปากรดําเนินโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 
พรรษา ส่วนที่เหลือ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 362,311,000 บาท โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามใบกนัเงินเลขที่ 10081370 สําหรบังบประมาณ
ส่วนที่เหลืออีก จํานวน 61,325,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีในการขยายระบบบริการไปยัง
หอสมุดและหอจดหมายเหตุในภูมิภาค ใหก้รมศิลปากรเสนอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสาํคญัของโครงการอัครดุริยะศลิปนิราชสดุดี 84 พรรษา เป็นโครงการที่มูลนิธิหอสมุดดนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สํานักหอสมดุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร วธ. ได้ร่วมกันดําเนินการเพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทติา
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือบําบัดทุกข์และบาํรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทย
อย่างหาที่สุดมิได้ นับแต่ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติกว่า 6 ทศวรรษตลอดมา รวมท้ังเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ 
ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีของ “องค์อัครดุริยะศิลปิน” ให้ขจรขจาย 
ทั่วทั้งราชอาณาจักรและประชาคมโลกอย่างกว้างขวางสืบไป  
 
6. เรื่อง ผลการสาํรวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลบัคนื ตามยุทธศาสตรพ์ลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดใน 
พื้นทีเ่ปา้หมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลงั 
แผน่ดินเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เสนอ ดังน้ี  
 สาระสาํคญัของเร่ือง  

