
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/208193169                     วันท่ี   6   มีนาคม   2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  5  มีนาคม  2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
  วาระที่ 12 เรือ่ง ขออนุมัติดําเนนิโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) 
แบบครอบคลมุพื้นที่  

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน
กรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556เรื่องขออนุมัติดําเนิน
โครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพ้ืนที่ ดังน้ี  
   1. อนุมัติให้ดําเนินโครงการควบคุมและกําจดัศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลมุพ้ืนที่      
เพ่ือกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการ 
และอนุมัติงบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้น 387,490,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น  
   2. ถึงแม้ว่าการใช้สารเคมีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) 
แบบครอบคลมุพ้ืนที่ แต่เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาสารเคมีตกค้างในมะพร้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ จึงมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดมาตรการใน
การกํากับดูแลและควบคุมการใช้สารเคมีใหชั้ดเจนและรัดกุม ในขณะเดียวกันควรสนับสนุนการใช้ศัตรูธรรมชาติ
ควบคู่กันไป เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างต่อเน่ือง   
  ทั้งน้ี  ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุมัติและให้ดําเนินการตาม        
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 15 เรือ่ง ขอความเห็นชอบเอกสารสาํหรบัการประชุมผู้นาํยุทธศาสตร์ความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 5  
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – 
เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawad-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 
ครั้งที่ 5 และรา่งแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี 2556 – 2558 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารตามข้อ 1 
 

/3. หากมี... 
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  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งที่ 5 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ 
ของผู้นําที่จะส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งรับรองแผนปฏิบัติการ ACMECS  
ปี 2556 – 2558 ซึ่งกําหนดแผนการดําเนินโครงการความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ การอํานวยความสะดวก
การค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเท่ียว  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สาธารณสุขและสวัสดิการสงัคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ร่างปฏิญญา 
การประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งที่ 5 ยังสนับสนุนให้ประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนามีส่วนร่วมในโครงการของ 
ACMECS ด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16 เรือ่ง  แผนการลงทนุเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน  (Contract  
Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี - แม่โขง - เจ้าพระยา  (ACMECS) ประจําปี 2556  

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พน.)  
เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบแผนการลงทุนและแนวทางการดําเนินโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming)  ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี - แม่โขง - เจ้าพระยา (ACMECS) ประจําปี 
2556  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงโครงการฯ ให้ พณ.สามารถดําเนินการได้ โดยประสานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

2. มอบหมายให้ผูว่้าราชการจังหวัดเป้าหมายปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานแผน 
การลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS   

3. อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรบัการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตรา 
นํ้าหนักสุทธิเมตริกตันละศูนย์บาท สําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมี
สัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน ปี 2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS โดยผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ พณ. กําหนด   
  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือบริหาร
จัดการช่วงเวลาและปริมาณการนําเข้าสินค้าเกษตรตามโครงการแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (Contract Farming)  ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี - แม่โขง - เจ้าพระยา (ACMECS) ประจาํปี 2556  
ให้เหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของสินค้าเกษตรขา้งต้นภายในประเทศไทย โดยเฉพาะ 
พืชเกษตรที่รัฐบาลมีนโยบายในการแทรกแซงราคาและในกรณีเป็นการนําเข้าพืชนํ้ามันภายใต้โครงการ ฯ   
ให้นําเสนอคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามนัพืชพิจารณาตามข้ันตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 19 เรือ่ง  การลงนามในเอกสารโครงการ ASEAN-German Project on ASEAN 
Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems  

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่าง Implementation Agreement สําหรับโครงการ ASEAN-German 
Project on ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems  
   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลง Implementation 
Agreement ดังกล่าว  

/3. มอบหมาย... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 12 ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ต่างประเทศ 15 ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งท่ี 5 

16 แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน  (Contract Farming) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี - แม่โขง - เจ้าพระยา  (ACMECS) ประจําปี 2556 