 ตามท่ีรัฐบาลได้ดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556  โดยนําร่องในพ้ืนที่เป้าหมาย 9 ภาคของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้แก่ภาค 1 : อยุธยา  ภาค 2 : ชลบุรี  ภาค 3 
นครราชสีมา  ภาค 4 : ขอนแก่น ภาค 5 : เชียงใหม่  ภาค 6 : พิษณุโลก  ภาค 7 : นครปฐม ภาค 8 : สุราษฎร์ธานี  
ภาค 9 : สงขลา ในการน้ี สํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงาน ป.ป.ส. ได้ทําการสาํรวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้
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ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) เพ่ือติดตาม 
ประเมนิผลสภาพปัญหา และสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด  รวมท้ังผลการดําเนินงานโครงการชุมชนอุ่นใจฯ 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปใช้ในการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ โดยทําการสํารวจประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย  ซึ่งมี
ประชาชนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 2,418 ราย  และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  1 – 21 มกราคม 
2556 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
 1. ประชาชนร้อยละ 18.5 ระบุว่าปัญหาการแพรร่ะบาดยาเสพติดมคีวามรนุแรง – รุนแรงมากทีสุ่ด  
และค่อนข้างรนุแรง (ร้อยละ 22.3)  ส่วนผู้ทีร่ะบุว่าไม่ค่อยรนุแรง – ไม่รุนแรงมีร้อยละ 59.2   โดยจังหวัดสงขลามกีาร
แพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง – รุนแรงมากที่สุด (ร้อยละ 38.3)  รองลงมาได้แก่ ชลบุร ี(รอ้ยละ 31.0)  เชียงใหม่  
(ร้อยละ 26.0)  และสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 24.3)  ขณะที่จังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ 10 - 12  ส่วนนครปฐมมีร้อยละ 
4.9  
 2. ประชาชนร้อยละ 56.0 ระบุว่าปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด มีลดลงเม่ือเทียบกับ
ก่อนดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ส่วนผู้ที่เห็นว่าเพ่ิมขึ้นมีไม่มากนัก (ร้อยละ 5.4)  และร้อยละ 14.6 เห็นว่า
ปัญหายังเท่าเดิม  แต่ก็มีผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจร้อยละ 24.0  สําหรับจังหวัดที่มีปัญหาเพ่ิมขึ้นพบในจงัหวัดพิษณุโลก
มากที่สุด (ร้อยละ 17.2)  รองลงมาได้แก่ สงขลา (ร้อยละ 13.5)  และชลบุรี (ร้อยละ 8.8)  ขณะที่จังหวัดอ่ืน 
มีประมาณร้อยละ 2 – 5  สว่นขอนแก่นมรี้อยละ 0.3 
 3. ประชาชนร้อยละ 55.4 ระบุว่าปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีลดลง เมื่อเทียบกับก่อน
ดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  ส่วนผู้ที่เห็นว่าเพ่ิมขึ้นมีไม่มากนัก (ร้อยละ 6.8)  และ ร้อยละ 15.9 เห็นว่าปัญหายัง
เท่าเดิม  แต่ก็มีผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจร้อยละ 21.9  สําหรับจงัหวัดที่มีปัญหาเพ่ิมขึ้นพบในจังหวัดสงขลามากที่สุด 
(ร้อยละ 19.5)  รองลงมาได้แก่ พิษณุโลก (รอ้ยละ 15.6) และชลบุรี (ร้อยละ 15.4)  ขณะที่จังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 
5  นอกจากน้ียังมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ดังน้ี 
  1) ประชาชนร้อยละ 49.6 ระบุว่าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ได้เข้ารับการบําบัดรักษา  
มีลดลงเมื่อเทยีบกับก่อนดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  สว่นผู้ที่ระบุว่าเพ่ิมขึ้นมีไม่มากนัก (ร้อยละ 5.4)  และร้อยละ 
13.2 ระบุว่าปัญหายังอยู่เท่าเดิม  แต่ก็มผีู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจร้อยละ 31.8 สําหรับจังหวัดที่มีปัญหาเพ่ิมขึ้นพบใน
จังหวัดสงขลามากที่สุด (ร้อยละ 17.3)  รองลงมาได้แก่ พิษณุโลก (ร้อยละ 10.0)  และชลบุรี (ร้อยละ 10.0)  ขณะที่
จังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ 2 - 4 
  2) ประชาชนร้อยละ 33.4 ระบุว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการประสาทหลอน คุ้มคลั่ง 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้น  ซึ่งในจํานวนน้ีมีเกิดขึ้นมาก – มากที่สดุ (ร้อยละ 1.7)  ปานกลาง (ร้อยละ 7.5)  
และน้อย – น้อยที่สุด (ร้อยละ 24.2)  สําหรับจังหวัดที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาก – มากทีสุ่ดพบในจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 
6.1)   รองลงมาได้แก่ พิษณุโลก (ร้อยละ 4.8)  และชลบุร ี (ร้อยละ 2.9)  ส่วนจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 2 
  3) ประชาชนร้อยละ 44.4 ระบุว่ามีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติดเกิดขึ้น ซึ่งในจํานวนน้ี
มีเกิดขึ้นมาก – มากที่สุด (รอ้ยละ 3.2)  ปานกลาง (ร้อยละ 9.7)  และน้อย – น้อยทีสุ่ด (ร้อยละ 31.5)  สําหรับ
จังหวัดที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาก – มากทีสุ่ดพบในจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 7.6)  รองลงมาได้แก่ ชลบุรี (ร้อยละ 6.6)  และ
พิษณุโลก (ร้อยละ 5.6)  ส่วนจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 4 
 4. ชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ที่มีโรงเรียน/สถานศึกษา ประชาชนร้อยละ 47.2 ระบุว่าปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดมีลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  ส่วนผู้ที่ระบุว่าเพ่ิมขึ้นมีไม่มาก
นัก (ร้อยละ 4.6)  และร้อยละ 10.9 ระบุว่าปัญหายังอยู่เท่าเดิม  แต่ก็มีผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจร้อยละ 37.3 สําหรบั
จังหวัดที่มีปัญหาเพ่ิมขึ้นพบในจังหวัดพิษณุโลกมากกว่าจังหวัดอ่ืน (ร้อยละ 11.2)  รองลงมาได้แก่ ชลบุรี (ร้อยละ 8.2)  
และสงขลา (รอ้ยละ 7.9)  ขณะที่จังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 6 
 5. ประชาชนร้อยละ 85.4 ระบุว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ซึ่งในจํานวนน้ี
ได้แก่ ผู้เคยเสพยาเสพติด (ร้อยละ 83.4)  ผู้ที่เคยถูกจับกุม/ผู้ต้องหา (ร้อยละ 52.3)  และผูท้ี่เคยคา้ยาเสพติด 
(ร้อยละ 40.0)  เป็นต้น   
 6. ประชาชนร้อยละ 45.7 ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุน/เข้าไปกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
ซึ่งในจํานวนน้ีมีเกิดขึ้นมาก – มากที่สุด (รอ้ยละ 9.2)  ปานกลาง (ร้อยละ 14.6)  และน้อย – น้อยที่สุด (ร้อยละ 
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21.9)  สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐทีดํ่าเนินการดังกล่าวพบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 60.9)  รองลงมาได้แก่ 
สงขลา (ร้อยละ 55.6)  ชลบุร ี(รอ้ยละ 55.5)  และพิษณโุลก (รอ้ยละ 54.4)  ขณะที่จังหวัดอ่ืนมีประมาณรอ้ยละ 35 – 44  
ส่วนอยุธยาเกิดขึ้นน้อยกว่าจังหวัดอ่ืน (ร้อยละ 26.8) 
 7. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.7 มีความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ซึ่งในจํานวนน้ีมีความ
พึงพอใจมาก – มากทีสุ่ดร้อยละ 83.9  ปานกลางร้อยละ 12.3  และน้อยรอ้ยละ 3.5  โดยจังหวัดขอนแก่น และอยุธยามี
ความพึงพอใจมาก – มากที่สดุสูงกว่าจังหวัดอ่ืน คือ ร้อยละ 96.3 และ 90.3 ตามลําดับ  ขณะที่จังหวัดอ่ืนมีประมาณ
ร้อยละ 76 – 88 
 8. ประชาชนร้อยละ 99.3 มีความเช่ือมั่นต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในอนาคตได้  ซึ่งในจํานวนน้ีมีความเช่ือมั่นมาก – มากที่สุดร้อยละ 79.6  ปานกลางร้อยละ 15.5  และน้อย
ร้อยละ 4.2  โดยจังหวัดขอนแก่นมีความเช่ือมั่นมาก – มากที่สุดสูงกว่าจังหวัดอ่ืน (ร้อยละ 95.9)  รองลงมา                
ได้แก่ อยุธยา (ร้อยละ 83.2)  ชลบุรี (ร้อยละ 82.4)  และพิษณุโลก (รอ้ยละ 80.0)  ขณะที่จังหวัดอ่ืนมปีระมาณร้อยละ 
71 – 78  ส่วนจังหวัดสงขลามีร้อยละ 68.4 
 
7.   เรือ่ง   แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 “บทว่าด้วยการบรหิารจัดการน้าํและอุทกภัย” 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(กปภ.ช.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติบทว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเป็นบทเพ่ิมเติมในแผนการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557    
  2. เห็นชอบมอบหมายให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557 “บทว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย” อีกบทหน่ึง    

 สาระสาํคญัของร่างแผนหลกัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557 
“บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้าํและอุทกภัย” สรุปได้ดังน้ี  

 1. หลักการและเหตุผล    ภายหลังเหตุการณ์มหาวิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งได้สร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจําเป็นต้องอาศัยการ
ประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารในภาวะวิกฤติที่เป็นระบบเดียวกัน  (Single Command) จึง
จะทําให้การจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (กปภ.ช.) จึงได้ใช้อํานาจตามมาตรา 7 และมาตรา 44   แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 ใหม้ีการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557 ด้วยการเพ่ิมเติม
“บทว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย”  

 2. วัตถุประสงค์  เพ่ือบูรณาการแผนงานและการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม   เพ่ือมีองค์กรรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัยที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการนํ้า  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําและ
อุทกภัย  เพ่ือให้การกําหนดแนวทางการทํางาน การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความสอดคล้อง
เป็นเอกภาพเดียวกันในการอํานวยการ และบริหารจัดการทุกพ้ืนที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทําให้การบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนต่อไป   