19 การลงนามในเอกสารโครงการ ASEAN-German Project on ASEAN Biocontrol กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ABC) for Sustainable Agrifood Systems 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2556



http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 5 มีนาคม  2556          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายภักดีหาญส์   หิมะทองคํา พร้อมด้วย นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนใน
    สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
    ปลอดภัยอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่าย 
    มหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่า 
    ของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาต  
    ประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจากการขนส่ง พ.ศ. .... 
  5.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
    และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ 
    นํ้าตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
    นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 132) พ.ศ. 2541 พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมยัประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2556 
 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือน 
    เต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง 
  10.  เรื่อง   การขอปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ. 
  11.   เรื่อง   การดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะ 
    ต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง) 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบ 
    ครอบคลุมพ้ืนที่  
  13.  เรื่อง  การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนา 
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของการไฟฟ้าส่วน 
    ภูมิภาค 
  

ต่างประเทศ 
  14.  เรื่อง  การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 9 
  15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง 
    เศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครัง้ที่ 5  
  16.   เรื่อง   แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสญัญากับประเทศเพ่ือนบ้าน  (Contract Farming) 
    ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี – แม่โขง-เจ้าพระยา  (ACMECS) ประจําปี 2556  
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  17.  เรื่อง  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐ 
    รัสเซีย 
  18.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้าน 
    วิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สหรัฐอเมริกา  
  19.  เรื่อง  การลงนามในเอกสารโครงการ ASEAN-German Project on ASEAN  
    Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems  
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคี 
    ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ 
    ต่างประเทศและความร่วมมอืแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี  
 

แต่งต้ัง 
  21.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
    1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
     ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) 
    2.  แต่งต้ังกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

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

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 ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการเป็นกองบังคบัการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  ทั้งน้ี หากมีภาระด้านงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
ให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามความเห็นของ   
สํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  2. การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการกําหนดตําแหน่งข้าราชการตํารวจของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจําในครั้งน้ี ไม่ทําให้จํานวนตําแหน่งในภาพรวมของ ตช. เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากได้ตัดโอนและ
ปรับระดับตําแหน่งผู้บังคับหมู่ ประจําสํานักงานกําลังพลที่เป็นตําแหน่งที่ว่างรวมจํานวน 117 ตําแหน่ง ไปเป็น
ตําแหน่งในสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  
  3. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา ส่งผลให้ ตช. 
มีค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมขึ้นในส่วนของเงินประจําตําแหน่ง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณหมวดเงินเดือนของ ตช. 
แต่อย่างใด เน่ืองจาก ตช. สามารถนําเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าใช้จ่ายมาเกลี่ยใช้ได้  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนนิการด้านความปลอดภัยอาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
แรงงานเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. หมวด 1 บททั่วไป ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่นายจ้างในการจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
และการฝึกอบรมให้กับลกูจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า การเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้า การจัดให้มีแผ่นป้ายหรือ
สัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้า การจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การดูแลและบํารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า และจัดให้มีแผ่นภาพพร้อม          
คําบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายและการปฐมพยาบาล 
  2. หมวด 2 บรภัิณฑ์ไฟฟ้าและเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่นายจ้างในการติดต้ัง
บริภัณฑ์ไฟฟ้า การใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ และเคร่ืองป้องกัน ตามมาตรฐานที่กําหนด และ
ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างใช้เครื่องเป่าลมทําความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า 
  3. หมวด 3 ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่าในสถานประกอบ
กิจการ อาคาร ปล่องควัน และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ 
  4. หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ซึ่ง
ประกอบด้วย  หน้าที่นายจ้างในการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ไฟฟ้า คุณสมบัติของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย การบํารุงรักษาและการจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนนิงานของสํานักงานเลขานุการเครือขา่ยมหาวิทยาลัยอาเซียน            
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่มมีติเห็นชอบในหลกัการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
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ดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ โดยตัดมาตรา 5 มาตรา 6 (1) (2) และ (3) ออก แล้วเสนอคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลคา่ของหลักทรัพย์ และ
กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นทีผู่้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนสง่จะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง         
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ)  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี ผนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เห็นชอบและอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ ต้องรับผิดชอบ พ.ศ. .... แล้วส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  

1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ            
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

2. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการย่ืนคําขอวางหลักทรัพย์สําหรับการชดใช้ 
ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นสําหรับประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตาม
แบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดต่อนายทะเบียน กรณวีางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ        
ทั้งสองอย่างรวมกันให้ย่ืนต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรณีวางหลักทรัพย์เป็นสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยให้ย่ืนต่อนายทะเบียนผู้รับดําเนินการทางทะเบียน 

3. กําหนดจํานวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ดังน้ี  
3.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง          

ไม่ประจําทาง และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต้องวางหลักทรัพย์มจีํานวนหรือมูลค่าสามหมื่น        
ห้าพันบาทสําหรับรถคันที่หน่ึงและคันละหา้ร้อยบาท สําหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน        
สามแสนบาท 

3.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่า  
สามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันที่หน่ึงและคันละสองร้อยบาท สําหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งหมดไม่
เกินสองแสนบาท  

4. กําหนดให้ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกนัภัยและกรมธรรม ์
ประกันภัยวางเป็นหลักทรัพย์สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองสิ้นสุดอย่าง
น้อยในวันสิ้นอายุภาษีประจําปีของปีถัดไป และจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของ
บุคคลภายนอกเน่ืองจากการขนส่งโดยรถของตนแต่ละคร้ังอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่าจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

5. กําหนดค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย หรือ 
ทายาทในกรณวีางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ดังน้ี  

5.1 ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ระหว่างการ 
รักษาพยาบาลตามจํานวนเงินที่ผู้เสียหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ีไมเ่กินหน่ึงหมื่นห้าพันบาท 

5.2 ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายคา่ปลงศพแก่ทายาทจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท 
5.3 ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทันทใีห้จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ระหว่างการรักษาพยาบาลตาม 5.1 และค่าปลงศพตาม 5.2  
การวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นให้ 

เป็นไปตามความคุ้มครองที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวง กําหนดทา่หรอืที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและด่านศลุกากร             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ 
ด่านพรมแดนและด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจรงิ  
  กค. เสนอว่า 
  1. กรมการบินพลเรือน มีหนังสือขอสนับสนุนในการประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็น
สนามบินศุลกากร เน่ืองจาก การพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากร เป็นการรองรับนโยบาย
รัฐบาลที่ต้องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ใหส้ามารถเช่ือมโยงระหว่างด้านการขนส่งทางอากาศกับการขนส่งทาง
ภาคพ้ืนไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) และรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 รวมถึงเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศไทย (Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยง
ภาคใต้กับประเทศกลุ่มเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT และภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่ึงในจังหวัดที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ความร่วมมือ IMT-GT ทําให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด พ้ืนที่ใกล้เคียง 
รวมถึงเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้ด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหนังสือ ขอให้ทา่อากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากร เน่ืองจากปัจจุบัน
ผู้ประกอบการ ส่งออกสินค้าเกษตร หัตถกรรม ประสบปัญหาการขาดโอกาสและมีต้นทุนประกอบการสูง สําหรับการ
ขนส่งสินค้า ซึง่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods) จงึต้องการความรวดเร็วในการ
ขนส่ง และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และจํานวน
เที่ยวบินแบบประจําภายในประเทศมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการมีสนามบินศุลกากรจะช่วยอํานวยความสะดวก 
รวดเร็ว ในการคมนาคม ขนสง่สินค้า และส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมากข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ในปี 
พ.ศ. 2558 และเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย –ไทย (IMT-GT) ประกอบกับท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้รองรับปริมาณผู้โดยสารทีเ่พ่ิมขึ้น ปรับปรุง
พ้ืนที่ทางว่ิง ทางขับ ระบบไฟฟ้าสนามบินให้มีความปลอดภัยในการให้บริการสูงสุด และมีโครงการก่อสร้างอาคารที่
พักผู้โดยสารเพ่ือรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2556 
รวมวงเงินงบประมาณ 150 ลา้นบาท รวมถึงบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการสร้างสถานีบริการนํ้ามันแก่อากาศยานในบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
  2. กค. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกําหนดให้สนามบินนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากร 
เพ่ือให้อากาศยานที่บรรทุกของและ/หรือผู้โดยสารซึ่งเดินทางมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอน
เมือง หรือท่าอากาศยานอ่ืน ๆ สามารถขึ้นลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชได้ จะทําให้ผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่เป็น
นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจและจะเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคใต้ตอนกลางได้รับความ
สะดวก อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง         
ให้มีการขยายตัวมากย่ิงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล การกําหนดให้สนามบินนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากร  
จึงเป็นการรองรับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้
ประสบความสําเร็จและเป็นสว่นหน่ึงของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกสใ์ห้สอดคล้อง        
กับสภาพเศรษฐกิจสังคมและการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้สนามบินนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากร 
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6. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วย
วิธีการในการจัดการนํ้าตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. ให้ยกเลิก “ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ            
นํ้าตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 
  2. กําหนดนิยามของคําว่า “นํ้าตาลทราย” “นํ้าตาลทรายที่ได้คุณภาพ” “นํ้าตาลทรายที่ไม่ได้
คุณภาพ” “นํ้าตาลทรายเสื่อมคุณภาพ” “โรงงานนํ้าตาลทราย” “การปรับปรุงคุณภาพ” 
  3. กําหนดวิธีการดําเนินการในการจัดการนํ้าตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพในขณะทําการผลิตและ         
ที่เสื่อมสภาพภายหลังการผลิต 
  4. กําหนดอัตราค่าสูญเสียในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าตาลทราย โดยให้ค่าใช้จ่ายและความสูญเสียใน
การปรับปรุงคุณภาพตกเป็นภาระแก่โรงงานนํ้าตาลทราย  ดัง น้ี   1 . นํ้าตาลทรายดิบ อัตราค่าสูญเสีย                 
ร้อยละ 1 2. นํ้าตาลทรายขาว อัตราค่าสูญเสียร้อยละ 4   3. นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ อัตราค่าสูญเสียร้อยละ 3 
 