 3. การจัดต้ังองค์กรปฏิบัติ  ให้จัดต้ังองค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากนํ้าและอุทกภัย ดังน้ี    
           3.1 กนอช. มหีน้าที่กําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการนํ้า การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ  
           3.2 กบอ. มหีน้าที่จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยตามนโยบาย
ของ กนอช. กําหนดวิธีดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าและอุทกภัยเป็นไปโดย
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการนํ้า การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
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           3.3 สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) มีหน้าที ่
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพนํ้าในลุ่มนํ้าและ
เขื่อนหรือที่กักเก็บนํ้า สภาพพ้ืนที่บริเวณที่นํ้าไหลผ่านแนวทางการเตือนภัย เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 
และการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน 
           3.4 บก.ปภ.ช. รับผิดชอบบังคับบัญชา อํานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมและประสานความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัย ตามความรุนแรงระดับ 3 (อุทกภัยขนาดใหญ่)  และ ระดับ 4 (อุทกภัยขนาด
ร้ายแรงอย่างย่ิง) 
           3.5 ศอร.ปภ.ช. รับผิดชอบประสานงานและบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในภาวะปกติ ภาวระใกล้เกิดภัย และภาวะเกิดภัย กรณคีวามรุนแรงของสาธารณภัย ระดับ 1  (อุทกภัย
ขนาดเล็ก) และระดับ 2  (อุทกภัยขนาดกลาง)   
           3.6 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล/   
เมืองพัทยา/อําเภอ/สํานักงานเขต/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบการอํานวยการ ควบคมุ ปฏิบัติงาน และ
ประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่รบัผิดชอบ  
           3.7 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า เป็นส่วนหน้าระดับจังหวัดที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน                   
ตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)                   
เมื่อมีการยกระดับความรุนแรงของสาธารณภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4  
      4.  การเชื่อมโยงกลไกการจัดการสาธารณภัยขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 กับองค์บริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ ได้แก่ กปภ.ช. กนอช.ซ และ กบอ.  
         5. ขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติต่าง ๆ                      
ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย ตามระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น 
 
8. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 (ครั้งที่ 144) 
    คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบและรับทราบเก่ียวกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ              
ครั้งที ่1/2556 (ครั้งที่ 144) เมือ่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอดังน้ี  
    1. เหน็ชอบ  

1.1 แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 
    1.2 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter-Governmental Memorandum of Understanding for 
the Establishment of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : 
IGM) 

1.3 ร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ําเงี้ยบ 1 
1.4 การพิจารณาอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืช 

พลังงานในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
1.5 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554- 2573) 

    2. รบัทราบการขยายอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการนํ้างึม 1 และเซเสด และการเพ่ิมจุดซื้อขาย 
รวมทั้ง โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน 

 สาระสําคญัของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีดังน้ี  
 1. เหน็ชอบแนวทางการปรบัราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรอืน 

      1.1 ให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือน
มีนาคม 2556 โดยให้กระทรวงพลังงานคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีรายได้น้อยด้วย 
      1.2 ให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 
24.82 บาทต่อกิโลกรัม ภายในปี 2556 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณา
แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และการบรรเทาผลกระทบกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า 
หาบเร่ แผงลอยอาหาร  
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      1.3 มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พิจารณาดําเนินการแก้ไขคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิง เพ่ือให้ครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถรับเงินชดเชยจาก
กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ 
   2. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซ้ือขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter-Governmental Memorandum of Understanding for 
the Establishment of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : 
IGM)  และเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อไปตามนัยแห่งมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 
    3. เห็นชอบร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ําเงี้ยบ 1 และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ําเงี้ยบ 1 กับผู้พัฒนาโครงการ เม่ือร่างสัญญาฯ 
ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
    ทั้งน้ี  หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขร่างสัญญาฯ ที่ไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ใน                  
ร่างสัญญาฯ และเง่ือนไขสําคัญ รวมทั้งการปรับกําหนดเวลาของแผนงาน (Milestones) ที่เก่ียวข้องกับกําหนดการจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพ่ือให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการกักเก็บนํ้าและการ
ทดสอบโรงไฟฟ้า ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. ในการแก้ไขโดยไม่ต้องนํากลับมาเสนอขอความ
เห็นชอบอีก 

     4. เห็นชอบอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
       สําหรับโครงการท่ีมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ด้วยอัตรา 4.50 บาทต่อ
หน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี และมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเร่งจัดทําระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพจากพืชพลังงานภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อไป 
     5. เห็นชอบแผนปฏิบติัการอนุรักษ์พลังงาน 20 ป ี (พ.ศ. 2554- 2573)  และให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
อนุรักษ์พลังงาน 
    6. รับทราบการขยายอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 1 และเซเสด และการเพ่ิมจุดซ้ือ
ขาย ดังนี้  
       6.1 การขยายอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการนํ้างึม 1 และโครงการเซเสดออกไป เพ่ือให้
ครอบคลุมระยะเวลาที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) จะคืนพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เง่ือนไขและอัตราค่าไฟฟ้าเดิม (ฟฟล.  
ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ช่วงเวลา Peak 1.74 บาทต่อหน่วย และช่วงเวลา Off Peak 
1.34 บาทต่อหน่วย) ทั้งน้ี ให้มีการขยายอายุสัญญาฯ ดังน้ี 

         -  ขยายอายุสญัญาฯ โครงการน้ํางึม 1 ออกไป 3 ปี (26 กุมภาพันธ์ 2557 –  
25 กุมภาพันธ์ 2560) 
          -  ขยายอายุสญัญาฯ โครงการเซเสด ออกไป 4 ปี (1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน  
2560) 
 
       6 .2 ใ ห้แ ก้ ไขจุ ดส่ งมอบมุกดาหาร  - ปากบ่อ  ที่ เ ป็นจุดที่  กฟผ .  ขายฝ่ ายเ ดียว 
เป็นจุดซื้อและขาย 
        6.3 ให้ กฟผ. แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการนํ้างึม 1 และโครงการเซเสด และ 
ให้ กฟผ. ลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
     7. รับทราบโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ดังนี้ 
          7.1 ให้กระทรวงพลังงานจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงาน 
สีเขียวจากพืชพลังงานแบบให้ครบวงจร โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการเป็นผู้แทนจาก 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวง
พลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์  
          7 .2 ใ ห้กระทรวงพลั งงานดํา เ นินโครงการ วิสาหกิจชุมชนพลั งงานสี เขี ยวจาก 
พืชพลังงานโดยให้ดําเนินงานโครงการนําร่องในพ้ืนที่ 3 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนที่แล้งนํ้า พ้ืนที่ชุ่มนํ้า และพ้ืนที่ปลูกข้าว 
ได้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน และให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทราบต่อไป 
 
9. เรื่อง การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) 
สําหรบัการขอรับการค้ําประกันเงนิกู้จาก European Export Credit Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงนิกู้เพือ่
ชําระค่าเครื่องบินแอร์บสั A380-800 จํานวน 1 ลาํ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบเง่ือนไขพิเศษในการดําเนินการกู้เงินระยะยาวในรูป Asset Based Financing เพ่ือ     
ชําระค่าเคร่ืองบินแอร์บัส A380-800 (ลําที่ 4) จํานวน 1 ลาํ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
   2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและ คค. ออกหนังสือรับรองให้แก่ European Export Credit 
Agencies (ECAs) ตามนัยที่กล่าวไว้ข้างต้น และใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําความเห็นทางกฎหมาย
สําหรับการกู้เงินในครั้งน้ี  และอนุมัติให้ใช้ขอ้สัญญาอนญุาโตตุลาการระงับข้อพิพาทสําหรับสัญญาจัดหาเงินกู้ด้วย 
 
10. เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงนิรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรบัส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบนัอุดมศกึษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบการจัดกลุ่มข้าราชการเป็น 3 กลุ่ม และน้ําหนักในการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังน้ี  
    1.1 กลุ่ม 1 ข้าราชการระดับสูง (ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้นและระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและระดับเช่ียวชาญ) 
นํ้าหนักการจ่าย 1.00  
    1.2 กลุ่ม 2 ข้าราชการระดับกลาง (ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับ
ชํานาญการพิเศษ) นํ้าหนักการจ่าย 1.25  
   1.3 กลุ่ม 3 ข้าราชการระดับต้น (ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง
ประเภททั่วไปทุกระดับและลกูจ้างประจํา) นํ้าหนักการจ่าย 1.40  
  2. เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ตามท่ีเสนอ สําหรับการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้วย  
 
11. เรื่อง การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (กสท) ดําเนินโครงการ
โครงข่ายเคเบิลใต้นํ้าใยแก้ว (Asia Pacific Gateway : APG) ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,055.74 
ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับ
ผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบํารุงรักษา และสญัญาจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้นํ้าใยแก้ว APG ตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
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12. เรื่อง กรอบยุทธศาสตรก์ารระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาด 
มันสําปะหลังของรัฐบาล และมอบหมายผู้แทนในการเจรจาต่อรองและลงนามในสญัญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังในรูปแบบรัฐต่อรัฐ 
      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  ประธานกรรมการฯ เสนอดังน้ี 
           1. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลังตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลังของรัฐบาลตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยในส่วนของการเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์มนั
สําปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ประธานคณะกรรมการนโยบายมัน
สําปะหลังอนุมัติการดําเนินการระบาย และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดําเนินการเจรจาซื้อขายให้เป็นไปตาม
กรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ และเป็นผูล้งนามในสญัญาซื้อขายเมื่อเจรจาถึงที่สุดแล้ว 
            2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจําหน่ายมันสําปะหลังใน
โครงการแทรกแซงตลาดมันสาํปะหลังของรัฐบาลเพ่ือนําไปผลิตเป็นเอทานอลเป็นลําดับแรกก่อนที่จะจําหน่ายใน
รูปแบบรัฐต่อรฐั เพ่ือประโยชน์ต่อการขยายการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง และรกัษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตรในระยะยาว 
 