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสนิคา้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 132) พ.ศ. 2541 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 132) พ.ศ. 2541 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ
และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ เป็นการประกาศให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษา  และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 132)  
พ.ศ.2541 
 
8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบญัญัติ พ.ศ.2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
พ.ศ.2556 (ต้ังแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 เป็นต้นไป) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้นําขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  สลค.เสนอว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า 
บัญญัติให้ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติโดยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติ
บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนด ทั้งน้ี สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีกําหนดเวลา 120 วัน บัดน้ี สมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติจะครบกําหนด 120 วัน ในวันที่ 19 เมษายน 2556 น้ีแล้ว และเพ่ือให้มีการปิดสมัยประชุม
ดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ พ.ศ.2556 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงนิเดือนเต็มขัน้สูงของระดับหรือ
ตําแหน่ง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างสถาบันการบิน
พลเรือนที่มีเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง  ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
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(1) กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หน่ึงขั้นให้เบิกจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง 

(2) กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หน่ึงขั้นครึ่ง ให้เบิกจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง (โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับเป็น
จํานวนร้อยละ 25 ของผู้ที่มีเงินเดือนเต็มขั้น)  

(3) กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์สองขั้นให้เบิกจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง (โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับเป็น
จํานวนร้อยละ 10 ของผู้ที่มีเงินเดือนเต็มขั้น)  

(4) กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์ครึ่งขั้นหรือไม่ได้รับการประเมิน 
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ให้เบิกจ่ายเงินเดือนในอัตราข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่งตามเดิม 
  ทั้งน้ี  การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษน้ี ไม่ถอืเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง มีลกัษณะเป็นการจ่ายช่ัวคราว 
รวมทั้งไม่เป็นฐานในการคํานวณสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  แก่พนักงานและลูกจ้าง 
 
10. เรื่อง  การขอปรบัปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ. 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ในการประชุมฯ ครั้งที่  10/2555 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ที่เห็นชอบให้ กฟผ. ปรับปรุงสวัสดิการดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ  
ดังน้ี 

1. การตรวจมะเร็งเต้านม โดยการทํา Mammogram และการ Ultrasound ในรายการตรวจ 
สุขภาพประจําปี สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ 40 ปีบริบูรณข์ึ้นไป ในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,700 บาท 
ตามเง่ือนไขดังน้ี  

1.1 ผู้ที่อายุ 40 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 50 ปี ให้ได้รับการตรวจทุก 1 ปี 
1.2 ผู้ที่อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ได้รับการตรวจทุก 2 ปี ยกเว้นกรณีมีข้อบ่งช้ีใหต้รวจทุกปี 

2. การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและคลีนิกเอกชน สําหรับ 
ผู้ปฏิบัติงาน คู่สมรส บุตร และบิดามารดา  ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท แต่รวมกันไม่เกินปีละ               
3,600 บาท  

ทั้งน้ี  ใหม้ีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 
 
11.  เรื่อง  การดําเนินการโครงการก่อสรา้งระบบจําหนา่ยด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ ทีมี่ไฟฟ้าใช้แล้ว 
(เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลบิง จังหวัดตรัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5             
[ฝ่ายการเกษตรและการท่องเที่ยว (ชุดเดิม)]  ซึ่งมรีองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ในขณะนัน้เป็นประธาน
กรรมการ เรื่องการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ ทีม่ีไฟฟ้าใช้แล้ว 
(เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบริการ
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ในการดําเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ ทีม่ีกระแสไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์ เกาะสุกร และ          
เกาะลิบง จังหวัดตรัง) ที่มีมติอนุมัติให้ มท. (กฟภ.) ผ่อนผนัการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA)  สําหรับโครงการท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสาํคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมือ่
วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคญัระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศ
ไทยและมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า  
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 2. เห็นชอบการผ่อนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 3 มติ เพ่ือ มท.จะได้ดําเนินการ
โครงการฯต่อไป โดยมติดังกล่าวเก่ียวข้องในเรื่องดังน้ี  

   2.1 มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพ
ปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศไทย โดยให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด 
โดยให้ มท. รบัไปดําเนินการสั่งการไปยังจังหวัดที่เก่ียวข้องให้จัดต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหยุดย้ังการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้ชายเลน และระงับการพิจารณาขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่           
ป่าชายเลนของทางราชการ 

  2.2 มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติเรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ป่าชายเลนในทุกกรณทีัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ป่าชายเลนได้ฟ้ืนตัวกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ 
อันจะเป็นการเก้ือกูลการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต 

  2.3 มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เรื่อง มติคณะกรรมการป่าไม้แช่งชาติ  
ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยในเขตอนุรักษ์ ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ป่าชายเลนในทุกกรณ ีโดยรวมถึงพ้ืนที่ก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือก่อสร้างระบบบําบัดต่าง ๆ ด้วย 

 ทั้งน้ี ให้ กฟภ.ดําเนินการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE)  อย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะแหล่ง
หญ้าทะเล  และระบบนิเวศป่าชายเลนในพ้ืนที่ 

 
12. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรมูะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพืน้ที่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุม            
ครั้งที่ 4/2556   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556เรื่องขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว 
(หนอนหัวดํา) แบบครอบคลมุพ้ืนที่ ดังน้ี  
   1. อนุมัติให้ดําเนินโครงการควบคุมและกําจดัศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลมุพ้ืนที่      
เพ่ือกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการ และ
อนุมัติงบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้น 387,490,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
   2. ถึงแม้ว่าการใช้สารเคมีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและกําจัดศตัรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) 
แบบครอบคลมุพ้ืนที่ แต่เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาสารเคมีตกค้างในมะพร้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ จึงมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดมาตรการในการกํากับ
ดูแลและควบคุมการใช้สารเคมีให้ชัดเจนและรัดกุม ในขณะเดียวกันควรสนับสนุนการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคู่กันไป 
เพ่ือสร้างความย่ังยืนในการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรอีย่างต่อเน่ือง   
  ทั้งน้ี  ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุมัติและให้ดําเนินการตาม        
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
13. เรื่อง การปรับปรุงกรอบวงเงนิลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟา้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของการไฟฟา้สว่นภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ีคณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ เรื่องการปรับปรุงกรอบ
วงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่มีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากเงินลงทุนเดิม จํานวน 67,120.00 ล้านบาท เป็น จํานวน 
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90,982.41 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  

ต่างประเทศ 
 
14. เรื่อง การประชุมคณะผูว่้าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 9 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบแนวทางการจัดทําบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-
ลาว ครั้งที่ 9 ทั้งน้ี หากมีความเปลี่ยนแปลงในร่างบันทึกการประชุมที่มิใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย ให ้มท. หารือกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือให้ความเห็นชอบได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วาม
เห็นชอบอีก 
  2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกการประชุมดังกล่าว และให้ 
กต. ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือลงนามในบันทึกการ
ประชุมดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรไทยและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงป้องกัน
ความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นชอบการกําหนดการจัดประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและ
เจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 9 โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2556 ณ กรงุเทพมหานคร 
ซึ่งการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นกลไกที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-
ลาว ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2536 ณ นครเวียงจันทน์ (รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสอง
ฝ่าย เป็นประธานร่วม) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น โดยนําผลจากบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว และคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ไปมอบเป็นนโยบายให้จังหวัดและแขวงถือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
  2. ได้จัดทําร่างแนวทางการจัดทําบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9 ซึ่งคณะ
เจ้าหน้าที่เลขานุการร่วมทั้งสองฝ่ายได้จัดทําร่วมกันมาแลว้ โดยแนวทางการจัดทําร่างบันทึกการประชุมคณะผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9 น้ี เป็นการทบทวนผลการดําเนินงานของการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 8 
และนําประเด็นต่าง ๆ จากผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 17 และการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมมอืรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 19 ซึ่งครอบคุลม
สาระสําคัญในด้านความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน และความ
ร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือให้ประชาชนตามแนวชายแดนอยู่ร่วมกันด้วยความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
 
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบเอกสารสาํหรับการประชุมผู้นาํยุทธศาสตรค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – 
เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 5  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – 
เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawad-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครัง้ที่ 
5 และร่างแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี 2556 – 2558 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารตามข้อ 1 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาการประชุมผูน้ํา ACMECS ครั้งที่ 5 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ
ผู้นําที่จะส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งรับรองแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี 2556 – 
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2558 ซึ่งกําหนดแผนการดําเนินโครงการความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ การอํานวยความสะดวกการค้าและการ
ลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งที ่5 
ยังสนับสนุนให้ประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนามีส่วนร่วมในโครงการของ ACMECS ด้วย 
  ร่างแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี 2556 – 2558 มีเป้าหมายหลัก คือการเสริมสรา้งการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเป็นฐานการผลติเดียวโดยประเทศสมาชิก ACMECS เป็นส่วนหน่ึงของห่วง
โซ่การผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เช่ือมโยงกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การผลิต และการคมนาคมขนส่ง 
นอกจากน้ัน ร่างเอกสารยังได้ระบุแผนการดําเนินการใน 8 สาขาความรว่มมือระหว่างปี 2556 – 2558 มีสาระสําคญั 
ดังน้ี 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิก ACMECS โดยเฉพาะในด้านแรงงาน และ
ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกการค้าการลงทุน ได้แก่ ระบบการเงินการธนาคาร การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
เมืองคู่แฝด การยกระดับจุดผ่านแดน 
  2. เพ่ิมความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรและการทําการตลาดเพ่ือให้ประเทศสมาชิก ACMECS 
เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สาํคัญของภูมิภาค 
  3. ส่งเสริมความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและพลังงาน อาทิ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับภาคอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน การวิจัยเก่ียวกับพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน การเช่ือมต่อ
สายส่งไฟฟ้า 
  4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองซึ่งมีศักยภาพในการเช่ือมโยงและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากเส้นทางคมนาคมทีเ่ช่ือมโยงประเทศสมาชิก ACMECS และเร่งการดําเนินการเพื่อให้การข้ามพรมแดน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
  5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันในลักษณะห้าประเทศ หน่ึงจุดหมาย โดยคํานึงถึงการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนและสิ่งแวดล้อม 
  6. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของอนุภูมิภาคโดยเน้นแรงงานเพ่ือรองรับการเป็นฐาน
การผลิตเดียวกันภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยอาจต้ังสถาบันฝึกอบรมแรงงานบริเวณชายแดน 
  7. เพ่ิมการประสานงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดย
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือกับกลไกอ่ืน ๆ อาท ิอาเซียน 
  8. ดําเนินการให้ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ ACMECS เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
16.  เรื่อง  แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสญัญากับประเทศเพื่อนบ้าน  (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์
อิรวดี – แม่โขง-เจ้าพระยา  (ACMECS) ประจําปี 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พน.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบแผนการลงทุนและแนวทางการดําเนินโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน (Contract Farming)  ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี – แม่โขง -เจ้าพระยา (ACMECS) ประจาํปี 2556  ทั้งน้ี 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงโครงการฯ ให้ พณ.สามารถดําเนินการได้ โดยประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. มอบหมายให้ผูว่้าราชการจังหวัดเป้าหมายปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานแผนการลงทุน 
เกษตรแบบมีสญัญากับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS   

3. อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรบัการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตราน้ําหนักสุทธิ 
เมตริกตันละศูนย์บาท สําหรบัการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ปี 2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS โดยผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่ พณ. กําหนด   
  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือบริหารจัดการ
ช่วงเวลาและปริมาณการนําเข้าสินค้าเกษตรตามโครงการแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสญัญากับประเทศเพ่ือนบ้าน  
(Contract Farming)  ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี – แม่โขง -เจ้าพระยา (ACMECS) ประจําปี 2556  ให้เหมาะสมโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของสินค้าเกษตรข้างต้นภายในประเทศไทย โดยเฉพาะพืชเกษตรที่รัฐบาลมี
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นโยบายในการแทรกแซงราคาและในกรณีเป็นการนําเข้าพืชนํ้ามันภายใต้โครงการ ฯ  ให้นําเสนอคณะกรรมการพืช
นํ้ามันและนํ้ามนัพืชพิจารณาตามข้ันตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย  
 
17. เรื่อง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพนัธรัฐรัสเซีย 

  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี  
 1. รับทราบความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซยี  
 2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแจ้งเลขาธิการอาเซียนเป็นลายลักษณ์

อักษรตามที่ระบุไว้ในข้อ 22 วรรคแรกของความตกลงฯ เพ่ือให้การเข้าเป็นภาคีของความตกลงฯ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 สาระสาํคญัของร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก

ของอาเซียนและสหพันธรัฐรสัเซียในด้านวัฒนธรรม โดยลักษณะความร่วมมือเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนในสาขาวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย ดนตรี การละคร งานจดหมายเหตุ หอสมุด 
พิพิธภัณฑ์ มรดกทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ สิทธิบัตร หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ศิลปะประยุกต์ 
มัณฑนศิลป์ ละครสัตว์ และศิลปะในรูปแบบอ่ืน ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ 

 ความตกลงฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่า 
รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนและรฐับาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ดําเนินกระบวนการที่จําเป็นภายในแต่ละ
ประเทศเพ่ือการมีผลใช้บังคบัของความตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว ความตกลงฉบับน้ีจะมผีลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี 
หลังจากน้ันจะต่ออายุได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี เว้นแต่รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซียจะแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะยกเลิกความตกลงล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
ก่อนที่ความตกลงจะสิ้นสุดลง 