13. เรื่อง แผนบูรณาการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป ี2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปี 2556  ตามท่ีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อํานวยการ
ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังน้ี  
  คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงรานต์ ปี 2556 เพ่ือให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด   และอําเภอ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 และเห็นชอบให้ประสานกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เข้ามามีสว่นร่วมให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี 2556  มสีาระสําคัญดังน้ี  

1. ช่ือในการรณรงค์ ใช้ช่ือว่า “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม”   
2. ดําเนินการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน 
3. เป้าหมายการดําเนินงาน ให้สามารถลดจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิตและ 

จํานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้เหลือน้อยที่สดุเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 โดยให้จังหวัดอําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการของแต่ละพ้ืนที่  

4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ 1) มารตรการด้านบริหารจัดการ  
2) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 3) มาตรการด้านสังคม 4) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 5) มาตรการด้าน
การประชาสัมพันธ์ 6) มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 

5. มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ 1) การควบคุมความเร็ว 2) การควบคุมการเมาสุราแล้วขับขี ่
ยานพาหนะ  3) การจัดพ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย 4) การเล่นนํ้าสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความ
ปลอดภัย  5) การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์  6) การควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

6. ช่วงเวลาดําเนินการ กําหนดเป็น 3 ช่วงดังน้ี  1) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-28  
กุมภาพันธ์ 2556 2) ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2556 3) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่าง
วันที่ 11-17 เมษายน 2556  

ทั้งน้ี ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานขอความร่วมมือให้กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 แล้ว 
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14. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในอัตราตันละ 160.00 บาท ตามมติคณะกรรมการ
อ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.) เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อย ในระดับทีคุ่้มต้นทุนการผลิต ด้วยวิธีการกู้เงิน โดยให้
กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
  2. อนุมัติให้กองทุนฯ กู้เงิน (Straight loan) จาก ธ.ก.ส. ตามนัยมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราดอกเบ้ียผ่อนปรน เพ่ือนํามาช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี 
2555/2556 ในอัตราตันอ้อยละ 160.00 บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงาน
นํ้าตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 2555/2556 จากผลผลิตอ้อยเบ้ืองต้นที่ 94.64 ล้านตัน รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 
15,142.40 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) หรือจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามปริมาณอ้อยเข้าหีบจริงฤดูการผลิตปี 
2555/2556 ตามแผนชําระหน้ีของกองทุนฯ ใช้ระยะเวลา ประมาณ 14 เดือน โดยให้ อก. ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธ์ิใหถู้กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้
เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหน้ีของกองทุนฯ และให้มีข้อมลูลูกหน้ีแยกเป็นรายให้ชัดเจน อีกทั้งจัดระบบควบคุม 
ตรวจสอบ และกํากับดูแลโดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมดําเนินการด้วย และรายงานให้คณะรัฐมนตรทีราบ 
  ทั้งน้ี   ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเร่งรัดให้กระทรวงอุตสาหกรรมนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของไทย ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ไปพิจารณาร่วมกับสํานักงบประมาณและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยทัง้ระบบให้เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป   พร้อมทั้ง ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.) ใน
การพิจารณากําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น  ในแต่ละฤดูกาลผลติ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม เพ่ือประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวขอ้งได้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มฤดูกาลหีบอ้อย 
ทั้งน้ี เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยสามารถพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของตนในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และเป็นประโยชน์สูงสุด  
 

ต่างประเทศ 
15. เรื่อง การลงนามร่างหนงัสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝา่ยเยอรมนีและร่างความ 
ตกลงสาํหรับการดําเนินโครงการเสริมสรา้งโครงสร้างพืน้ฐานด้านคุณภาพในอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี และร่าง
ความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในอาเซียน  
   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารท้ังสองฉบับดังกล่าวข้างต้น  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าวและเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือ
ผู้แทนเป็นผูล้งนามในร่างเอกสารดังกล่าว  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของอาเซียนที่ตอบรับการดําเนนิโครงการกับหนงัสือของรัฐบาลเยอรมนี 
มีสาระสําคัญดังน้ี  
  1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของอาเซียนเป็นหนังสือที่ตอบรับการดําเนินโครงการฯ ต่อหนังสอื
แลกเปลี่ยนของรัฐบาลเยอรมนีที่ลงนามโดยเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําอาเซียน เมือ่วันที่ 23 ตุลาคม 2555  
   2) สาระสําคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนกล่าวถึงการที่อาเซียนให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงและ
เง่ือนไขที่ระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนี เช่น การให้สถาบัน Physikalisch Technische 
Bundestanstalt-PTB เป็นผู้ดําเนินโครงการฝ่ายเยอรมนี และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ



 12 

ของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality-ACCSQ) ทําหน้าที่ประสานการ
ดําเนินโครงการฝ่ายอาเซียน   
   3) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนและหนังสอืแลกเปลี่ยนของรัฐบาลเยอรมนีถือเป็น
ความตกลงระหว่างสองฝ่ายในการดําเนินโครงการฯ ภายใต้พันธกรณีความร่วมมือด้านเทคนิค และจะประกอบกัน
เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเยอรมนีกับอาเซียน โดยจะมผีลให้เริม่ดําเนินโครงการฯ ได้ในวันที่ลงนามหนังสือ
แลกเปลี่ยนจากอาเซียน  
   ร่างความตกลงสําหรับการดําเนนิโครงการเสริมสรา้งโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพในอาเซียน 
มีสาระสําคัญดังน้ี  
   1) ร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดรายละเอียดของข้อตกลงในการดําเนินโครงการ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ การสนับสนุนการดําเนินโครงการของฝ่ายเยอรมนี
และฝ่ายอาเซยีนและข้อบทอ่ืน ๆ เช่น การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไข การระงับข้อพิพาท ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ รวมถึงพันธกรณีต่าง ๆ ซึ่งจะจัดทําขึ้นระหว่างอาเซียนกับ PTB และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของประเทศเยอรมนี โดยมีภาคผนวกแนบอีก 3 ฉบับ ได้แก่ (1) หนังสอืแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับประเทศ
เยอรมนี (2) หนังสือจากสํานักเลขาธิการอาเซียนถึงประเทศเยอรมนี ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 (3) ขอ้เสนอ
โครงการ  
   2) ร่างความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนและร่างความตกลงฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 7 ปี แบ่งเป็นระยะแรก 4 ปี 
โดยรัฐบาลเยอรมนีจะให้เงินสนับสนุนโครงการผ่านสถาบัน PTB รวมท้ังสิน้ 2.5 ล้านยูโร แบ่งเป็นระยะแรก 1.5            
ล้านยูโร  
 
16. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกิน ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งรฐัเอกราชปาปัวนิวกินี 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในความตกลง
ดังกลา่ว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระสําคญั ให้
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ทั้งน้ี ร่างความตกลงฯ จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางความร่วมมือทีมุ่่งสนองตอบต่อความ
ต้องการในการพัฒนาของปาปัวนิวกินี และเป็นกลไกที่จะช่วยรัฐบาลไทยในการบริหารการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการแก่ปาปัวนิวกินีอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผู้ใหร้่วมกับประเทศผู้รบั 
อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเคร่ืองมือในการ
ดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีจะอํานวยความสะดวกและให้สิทธิพิเศษ
และความคุ้มครองที่สําคัญและเก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าที่ไทยทีเ่ข้าไปปฏิบัติงานในปาปัวนิวกินี และการนําเข้าวัสดุ
อุปกรณ์ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การยกเว้นภาษี การอํานวยความสะดวกพิธีการทางศุลกากร 
และหากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือตามข้อตกลงดังกล่าวในส่วนของรัฐบาลไทยจะใช้จ่ายจาก
งบประมาณประจําปีหมวดเงินอุดหนุนงานให้ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศของสํานักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) (กต.) 
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17. เรื่อง ขอรบัรองคาํแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามบนัทึกความเข้าใจในระหว่างการเยือนปาปวันิวกินีอย่าง
เป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบคําแถลงข่าวร่วมไทย – ปาปัวนิวกินีในหลักการและอนุมัติใหน้ายกรัฐมนตรรี่วมรับรอง
คําแถลงข่าวร่วมดังกล่าว 
  2. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีไทย – ปาปัวนิวกินี และอนุมติัให้รอง
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารข้างต้น ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต.สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กต.รายงานว่า 
  นายกรัฐมนตรีมีกําหนดเดินทางเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 
2556 เพ่ือส่งเสริมความสมัพันธ์และยืนยันเจตนารมณ์ร่วมเชิงนโยบายระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งรฐัเอกราชปาปัวนิวกินี จึงได้มีการจัดทําเอกสาร ดังน้ี 