 
18. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํและลงนามรา่งความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา  
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว ทั้งน้ี หากก่อน
การลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคญั ให้ วท. หารอืร่วมกับกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลง
นามในร่างความตกลงฯ  
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2.  
  สาระสาํคญัของร่างความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา มีดังน้ี  
  1. คู่ภาคีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสาขาที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในทางสันติเพ่ือให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อมลู ทักษะและเทคนิค 
โดยคู่ภาคีจะสนับสนุนให้มีการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและสังคมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ  
   2. ความร่วมมอืภายใต้ความตกลงฉบับน้ีจะดําเนินการในสาขาที่เห็นชอบร่วมกัน กิจกรรมความ
ร่วมมือภายใต้ความตกลงฉบับน้ีอาจรวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาร่วม คณะทํางานร่วม การศึกษาร่วม ฯลฯ   
  3. คู่ภาคีจะสนับสนุนการเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือของนักวิจัยและองค์กรจากทุกภาคส่วน 
รวมถึงมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการทดลองแห่งชาติและภาคเอกชน  
   4. กิจกรรมภายใต้ความตกลงฉบับน้ีจะจัดทําโดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่
ของภาคีแต่ละฝ่าย และขึ้นอยู่กับเงินทุนและบุคลากรที่มีอยู่เว้นแต่จะได้ระบุในข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืน   
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  5. การปกป้องและการจัดสรรสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาและการปฏิบัติต่อข้อมูลลับทางธุรกิจจะอยู่
ภายใต้ข้อบังคับของภาคผนวก 1 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญของความตกลงฉบับน้ี โดยภาคผนวก 1 มีสาระสําคัญ
เก่ียวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายมีความแน่ใจว่ามกีารคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้
สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับน้ี และข้อตกลงการดําเนินการที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล  โดย
สิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาน้ันจะได้รับการจัดสรรตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ซึ่งภาคผนวกจะใช้ได้กับกิจกรรมความ
ร่วมมือที่ดําเนินการตามความตกลงฉบับน้ี เว้นแต่คู่ภาคีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนเป็นการ
เฉพาะ  
  6. พันธกรณีด้านการรักษาความปลอดภัยต่างตอบแทนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่มีความ
อ่อนไหวและที่เปิดเผยได้และถูกควบคุมการส่งออก ที่ได้ถ่ายทอดภายใต้ความตกลงฉบับน้ีจะอยู่ภายใต้บังคับของ
ภาคผนวก 2 ซึง่เป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญของความตกลงฉบับน้ี โดยภาคผนวก 2 มีสาระสําคญัเก่ียวกับพันธกรณีด้านการ
รักษาความปลอดภัย  ซึ่งคู่ภาคีจะไม่มีการให้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่ต้องการการปกป้องเพ่ือประโยชน์ของความมั่นคง
แห่งชาติ การป้องกันประเทศหรือความสัมพันธ์ต่างประเทศ และที่เปิดเผยไม่ได้โดยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคําสั่งภายในประเทศที่ใช้อยู่ในกรณีที่ระหว่างการดําเนินกิจกรรมความรว่มมือตามความตกลงฉบับน้ี 
ภาคีได้พบข้อมูลหรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า หรือเช่ือว่าจะต้องได้รับการปกป้องจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องของภาคีอีกฝ่ายหน่ึงทราบถึงข้อมูลหรืออุปกรณ์น้ันโดยทันที คูภ่าคีจะหารือเพ่ือระบุและดําเนินมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับข้อมลูและอุปกรณ์น้ัน ฯลฯ  
  7. ความตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อลงนามและจะยังมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี และอาจต่ออายุ
เป็นระยะเวลาอีกคราวละ 5 ปี และอาจมีการแก้ไขเมื่อใดก็ได้ โดยการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่ภาคี ทั้งน้ีคู่
ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกความตกลงเมื่อใดก็ได้เมื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ภาคีอีกฝ่ายหน่ึงทราบ  
 
19. เรื่อง การลงนามในเอกสารโครงการ ASEAN-German Project on ASEAN Biocontrol (ABC) for 
Sustainable Agrifood Systems  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่าง Implementation Agreement สําหรับโครงการ ASEAN-German Project 
on ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems  
   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลง Implementation 
Agreement ดังกล่าว  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างความตกลง Implementation Agreement และให้
เลขาธิการอาเซียนหรือผูแ้ทนลงนามในร่างความตกลง Implementation Agreement ดังกล่าว  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการ (Implementation Agreement) มีเน้ือหาโดยสรุป ดังน้ี  
  1. โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียนได้พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องใน
ระดับภูมิภาคเพ่ือจัดการการเกษตรและการผลิตอาหารทีย่ั่งยืน และเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติการ (Guidelines) สําหรับการขึ้นทะเบียนการค้า และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสําหรับการกําจัด
ศัตรูพืช   
   2. เน้ือหาสาระของความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) วัตถุ 
ประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ 2) ส่วนการสนับสนุนของรัฐบาลเยอรมนีที่มอบให้กับโครงการผ่าน GIZ 3) ส่วนการ
สนับสนุนของอาเซียน และ 4) ข้อกําหนดอ่ืน  
 
20. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาครีะหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเคว           
ทอเรียลกินี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
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  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่ง
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี   
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว   
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง  
  สาระสาํคญั  
  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างกรอบการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเป็นประจํา เพ่ือทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วัฒนธรรมและกงสลุ อันจะนํามาซึ่งการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิเควทอเรียลกินีให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 
  

แต่งต้ัง 
21. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์
เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
  2. แต่งต้ังกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห ์
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนางอังคณา ไชยมนัส ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
 

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