 1. คําแถลงข่าวร่วมไทย – ปาปัวนิวกิน ีมสีาระสําคัญเพ่ือแสดงถึงการเปิดศักราชใหม่ของ 
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี โดยการเยือนปาปัวนิวกินีครั้งน้ีเป็นการเยือนระดับนายกรัฐมนตรี
ครั้งแรกของไทย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในทุกมิติ ทั้งน้ี การเยือนดังกล่าวยังเป็นการแสดง
ความพร้อมของไทยในฐานะประเทศผู้ใหใ้หม่ (emerging donor) และแสดงถึงบทบาทนําของไทยในภูมิภาคอาเซียน
ด้วย 
  2. บันทึกความเข้าใจระหว่าง กต.แห่งราชอาณาจักรไทยกับ กต.แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีว่า
ด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคี จัดทาํขึ้นเพ่ือจัดต้ังกรอบและกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของกระทรวงการต่างประเทศของไทยและปาปัวนิวกินีในลักษณะเปิดกว้าง โดยทั้งสองฝ่ายสามารถกําหนดวาระการ
หารือ ระดับหัวหน้าคณะ ช่วงเวลาสถานที่ประชุมหารือ ประเด็นหารือให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็น
ระหว่างประเทศและอ่ืนๆ ตามท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นเหมาะสม และเป็นการให้คํามั่นที่จะพัฒนาและกระชับสายสัมพันธ์
แห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ ตลอดจนกําจัดปัญหาอุปสรรคและความเข้าใจทีไ่ม่ตรงกันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
การสนับสนุนความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม และให้ความสําคัญของการจัดต้ังกลไกการ
หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างทั้งสองประเทศอย่างสมํ่าเสมอ 
 
18. เรื่อง ขอรบัรองคาํแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์
อย่างเปน็ทางการของนายกรัฐมนตร ี
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบคําแถลงข่าวร่วมไทย-นิวซีแลนด์ในหลักการและอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองคํา
แถลงข่าวร่วมดังกล่าว  
   2. เห็นชอบหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไทย-นิวซีแลนด์ และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
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19. เรื่อง การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลของประเทศ
นิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้าน
การศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เสนอ ทั้งน้ี 
หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ ศธ. หารือกับกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรฐัมนตรี โดยไม่
ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง   
 

แต่งต้ัง 
20.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. เสนอรายชือ่บุคคลเพื่อแต่งต้ังเปน็กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ แต่งต้ังกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน 2 ราย  ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอดังน้ี               
1. นายวัลลภ พลอยทับทิม 2. นายไพโรจน์ วรรณสาย เพ่ือแทนนายวัฒนา นวลสุวรรณ และนายจําลอง ศรีประสาธน์ 
กรรมการฯ ทีล่าออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 
 
  2. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม 
                  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอช่ือผู้ประสานงาน 
คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ที่ขอเปลีย่นแปลง ปคร. จาก นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็น  นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็น ปคร. ของ ยธ. 
 
  3. สาธารณรัฐยูกันดาขอแต่งต้ังกงสลุกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทย 
               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดาเสนอขอแต่งต้ัง นายโอฬาร วีรวรรณ เป็น
กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทย สืบแทน นายทวี บุตรสุนทร ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
เสนอ 
 
  4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทีก่ระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  5. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แทน นางจนิดา สังข์ศรีอินทร์ ที่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ  
 

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